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اإلنسانية آفاق

بعيد. الزمن من ومداها عميقة، وأغوارها واسعة، اإلنسانية آفاق
الرجاء يبسط وأن األغوار، هذه يسرب وأن اآلفاق، هذه يذرع أن إنسان كل عىل وحقٌّ

البعيد. املدى هذا عىل
وكفى، األمة هذه بتاريخ يحيط ألنه وال وحسب، اإلنسان هذا سرية يعلم ألنه ال
إليها تنتهي التي الغايات من غاية عرف كلما كماله، به ويبلغ معناه يحقق ألنه ولكن

اإلنسان. طاقة
ويعرضون ويتناقضون، يتماثلون ألنهم العظماء؛ سري من ذلك عىل له أعون وليس

عظيم. خلق عىل ذلك بعد وكلهم الفطرة، من وأنماًطا القدرة، من ألوانًا لنا
العظمة رضوب من غريها وبني بينها باملقابلة «غاندي» عظمة من أجدر وليس
قليل أو كثري يف يخالفه كلهم واملحدثني، األقدمني من عظيم بألف تقابله ألنك اإلنسانية؛

عظماء. ذلك بعد وكلهم عظيم، ذلك بعد وهو الصفات، من صفة كل يف يناقضه أو
أجمعني. رحابهم يف تطويهم العظيمة واإلنسانية

بسجل هي ليست غريها، غاية إىل تنزع وال الغاية هذه إىل تنزع صفحات هذه
الهند» «مهاتما من العظمة مناط فيها يبدو صغرية مرآة ولكنها أيام، تقويم وال حوادث

العظيم. الروح وهو …





اإلنسان وتاريخ اإلهلية العناية

املاضية؟ الحوادث جملة من نتبينها أن نستطيع معينة وجهة اإلنساني للتاريخ هل
التاريخ وجهة تكون أن عىس ماذا وهو: آخر سؤال عىل جوابه يتوقف سؤال هذا

مرسوم؟ نهج عىل يتوخاه اتجاًها له تخيلنا إذا املعقولة
الفرد. باإلنسان يتعلق يشء

جمعاء. باإلنسانية أو كافة، بالناس يتعلق ويشء
والتبعة. الحرية من نصيبه ازدياد هو الفرد اإلنسان باتجاه يتعلق الذي فاليشء
واالتصال. التعاون من نصيبها ازدياد هو جمعاء باإلنسانية يتعلق الذي واليشء

جميع فيه تنطوي الذي الشامل املطلب هو والتبعة الحرية من الفرد نصيب وزيادة
وامللكات؛ الفضائل ازدياد أو القوة ازدياد أو العلم بازدياد القول من أشمل فهو املطالب،
احتمال عىل قدرته وزيادة الحرية لحق استعداده زيادة يف تتمثل كلها الخصال هذه ألن

التبعة.
القول من أشمل فهو برمتها، اإلنسانية عنارص بني التعاون عن يقال وكذلك
ألن االجتماعية؛ األخالق وارتقاء التجارية، املعامالت وارتقاء السياسية، النظم بارتقاء
الوحدة وسائل عىل بينها والتعاون األمم بني التقارب يف تتمثل كلها الخصال هذه

واالتصال.
كان إذا كافة وللناس وحده، للفرد نتخيلها التي املعقولة الوجهة هما وذاك هذا

املاضية. الحوادث عليها تدل معقولة وجهة للتاريخ
التاريخ. حوادث يف يطَّرد الذي الوحيد االتجاه سبيل الواقع يف هما وذاك وهذا

يُفرض وال حق، له يُحفظ ال مستباًحا، همًال القبيلة نشأة قبل الفرد اإلنسان فكان
عليه. املعتدون عنه يغفل ما إال الحرية من ينال وال واجب، عليه



غاندي املهاتما عظيم روح

يستقل ال شائع ضمان ولكنه الضمان، من نوع للفرد معها فنشأ القبيلة نشأت ثم
يغنمه فيما غريه ويقاسمه واملغرم، الثأر يف غريه بذنب فيؤخذ بتبعة، وال بحرية فيه

الحساب. يف مستقل بكمٍّ وليس متكرر رقم فهو عليه، ويستويل
وأصبح التبعة، من نصيبه ازداد كما الحرية من نصيبه فازداد األمم نشأت ثم

والتبعات. الحريات من فيها الفرد حظ مقدار هو األمة الرتقاء الوحيد املقياس
وتباعته، الفرد حريات وهي العالمة: هذه من أصدق عالمة األمة الرتقاء فليس
يف قلنا كما أو األمور، جميع يف القياس بها يطَّرد غريها عالمة عامة لالرتقاء ليس بل
فإذا واالختالل، االختالف فيها يقع كثرية التقدم «مقاييس إن: امليزان» يف «هتلر كتابنا
بالغنى قسناه وإذا العظيم، ويحرمها للحقري السعادة تتاح فقد بالسعادة التقدم قسنا
الشامخة املضمحلة األمم تعلم فقد بالعلم قسناه وإذا العالم، ويفتقر الجاهل يغنى فقد
وهو واالختالل: االختالف فيه يقع ال واحًدا مقياًسا إال الفتية، الوثيقة األمم وتجهل
أن وجدت إال أمتني أو رجلني بني تضاهي ال فإنك التبعة، واحتمال املسئولية مقياس
عىل الراجحة القدرة وصاحب املسئولية، من األوىف النصيب صاحب هو منهما األفضل
قست كلما املقياس هذا يف اختالف وال وواجباته، بحقوقه واالضطالع بتبعاته، النهوض
املجنون بني أو واملدني، الهمجي بني أو الرشيد، والرجل القارص الطفل بني الفارق به
بني أو والقادر، العاجز بني أو والسيد، العبد بني أو والعالم، الجاهل بني أو والعاقل،

«… التفضيل أوجه اختالف عىل فاضل وكل مفضول كل
كان. حيث الفرد اإلنسان حالة يف املطردة التاريخ وجهة هي تلك

كل يف متعاقب مطَّرد بينها التقارب إىل فاالتجاه كلها اإلنسانية حالة يف وجهته أما
التاريخ. مراحل من مرحلة

املعمور: العالم عالقات من عالقة كل يف التقارب هذا يُلمسنا عرص يف اآلن ونحن
األخبار، وإذاعة املعلومات نقل ويف السياسية، الروابط ويف املعامالت، ويف املواصالت، يف
بها يحس قريبة أزمة األرض من ناحية يف األزمة يجعل الذي التام التضامن هذا ويف
من يكن مهما منه الضعيف بموقف ا مهتمٍّ القوي يجعل أو الناحية، تلك من األمم أبعد

والثراء. بالسطوة اعتزازه
دوافعه من كانت لعلها بل االتجاه، هذا دون حائًال املطامع وال الحروب تكن ولم
والعثمانيني والصليبيني والعرب والفرس الرومان حروب من حرب كل فأسفرت ودواعيه،
آسيا تشابكت الحروب هذه جراء ومن األرضية، الكرة من وناحية ناحية بني تشابك عن

املجهولة. القارات إىل الطريق وانفتح وأفريقية، وأوروبة
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نقول: أن لنا جاز الطبيعة قوى وتسخري املخرتعات يف الحروب أثر إىل نظرنا وإذا
الطريان يكون فماذا الكثري، باليشء للحروب مدينة غريها قبل املواصالت وسائل إن
عن الدفاع غريزة واشرتاك الحروب رضورات لوال جميًعا، القوى ومحركات والرادار

املضمار؟ هذا سباق يف النفس
لدوامها يكون ما بمقدار إال تدوم ال الفاتحة الدولة أن التاريخ من نتعلم نحن بل

عاملية. رسالة من
بطلت حني االنحالل يف وأخذت للعالم، الزمة كانت حني دامت الرومان فدولة
عىل أخرى عامليًة رسالًة مجالها واتساع األمم أطوار يف التحول واستلزم العاملية، رسالتها

النظام. ذلك غري

من بطل عن الكتاب هذا يف نتكلم الذي اإلقليم تاريخ يف االتجاه هذا دالئل عن ولنبحث
الصحيح. التعبري عىل الهندية األقاليم أو الهندي، اإلقليم وهو أبطاله:

منها نقم بأرسه، الرشق عىل طامة محنة األوروبي االستعمار حروب كانت فقد
ولم غريه، الحوادث وأرادت أراده ألمر الغرب فيها ورغب بلواها، من أصابه ملا الرشق

بال. عىل للغرب وال للرشق يخطر
العصور. من عرص يف واحًدا وطنًا قط الهند تكن لم

املصالح، وشتى اللغات، وشتى املذاهب، العنارصوشتى شتى من تتألف كانت ألنها
الجغرافية. املواقع وشتى

عىل قط تجمع ولم واحد، هجوم يف قط تشرتك ولم واحًدا، دفاًعا قط تدافع فلم
عليها. واملغريين عنها الغرباء وبني بينها وال أبنائها، وبني بينها واحد مطلب

«وطن فيها وجد أقصاها، إىل أقصاها من عليها طغى واحد باستعمار ابتليت فلما
تعددت كيفما منه، الخالص مطلب وهو واحد، بمطلب االستعمار ذلك يواجه واحد»،

طالبه. بني وسائله
التاريخ. يف جديًدا مولًدا الهند وولدت

فيها يشتبك عالقات معها وبقيت الجديدة، الهند وبقيت كاد، أو االستعمار وزال
محنة قبل به تحلم ولم تعهده لم نحو عىل اإلنسانية الوحدة يف وتنتظم والغرب، الرشق

االستعمار.
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وحياة الفرد حياة يف الحوادث إليه تنتهي الذي االتجاه هو املعقول التاريخ اتجاه كان إذا
عامة. اإلنسانية

ما عنده ويتواىف الشقاق، وعوامل الوفاق عوامل عليه تلتقي مما االتجاه هذا وكان
يراد. ال وما يراد

معنى للتاريخ يفهم أن فحسب، املؤمن املتدين عمل من ال الباحث، املؤرخ عمل فمن
االتجاه هذا غاية إىل يميض مقدوًرا مصريًا للعالم يرى وأن العمياء، املصادفة معنى غري

هللا. عناية تهديه حيث
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اهلند روح

الخصائص يف أمة من أمة تميز التي القومية» «السيكولوجية يقابل ما الهند بروح ونعني
النفسية.

لم ألنهم واحدة؛ قومية أبناء كأنهم الهند سكان عن نتكلم أن اليسري من وليس
املعالم يف وال الدولة، يف وال العقيدة، يف وال اللغة، يف وال العنرص، يف قومية لهم تتفق

الجغرافية.
قط يجمعهم ولم الواحدة، الدولة أبناء بشعور القديم تاريخهم يف قط يشعروا فلم

واحدة. قومية عصبية أو واحد، وطني فخار
هذه ولكن أمة، هناك تكون ال حني األمة روح عن نتكلم أن اليسري من فليس
من الهندية النفس خلو ألن الكربى؛ الهند جامعة نفسه الوقت يف هي السلبية الخاصة
يف ويستغرقها النفس تلك يشغل آخر لشعور الطريق فسح قد القومية العصبية دواعي

الروحانية. الحاسة أو الدينية الحاسة وهو القومية، العصبية مكان
تشغل األخرى األمم كانت إذ واحدة بقوة الشعور هذا إىل الهندية النفس فاتجهت
للهندي العقيدة فكانت الروحية، بالحياة منه وجانبًا الوطنية بالنخوة روحها من جانبًا

األقوام. وعصبية الدول فخر من وعوًضا روح، ومالذ جسد مالذ
«إنه العالم: يف القومية عن األمريكيني عىل ألقاها التي محارضاته يف «تاجور» قال
ولم دائمة أخالقية معالجة تاريخ تاريخنا أصبح داخلية الهند يف مشكالتنا كانت ملا
لها، لون ال التي الغامضة العاملية كانت وما الهجوم. أو للدفاع منظمة قوة تاريخ يكن
التي القصوى الغاية هي لتكون لنفسها األمة عبادة يف ترتاءى التي العارمة الوثنية وال

اإلنسان». بني تاريخ إليها يسعى
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أخرى؛ أمم تنتهي حيث بدأت الهند أن هذا بكالمه الكبري الشاعر أراد وكأنما
املشكالت حل إىل أو اإلنسانية، اآلداب تعميم إىل محالة ال سينتهي القوميات كفاح ألن
بداية منذ الخاصة حالتها بحكم الهند عىل ُفرضت التي املشكالت وهي األخالقية،

تاريخها.
تاجور: يقول كما فهي أخرى، أقوام وعرفتها — الغرب عرفها كما — األمة أما
ألنها — عام إنساني غرض أو — خارجي غرض لها ليس اقتصادية سياسية «وحدة
سياسية، غاية ولها اجتماعيٍّا كائنًا باعتباره لإلنسان لدني تعبري إنها لنفسها غرض هي
املثل بجانب وليس القوة جانب إنه … الذات حفظ هو اجتماعي غرض إىل تتجه ولكنها

العليا.» اإلنسانية
للرشق رضوري الغرب ألن الوجهتني؛ بني الرأي تقارب من الشاعر رأي يف بد وال
بأن الكفيل هو الحياة إىل النظر وجهات يف االختالف هذا وإنما للغرب، الرشق رضورة

واألخالق. للحق مختلفة صوًرا اإلنسان يعطي
صاحب عمل فإذا حدوده، جملة يف صحيح الوجهتني بني الفارق عن الشاعر وكالم
اإلنسان» «لروح يعمل الروحانية العقيدة فصاحب منها، واحد هو التي للجماعة القومية
إنسان غاية ليست هي إذ الجماعة، تتجاوز كما الفرد تتجاوز إنسانية لغاية يعمل أو

كان. حيث «اإلنسان» غاية هي وإنما بعينه،
به ويشعر الهند، شاعر تاجور يفهمه كما وطنه يفهم — الهند نبي — وغاندي
أو «االهمسا» وبني االستقالل، أو السواراج بني يقارن فكان الشعور، من النحو هذا عىل
ألنها السواراج؛ عىل مقدمة االهمسا إن فيقول: بالحسنى، العنف ومقاومة النفس، ضبط
الحكومة من البالد خالص هي االستقالل غاية أن بذلك ويريد الصحيح. االستقالل هي
شهواته طغيان من يفلت وال نفسه، يحكم وال بلده يحكم قد اإلنسان ولكن األجنبية،

االستقالل. جد االستقالل هو النفس حكم كان وإنما وأهوائه،
ولكنه عليها، تفرعت التي بالنحل وال بالربهمية يدين ال مسلًما الهندي يكون وقد
بموضع ينوطه وال باعتقاده وجوده ينوط أنه وهي الهندية: الخاصة هذه يف هنديٍّا يظل
يف الوطنية القضية من الهندي املسلم نظر يف أهم الخالفة دولة كانت هنا ومن ميالده،
موقف يعني الذي هو العثمانية الخالفة من الربيطانية الدولة موقف وكان بالده. داخل
عليها. الثورة إىل وتارة مواالتها إىل تارة بهم ويجنح الدولة، تلك من املسلمني الهنود

Jagadis بوز جاقاديس كان كما الطبيعة، علماء أفذاذ من عامًلا الهندي يكون قد بل
هذه ينىس ال ولكنه .(١٨٥٨–١٩٣٧) زمانه يف والنباتية الطبيعية العلوم نابغة Bose
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وطاغور. غاندي

ويف العصبي، النبات جهاز يف الكتب يؤلف فكان معمله، وتجارب بحوثه يف الروحانية
بوجود القول: إىل ذلك من ويخلص الطبيعية، للمؤثرات األحياء وغري األحياء استجابة
القول: إىل يخلص كأنه املوجودات، سائر يف الروحاني الحس وشيوع للنبات روح

والكهرباء. «الفيزية» وتجارب العلم طريق من الوجود» «بوحدة
املنزع هذا الهندية بالنفس نزع الذي هو وحده الدولة من الخلو أن نحسب وال
مظاهر من لها اجتمع قد الهند فإن القومية، النفسيات بني كادت أو به تفردت الذي
املظاهر هذه إىل تنظر أن خليقة فكانت آخر، إلقليم يجتمع لم ما األحياء وأنواع الطبيعة
كل يف ماثلة الوجود حقيقة تجعل وأن الحياة، يف ما لكل شاملة نظرة األحياء وهذه
يف وبعض منها بعٍض بني تفصل وال نماذجها، من نموذج وكل صورها، من صورة
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من نوع أو املظاهر من نوع به يستأثر وطن كل يف أحيانًا يحدث كما الوجود، معالم
األحياء.

غوامضها، من كثريًا لنا تفرس التي وهي الكربى، الهند سمة هي الروحانية هذه
الكتاب. هذا موضوع غاندي، — طليعتهم يف بل — ومنهم أبطالها، وغوامض

الحاسة تقابله الذي بمعناها هنا تراد الروحية الحاسة إن نقول: أن بنا يحسن وقد
يكون فقد الجسدية، الحاسة تقابل أن الرضوري من وليس القومية، الحاسة أو الوطنية
األخرى، األمم أبناء يكون كما والسطوة املال ومطامع الجسد شهوات يف منغمًسا الهندي
بالغاية إيمانه يف ويخالفهم الدين، ومعنى الوطن بمعنى إحساسه يف يخالفهم ولكنه

الوطنية. الحياة من القصوى
املوضوع. هذا يف املهم الفارق هو وهذا
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العظيم عىل وال عليه خسارة وال أرسته تاريخ يهمل أن املؤرخ يستطيع من العظماء من
وضوًحا يزداد وال وأجداده، آبائه تراجم إىل يردنا ال ترجمته فهم ألن تاريخه؛ يكتب الذي

إليها. بالرجوع
فال واحدة، قصة يف الفصالن يرتبط كما أرسته وترجمة ترجمته ترتبط من ومنهم
التساؤل إىل الحاجة بعض أو النقص، بعض لها عرض إال سريهم عن سريته تفصله

والتفسري.
جده هو هذا نعم تقول: تزال فال قومه وأخبار أخباره تعرف الذي العظيم هو ذلك
حجرها يف وتنشئه بلبانها تغذوه التي األم هي هذه ينجله، الذي األب هو هذا الصالح،

األوىل. حروفه وتلقنه
وحياة األبناء حياة بني الصلة عىل األمثلة أندر من بل العظماء، هؤالء من وغاندي

اآلباء.
هي الخصوص عىل أمه وكانت مثله، قديس منها يخرج أرسة أصلح أرسته كانت
ما وعرفنا سريتها عرفنا إذا أعماله، من عمًال وال أخالقه من خلًقا نستغرب ال التي األم

ولسانها. قلبها من اه تلقَّ وما كيانها من اه تلقَّ
مع وكان البيضاء، البلدة أو بندر» «بور يف للوزراء رئيًسا «أوتاغاندي» جده كان

وده. ينقض وال عهده ينىس ال رجًال بالسياسة اشتغاله
«جوتاجاد»، إقليم بأمري واللياذ بلده من والهجرة وظيفته ترك إىل رصاحته ألجأته
أمريه عهد عىل ببقائه األوىل اللحظة من إيذانًا اليرسى بيده عليه سلم األمري لقي فلما
بها أعاهد فال «بوربندر»، أمري بها عاهدت التي اليد هي اليمنى يدي إن وقال: األول،

مرتني!
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الولد هو — أهله بني عرف كما غاندي، كابا أو — غاندي كرمشاند أبوه وكان
ثم «راجكوت»، يف وزيًرا كان وقد — الثانية زوجته من األول والولد لجده، الخامس

… راجكوت حكومة من معاًشا يتقاىض وهو ومات «فانكانار»، يف وزيًرا
ورزق زوجاته، ثالثة «بوتلباي» غاندي بأم يتزوج أن قبل زوجتني غاندي كابا وفقد

موهانداس. سمي الذي … «املهاتما» هو أصغرهم أبناء: وثالثة بنتًا منها
العظيم. الروح ولده أو الصغري، كولده «مهاتما» وال قديًسا غاندي» «كابا وليس
صادًقا رجًال كان ألنه مهاتما؛ أو لقديس أبًا يكون أن يمنعه ما خالئقه يف ليس ولكن
الرصاحة يف كان إذا رصاحته، يف غضوبًا كان أنه إال عليه، يؤخذ ال الطوية مستقيم أمينًا
غيبة األمني الوزير فحفظ غيبته يف أمريه عىل الساسة كبار بعض تطاول بواجب: وفاء
فأطلقوه. يعتذر، فلم ليعتذر، فحبس بمثلها، املقالة سوء الكبري السيايس عىل ورد أمريه
بذلك ينقض لم ولكنه األربعني، فوق وهو الرابعة بزوجته بنى أنه عليه يؤخذ وقد
وغالبها ابنه، منه ورثها التي الجسدية النزعة هي وإنما عقيدة، عىل خرج وال عرًفا

والجهاد. للقداسة نفسه نذر حني فغلبها
اليوم يف تكتفي كانت رسالة، ذات غري قديسة إنها تقول: أن فلك «بتولباي» أمه أما
الدينية غريتها عىل وكانت األيام، معظم يف تصوم وكانت الطعام، من واحدة بوجبة
فتحولت الهندوكية، الفشنافية الطائفة من نشأت إنها قيل: فقد عقيدتها. يف مترصفة

الكمال. إىل وأقرب النسك إىل أقرب وجدتها ألنها «الجينية»؛ العقيدة إىل
وكان الخاصة، حياته يف له عادة فكان بالصيام، إيمانه الصغري الوليد تلقى منها
بأحداث حفلت التي الحياة هذه يف عادة من أكثر كان بل العامة، حياته يف له عادة
مرة، عرشة خمس الصيام فنذر ليموت، أو فيه لينترص به يلوذ حصنًا كان … السياسة
خمسة وطال املسلمني، عن الهندوكيني عدوان لكف وفاته قبيل نذره الذي صيامه آخرها

املرات. هذه إحدى يف يوًما وعرشين خمسة صيامه طال وقد أيام،
اإليمان وهو الصيام، من كلها الهند وتاريخ تاريخه يف أفعل كان ما أخذ أمه، ومن

العدوان. عن الكف أو «االهمسا»، يف الجينية بعقيدة
علة وال دعواته، من دعوة وال غاندي، حركات من حركة «االهمسا» عن تنفصل فال
رسالة تفهم وال وطباعه، عقله عليها راض التي الخالئق من خليقة وال نجاحه، علل من
كان التي «االهمسا» هذه عن بمعزل الضمري، آداب أو السلوك أو السياسة يف لغاندي
قبل أمه ثدي من رضعها ألنه الهندية؛ البالد يف دعوة بها ارتفعت منذ لها رسول أصدق

بدين. مبرش أو أدب، إىل مرشد من يتعلمها أن
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كما «پوربندر» بلدة يف ،١٨٦٩ سنة أكتوبر شهر من الثاني اليوم يف موهانداس ولد
بلغته وينفرد الكوجرات، يسمى وبومباي السند بني يقع إقليم من بلدة وهي تقدم،

الهندية. األقاليم بني أهله عادات وبعض
له عرضت التي املحن من شيئًا اعرتافاته يف أو حياته سرية يف غاندي لنا روى وقد

صباه. يف
والثعابني واألشباح اللصوص عن األحاديث إىل يستمع وكان جبانًا كان إنه قال:
نور، عىل إال حجرته يف ينام وال الظالم، يف بيته من الخروج عىل يجرؤ وال منها فيفزع
الهند أهل عادة عىل عمره من عرشة الثالثة يف تزوج وقد — تزوج حتى كذلك وظل
مواجهة عىل منه أقدر الصغرية زوجته يرى أن يخجله فكان — الباكر الزواج من جميًعا

الظالم.
وصفه ما يسمى فقد نراه. فيما للحقيقة إنصاًفا تواضعه من الرجل ننصف ونحن
خوف عن يشف واحد بحادث حياته أيام جميع يف َعرَف قد الرجل كان إذا جبنًا،
النفسية. املخاطر وهي الضمري: عىل وأهول منها أرهب هو ما أو املادية املخاطر من
من يجعله اإلنسان طبيعة يف انقالب إىل بالجبن اإلحساس يؤدي أن املعقول من وليس
نسمي وإنما الشجعان، أشجع يتقيها التي الخطوب مواجهة عىل وأقدرهم الناس أشجع
ملكة وهو حياته: طول الرجل به اشتهر الذي الوصف هو آخر بوصف هذا «الجبن»
يشء بني واإليمان التصديق ملكة عىل مطبوع صبي عند فرق فال واإليمان، التصديق
مشاًعا حديثًا والثعابني والشطار املردة حديث كان وقد ويراه. يمسه ويشء يصدقه
يؤمن فكان بيوتهم، يف العجائز أقاصيص إىل أصغوا كلما يسمعونه الهند أطفال بني
يتقي إنسانًا بالجبن نصف ال ونحن ويراهم. يلمسهم كأنه توهمهم حيث بوجودهم
الرجل عىل الواجبة بالحيطة نصفه ولكننا الظالم، يف الحيات وجحور اللصوص مكامن
أن منه نطلب ال ولكننا قهرها، عن فأحجم املخاوف يقهر أن استطاع إذا ونلومه العاقل،
اجتنابها. عىل قادر وهو منازلتها، إىل يدعوه داع بغري ونهاره ليله يف لقهرها يتصدى

دفع ألنه نشأته؛ تاريخ يف يذكر شأن له خطأ نفسه يف الجبن غاندي اعتقاد أن إال
واعتقاده. خلقه تكوين يف بليغ أثر لها كان نفسية تجارب إىل به
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بالنقص ويحسون بالجبن أنفسهم يتهمون جميًعا الهند صبيان كان صباه ففي
الشعر من أبيات بينهم ترسي وكانت اإلنجليز، شبان وبني بينهم املقارنة عقدوا كلما

األبيات: هذه يف نرتجمها باإلنجليزية نظموها

م��ظ��ف��ًرا م��ن��ت��ص��ًرا ان��ج��ل��ت��را اب��ن إل��ى أن��ظ��ر
ال��ق��ص��را ي��ش��ك��و ـ��ه��ن��دي وال��ـ ال��ه��ن��دي ع��ل��ى ي��س��ط��و
وازدرى واس��ت��ط��ال ل ط��ا ال��ل��ح��وم ألك��ل��ه

وأكلوا معيشتهم، نبذوا إذا الخلق وقوة الشجاعة يكسبون أنهم أنفسهم يف ووقر
اإلنجليز. الشبان يفعل كما ولعبوا وقصفوا ودخنوا ورشبوا

من دريهمات غاندي فرسق املدرسة، زمالء من زميل غاندي إىل بهذا ووسوس
وهمَّ املحرم، اللحم وأكل … الربيطانية الدولة وجه يف الهند به تعتز بطًال ليصبح خادمه
الرسقة إىل فعاد أخرى، رسقة عىل األوىل الرسقة وجرأته املحرمات. من غريه باستباحة
ذلك يد من فاختلس عليه، دين طلب يف قريبه عىل يلح دائنًا رأى ألنه الثانية؛ املرة يف

غريمه. به يمطل الذي دينه عنه ليؤدي ذهبية قطعة القريب
مكاشفة عىل أحدهما يجرس وأال هكذا، القوة يختلسا أن وصاحبه غاندي عىل وعز
«االنتحار» يف وفكرا والروغان، الكبت نفسيهما يف وحز األسف فساورهما يفعل بما أهله

يميت. الذي املقدار دون ولكن منه، وأكال فعًال السم واشرتيا
كلها أنها إال هللا، يف ويلحد عقيدة كل ينكر أنه الزمن من فرتة غاندي إىل وخيل
كبري، قديس وهو يولد ال الصغري القديس فإن صغري، لقديس منها مفر ال عارضة محنة
ومزاجه طبيعته عن غريبة غاشية وكانت تغشاه، أن بد ال كما األوىل الصدمة فغشيته
حتى وعافه اللحم فاجتنب قومه. وتقاليد إيمانه إىل ثاب حتى طويًال يلبث فلم وتربيته،
والدته سيما وال — بوالديه بره وكان بمنظره، الحلم من ويفزع رؤيته من يتقزز بات
باستباحته يعلما أن أشفق ألنه اعتقاده؛ سالف إىل ورجوعه توبته أسباب أكرب من —
عليهما يكذب أن وأنف املسلم، عند الخنزير أكل كفظاعة عندهم فظاعة وهي اللحم، أكل
واإلنكار، اإلباحة مع مسرتسًال وال نهًما طبعه من يكن ولم والخداع، بالرياء ويلقاهما

وأقوى. الطفولة إيمان من أثبت إيمان إىل الغاشية هذه بعد فعاد
له فخطبت الباكر، الصبا يف وهو قومه عادة عىل — تقدم كما — غاندي وتزوج
يبلغ ولم عرشة، الثالثة يف وهو بها وبنى الثامنة، يف وهو عشريته من «كسرتباي» الصبية
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ببضعة مقتله بعد مات الذي «هرياالل» أكربهم أطفال، ألربعة أبًا صار حتى العرشين
وال الجينية تعجبه فلم صباه، منذ خامره دينيٍّا قلًقا «الغاندية» وراثته وكانت أشهر،
مات أن إىل األرسة نحلة فارق منذ أهله واعتزل واملسيحية، اإلسالم وانتحل الربهمية،

.(١٩٤٨ (يونيو
أن حياته ترجمة يف فكتب الباكرة. السن هذه يف زواجه بالرىض غاندي يذكر وال
إىل ينظروا «ولم واحد يوم يف أعمامه أبناء وأحد أخيه، وتزويج تزويجه عىل أرصوا أهله
تكاليف عىل قادرون وأنهم راضون أنهم األمر يف ما كل كأنما بسؤالنا، عنوا وال مصالحنا
وفيه أرستني، عىل الخراب يجر فقد الهني، باألمر الهندوكيني عند الزواج وليس الزفاف،
الزينة وأدوات والحيل املالبس إعداد يف أشهر وقضاء والوقت املال تضييع من فيه ما
ومظاهر الرسف يف لتبذها النفقة؛ يف لألخرى األرستني من كل ومباراة املآدب، وإقامة

الوجاهة.»
الزفاف هذا نفقات ألن فيها؛ خري ال التي العادة هذه من امتعاضه يف غاندي وأصاب
أن من أعف الرجل كان فقد الطائلة. بالثروة ليست وهي أبيه ثروة من نالت قد الضخم
غري عىل السن هذه يف تزويجه من غاندي امتعاض ولعل املال، البتزاز منصبه يستخدم
أشد العادة هذه عىل فأنحى قومه، زعامة توىل أن إىل بنفسه عالًقا ظل قد منه موافقة

املحافظني. من الكثريين لغضب ذلك جراء من واستهدف إنحاء،
بمقدار منه ينفر أن اليشء عىل يقبل كان القديس الصبي إن يقال: أن ويمكن
يفرضون كانوا بها املبرشين ألن املسيحية؛ من صباه يف فنفر اختياره، من نصيبه
«مادة كانت ألنها الرياضية؛ األلعاب من ونفر والكبار، الصغار عىل فرًضا بشارتها
ألنهم وأسمح؛ أيرس دينهم عن املسلمني أحاديث إىل إصغاؤه وكان املدرسة، يف إجبارية»

مستمعيها. عىل يقحمونها ال كانوا
وكان أمثالهم، أبناء من األطفال تعليم يف يتبع ما أهله فيه اتبع فقد الصبي تعليم أما
االبتدائية، الدراسة سن أو السابعة سن الصغري موهانداس بلغ حني راجكوت يف أبوه
إنه نفسه: عن وقال عرشة، الثانية يف وهو الثانوية املدرسة يف وانتظم بمدرستها فألحقه
من يكن ولم األنفس، بشق إىل الرضب جدول يحفظ فلم الذاكرة فج طفولته يف كان

استذكارها. يف يتوانى وال دروسه عىل يقبل كان ولكنه الالمعني، التالميذ
واملعبد البيت يف يتلقاها كان ولكنه الدينية، الدروس من كثريًا املدرسة يف يتعلم ولم

إليه. يلقى ما كل منها ويعي
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أًخا أيًضا وكان األكرب، أخوه فكفله عمره، من عرشة السابعة يف وهو أبوه ومات
األخ هذا ورشح أثرته فنيس الصغري أخيه يف النجابة توسم فإنه … بقديس جديًرا
أبيه، كمركز اإلقليمية الوزارات يف مركز إىل والرتقي األرسة، رئاسة عىل للقيام الصغري
األجنبية، واألقطار الهند يف الجامعات كتعليم تعليم إال عرصه يف املركز لهذا يهيئه وال

التعليم. لهذا موهانداس بإعداد األرسة كرباء عىل فأشار
أكرب وهي بومباي، جامعة واألخرى بافنجار جامعة إحداهما جامعتان: أمامه وكان
علومها يف غرق إنه وقال: األوىل. الجامعة يف ساملداس كلية فاختار يطيق، مما نفقًة
البالد إىل بالسفر لألرسة صديق برهمي فنصحه األوىل، السنة نهاية بعد بيته إىل فنقل
يمقت كان أباهما أن أخوه فذكره … الطب إىل هو ومال القانون، لدرس اإلنجليزية
القانونية الدراسة إىل فجنح الوزارة، لوالية ترشحه ال الطبيب وظيفة وأن الجثث، ترشيح

أبيه. لذكرى إكراًما
مستنكر البحار وراء فيما مثله فتى إيغال ألن الكربى؛ العقبة وجهه يف قامت وهنا
من عقيدتها مخالفة من تحرًجا أشد سيدة كلها الهند يف يكن ولم الجينيني، رشيعة يف

أقربائه. وسائر أهله تحرج عن فضًال غاندي، والدة «بوتلباي» السيدة
ينثني ال العزيمة قوي كذلك شب قد مطواًعا وديًعا صباه يف شب الذي غاندي أن إال
األرسة كاهن واستطاع إقناعه، يف آله حيل من حيلٌة تنفع فلم عليه، النية عقد رأي عن
املحرمات باجتناب النذر إن لهم: فقال فتاها، ويريض األم يريض مخرًجا لألمر يجد أن
وليدها تعرف األم وكانت لنذره. الفتى رعاية من األرسة وثقت إذا كاٍف الغربة بالد يف
وال خمًرا يذوقن وال امرأة يقاربن ال أيديهم بني فأقسم وعده، يف صدقه إىل وتطمنئ
كهان من املتشددين غضب من الفتى يسلم لم هذا ومع … محرًما طعاًما أو لحًما يأكلن
اإلنجليزية، البالد إىل الباخرة بركوب يهم وهو بومباي يف رئيسهم فاستدعاه عشريته،
الخمر يرشبون ألنهم بيوتهم؛ يف األوروبيني معارشة من عقيدته عىل الخطر إىل ونبهه
عىل وأرص بتنبيهه، غاندي يحفل فلم النساء. مقاربة عن يتورعون وال اللحوم، ويأكلون

لتوديعه. يذهبوا أن العشرية أبناء عىل وحظر عقوقه الكاهن فأعلن حينه، يف السفر
الكربى. بالفتنة الرحلة هذه يف املستقبل مهاتما ويُمتحن

القرن أواخر يف العرص وفلسفة فاشية، الخلقية واإلباحة طاغية، املادية فالنزعة
أوشك وقد عليه. فريضة بل له حق اللهو أن — خاصة الجديد الجيل بني عرش— التاسع
العزف وتعلم الرقص عىل فتدرب الفريضة، بهذه ويدين الحق هذا يطلب أن غاندي
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املغازلة، أدب عىل نفسه وراض السهرات إىل رفاقه وصحب املوسيقية، اآلالت بعض عىل
أن املصادفة وشاءت الفتنة. هذه استجابة إىل بطبعه يخف وال يتكلف أنه أحس ثم
كانت إذ هواه عىل وتستحوذ تعنيه، التي البيئات يف أخرى بفلسفة العرص فلسفة تقرتن
القديم الرشق أطوار دراسة عىل والتوفر االسترشاق، فرتة أيًضا عرش التاسع القرن نهاية
الربهمية ومأثورات الهندية اللغة يدرس من الغرب علماء بني فكثر الحديث: والرشق
من وامتعاًضا الروح لنوازع استجابة أو االستعمار، لدواعي استجابًة إما والبوذية،
هذه وكانت الحياة. معنى العقول بعض عىل أفسدت التي اإللحاد ولجاجة املادة غواية
باألندية فاتصل واإلصغاء، بالتلبية منه وأقمن غاندي سليقة إىل أقرب القليلة الشواغل
اللغة يف عليها يطلع أن فاته التي قومه آداب عىل اإلنجليزية اللغة يف واطَّلع الصوفية،

القديم. وطنه تاريخ إىل الحديثة أوروبة طريق من وعاد السنسكريتية،
قلبًا يكون ما أطيب وهو وطنه إىل فرجع سنوات، ثالث بعد الحقوق إجازة ونال
غيبته، يف ماتت التي األم تلك بنعي — سمع ما أول — سمع ولكنه نذره، ووفاء أمه بلقاء
وانتظام نفسه طمأنينة يف وقعه وسوء صدمته من عليه إشفاًقا عنه موتها نبأ وكتموا
حسابه؛ يف تقع ولم يطلبها لم فائدة املفاجئة الصدمة هذه من يقينه فاستفاد دراسته،
الجسد، أمومة األمومتان: واجتمعت نذرها، عىل حفاظه ضاعف قد لذكراها وفاءه ألن

الروحية. العقيدة أمومة وهي واحدة، أمومة يف الوطن وأمومة
فيها له تجربة أول فكانت وطنه، يف سنتني زهاء املحاماة صناعة غاندي وزاول
عمله ريضعن وال التجربة تكرار بعد فيها ينجح ولم الكالم، حرصعن ألنه ا؛ تامٍّ إخفاًقا
أصحاب اقتناص من وأنف دعاواه، قبول يف بالصدق نفسه أخذ ألنه الصناعة؛ هذه يف
بادر حتى الجنوبية أفريقية إىل دعَي أن إال هو فما السمارسة. ومعونة بالحيلة القضايا
الغيب له يضمره بما يعلم ال وهو ،١٨٩٣ سنة يف بريتوريا إىل ووصل الدعوة قبول إىل
اإلجمال. عىل بالده حياة ويف حياته يف الطريق مفرق كانت فقد املفاجئة الرحلة هذه يف
كانت التي اإلسالمية الرشكات بعض من بدعوة الجنوبية أفريقية إىل غاندي سافر
ملساعدة بل للمحاماة، يدع ولم أقصاه، إىل أقصاه من الهندي املحيط شواطئ عىل تتجر
له يسمع الذي القضائي الوكيل هو اإلنجليزي املحامي ألن اإلنجليز؛ من الكبار املحامني

الجنوبية. أفريقية محاكم يف صوت
الغيب عالم يف موكليه وعن عنه مطوي آخر ألمر البالد تلك إىل الواقع يف ذهب ولكنه

املجهول.
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حياته. يف رسالته ليتلقى ذهب
إىل به انتهت التي الطريق فاتحة عىل قدمه ووضع قضيته وعرف رسالته فتلقى
(١٩٠٨ (سنة هناك ووضع سنة، عرشين نحو دام طويل جهاد بعد كلها، الهند زعامة
إىل الهند به قاد الذي الدستور هو فكان واألخالقي، السيايس جهادها يف الهند دستور

استقاللها.
األوروبية الفنادق يف النزول عىل اجرتأ ألنه وأُهني؛ غاندي رضَب الجنوبية أفريقية يف
إليه أوى الذي النزل يف حيٍّا يُحرق أن وكاد األوروبيني، مع الحديدية السكك يف والركوب
هذه يف السبيل مهد أنه حسبوا قد «البيض» ألن بالده؛ يف قضاها زيارة من العودة بعد

امللونني. بالعمال الجنوبية أفريقية إلغراق الزيارة
واألفريقيني األسيويني عىل فرًضا الحيف تفرض كانت التي القوانني عرف وهناك

والصناع. الزراع طوائف سيما وال امللونة، بالشعوب يسمونها التي الشعوب من
البائسني، أولئك مع والضنك الفاقة عيشة ليعيش كلها أعماله ألغى وهناك
يعملون مزرعة لهم فأنشأ منه. ينقذهم أن ويريد له يخضعون الذي الظلم ويشاطرهم
بالصرب الظاملة الحكومة قوانني ليحطموا الكفاف؛ عيشة فيها ويعيشون يعمل كما فيها

تولستوي. مزرعة وسماها السلبية، واملقاومة
عمل كله ميدان إىل األوىل السياسية معركته يف الروحاني النظري الفتى ونزل
كان قد — والنتائج الوسائل إىل النظر عند — ولكنه واملال، السالح عالم ألنه ومادة؛
يعهدوا لم جديد بخصم العمليون منه بُيل وقد العمليني، من أنجح عمليٍّا هذا ميدانه يف

عهدوه. فيما قط مثله
ألنه الحمالت؛ هذه غاندي يهمل ولم الصحافة، حمالت معارضيهم من عهدوا لقد
هندية، لغات وثالث باإلنجليزية تصدر الهندي) (الرأي سماها صحيفة تحرير توىل

الكفاح. من قصاراه تكن لم ولكنها
ألنه الحمالت؛ هذه غاندي يهمل ولم املنابر، حمالت معارضيهم من عهدوا ولقد
قصاراه تكن لم كذلك ولكنها يفهمان، بما والجاهل املتعلم ويخاطب ويقنع، يخطب كان

الكفاح. من
أنه يوًما يحسبوا ولم قط يخافوه لم سالح هو به جاءهم الذي الجديد السالح إنما
السلبية املقاومة سالح أو عنف، غري يف املقاومة سالح هو وذاك عرفوه، أنهم لو يخيف

الجنوب. حكومات يف األمر والة عرفه كما
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الجامعة. يف غاندي

مثله يؤمنون ألنهم السلبية؛ املقاومة حمالت يف لغاندي ينقادون الهنود بعض كان
حياة. كل إزهاق من والتورع العنف باجتناب

بالنحلة مؤمنني غري هنود وفيهم وأندونسيون، صينيون فيهم الجنوب عمال لكن
الهمجية أديان غري األديان من يعرفون ال ووثنيون زنوج وفيهم الزعيم، بها يؤمن التي

األوىل.
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إىل مطمئنون ألنهم عليه؛ أرادهم بما ويعملون جميًعا يطيعونه ذلك مع وكانوا
مظنة. إليه ترتقي وال شائبة تشوبه ال الذي إخالصه

السلبية باملقاومة واستخفوا األمر، والة جهله الذي العنرص هو النزيه اإلخالص هذا
سياسية. حركة كل ويف الحركة، هذه يف بفعله لجهلهم

خصومات يف قبل من يجدوه لم ما منه وجدوا القديس الفتى به التقاهم فلما
الدعاة. ومشاغبات الساسة،

املعوزين معونة عىل املال من عنده ما ووقف مايل، ربح فيه عمل كل غاندي ترك
بالسجن ونزل يأكلون، كانوا مما وأكل يسكنون، كانوا حيث من وسكن املظلومني، من
لكل نفسه وعرض والشارة، امللبس يف وزينتها الحضارة وهجر ينزلون، حيث مرات

الفقراء. وأفقر الضعفاء أضعف لها يتعرض مهانة
واتبعوه. البصائر وفتحوا العيون فأغمضوا

بني فرًدا واحًدا يجدونه ال ولكنهم وجدوه، لو متبوع كل مع األتباع يصنع وهكذا
ومئات. عرشات

وأن عمله، ترك عىل يعمل من إكراه عن يكفوا أن أعمالهم عن كفوا إذا وأوصاهم
يحركوا لن الجند ألن واملزارع؛ املصانع إىل سوًقا يسوقونهم الذين الجند مقاومة عن يكفوا
الجند رضبهم إذا أما يحركوها، وال ينبذوها أن شاءوا إذا واآلالت بالفئوس العمال أيدي
املعتدي إن … سأم بغري الصرب وليطيلوا وليصربوا، فليصربوا قتلوهم أو جرحوهم أو
يَتَحدَّون جعلهم وقد العدوان. ذلك عىل الصرب يسأموا أن قبل عدوانه يسأم أن خليق
ألنهم واملحاكم؛ الحكومات وحريوا باأللوف إليها فذهبوا املمنوعة األماكن يف الحظر أوامر

السجناء. من الكثري العدد لهذا كلها السجون تتسع وال السجن يبالون ال
يف ويميض املرضبني، العمال لتموين يجمع أن وسعه ما املال من يجمع وكان
يف أكثرهم وهو الكفاف، القوت بعض منها لهم ليستخرج النموذجية املزارع تنظيم
انتظام يف تغني التي بالوسائل هذه وسائله وليست الغذاء، من نصيبه يف وأقلهم العمل
لتعجيز كافية ولكنها طويل، أجل إىل املرضبني العمال من األلوف عليها يعتمد معيشة
املقصود. هو وذلك اإلرضاب مقاومة عن تعجيزها أو االنتظام، عن والرشكات املصانع

وال والرشكات، املصانع صرب يطل ولم سنة، عرشين القديس الفتى صرب وطال
تحطيم يف العجيبة املقاومة هذه وأفلحت وانكرسوا فانترص األمور، ووالة الجند صرب
من كثري نسخ إىل الجنوب حكومات واضطرت القانون. سالح وتحطيم القوة سالح
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أو األجور، يف عليهم تقرت أو اإلقامة، يف امللونني العمال حرية عىل تحجر التي القوانني
واإلجحاف. الغبن من يطاق ال ملا الطاعة تسومهم

الجنوبية. أفريقية يف غاندي
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جهاٍد عىل الصمود نوى قد أنه الجنوبية أفريقية أيام يف يحس غاندي كان وكأنما
عىل له عدة ال أو الكاملة، الروحية عدته عن له غنى فال القوى، أنصاف فيه تجدي ال

اإلطالق.
أو والتبتل، النسك نذر — والثالثني السادسة يناهز وهو — الجنوبية أفريقية ففي
واتفق هللا، إىل والسلوك الجسد عن اإلعراض أي: «بالربهماشاريا» الهنود يسميه ما نذر

أماه. يا أو «با» ذلك بعد يدعوها فأصبح النذر، هذا عىل وزوجه
إبرام يف وللرصاع عضالته، للجسم كما عضالتها — التعبري صح إن — وللروح
رصاعه بعد الهند إىل غاندي عاد فلما العضالت. هذه إبرام يف كأثره أثر العضالت تلك

الحديد. يلوي كيف عرف قد بروح عاد الجنوبية، أفريقية يف الطويل
بقعة كل إىل تسبقه بسمعته فإذا ،(١٩١٥) سنة وعرشين نيف بعد الهند إىل عاد
الذي Avatara «األفاتارا» أو املوعود املخلص سمعة بل القديس سمعة بقاعها: من

واألمل. الضيق أزمة يف أبًدا الهند تنتظره
الذين أبناءها ألن العرشين. القرن أوائل يف تجدد قد الخالص يف الهند أمل وكان
أفاقوا قد األسيويني، من أمثالهم وعىل عليهم الزب رضبة االستعباد أن زمنًا إليهم خيل
واألساطيل الجيوش سخرت قد عدتهم ُخمس عدتها تبلغ ال أسيوية بدولة فإذا يوًما
الهنود بني والبأس بالقوة شهرة الدول أكرب من دولة بها فقهرت نظام، أحدث عىل
جميع يف جديد رجاء مبعث روسيا عىل اليابان غلبة كانت التعميم. عىل واألسيويني
بأقل ذلك بعد األوىل العاملية الحرب وجاءت االستعمار، ببالء منيت التي األسيوية األقطار
التي الدولة — األوىل األوروبية الدولة حاجة عن الهند ألبناء فكشفت سنوات، عرش من

كيانها. إلنقاذ أو خصومها ملقاومة منهم معونٍة إىل — عليهم تسيطر
وهو عليهم، املسيطر القوي يؤديه ثمن له يشء أو له، يؤبه يشء رضاهم أن فعلموا

كاره. أو راض
السماء من عليهم هبط قد يحسبونه جرم فال بالده، إىل غاندي عاد اآلونة هذه ويف

الرجاء. وساعة الضيق ساعة يف
تضطرب كانت التي الهندية السياسة لجة يف األمر بادئ غاندي ينغمس ولم
جوكهيل الزعيم بوصية ذلك يف أخذ لعله اآلونة، تلك يف والطائفية الحزبية بالخصومات
رأي عىل فكره يستجمع ريثما كاملة سنة الحالة بمراقبة له نصح الذي Gokhale
املجتمع وتقويم األخالق إصالح بطبعه آثر لعله أو ومشاهداته، تجاربه من يستخلصه
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يف فسعى الجنوبية. أفريقية يف عليها جرى التي طريقته عىل والزراع العمال ومساعدة
ويتنقل الريف يف يجول وطفق السلبية، باملقاومة أو بالحسنى والزراع العمال إنصاف
وبدأ استطاع. بما القرى يف الفقرية الطبقة شأن من لريفع قرية؛ إىل قرية من قدميه عىل
يركب فلم يقاطعها، أن أمكنه كلما الحديثة اآللة مقاطعة يف القصرية الرحالت هذه منذ

األقدام. عىل املسري من للرحلة ألزم الركوب كان حيث إال القطار، وال السيارة
الناس فأخذ املعجزة، والخارقة بالكرامة بل بالقداسة، شهرته طارت أن يلبث ولم
القديس تعود اآلونة تلك ومن لها، املكذبني أول هو كان التي الخوارق عنه يروون ثم من
وعجائَز والهداية، للربكة طلبًا الصغار بأطفالهن يلمسنه أمهات طريقه يف يرى أن
مجاز يف فيرتصدن عليهن، يعرج أن دون طريقهن يعربن أن عليهن يعز رضيرات
العابر القديس بمصافحة يسعدن أن فاتهن إن املوت، خطر عىل ولو ليلمسنها السيارة
األيام، من يوم جاء حتى والرسوخ االستفاضة يف الشهرة هذه وتعاظمت الطريق، يف
إنما «بيهار» أصاب الذي الزلزال بأن الهند أهل عامة فيه آمن الزمن، من فرتة بعد
معاملة يف غاندي عظات إىل يستمعوا لم ألنهم القوم؛ عىل هللا أرسلها إلهية عقوبة كان

املنبوذين.
يرفع من وخاصتها الهند راجات من كان بل وحدهم، العامة إيمان هذا يكن ولم
مسلك يف التقية مقتىض عىل بذلك خرج وإن بقداسته، تيمنًا قرصه يف غاندي صورة

والعظماء. األمراء
عىل جذبًا إليها السياسة جذبته يوم غاندي حول تتجمع املقدسة الشهرة هذه كانت

اختياره. غري
إىل يجنح فريق شتى: مذاهب عىل الوطنية سياستهم يف يومئذ الهند أهل وكان
الحقوق من املزيد لبلوغ تمهيًدا اإلنجليز مع التعاون إىل يجنح وفريق الدموية، الثورة
لبلوغ استعجاًال التعاون عدم إىل يجنح وفريق الذاتية، الحكومة حقوق أو الدستورية،

الغاية. هذه
أعمال أو العنف، أعمال من عمل عن يحجم حزب كلها األحزاب هذه يف وليس

إليه. الرضورة أحرجته إذا والفتك، الغيلة
يف الهند نوابغ أعظم من رجل العرشين القرن أوائل يف جميًعا زعامتهم عىل وكان

طيالق». جانجدبار بال «لوكمانيا وهو الحديث، الزمن

31



غاندي املهاتما عظيم روح

والغربية، الهندية والثقافة الرياضية بالعلوم املعرفة واسع عامًلا طيالق كان ولقد
ظهر لو إنه غاندي: فيه يقول املراس، صعب الشكيمة، قوي النفس، عايل الخلق، قويم

والعروش. الدول مؤسيس من لكان القديم الزمن يف
يف غاندي وبني بينه النبوة لوقعت العمر، به وطال طيالق عاش لو أنه الظن وأكرب
قىض ثم السجن يف زمنًا قىض ولكنه متباينان، مزاجان ألنهما الوطنية؛ السياسة برنامج
عىل الحياة مدى فظال لغاندي، اإلجماعية الزعامة تنعقد أن قبل ،١٩٢٠ سنة يف نحبه

الوفاق.

بعد تالئمها، التي زعامتها وجدت حتى منها الزعامة مكان تروز الهند كانت وكأنما
زعامتها غاندي توىل فلما بالده، يف الشعبية الحياة وتطور غاندي تطور من التمهيد هذا
تصلح ال حيث لها وتصلح املواءمة، كل الهند توائم وروحانية هندية زعامة توالها

األوروبية. الشعوب منهاج عىل الزعامات
عيوبه حتى الروحانية، الزعامة لهذه رشحته قد كلها غاندي صفات أن لنا ويبدو
الروحاني الداعية يف ولكنها الزعيم، يف نقص واالنكسار والضآلة القماءة فإن الظاهرة،
يعلو الذي باإلخالص جميًعا صفاته اقرتنت وقد ومرآه، دعوته بني حسن توفيق أو كمال

األصدقاء. عند له شهادة كانت كما الخصوم عند له شهادة فكانت الشبهات، عىل
الهندي الزعيم طيالق بعد يظهر «لم سنة: وعرشين نيف قبل عنه كتبنا حني قلنا
غاندي، من أتباًعا وأكثر صيتًا، وأبعد خطًرا أجل كان زعيم األخرية األعوام يف مات الذي
إنه الراحل: سلفه عن يقول أن غاندي اعتاد وقد القديس. أو بالنبي قومه لقبه الذي هذا
عرفه ملا القول هذا فيه قال إنما وهو وعرًشا، دولة له ألنشأ الغابرة القرون يف ظهر لو
وال شخصيته. وبروز بنفسه واعتداده أمله وبعد شكيمته وقوة طيالق مراس شدة من
ونوه إليها التفت حني الخصال هذه يف صاحبه وبني بينه بالتفاوت شاعًرا كان إال نظنه
التباين مواضع أوضح هو الناحية هذه من الخلق يف االختالف فإن مرة، من أكثر بها
به يتأخر لم الذي والنبي عرشه، عن الزمن به تأخر الذي العرش صاحب الرجلني: بني

النبوة! رشف عن الزمن
والسياسية االجتماعية الحركات وقادة النهضات، أبطال من األعم باألغلب «والعهد
الغزاة أخالق إىل وأنهم وكربياء، طمع أويل األنانية، ضخام الطبائع صعاب يكونوا أن
فيها الزعامة يتوىل أال للهند قدر ولو والنساك. األنبياء أخالق إىل منهم أقرب الفاتحني
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له كان وملا قط، غاندي باسم سمعنا ملا طيالق منه نبغ الذي الطراز ذلك غري من أحد
بشخصيته، الجبار الرجل بذلك غاندي فليس نعم … الحديثة الهند رواية يف له يؤبه دور
هو وال الفصاحة، الخالب العارضة، القوي املداور، باملزاول هو وال بحيلته، ب الغالَّ
واصفوه يراه ذلك خالف بل ال هيبته، إعجابك عىل وتستحوذ هيئته، تروعك الذي بالرجل
صوته، ورخامة جسمه، ونحافة ضواه، يف يبرصونه إنهم يقولون: أتباعه وغري أتباعه من
وينهض املاليني يقود مسموًعا بطًال ال صغريًا طفًال يبرصون فكأنما نظراته، ووداعة
أخباره وقرأت الوصف، لهذا مطابقة صور عدة له رأيت وقد األرض. يف دولة أكرب ملناوأة
هناك الحكومة رؤساء أن يف أشك فلم مصاولتها، يف الغريبة وأساليبه الهند، حكومة مع
بكفاح امتحنهم الذي القدر لهذا االبتسام من فيها يتمالكون ال لحظات بهم تمر كانت
أي يف يدرون ال صبٍّا عليهم يصبها كان التي حمالته أمام فأصبحوا السيايس، النبي هذا
وال الربيئة؟ الطاهرة الطفولة عناد باب يف أم الخصومة، يف اللدد باب أيف يسلكونها: باب
هو ثم برهة، الهند حكومة يداعب هو أو العنيد، الخصم هذا يجدُّ هل يعلمون يكادون

هواه. يلهمه حني وشأنها تاركها
خصلة وهي البغضاء، إثارة عىل مطبوع غري غاندي الفكر يتصور الحد هذا إىل
هو رجًال لها لتقيض كانت وما لها، الظروف قيضته التي مهمته يف فائدة أجل أفادته
من الجبابرة الزعماء به يتصف عما غنى يف صاحبها مهمًة كانت إنها … منه بها أخلق
من الفريقني عند ما أقىص خصومهم وجانب جانبهم يف به يستنفرون غضوب خلق
وأصلح والصرب، الرفق سالحها سلمي، جهاد مهمة فهي العصبية، وعداوة الجنسية نعرة
أشد أتباعه يحذِّر الذي تكوينه، بحكم الوديع بطبعه، املسالم الرجل ذلك لقيادتها الناس
أنتم فكونوا العدوان من بد ال كان إذا لهم: ويقول والعنف، العدوان مقارفة من الحذر
ورشاسة السباع غضب عن بأنفسهم يعلوا أن ويعظهم جنَاته، أنتم تكونوا وال ضحاياه
عهد إىل كانت تاريخية ترات فرقتهما عنرصين بني تأليف مهمة كذلك وهي الحيوانية،
كان فكلما باآلباء، واالعتزاز األنفة وتبعث البغضاء، رضام وتذكي الدماء، تسيل قريب
ذلك كان الدينية، والخنزوانة الشخصية الكربياء عن بعيًدا العريكة، سهل بها القائم
مهمة وذاك هذا مع وهي الصفوف، ولمِّ الرتات، ومسح والتوفيق اإلصالح عىل له أعون
املتقشف، املتواضع غاندي غري لها ومن وغواياتها، املدنية لذات عن وإعراض قناعة
وعشاق املطامع، رجال من كان أنه لو الكساء؟ من والرخيص الغذاء من باليسري القانع
نفسه يتخذ أن له يخطر كان أتراه — ومالهيها ولذاتها وزينتها بجاهها املفتونني الدنيا
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عىل يعيش أو الهند، تنسج ما أرخص من ثياب يف ويروح فيغدو دعوته، التباع قدوة
به، ونطق غاندي عمله ما كل األخالق ومكارم للدين صار لقد املسلوق؟ واألرز الفاكهة
تحث األخالق مكارم من حجة لها وجد قد الغربية املدنية مظاهر نبذ إىل الدعوة حتى
مالبيس…» بنسج عيل يمن رجًال أخاصم أن ألستحيي «إنني لجماعته: يقول فكان عليها،

يقول. فيما متكلف وال بهازل هو وما
من وأكسبه بنفوذه، أرض مما أكثر غاندي أفاد الشخصية ضمور أن إيل ويخيل
بلوغ عىل ساعدته التي هي الضامرة الشخصية كانت إذ عنه، أبعد ممن أكثر األنصار
الهندية النفس جوانب أقوى من التمكن سبيل له مهدت التي الرفيعة، الدينية املنزلة تلك
بساطة والروحانيني النساك سمات من زال ما فإنه — الديني الشعور جانب وهو —
بذلك الدنيوية، والوجاهة السطوة صور عن والبعد والجسم، النفس وخشوع املظهر
غاندي فصاحبنا املتصنعون، النساك للناس يرتاءى وكذلك الصادقون، النساك يتسم
الصالح إىل صورة وأقرب والورع للزهد عنوان أصدق الصغري، وقده النحيلة بنيته يف
إىل تعمد فلم تركيبه يف تورعت الطبيعة إن املجاز: سبيل عىل يقال أن ويمكن والتقوى.

فيه. متقشفة الحياة وكانت الحياة، يف متقشًفا الرجل فكان والروعة، البذخ
غاندي ألمثال الطاعة يقبلون والنفوذ الصلف ذوي من الكرباء، رأينا ما وكثريًا
يتعاىل ال الذي هللا، سلطان مظاهر من مظهر ولكنهم ذواتهم، يف لهم سلطان ال ممن
بمزايا إليهم يتقدم ملن يقبلونها وال له، الطاعة يقبلون حقري: وال عظيم سلطانه عىل
وتناحرهم، تفاخرهم موضع هي التي الدنيا لهم يرتك األول ألن مزاياهم؛ جنس من
أنفسهم يف يرون وال املنافسة، ميدان من فيخرجونه بينهم، والحسد التنافس ومثار
لينافسوه املزايا تلك من بحظه إليهم يتقدم والثاني جميًعا، عليهم تقديمه من غضاضة
كمجربين. مختارين أو مجربين العجز عند له فيسلمون منافستهم، عن ليستكربوه أو
الناس ألن عواقبه ويحمد الظاهر، بضعفه يغتبط أن األحيان بعض يف الهيئة وللضعيف
… والخطر القدرة ذوي بمقياس أعماله يقيسون وال القوي يكلفون ما يكلفونه ال
من يعجبهم ليس بما منه ويعجبون الكثري، غريه من يستقلون إذ القليل منه يستكثرون
هذا وليس األمثال، بحديثه فتسري اللبنة يرفع الصغري الطفل كمثل ذلك يف مثله سواه،

الكبري. للرجل يذكر مما أضعافه وال
إنه أي: ومهمته، بموقفه خاصة زعامة صاحب تقدم مما رأينا كما غاندي إن …
ًصا تنقُّ وال الرجل لشمائل بخًسا ذلك نقول وال حال، كل عىل زعيًما ليكون يُخلق لم
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عىل نعتقد، كما حاصل، للسامعني اجتذابه وسهولة فصاحته عن فضًال فإنه قدرته، من
ملا ولوالهما قاطبة صفاتها ألزم هما بل الناس، عىل الزعامة صفات ألزم من صفتني

واإليمان. اإلخالص هما: الصفتان وهاتان زعيم، الكرامة استحق وال قط، داع أفلح
النسك، ومحضه املحن ته صفَّ قد غاندي وإيمان شبهة، كل فوق غاندي فإخالص
قومه أبناء وإيمانه إخالصه له عرف … القاتمة والوساوس الهادمة الشكوك عن وتنزه
مكانه ما أدراك وما لطامع، فوقه مطمع ال مكانًا بينهم ورفعوه وأكرموه فعظموه
وال بعدها ليس منزلة وهي (ماه-آتما) العظيم الروح أو النبي يلقبونه: إنهم عندهم؟
روح وهي (بارام-آتما) الكلية الروح هي … واحدة منزلة إال الرباهمة دين يف منها أرفع

هللا. روح برهما:
شهد فقد واملسلمني، الرباهمة من وطنه أبناء التهم عن غاندي بتنزيه ينفرد ولم
شهد بل اإلنجليز، من االستعمار أنصار حتى األوروبيني، من رآه من كل كذلك بنزاهته
مجلة يف يقول من اإلنجليز ُكتاب بني ورأينا عليه. بالسجن الحكم أمىض الذي قاضيه له
واملسيح، غاندي بني يقارن أن التجديف من ليس إنه محرتس: وال متلعثم غري «نيشن»
فالنتني السري يستطع ولم الحديث، العرص يف مسيحي إنجليزي من كبرية كلمة وهي
االستعمار يناهض مخلوق عىل إلقاؤه يعييه ال الذي األسود الغبار عليه يلقي أن شريول
الفأس وهذه «… لنفسه يشحذها فأس «بال الهندية الحركة يف إنه فقال: الربيطاني،
شريول خلقها فأس من وكم املريبة، واألغراض الشخصية املصلحة عن كناية هي عندهم

الفئوس!» يحملون ال ألناس حسابه عىل وشحذها

تاريخ يف نوعه من حدث ما أعجب يعد الذي النحو هذا عىل لغاندي الزعامة خلصت
تستطيع كما مجهود، بغري الزعامة بلغ إنه تقول: أن تستطيع ألنك السياسية؛ الزعامات

إنسان. طاقة يف يدخل مجهود بأكرب الزعامة بلغ إنه تقول: أن
من زعامة فهي عليها، أحد يزاحمه ولم وطنه، زعامة عىل أحًدا يزاحم لم فغاندي

مجهود. بغري ثم
واعرتاف ومخالفيه، الخطة يف موافقيه باعرتاف الزعامة استحق قد غاندي ولكن
الشهوات معركة وهي املجاهدين: عىل املعارك أصعب انترصيف ألنه أنفسهم؛ املستعمرين
احتماله، يصعب ما كل واحتمال تركه يصعب ما كل ترك عىل نفسه وراض واملطامع،
أكرب وكانت النفوس، تدين ال حيث نفسه له دانت أن بعد القياد سهلة النفوس له فدانت
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فقال تاجور، الشاعر وهو عليه، ينفس أن وأوالهم أكربهم من وطنه أبناء بني له شهادة
رآها». إنسانية شخصية أعظم «إنه كثري: كالم من عنه

عنها، يحيد ال التي سنته عىل بها مىض النحو هذا عىل وطنه زعامة له خلصت وملا
وإن والعداء، الكراهية نزعات من نزعة كل من واالحرتاس الشامل الحب سنة وهي

والعداء. الكراهية أذى من املرء به يصاب ما رش أصابه
االستعمار يحارب إنه يقول: حني غاندي صدق يف الشك من ذرة أحًدا تخالجن وال
بدأ منذ ودعواته حركاته من وكبرية صغرية كل يف كان فهكذا املستعمرين. يكره وال
يرى وكان يعاديهم، وال واإلنجليز األوروبيني يحارب كان الجنوبية: أفريقية يف جهاده
امللونة. الشعوب أبناء من وللمظلومني وطنه ألبناء يراها كما اإلنسانية حقوق عليه لهم
لعالج جوهانسربج يف مستشفى وأنشأ البوير، حرب أيام يف األحمر للصليب فرقة فجند
حتى الحرج أوقات يف الحكومة وهادن جوانبها، يف فشا حني بالطاعون املرىض جميع
رضبًا (١٩٠٧ سنة (يف فرضبوه أنفسهم، وطنه أبناء من الظن سوء نفسه عىل جلب

مات. قد أنه يحسبون وهم إال يرتكوه ولم ليقتلوه، مربًحا
يدعو فكان منها، موقفه اختالف عىل الهندية الحكومة خصومة يف يصنع كان وهكذا
حتى (١٩٢٠ (سنة املقاطعة حركة يف واشتد املقاطعة، إىل وأحيانًا التعاون إىل أحيانًا
واإلرضاب اإلنجليزية واأللقاب الرتب ورد الحكومة وظائف من باالستقالة أتباعه أمر
أجنبية، سلعة كل عليهم وحرم الحكومية، القروض يف املساهمة وعن الرضائب، أداء عن
القوانني هذه وتجاوز السلع، من سلعة الحكومة بها تحتكر التي القوانني جميع ونقض

الحكومة. حركة لشل القوانني جميع تحدي وجب إذا غريها إىل
باجتناب الوصية ويكرر يويص مقاطًعا، أو معاونًا املواقف هذه كل يف كان ولكنه
سالح أنه يرى كان الذي الوحيد السالح واستخدام وطواعية، رىض عن واحتماله العنف
ألتباعه: يقول وكان واملساملة. املحبة سالح وهو واإلخفاق، النجاح حالتي يف النرص
سالحهم أن لهم وبينوا أنتم، تخافونه الذي بالسالح ال يخافونه الذي بالسالح حاربوهم
يخيف أنه يرى غاندي كان الذي السالح أما أيديهم، يف السالح ذلك فتفلُّوا يخيفكم ال

يتعودوه. لم جديد سالح ألنه املحبة؛ سالح فهو املستعمرين
أصحاب يصنع كما لهتلر وصفه نعم … لهتلر وصفه أنه السالح بهذا اعتزازه ومن
قبيل هتلر إىل فكتب إليها. يحتاجون ملن املاضية مخرتعاتهم يصفون إذ األسلحة مصانع
وظاهر …» إليه: الكتابة قبل تردده فيها يذكر مقدمة بعد له يقول الثانية العاملية الحرب

36



غاندي نشأة

إىل اإلنسان ببني تهبط قد حربًا يمنع أن يستطيع الذي الوحيد الرجل اليوم أنك ا جدٍّ
بلغ ما بالًغا األغراض من غرض ألي الثمن هذا تبذل أن الالزم من فهل الهمجية، درك
يتجنب أن طويلة روية عن تعمد رجل توسل إىل تصغي أتراك نظرك؟ يف الرجاحة من
قد كنت إن حال أية عىل غفرانك النجاح؟ من قليل غري نصيب يفته فلم القتال وسائل

«… إليك الكتابة يف أخطأت
فإن بسالحه. اعتزازه عىل يدل كما السياسية، أساليبه عىل يدل الخطاب وهذا
وقال: الثانية، العاملية الحرب نشوب بعد الهند عن الجالء بوجوب اإلنجليز صارح غاندي
يوجب ما يرى ال ألنه بالطلب؛ يعجل وإنما املحنة، وقت يف إعناتهم بذلك يبغي ال إنه
هذا مع ولكنه األسيوية، أو األوروبية امليادين يف القتال وقوف بعد ما إىل الجالء تأخري
الجالء، بطلب اإلنجليز ملصارحة يرتقبها مواتية فرصة كأنها العاملية الحرب إىل ينظر لم

عليها. اإلقدام منهم يخىش من عنها يثني أن ميسوره يف بما وحاول
واألعصاب العقول زمام ويفلت تتبيغ، ما الدماء وتتبيغ تهتاج ما الخواطر وتهتاج
ا رسٍّ الخصومة صدق يف عهده عىل وغاندي السواء، عىل والدهماء العلية قبضة من
قط يبح ولم غريه، سالح كل من النفور وصدق بسالحه اإليمان صدق ويف وعالنية،
عليهم، املعتدين بها يقابلون واحدة حركة يف املحبة ينىس أن أعوانه من ألحد أو لنفسه
عىل حرصه بشدة الربيطانيني وأدهش عنهم. يذكرونها واحدة كلمة يف الصدق ينىس أو
يطلق أن الحوادث أخلق كان — الخصوص عىل — حادث يف الواحدة الكلمة صدق

املشهور. امرتزار حادث وهو وإحجام، تمحيص غري يف باالتهام األلسنة
االستعمار تاريخ يف وصمة أكرب وقعت ،١٩١٩ سنة أبريل شهر من عرش الثالث يف
فيه تجمعت خطأ أضخم املذبحة هذه وكانت امرتزار مذبحة وهي للهند، الربيطاني
وحساب اإلنسانية، املبادئ وحساب السياسة، حساب يف العسكرية والسلطة اإلدارة أخطاء

والنظام. العرف
عىل واملسلمون الهندوسيون وكان والغضب، بالسخط تشتعل كلها الهند كانت
وناصبت لهم، وعودها أخلفت ألنها الربيطانية؛ الحكومة من النقمة أشد عىل السواء
أن بعد األناضول، أرض عىل اليونان هجوم تأييدها يف رصيًحا عداء اإلسالمية الخالفة
اإلسالمية الخالفة تمس أال منها قاطع وعد عىل معتمدين صفوفها يف املسلمون حارب

الرتكية. الجيوش هزيمة بعد
عىل واملسلمني الهندوسيني ويجمع وطنه أبناء يهدئ سلمية رحلة يف غاندي وخرج
بومباي. إىل وأعادته الحكومة عليه فقبضت الدماء، وإهراق العنف اجتناب يف خطته

37



غاندي املهاتما عظيم روح

الزعيم. غاندي

«امرتزار» وكانت وهناك هنا العدوان حوادث بعض فوقعت الهند أرجاء يف الخرب ورسى
والدكاكني. الدور بعض فيها ونهب الحوادث هذه فيا وقعت التي املدن من
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— أحد به يعلم لم — إعالن يسبقه املدينة إىل داير» ميشل «سري الجنرال فوصل
ميدان يف ديني اجتماع موعد أبريل شهر من عرش الثالث اليوم وكان االجتماعات، بمنع
أمره، ويعصون يتحدونه املجتمعني أن الجنرال فاعتقد باغ» «جلنواال يسمى محصور
محصور، املكان ألن عجل عىل يتفرقوا أن يستطيعوا فلم بالتفرق، أخرى مرة فأمرهم
من عظيم عدد اليوم هذا يف وقتل ذخريته، نفذت حتى الرشاشة مدافعه عليهم فأطلق
هذا أضعاف أربعة بعضهم به ويبلغ بأربعماية، بعضهم يقدرهم واملجتمعات املجتمعني
يعرب أال فأمر النفوس، إذالل إليه أضاف حتى الدماء بإهراق الجنرال يكتف ولم العدد.
السيدات بعض فيها أهينت التي الطرق ألنها الركب؛ عىل زحًفا إال معينة طرًقا الهنود

املدينة. إىل وصوله قبل وقعت التي الحوادث خالل
االتهام. يف حيطة أقل فيها يلتزم أن من أفظع الجريمة إن

يف يثبت أن — تهمة بكل تغري التي الجريمة فظاعة مع — أبى غاندي ولكن
لجنة اجتمعت فلما ثبوته، عىل القاطعة البينة تقوم ال واحًدا حرًفا التحقيق محرض
يؤخذ التي األقوال بعض فيه ووردت الحادث، عن تقريرها لكتابة الوطنية التحقيق
فيها ينالهم التي املغلقة األماكن إىل املجتمعني يستدرج أن تعمد «داير» الجنرال أن منها
األدلة من عليها يقم ولم تعقل» «ال رأيه يف ألنها األقوال هذه حذف عىل أرص الرصاص،
عىل السنة نهاية عند عقد الذي «امرتزار» مؤتمر يف أرص ثم عنها. الشبهة ينفي ما
الهنود جمهرة من وقعت التي العنف أعمال باستنكار كله املؤتمر من قرار استصدار
األعضاء أقوى من كثري معارضة من الرغم عىل القرار فصدر والكوجرات، البنجاب يف

ومؤيدوه. «داس» رأسهم وعىل غاندي، القرتاح
عىل املدني العصيان وقف إعالنه العقيدة وأمانة الكلمة صدق يف الحادث هذا ويشبه
اإلنجليزي العهد ويل زيارة ملناسبة الهندية املدن يف انفجر الذي الهياج بعد وحده تبعته

.(١٩٢١) بومباي ملدينة
الطلقاء وكان مسجونني، أو معتقلني جميًعا املؤتمر رؤساء كان الوقت ذلك ففي
الفتاة» «الهند صحيفة رئاسة يتوىل غاندي وكان السجن، أو االعتقال من خطر عىل منهم
إليه التنفيذية السلطة إسناد املؤتمر فقرر الرسمية، املؤتمر صحيفة بمثابة كانت التي
أن إعالنه أثر عىل فحدث املدني العصيان إعالن عىل الرأي واتفق املحنة، هذه خالل يف
الرشطة. رجال من وعرشين اثنني الفتنة هذه يف وقتلوا شورا» «شورى يف ثاروا الدهماء
أعلن بل قراره، يف النظر إعادة عليه ويعرض املؤتمر يجمع حتى غاندي ينتظر فلم
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الحركة هذه لفهم الشعب سواد يتهيأ أن إىل املدني العصيان حركة وقف وحده باسمه
من أحد عىل عدوان فيه عمل كل واجتناب املساملة وهو املقصود: وجهها عىل وتنفيذها
الجريء، اإلعالن هذا جراء من املؤتمر يف عليه الثورة واشتدت املحكومني، أو الحاكمني
لم الرأي أخذ عند ولكنه آخرون، أعضاء ونارصه إليه اللوم توجيه األعضاء أحد واقرتح

األصوات. بكثرة يظفر
أحرج يف قومه من يقفها «املهاتما» كان التي املستغربة املواقف هذه أن الجائز ومن
به تمر امتحان أعرس نظرهم يف قداسته تمتحن كانت بالنفوس، جماًحا وأشدها األوقات
أبناء وكان القبيل، هذا من امتحان كل يف أبًدا الناجح هو كان ولكنه سياسية، زعامة
يف يمتحنهم لهم، عسري امتحان إىل نظرهم يف انقلبت وقد محنة كل من يخرجون قومه
بأمرها، واالئتمار طاعتها عىل النفس رياضة إىل وحاجتهم القداسة مجاراة عىل قدرتهم
الخاصة قيادة عىل وأقدر مكانًا أعىل وهو املحن هذه من محنة كل من غاندي فيخرج

والضيق. الفتنة أوقات يف والعامة
مًعا تواجهانهم قومه لنزعات ومخالفته لهم غاندي مخالفة كانت فقد اإلنجليز أما
ما منها يعرفون ظاهرة الغربية: حضارتهم يف لها نظري ال عجيبة إنسانية بظاهرة
الهيبة من باملجهول يحيط ما كل بها ويحيط يجهلون، ما منها ويجهلون يعرفون

وتقدير. عطف من قط يخُل لم استغراب ولكنه واالستغراب،
هي اإلكبار هذا استحقت التي الروحانية القوة وكانت خصومه، وأكربه قومه، أكربه
ال ألنه يشاء؛ كما شاء حيث ميدانه ويختار ميدانه، يف به يحارب الذي الزاخر الجيش
بغري بوادرها جاءت إذا الهزيمة يبايل وال ينهزم، بأنه يؤمن وال اختاره ميدان يف ينهزم

يروم. ما

ال واحًدا شيئًا إال يعالجونها وكيف يلقونها كيف القوة هذه يف يحارون اإلنجليز كان
احرتام. بكل جدارتها وهو غريهم فيه يحار وال فيه، يحارون

تاريخ يف مثيل لها يشهد لم التي الفريدة املحاكمة تلك يف االحرتام هذا وتجىل
شهر من عرش الثامن يف بدأت التي املشهورة «املهاتما» محاكمة وهي كله، القضاء

أباد. أحمد محكمة أمام ١٩٢٢ سنة مارس
يف استوى حتى له إجالًال املحكمة فوقفت املحكمة، ساحة إىل الهزيل املتهم دخل

مكانه.
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حكم يف مهمتها وتصعيب للكراهية الحكومة تعريض وهي — التهمة عن وسئل
القايض إىل خطابه وجه ثم القائم، القانون حسب عىل «مذنب» بأنه فأجاب — الهند
منصبك تعتزل أن إما أمرين: أحد من هذا مقامك يف لك معًدى ال «إنك قائًال: «برومفيلد»
هذا أن اعتقدت إذا العقوبة بأقىس حكمك تصدر أن وإما السوء، من يدك وتنفض
ضار ثم من عميل وأن البالد، هذه ألبناء الخري فيهما تطبقه الذي القانون وهذا النظام

بمصالحهم.»
ويعتذر املتهم يستعطف كأنما تلخيصه يف وكان التهمة، تلخيص القايضيف فمىض
بني تحول دعوة يف االسرتسال عن وكفه حريته تقييد إىل اضطرت ألنها للحكومة؛
وجه الحكومات.ثم تتوالها التي األعمال من بعمل القيام وبني — كحكومة — الحكومة
إنسانًا — مخالفيك حتى — الناس فيك يرى رجل «إنك فقال: «املتهم» إىل الخطاب
عليه يقيض هو فإذا بالحكم نطق ثم املقدسة»، بل النبيلة والحياة العليا املثل ذوي من
منه أسعد أحد يكون لن «إنه قائًال: ذلك عىل وعقب سنوات. ست البسيط بالحبس
غاندي يسأل وعاد سبيله»، أطلقت أو املدة هذه فقرصت حقها الحكومة استخدمت إذا

طيالق؟! عىل قبل من بمثله يحكم ألم الحكم: هذا لوقع مهونًا
ويحاول نفسه، عن اإلدانة ينفض من مسلك كلها القضية يف القايض مسلك فكان
يكن ولم باسمه، يقرتن أن يخىش اتهام من التاريخ وأمام العالم أمام نفسه يربئ أن

ويدين. يعاقب رجل مسلك
نفسه، تربئة يف «يمثل» القايض يكن ولم نفسه، إدانة يف «يمثل» غاندي يكن لم
من وأكرب القانون من أكرب قوة حرضة يف للسياسة ويعتذر للقانون يعتذر كان ولكنه
غلبت قد أنها املحقق أثرها وكان أثر، لها يجهل وال تجهل ال التي القوة وهي السياسة،
اختاره الذي بالسالح وانترصت وأساطيله، جيوشه غلبت كما األجنبي الحاكم قانون
يخافه الذي السالح هو املايض السالح ألن به يحارب إنه مرة: غري وقال صاحبها،

حاملوه. يخافه الذي السالح ال الخصم
ألن تاجور؛ طليعتهم ويف النابهني عباقرتها ومن الهند فضالء من أناس أسف ولقد

السياسة. خدمة يف املثىل الروحانية القوة هذه سخر غاندي
عىل كان أنه علموا قد أيامه، أخريات إىل عاشوا أو بعده منهم عاشوا الذين ولكن
فأصلحها، السياسة إىل الروحانية نقل بل روحانيته، يفسد لم ألنه صنع؛ فيما صواب

بقديسني. جديرة حرفة والخصوم األنصار نظر يف وجعلها

41



غاندي املهاتما عظيم روح

وستظل اآلدميني، من مليون أربعمائة تاريخ يف فعاًال عنًرصا الخارقة القوة هذه كانت لقد
بعيد. زمن إىل جميًعا البرش تاريخ يف فعاًال عنًرصا

وآفاقها؟ أغوارها وندرك آمادها نذرع أن أردنا إذا نقيسها بم
أبالتقشف املوت؟ حتى بالصيام أو أجل إىل أبالصيام عبادتها؟ أو البقرة أبحماية
جميع ومع رشط، وال قيد بغري العنف رضوب من رضب لكل مطلٍق أباجتناب والزهادة؟

األحوال؟ جميع ويف الناس،
الصور هذه وراء من الصحيحة القوة وإنما وعناوين، صور كلها هذه إنما كال،
املحدود، طوره به تعدو التي القوة فهي اإلنسان نفس يف صحيحة قوة وكل والعناوين،
باإلنسانية ويدين الساعة، صغائر عىل يعلو إنسانًا وتقيمه الضيقة أثرته من وتخرجه
الصحيحة، القوة بهذه إال األصيل القياس يف العربة وما املديد. الخالد عمرها يف الشاملة

والعناوين. الصور من به تتسمى ما دون
القوة يف مثيًال له نجد فقد وحدها، الروحانية القوى يف بدًعا القياس هذا وليس
العميل والفهم والصدق الصحة مرجع نحسبها التي املادية امللموسات هذه ويف الجسدية

والخداع. املغالطة تشوبه ال الذي
األبدان؟ غذاء من والتجسد املادة باب يف أدخل جسدية» «مادية من فهل

نحن هذا ومع والخياليني، واملثاليني الواقعيني عرف يف املادة صميم من املادة إنه
آخر. نحو عىل أجسادنا يف به وننتفع نحو، عىل نحسه

املعادن من ذلك غري إىل وفسفور وملح وحديد وجري فحم ألنه بالغذاء ننتفع نحن
حديد أو جري أو فحم ألنه طعامه يأكل الذي فمن األحياء، بنية يف تدخل التي املحدودة
ألنهم ويرشبون؛ يأكلون جعلتهم حني الناس تخدع لم الطبيعة إن فسفور؟ أو ملح أو
يف ويلذ الشهية يجلب طعًما أو مزٍّا، طعًما أو حامًضا، طعًما أو حلًوا، طعًما يطلبون

املذاق؟
تحليل يف تدخلها ولم أذواقهم اتخذتها التي العناوين بهذه تخدعهم لم الطبيعة إن
بمصطلحات البدنية الحاجة لهم مثلت هي وال األفكار، مناقشة يف أدخلتها وال املعامل،
هذه ولوال األذواق، تسيغها التي الطعوم بهذه الغذاء نفع لهم ترجمت ولكنها الكيمياء،

الغذاء. كان ملا الطعوم
بعاطفة أو جسدية بلذة نوعهم حفظ إىل ساقتهم ألنها كذلك؛ تخدعهم لم وهي
حقائقها، عن تعرب حني واحدة لغة من أكثر تتكلم ولكنها والحنان، الشوق عواطف من

العبارات. اختالف عىل حاصل صدق ذلك بعد وكلها
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كانوا إذا التضليل معنى يعرفون ال واملاديون العقول، يضللون ال فالروحانيون
فيها يجمعون التي فمادتهم التنويع، تقبل ال واحدة بلغة الحياة حقائق عن يعربون
عن التعبري اختالف جعلنا إذا روحانية، دعوة كل من لألحياء تضليًال أشد كله الصدق
البنية وظائف ويف الحس، يف اليشء اختالف جعلنا أو التضليل، قبيل من الحياة قوى

والبطالن. التناقض عىل آية الحية،
األبدان. غذاء عن الطبيعة تعرب هكذا

األرواح؟ غذاء عن التعبري هذا بمثل عربت هي إذا نكذبها فلماذا
املاديني! مع نصدق وال الروحانيني مع نصدق ال إذن إننا

غاندي قالها التي األلفاظ مناقشة يف حسيٍّا، أو واقعيٍّا، أو ماديٍّا، تكون أن ولك
أنكرت إذا حسيٍّا وال واقعيٍّا وال ماديٍّا، تكون لن ولكنك تشاء، كما بها برش التي واآلراء

املحسوس. الواقع
أعمالها أعظم من عمل إىل الهند روحانية حفز قد غاندي أن املحسوس والواقع
أطوار جميع يف منها بأعظم نظراؤه يأت لم بخارقة أتى قد وأنه الطويل، تاريخها يف

التاريخ.
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الهند ديانة بالربهمية: يدين أنه — الهند زعيم غاندي يذكر حني — الظن إىل يسبق
املعروفة. عقائدها وأقدم الكربى،

خارج يف املذاهب أشهر هي التي بالبوذية، وال بالربهمية يدين ال أنه الحقيقة ولكن
الربهمية. الديانة بعد الهند

تلك نحل من خاصة بنحلة — نشأته عىل الكالم يف أسلفنا كما — يدين وإنما
مليون عىل اليوم الهند يف أتباعها عدد يزيد وال الجينية، النحلة وهي القديمة، الديانة

مليون. ونصف
توضح ألنها الهامة؛ الحقيقة هذه تقرير عن غاندي عبقرية عىل الكالم يف غنى وال
— دينية نحلة كونها مع — الجينية أن أحدهما خطريين: جانبني من العبقرية تلك لنا
روحية قومية ثورة أقدم هي بل اآلريني، الغزاة سلطان عىل قومية ثورة الواقع يف هي
سيادتهم الغزاة به سجل الذي الطبقات نظام أنكرت ألنها السلطان؛ ذلك عىل الهند يف
املعروفة الشعبية باللغة املقدسة أسفارها كتابة يف وأخذت األصيلة، الهندية الشعوب عىل
تحريف مع اآلريني، الغزاة لغة القديمة السنسكريتية من مشتقة وهي بالرباكريتية،

األصالء. البالد بأبناء الغرباء اختالط من عليها طرأت وزيادة
الجينية، عقيدة من — الغالبة السيادة — عىل الثورة دواعي ورث قد إذن فاملهاتما
القرن يف الجدد الغزاة مقاومة إىل وطبعه بفكره ليتجه كبري جهد إىل حاجة يف يكن ولم

… العرشين
فلم الروحية، القومية العقيدة تلك من االجتماعي اإلصالح دواعي كذلك ورثت وقد

الطبقات. بني والتسوية الضعفاء، إنصاف يف للتفكري كربى مشقة إىل حاجة يف يكن
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مصدر فهو غاندي، عبقرية من العقيدة تلك لنا توضحه الذي اآلخر الجانب أما
الغربيني. من الُكتاب بني عليها الكالم كثر التي الروحية آدابه

الحكماء من ذاك أو الكاتب لهذا واملحبة السالم بآداب مدين أنه كثريًا سمعنا فقد
أوفر كان ألنه الخصوص؛ عىل الرويس الحكيم «تولستوي» اسم وذكروا األوروبيني،
االطالع يف وأخذ غاندي نشأ حني وتعليقاتهم، الناس أحاديث من نصيبًا العامليني األعالم
وأشار لألستاذ، التلميذ خطاب مرة خاطبه قد نفسه غاندي وألن األجنبية؛ الثقافة عىل
الروسية، البالد يف تولستوي دعوة بعد دعوته وجاءت ومقاالته، أحاديثه يف مرة غري إليه

واالنتقام. العنف واجتناب واملحبة السالم مبادئ عىل
الجينية، العقيدة من مستمدة جميًعا غاندي مبادئ أن فيه مراء ال الذي الواقع أن إال
وتفصيلها بجملتها ترد ال السيايس أو االجتماعي اإلصالح يف واحدة خطة إىل يدع لم وأنه
ووحي ترصفه من فهو العرصية الخطط من فيها استحدثه ما وكل العقيدة، تلك إىل

واملناسبات. الحوادث حسب عىل وتفكريه، مزاجه ونزعة عبقريته،
أحوج وهي الجينية، العقيدة عن بمعزل حقيقتها عىل تُفهم ال غاندي فعبقرية

والتوضيح. البيان من يشء إىل الهند خارج يف الهندية النحل
غلبة هنا بالغلبة ويراد الغالب، أو الظافر بمعنى «الجينا» إىل العقيدة هذه تنسب
الهداية أئمة من إمام كل عندهم «بالجينا» ويلقب طبعه، وغوايات شهواته عىل اإلنسان
الطويلة، الدهر دورات من دورة كل يف التوايل عىل يظهرون وهم املقدور، أوانه يف يظهر
اآلزال أزل من دواليك انتهت كلما تعود بداية، وال نهاية بغري أبدية دورات عندهم وهي

األبيد. األبد إىل
الحاجة حسب عىل متالحقني إماًما وعرشون أربعة الدورات من دورة كل يف ويظهر
الجسد من يخلصون ألنهم عودة؛ غري إىل الجسد عالم يفارقون ثم إليهم، تدعو التي

التجسيد. حياة إىل تردهم املادة شوائب من بقية فيها تبقى ال مصفاة، أرواًحا
يف ظهر الدهرية، الدورة هذه يف األئمة هؤالء آخر هو غاندي به يدين الذي واإلمام
سبقتها قد ولعلها البوذية، للدعوة معارصة دعوته وكانت امليالد، قبل السادس القرن
بل أجيال، بعدة ذلك من أقدم فهي أتباعها بكالم أخذنا إذا أما … جيل نحو أو بجيل

القديم. األزل آماد من دورات بعدة
مركب اسم وهو «Tirthankara Mahavira ماهاڨريا «ترثنكارا اإلمام هذا ويسمى
باتباعه العبور عن كناية القنطرة، أو املعرب صانع العظيم البطل معناها: أسماء، عدة من

النجاة. طريق يف
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وكلمة يصنع، الذي معناها «كارا» وكلمة القنطرة، أو املعرب معناها «ترثا» فكلمة
«املهاتما» كلمة ومنها العظيم، معناها «ماها» وكلمة الظافر، أو البطل معناها «ڨريا»

العظيم. الروح بمعنى غاندي بها لقب التي
— «جي» كلمة من «الجينا» أو الغالب لقب اإلمام به يستحق الذي األعظم والظفر
والخداع، والجشع والكربياء الغضب وهي الكربى، الشهوات عىل الظفر هو النرص— أي:
الهم وهي املراس، وصعوبة القوة يف ذلك دون هو ما عليها يتغلب التي الشهوات ومن

اللذات. من إليها وما الجنس، ولذة واالشمئزاز والخوف
األحياء. بجميع اإلرضار اجتناب عندهم الدين وخالصة

مركبة كلمة وهي … «أهمسا» كلمة هي واحدة كلمة يف الخالصة هذه ويلخصون
اإلرضار. بمعنى وهمسا: عندهم، النفي همزة كلمتني: من

جميع لحوم فيحرمون اختالفه، عىل الحيوان أكل يبيحون ال نباتيون ذلك ألجل وهم
ويستثنون والشهد، البيض يأكلون وال والطري، والسمك واملاشية األنعام من األحياء
مقرتنة الرضاعة ألن «األلبان»؛ عليه تحرم فال مهده، يف اإلنسان يرضعه مما ألنه اللبن

والحنان. بالرحمة
ال التي الحية الجسيمات من األلوف ألوف بوجود آمنوا أنهم اعتقادهم عجائب ومن
يقيض االختمار ألن والجعة؛ الخمرة فحرموا الحديث، العلم يعرفها أن قبل العني تراها
والفجل كالبطاطس — األرض تحت ينمو نبات كل غالتهم وحرم األحياء، تلك عىل
األحياء تلك من لها عداد ال ألوًفا األرض باطن من تحمل أنها العتقادهم — والجزر

الصغار.
يف شأنها هو كما وتحريم، تحليل مسألة عندهم والنواهي األوامر مسألة وليست
يناسبان اجتنابه أو به العمل ألن يجتنبونه؛ أو اليشء يعملون ولكنهم الديانات. جميع

الروح. طبيعة
الحياة. معارج يف اإلنسان ترقي من الغايات غاية هو الروح عالم إىل فالسمو

من أحد إىل ييسء وال يغضب وال يقتل ال املرء أن الروح عالم من االقرتاب وعالمة
غلبته فمن البغضاء، فيه وتثري العدوان له ل تسوِّ التي هي الجسد شواغل ألن األحياء؛
بها يسمو التي الغلبة فآية غلبها ومن إليه، وعاد الجسد عالم يف بقي الشواغل هذه
داعية عىل طبيعتها يف تشتمل ال الروح كانت إذ والسالم، «املحبة» هي الروح عالم إىل
من أو املادة، شواغل من جميًعا الدواعي هذه تأتي وإنما والنزاع، النفور دواعي من
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التي الجسدية األعمال من عمل كل عىل ويطلقونها الشواغل، هذه يسمون كما «الكارما»
والنجاة. الصفاء وبني اإلنسان بني تحول

من نصيبها حسب عىل بعض فوق بعضها يعلو درجات خمس عندهم ولألحياء
ذات األحياء درجة وتليها اللمس، ذات األحياء درجة الدرجات هذه أول اإلحساس:
األحياء درجة وتليها والشم، والذوق اللمس ذات األحياء درجة وتليها والذوق، اللمس
الروح أو العقل ذات األحياء درجة وتليها والنظر، والسمع والشم والذوق اللمس ذات

اإلنسان. نوع وهي Manas «ماناس»
الروح أن يعتقد من ومنهم الوجود، يف العليا الروحانية تتجىل وحدة اإلنسان ويف

الطريق. هذا غري من اإللهية الروحانية إىل يصعد لم اإللهي
وحجب املادة ونقائص الجسد أوهاق من للخالص مرة بعد مرة الوالدة من بد وال
متالبسني بجسدين روحه وذهبت جسده األرض يف ترك اإلنسان مات فإذا الشهوات،
جميع عن ينسلخ حتى التجسيد محنة من يخلص ولن وأصفى، اآلخر من أرق أحدهما
بيديه، نفسه بقتل الروح عالم إىل ينجو أن اإلنسان الستطاع ذلك ولوال األجساد، هذه
بقتل يقولون: ال هنا ومن األحياء، سائر قتل له يجوز ال كما له، جائز غري عندهم وهو

الربهميني. من الكثرة تقول كما زوجها، مع بإحراقها نفسها املرأة

درجة إىل يرتفع الذي اإلمام ولكن الحال، بطبيعة الجينية النحلة يف محرًما الزواج وليس
الخالص أي: «املوكشا» يبلغ وال الوالدة إىل العودة من ينجو ال الزمن من دورة يف الهداية
يلد دام ما جديد من يولد فهو الزواج، ومنها جنسية عالقة كل من نفسه عصم إذا إال

أبناء. له يكن لم ولو التناسل، لغريزة ينقاد أو
بتفاوت تدين ال الجينية ألن واحدة؛ طبقة أبناء يف الجينيني بني الزواج ينحرص وال
ينحدر أو به يرتفع الذي هو اإلنسان فعمل الدين، أصول من أصًال تجعلها وال الطبقات
من يصبح وحده بعمله اإلنسان أن عىل رصيًحا ا نصٍّ كتبهم وتنص الخليقة، طبقات يف
تحول التي الرذائل ومن املنبوذون. وهم السدرا أو الفيشا أو الكشرتية أو الربهمان
من كان ولو استعالء نظرة أحد إىل ينظر أن الروحاني والخالص اإلنسان بني عندهم
وال تحسن، أن الحب وآية والفضائل األخالق جميع مالك هو Daya فالحب املجرمني،
الذي امليسء حظ لسوء وتبتئس لحزنه، وتحزن غريك لفرح تفرح وأن الجزاء، تنتظر

اإلحسان. نعمة حرم
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الشعور، وضبط والصرب والقناعة الشظف عىل نفسه يروض أن جيني كل وعىل
رضاه. بغري شيئًا أحد من يأخذ وال دائًما يعطي وأن

والسلوك. التعبد ديانات من تعترب كما كونية فلسفة الجينية وتعترب
إليها ويضاف واملادة، والروح، واملكان، الزمان، هي: أربعة عنارص عندهم فالكون

والسكون. الحركة، وهما: بينها، يربطان آخران عنرصان
فالسفة تعريف يف الفرد كالجوهر تتجزأ، ال دقيقة أجزاء من مركبة عندهم واملادة

اليونان.
الحياة قبل الجسدية الحياة تنشأ بل اإلنسان، تركيب يف الجسد الروح تسبق وال
الجسدية النوازع مغالبة من تحاوله بما الصفاء مرتبة إىل الروح ترتقى ثم الروحية،
لتطور سابقة أوالها مراحل: ثالث ذلك يف ولها املادية. القيود من حريتها واستخالص
مرتبة وبلوغ التطور انتهاء بعد تأتي ونهايتها التطور، هذا خالل يف وثانيتها قواها،

والصفاء. الخالص
سبيل وال الحق، وعمل الحق، ومعرفة الحق، عقيدة ثالث: الناجح التطور وعالمة

الصفات. هذه فيها تناسقت إذا الجسد مع رصاعها يف الروح هزيمة إىل
أكرب روح يف بفنائها يقولون وال األحياء، من حي لكل الذاتية بالروح يقولون وهم
وقد الذات، من وتجريده هللا وصف يف األولني الرباهمة عقيدة بذلك ويخالفون منها،
والتعليم للهداية طلبًا بالصالة إليه ويتجهون والتكوين، الخلق بصفات هللا يصفون

الشهوات. فتن عىل واملعونة
الذاتية، الوحدة من خلًوا «معنى» اإلله تعترب وال اإللهية، بالذات تدين فالجينية
الساري يسرتشد كما به وتسرتشد معلمه، التلميذ يستلهم كما الصواب تستلهمه ولكنها
عون منه يكن لم ما أحًدا يعني ال هللا إن ألتباعها: وتقول املجهول، ظلمات يف بدليله

واهتداء. خالص كل قبل واجتهاده اإلنسان عمل من مناص فال لنفسه،
«هيجل» األملاني الفيلسوف برجوع الظن يرجح ما الكونية الفلسفة هذه جملة ويف

.Dialectic Idealism الثنائية باملثالية يسمى الذي مذهبه تفصيل يف إليها،
.dravya جوهر الصحيح الوجود بأن يقولون: فالجينيون

النقض، وحالة النشوء، حالة حاالت: ثالث فيه يحتوي أن بد ال عندهم والجوهر
الدوام. وحالة
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إىل سبيل وال نشوء، بغري نقض يكون وال نقض، بغري الوجود يف يشء يظهر «فال
دوام.» غري يف ونقض نشوء

يف ونقيضه اليشء يجتمع ثم نقيضه، ينشئ يشء كل أن «هيجل» مذهب وخالصة
أخرى، كرة نقيضه فينشئ األكمل املوجود هذا يعود ثم األول، املوجود من أكمل موجود

واحد. وجه يف تنحرص وال وجوه، جملة من وجودها الحقائق تستويف حتى
حتى الكون يف الواعي» «العقل ظهور إىل ينتهي «هيجل» مذهب يف التطور وهذا
املظهر هو اإلنسان تطور إن يقولون: الجينيني أن أسلفنا وقد … اإلنسان فيه يظهر

الوجود. هذا يف الروح به تتجىل الذي

الدينية، عقيدتهم يف يقينيون أنهم عىل تدل كثرية وصايا عىل الجينية الكتب وتشتمل
مسائل يف جازمون يقينيون أنهم عىل تدل كما «الالأدريني»، الشكوكيني من وليسوا

األخالق.
الكثرية: كتبهم من مقتبسة الوصايا تلك من أمثلة وهذه

للخالص. وسيلة يكون لن عقيدة، بغري اإلحسان •
تعامله. أن يجب كما جميًعا، الخالئق يعامل أن املرء عىل •

الحق إىل يصلون ال بأنفسهم فهم معرفة. إىل تنتهي ال الشكوكيني تأمالت إن •
إليه. بغريهم يصلوا ولن

الخبائث، ويجتنبون الكائنات، جميع يرحمون «الكهان» الصالحون الرعاة
إساءة. أو رش عىل يقدمون وال خاصة، لهم يصنع طعام إىل أيديهم يمدون وال

مغلوب. يشء فكل تيرست إذا ولكنها عسرية، النفس غلبة •
للحق، معرفة بغري الحق عىل سلوك وال الحق، يف عقيدة بغري للحق معرفة ال •

خالص. بغري كمال وال سلوك بغري خالص وال
انتصاًرا ذاك من أعظم ولكنه الشجعان، األعداء من ألوف عىل اإلنسان ينترص •

نفسه. هو واحد: إنسان غري عىل ينترص لم إذا
كساء تبديل من املرء يرهب كما إال املوت يرهبه لم روحه يف حياته جمع من •

بكساء.
سواء الذهب من وقبضة الرتاب من وحفنة والبأساء، والنعيم واألقرباء، األعداء •

.Shramana للروح املنقطع الناسك عند
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واحكمها. نفسك أجهد •
عليني. إىل الكلب يصعد وقد كلبًا، الروح يمسخ قد •

وأعمال. وأفكار، كلمات، أحد: إىل بها تيسء ال ثالث وسائل •
القتل. رشيعة يضع من الكافر، من رش •

وال له، مطمع ال ملن شهوة وال له، شهوة ال ملن وهم وال له، وهم ال ملن شقاء ال •
يشء. يده يف ليس ملن مطمع

املطلق. الروح هو فذلك مغلوب، والحس هادئ، والفكر حققته ما كل •
عليها. والثناء بها، واإلغراء الجريمة، عمل ثالث: وسائل لإلجرام •

الرشيعة. بحق تعرتف الحكمة •
تتعلق ال للشهوة، تستسلم ال ترسق، ال تكذب، ال تقتل، ال خمس: عىل أقسم •

الحياة. بعروض
كل عن مسئولة وحدها هي أحوال، بعد أحوال من للروح يعرض ما كل يف •

حال.

أهم وهي — غاندي عقيدة — الجينية للعقيدة املقام هذا يف كافية خالصة هذه
الوطنية، وعىل السياسة عىل مقدمة عنده العقيدة ألن وعمله؛ وسريته غاندي كيان يف يشء
ومبادئ الحرية دعوة يف ووجهته اإلصالح وجوه من يدع وفيما يأخذ فيما مرجعه وهي
لتلك به استعد الذي السالح ومعدن الغالبة، القوة عىل فيه الثورة باعثة وهي األخالق،

والغفران. بالصفح العدوان ومقابلة الحب سالح الثورة:
ونشري عامة، الديانات وعىل ديانته عىل لغاندي تعليقات إىل آخر فصل يف أرشنا وقد
ال ما إنكار عىل وجرأته استنارته يف — غاندي مثل من يُستغرب التي العقائد إىل هنا
أو البقرة عبادة مقدمتها ويف الربهمية، النحل هذه من بها يدين أن — ذهنه يف يسوغ
تنقسم دينه شعائر فإن العقيدة، هذه عن تعبريه يف يسميها أن هو يؤثر كما حمايتها
الدنيا الحياة إىل اإلنسان ورجعة األرواح كتناسخ عقله يقبله أحدهما نوعني: إىل عنده
تفكريه، يف السائغة العقائد يقبل كما ليقبله خاص وجه عىل يفرسه واآلخر مرات، عدة
ألن تعبد وإنما والتقديس؛ التأليه عىل تُعبد أن عنده يجوز ال التي البقرة عبادة ذلك ومن
لشمول رمز أو العجماء، واألحياء الناطقة األحياء بني للصلة رمز حمايتها أو عبادتها
من جوهري أصل البقرة حماية أن وعنده حياة، فيه تدب كائن لكل العالم يف الحياة
كانت إذ اإلنسان، تطور يف ظاهرة أعجب وأنها االعتبار، هذا عىل الربهمية الديانة أصول
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تناولها التي الحياة رضوب من اإلنسانية الحياة دون ما رمز املتقدم االعتبار عىل البقرة
مظاهره، أطيب يف الشامل الرمز هذا إلبراز األحياء تلك أصلح وهي واالرتقاء، التطور
من البعيد بالحيوان هي وليست مؤذ، بحيوان هي وليست مفرتس، بحيوان هي فليست
كثري يف أبر البقرة أمنا «إن يقول: عنها كتب وقد عهوده، أقدم منذ اإلنسان معيشة
وتنتظر سنتني نحو اللبن تعطينا تلدنا التي األم فإن تلدنا، التي األم من األمور من
الَحبِّ غري شيئًا منا تنتظر فال البقرة أمنا أما أشدنا، بلغنا متى طويًال نخدمها أن منا

والعشب.»
إليها: يضيف ثم كنفسك» جارك «أحبب املسيح: السيد كلمة أحيانًا يذكر كان وقد

جار.» لإلنسان حي كائن «وكل
إنسان كل هوى عن يقولها التي كلمته الصدد هذا يف دائًما نستعيد أن يفوتنا وال
امرأته، يحب كما ديانته يحب املرء «إن يقول: كان فقد عيب، من تسلم لم وإن لديانته
أفضل ألنها ال امرأته؛ هي ألنها نظره؛ يف أنثى أجمل تكن لم وإن امرأته يحب وهو

النساء.»
عىل يأخذها كان ولكنه ديانته، لغرائب الفطنة تفوته كانت غاندي أن نحسب وما

اإليمان. ترك من عنده خري رموزه بعض يف التجوز مع اإليمان ألن العالت؛
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شخصيته. بنيان يف يشء أهم هي غاندي عقيدة
عقيدته. بنيان يف يشء أهم هي غاندي وصالة

تنبعث ال عنده الصالة ألن صالته؛ فهم من اقرتبنا كلما فهمه من نقرتب لهذا فنحن
التفكري، وفوق الحس، فوق حس إىل تنبعث ولكنها ابتهال، أو استغاثة أو طلب عن

واالبتهال. الطلب وفوق
للكائن يتاح الذي الوعي مراتب أعىل — عامة الجينيني عند هي كما — عنده وهي

املوجود.
األجسام جميع يف مبثوث املوجودات، هذه جميع يف ساٍر اعتقادهم يف اإللهي فالروح
العموم، عىل املادة أوهاق يف أو الجسد أوهاق يف محصوًرا اإلنسان يزال وال واألجساد،
ولكنه حوله، ما إدراك يف التفكري عىل أو العواطف عىل أو الحواس، عىل معتمًدا دام ما
منزًها خالًصا الروح يدرك عندما التفكري، مراتب من أعىل الوعي من مرتبة إىل يرتقي

األوهاق. هذه من
املادية. املحسوسات أو املادة من أرفع يشء إىل بالحس يصل ال فهو

حدود به يتجاوز ال ولكنه الحس، يدركه مما أرفع يشء إىل بالتفكري يرتقي وقد
املحسوسات.

«التأمل» مرتبة وهي املنطقي» «التعقل مرتبة من أعىل التفكري من مرتبة وهناك
باإلنسان. يحيط ما كل عن بالوجدان واالنقطاع

الطبيعة، عىل ويسيطر جسده عىل يسيطر أن اإلنسان يستطيع املرتبة هذه ففي
تسمى وهي العادات، ويخالف الخوارق، ويصنع املادة بها يقهر التي الحالة إىل ويرتقي
السامية. باللغات صلة للفظ كان إذا الصديقية أو «Siddhis «السديهي حالة عندهم
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كيڨاليا يسمونها التي وهي بكثري، املطلق الخالص حالة دون تزال ال الحالة هذه ولكن
صنع ما كل يفسد أن الخوارق صانع عىل خيف ربما بل األعظم، التجيل أو Kaivalya
يف محصوًرا يزال ال ألنه فيها؛ واسرتسل بها فاغرتَّ الطبيعة تسخري عىل قدرته أعجبته إذا
الخوارق صنع ينفعه وإنما منها، املزيد وأحب السيطرة أعجبته كلما الباطلة، «أنانيته»
إىل بلغ قد وأنه الخالص، طريق يف الهدى عىل بالسري يقينه تثبيت وهو واحد، لسبب
قداسة إليها تسمو التي الغايات غاية وهي تليها، التي املرتبة إىل منها ينتقل مرتبة

اإلنسان.
مجرًدا خالًصا اإللهي بالروح يلتقي فهنالك الخالص مرتبة إىل القديس ى ترقَّ ومتى
الحواس عنها تضل التي املجردة الحقيقة ويلمح محسوس، وكل مادة كل عالقات من
بالكلمات الوصف تقبل وال توصف، ال املطلقة السعادة من سماء إىل وينتقل والعقول،
للقديس ويطيب القيود، جميع من ينطلق ال والفكر بالفكر، مقيد الكالم ألن باألفكار؛ وال

حني. كل يف يستطيعها ال وهو استطاع، كلما اللحظات هذه يستعيد أن
الصالة، من غريها شيئًا ينتظر وال السعادة، هذه ليستعيد يصيل غاندي كان وقد
تقصد ال الخوارق ألن الطبيعة؛ قوانني عىل يسيطر أو الخوارق يصنع أن قط يعنه ولم

برهان. إىل باملتثبت حاجة وال الربهان، سبيل عىل إال تراد وال لذاتها،
اإللهي الروح لقاء أن يعلم كان ولكنه حياته، مدى للصالة ينقطع لو يود وكان
هذا ويؤثر يطيق، ما بغاية منها يتزود فكان اإلنسانية، الطاقة يفوق أمر الحياة مدى

للروح. غذاء أو للعقل، غذاء أو للجسد، غذاء فيه زاد كل عىل الزاد
عن يستغني قد الصالة سحر يخترب من «إن الصالة: عن له محارضة يف قال
بغري الضمري داخل يف سالم ال إذ واحدة، لحظة الصالة عن يستغني وال أياًما، الطعام

صالة.»
أبديٍّا لرصاًعا اإلنسان صدر يف «إن املحارضة: تلك يف الطالب من لسامعيه وقال
فهو به، يلوذ الصالة من أمني مرفأ له يكن لم ومن النور، وقوى الظالم قوى بني ثائًرا

الظالم.» لقوى فريسة يقع أن خليق
يف الحيوي الجوهر وهي اإلنسانية، الحياة قلب صميم هي الصالة «إن قال: ثم
إليها تنتهي التي الغاية ولكن الروح، باطن من اتصاًال أو توسًال تكون وقد ديانة، كل
وتنظيفها الروح لتطهري التماًسا التوسل يكون أن ينبغي توسًال تكون حني فإنها واحدة،
إىل تطلع من فكل عليها، تطبق التي والظالم الجهل أطباق من وانتشالها األدران، من
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ليست الصالة أن إال بالصالة. اللياذ من له مناص فال نفسه يف اإللهي الجانب إيقاظ
تكرار من فما والعبارات، للصيغ تكرار مجرد وليست الرتاتيل، أو الكلمات يف تمرينًا
قلب الصالة يف وخري الروح، يف يقظة تصحبه لم إن عقيم وهو إال «الرماناما» لرتاتيل

«… قلب بغري كلمات من كلمات بغري
عنها يكلمهم حني يخاطبهم كان وقد للمتعلمني، يصفها كما الصالة هي وهذه
الصالة نفع «إن لهم: يقول فكان التجريبية، العلوم لغة وهي بها، يخاطبونه التي باللغة
ولن تجربتها، بعد إال إنكارها لهم يجوز فال الزمن، قديم من بالتجربة للمصلني ثبت قد
الطلبة أحد له وكتب سخرية.» أو عبثًا يتخذوها وال التجربة يف يجدوا حتى يجربوها
برامجهم التالميذ يتعلم «أال له: فقال الصالة.» جدوى ما يعلم ال ألنه يصيل ال «إنه يقول:
يشء العقل «إن الصدد: هذا يف وقال جدواها؟» ويعلموا الربامج تلك يعرفوا أن بعد إال
يشء، بكل محيط يشء كل عىل قادر أنه لنفسه ادعى إذا كريًها غوًال يصبح ولكنه عظيم،
وثن العقليني هؤالء عند فالعقل الوثنية. من رديء نمط َلهي إليه القدرة هذه نسبة وأن

إَله.» أنه فيه ويعتقد نصبًا، أو حجًرا الوثني يعبد كما يعبدونه
هللا وبني بينهم الصلة انقطعت الذين «إن فقال: اإلنكار حالة يف التجربة إىل وأشار
— شعروا قد التقليد، أو املعرفة أو الغريزة بوحي به االتصال وسيلة عليهم وامتنعت
ومنهم الطوية، أعماق يف موحشة محزنة حالة أنها وجربوا الحالة بسوء — األقل عىل
قيمة عىل تدل الحالتني يف فالتجربة … املشهور امللحد الفيلسوف Bradlaugh برادلو

الصالة.»
ولكن التجريبية، العلوم بأساليب الصالة يف يناقشونه للذين التجربة يذكر وغاندي
الغايات؛ غاية هي إنما غاية، إىل وسيلة وال استطالًعا وال تجربة ليست حياته يف الصالة
وليس واملراجعة، والتفكري الحس أفق من أعىل أفق يف اإللهي بالروح التقاؤه هي ألنها

اللقاء. هذا من أسمى غاية لإلنسان
إىل ذاته شواغل من ونقلته عليه، استولت قد صالته وأن صىلَّ قد بأنه شعر فإذا
يعرض ما يبال ولم إليه، واتجه به آمن فيما ماضيًا صالته من خرج اإللهية، الروح أفق
والنقائض واملجادالت املناقشات ألن املناقشة؛ أو التطبيق عند واملجادالت النقائض من له
بعظائم يحدق أن بها يبلغ ال ولكنه األمور، صغائر بها يصطاد التي الفكر أحابيل من

األمور.
كان الذي العقل هذا مفاتيح من مفتاح املعنى هذا عىل بالصالة غاندي وإيمان
لغة يف التناقض هذا عليه يخفى بحيث الجهل من يكن ولم وأعماله، وصاياه يف يتناقض
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مرجع فوق عنده مرجع إىل واملناقشات بالنقائض يحتكم كان ولكنه والتعبري، الفكر
اإللهي الروح من الربهان ومصدر الفكر مصدر إىل النفاذ وهو الربهان، ومرجع الفكر

واملفارقات. والفوارق األجزاء من فيه ما وبكل الوجود، هذا بكل املحيط
قبيل لهتلر وصفه أنه بسالحه ثقته من بلغ قد «االهمسا» رسول أن تقدم لقد
وأنه مشكلة، كل يف السالح هذا بمضاء يقنعه أن حاول وقد الثانية، العاملية الحرب

جنود. من جند ما وكل عدة، من أعد ما كل من ألمىض
أسلحة من ألمىضسالح األوىل التجربة شهد حتى عاش قد «االهمسا» رسول ولكن
فاتحة يف محاربوه وأعده هتلر أعده ما كل من أمىض سالح املقاتلون: عرفه الحروب

الذرية. القذيفة سالح وهو الثانية: العاملية الحرب
أعده عما بسؤاله تفحمه أنها هوايت» بورك «مارجريت األمريكية الصحيفة وظنت
عنده تفل التي املعهودة عدته غري للمقاومة عدة لها يصف فلم الذرية، القذيفة ملقاومة

والصالة. العنف اجتناب وهي سالح: كل
أنني يرى الطائرة ربان وأدع العراء، إىل أخرج … العاملة بالصالة «أقاومها قال:
القلبية الصالة ولكن الشاهق، العلو ذلك عىل وجهي يرى ال إنه عدو، بوجه أواجهه ال
الذين إن عينيه. فتفتح سمائه يف تبلغه بغضاء، عىل تنطوي وال رضًرا له تكن ال التي
املوت واستقبلوا عاملة، صالة يف وهم ماتوا أنهم لو هريوشيما يف الذرية القذيفة أماتتهم
الحرب انتهت ملا خوف، صيحة أو ألم بأنة شفاههم تنفرج أن دون قلوبهم يف والصالة

املخزية.» النهاية بتلك انتهت كما
به يجيب جواب من ما بأنه أيًضا نعرتف ولكننا مقنع، غري جواب بأنه ونعرتف

اإلقناع. إىل الجواب هذا من أدنى هو كلها، اإلنسانية خري إىل ناظر
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بها صنع التي القوة تلك له وطوعت قديًسا، غاندي صريت التي «االهمسا» هذه هي ما
بالده؟ زعماء من زعيم يصنعه لم ما

من مذهب أسهل كانت املساملة طريق من السالمة حب مجرد منها فهمنا إذا إننا
ويستجاب. إليه يدعى الحياة مذاهب

األحياء. جميع يف غريزة السالمة حب ألن
حقيقتها؛ عىل عرفانها يف الخطأ أخطأ كان الفهم هذا «االهمسا» فهمنا إذا ولكننا
الدعوة، يف املذاهب أصعب الواقع يف هي بل ويجاب، إليه يدعى مذهب أسهل ليست ألنها

واملراعاة. التنفيذ عىل وأعرسها االستجابة، يف وأصعبها
من وقت يف مجيبًا تعدم لم القتال إىل الدعوة ألن القتال؛ إىل الدعوة من أصعب فهي
لدواعي مطاوعة تكون قد الشجاعة ألن الشجاعة؛ إىل الدعوة من أصعب وهي األوقات.

حني. كل يف مجيبني إليها الدعوة تعدم فال االجتماعية، الحماسة دواعي أو الفطرة،
دعوة تتطلبها ال للنفس مغالبة تتطلب ألنها وأمثالها؛ الدعوات هذه من أصعب هي
نفوس يف اإلعجاب من صدى وبغري لصاحبها فخر بغري املغالبة هذه تتطلب وقد أخرى،

واالزدراء. للخزي تعرضه ذلك نقيض عىل ولعلها قومه، أبناء
ولكن الخطر، وجه يف قوتها واستجماع النفس ضبط يف الشجاعة تنحرص وقد
وجه ويف الخطر، وجه يف قوته ويستجمع نفسه، يضبط أن بها العامل تكلف «االهمسا»
أنه يقني عىل هو كان إذا بالجبن يوصف أن يهمه فال السيئة السمعة وجه ويف اإلغراء

يخاف. ال وأنه بجبان ليس
أردت سواء أطرافها، جميع من الشجاعة حرصت فقد خوف» «ال قلت: وإذا

األدبية. املسائل يف الشجاعة أردت أو الجسدية املسائل يف الشجاعة
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الكراهية، معه الخوفوتنفي تنفي ألنها الكلمتني؛ بهاتني تحرص«االهمسا» ال ولكنك
اللباب. يف «االهمسا» هما الخصلتان وهاتان ومحبة، شجاعة بل كراهية، وال خوف فال
ذلك قال الخطر، من والفرار الجبن عىل العنف يفضل إنه مرة: غري غاندي قال وقد
مسخ عىل مرة ألف العنف يفضل إنه يومئذ: وقال .١٩٢٠ سنة الهندية الفتنة إبان يف
من يفر ممن خري فهو ويقتل يقتل أن يبايل ال كان ومن والفرار، الجبن برذيلة النوع
من الفرار أن أنفسهم اآلثمني يعلم كان وقد القتال. مشتجر يف القتل يخاف ألنه النزال؛
له واعرتف رسقة جريمة يف مرة متهم جاءه املوت: من الفرار من بهم أحجى الرذيلة
فلماذا الرسقة عىل العقاب تعلم وكنت ترسق أنك تعلم كنت إنك عجبًا! فقال: بالجريمة،
أيًضا: مقتنًعا كلمته غاندي فأعاد … أعيش أن بد ال ألنني مقتنًعا: الرجل قال فعلتها؟

املوت. منه خري الرذيلة مع العيش إن يقول: أن يريد ملاذا؟ تعيش! أن بد ال
ترك هي وليست النفسية، والقدرة بالقوة شعوًرا العنف ترك هي «االهمسا» ف

املقاومة. عن وعجًزا بالضعف شعوًرا العنف
غاندي تصدى حني خاصة، الهند يف الدعوات أصعب «االهمسا» دعوة كانت وقد
إبانها، يف الوطنية الثورة صادفت قد دعوته ألن الهندية؛ اآلداب يف وإحيائها بها للتبشري
فيهم كانت إذ واملساملة، السماحة يف القديمة بعقيدتهم الهند أبناء من كفرانًا وصادفت
يحرمون الهنود وأن اللحوم، يأكلون اإلنجليز بأن الهنود وخنوع اإلنجليز سطوة يعلل من
املدارس يف يرددونها املعنى بهذا أغنية بينهم وشاعت النبات، غذاء عىل ويعيشون أكلها
من كانت وإن نفسها، الهند يف الشعور تيار تقاوم يومئذ غاندي دعوة فكانت واملحافل،

البالد. يف الدعوات أعرق
يرى كان فقد الجسدية. الفائدة من اللحوم غذاء يف ما يجهل نفسه غاندي يكن ولم
الجراح اندمال قبل جراحهم وتندمل النزف، يقاومون اللحوم آكيل أن الجرحى عالج من
يقول: كان ولكنه اللحوم، آكيل يف وأظهر أعم البدنية القوة أن يرى وكان النبات، آكيل يف
عىل الروح غلبة وإن اإلرادة، قوة من بل العضالت قوة من تأتي ال اإلنسانية القوة إن

الروح. عىل البنية غلبة من باإلنسانية أليق البنية
فلم املتمحلني، الفتاوى طالب من التنطع أو التعجيز ألسئلة عرضة دين وكل
العمل استيفاء يف رغبة أو له تعجيًزا إما القبيل، هذا من األسئلة عرشات غاندي يعدم
أتركه أن عيلَّ يجب أو الثعبان، أقتل أن يل يجوز هل يسأله: كان من فمنهم بنصيحته،
عليه؟ تنفق ال أو مسلح جيش عىل الهند تنفق هل يسأله: كان من ومنهم لسبيله؟ يميض
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كان حدوده. يف ويحرصه يناسبه بما األسئلة هذه من سؤال كل عىل يجيب فكان
ثم صدرك، يف التي والجشع الغضب ثعابني تقتل ال إنك الثعابني: عن لسائله يقول
خلقية، بمشكلة ليست الثعابني هذه إن طريقك. يف تصادفها قد التي الثعابني عن تبحث
صميم من والهوى الشهوة مع واالندفاع الكراهية جذور تقتلع أن الخلقية املشكلة وإنما

انتقام. وال عداوة غري يف األذى به تدفع صنيع كل من ذلك بعد حل يف وأنت نفسك،
يحلها سياسية مسألة الجيش مسألة إن الجيش: عن لسائليه يقول وكان
عنانه ليضبط لنفسه إنسان كل يحلها خلقية مسألة «االهمسا» ولكن السياسيون،
والكراهية الجبن وسواس من اطمأن متى له تعرض فتوى كل يف املرجع وهو يمينه، يف

والكربياء.
أمة كل وأبناء أمته، أبناء بها يبرش غاندي كان كما «االهمسا» خالصة هي هذه

دعوته. إليهم تصل
حقها تبخس أال خليقة ولكنها كلها، ترفض وال كلها تقبل ال دعوة شك وال وهي

التطبيق. سوء أو التصور بسوء
العدوان كان فربما العدوان، سبب أو بالعدوان املراد فهم عىل كلها تتوقف وقد

عقباه. سوء من أمان يف وهو يشاء، ما يفعل املعتدي ترك يف األكرب
أعظم عبقرية «االهمسا» عن كشف الذي العقل إن قال: حني غاندي صدق وقد
هذه تكون أن رضورة يلزم وال كذلك، يكون قد ولكنه ولنجتون، من وأشجع نيوتن من

واإلرساف. الخطأ من عصمة يف العبقرية
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أوروبة كانت العنيفة، املقاومة واجتناب السالم إىل بالدعوة غاندي فيه قام الذي الوقت يف
القوة دين أو والقسوة، القوة دعوة وهي املناقضة، تمام تناقضها أخرى بدعوة تضطرب

ومروجوه. أتباعه سماه كما
من تنبعث كما واملفكرين، الفالسفة جانب من تنبعث القوة دين إىل الدعوة وكانت

الجماهري. وقادة الساسة جانب
أنصار لها وقام الجنوبية، وأوروبة الوسطى أوروبة يف والفاشية النازية فانترشت
حل عن الديمقراطية فيها عجزت أو الديمقراطية، مبادئ فيها تزعزعت التي البالد يف

العليا. مثلها تحقيق يف الرجاء وتعزيز مشكالتها
بالقوة اإليمان يف تخالفها ال ولكنها والفاشية، النازية تحارب الشيوعية وكانت
النظام ويقيم املال، رأس نظام يقيضعىل الذي االنقالب إتمام يف وحدها عليها واالعتماد

مكانه. يف الشيوعي
سيما وال السالم، أنصار مخاوف املطبقة الدعوة هذه تثري أن الطبيعي من وكان
بغضها بما الحرب رشور من األوروبيون فيها ابتيل التي األوىل العاملية الحرب بعد
فنشأت والتحكيم. الوساطة مبادئ وتقرير الحروب منع يف مساعيهم وضاعف إليهم،
من نخبة الغرض هذا يف للكتابة وتصدى واملساملة، السلم دعاة وكثر األمم جماعات
الحرب، من النفور لفرط شعورية عقيدة إىل األمر وتحول األقالم وحملة املفكرين أقطاب

والقسوة. العنف ورشيعة القوة بدين املبرشين إيمان يقابل إيمان إىل الحاجة وشدة
كتابها بعض بها ودان أوانه، يف إليها فوصل أوروبة إىل «االهمسا» صدى وانتقل
غري والعلم، البحث جانب من العقل عىل عرضها وهي دعوة، كل يف الغربيني طريقة عىل
الهنود. من «االهمسا» دعاة طريقة عىل الدينية املواعظ أو الروحية بالبشارة مكتفني
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«Gregg جريج «ريتشارد — النحو هذا عىل — الغرض هذا يف الكتاب خرية ومن
.The Power املساملة» أو الالعنف «قوة كتاب صاحب

العلوم تقريرات من له يحشد أن يمكن ما كل املذهب هذا لتعزيز حشد قد فإنه
استشهد كما التاريخ بتجارب واستشهد النفس، وعلم الحياة علم مقدمتها ويف الحديثة،

األخري. الزمن تجارب من نافعة تجربة بكل
والغضب: الخوف تعليل يف قوله تفكريه، منحى عىل تدل التي آرائه أمثلة ومن
عند للعمل البنية إعداد وهي نافعة وظيفة — الفزيولوجية الوجهة من — لهما «إن
وحفزها البنية قوى استنهاض عىل اإلعداد هذا ويشتمل القتال، أو الهرب إىل الحاجة
مسيطرًة أعصابًا أو لإلرادة، الخاضعة العضالت عىل مسيطرًة وأعصابًا دماًغا بجملتها:
أو الدموية، للدورة نظاًما أو للتنفس، جهاًزا أو تلقائها، من تعمل التي العضالت عىل
لتقذف والكبد؛ الكظرية والغدة الدرقية الغدة فيها تدخل التي الغدد بعض من إفراًزا
األغلب عىل األفكار كانت وإذا والحركة. الطاقة لتوليد يصلح ما املواد من الدم مجرى يف
شأن من كان املمكنة، العمل وسائل ترسم التي الخطط قبيل من طبيعتها يف األعم
والغضب الخوف إن يقال: أن يمكن بحيث كذلك، العقل يف يعمال أن والغضب الخوف

وأقوى.» أوفر نشاط إىل أقل نشاط من انتقال حالة يعتربان
الدهشة إن :Shand شاند النفساني العالم بقول فاستشهد النفسية للناحية وعرض
إنسان اعتدى فإذا للدهشة، موضوع هو بما واالحتقار واالشمئزاز النفور شعور تجبُّ
ذلك أثر من يكون فماذا بقسوة، وقسوة بعنف عنًفا عليه املعتدى فقاومه إنسان عىل
مرجًعا واعتبارها استخدمها التي الوسيلة بصحة إيمانًا يزداد إنه املعتدي؟ نفس يف
يتأكد بل عمل، فيما بحقه اعتقاده يتزلزل فال خصمه، وبني بينه النزاع لتسوية صالًحا
عليه املعتدى من يلق فلم اعتدى إذا ولكنه عدوانه. يف للميض وينشط االعتقاد هذا عنده
من وضعف ومهانة جبن أنه وهلة ألول روعه يف يقع فقد اعتدائه، طبيعة من مقاومة
وال بالجبان ليس أنه ومخربه مظهره من يعلم أن يلبث ال ولكنه عليه، املعتدى ذلك
نفسه إىل ويرجع والرتفع، االحتقار عن فيكف الدهشة، تأخذه حتى نفسه نظر يف باملهني
لصاحبه، مخجل االعتداء أن الحالة هذه يف يدرك أن ويستطيع اعتدائه، عىل فيحاسبها

غريه. معاملة يف به املعرتف باملرجع وليس
الوجهة أو الفزيولوجية الوجهة من التقريرات هذه صواب يف عندنا نزاع وال
يف أو إطالقها، عىل «االهمسا» تسويغ يف كثري نزاع محل نرى فيما ولكنها النفسانية،
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حياة أو الفرد حياة يف الحاجة إليه تدعو ال أمر العمل جنس من املقاومة بأن القول:
الجماعة.

تدبريًا الهرب أو الغضب حالة يف اإلنسان تنفع التي البنية عوارض تكون فقد
قبل أو األوىل، الهمجية أيام إليه تدعو كانت كما اآلن إليه الحاجة تدعو ال فيزيولوجيٍّا
عىل والخوف بالغضب اإلنسان فيه ينتفع ال طور وهو الحضارة، أطوار من الطور هذا

خاف. أو غضب كلما النزال إىل وال الهرب إىل يحتاج وال املنوال، ذلك
الدواعي وأن القبيل، هذا من جسدية بحاالت تقرتن جميًعا األخالق أن الواقع لكن
الجسدية. دواعيه أوجبت التي األسباب بطالن بعد الزًما الخلق ويبقى تزول قد الجسدية
مقرتنًا نشأته يف كان خلق اسمه، عليه يدل كما وهو «األنفة» خلق ذلك ومثال

خاصة. األنف عىل تالحظ بحركة
بأنفه شمخ يراه، أو به يسمع ما بعض من الحضارة عرص يف أنف إذا اإلنسان فإن
يعافها كريهة رائحة يتقي كأنما ذاك، أو الجانب هذا إىل بهما أشاح أو منخريه قبض أو

عنها. االبتعاد ويود
يحب ال التي الكريهة الروائح اتقاء هو فعًال الجسدية الحركة هذه أصل وكان
األشياء من لألنفة مالزمة الجسدية الحركة هذه أصبحت ثم صدره، إىل ترسي أن اإلنسان

الرئتني. إىل يدخل الذي بالنَفس أو باملنخرين لها عالقة وال لها رائحة ال التي
األصل يف هي وما واالستهجان، االمتعاض عىل عالمة أحيانًا اإلنسان يبصق كذلك
يقبله ال ليشء الشم أو النظر مقابلة عند اللعاب غدد هياج تعليلها جسدية حركة إال

الضمري. أو العقل يقبلها ال التي األشياء إىل املحسوسات من انتقلت ثم الجوف،
أمام ينفعه مما ذلك وكان والكربياء، الصولة مواقف يف وقف إذا اإلنسان ويتطاول
نفسية بقوة اعتز كلما يتطاول اآلن ولكنه جسده. وقوة أعضائه بامتداد لريوعه خصمه

العني. عليها تقع ال محًضا نفسية القوة تكون وقد جسدية، أو
األمور، من بأمر استخف إذا اكرتاث وال جهد غري يف يده بظهر اإلنسان ويشري
الواحدة. اليد أصابع من حركة بأيرس يدفع أنه وهوانه، خفته من بلغ شيئًا يدفع وكأنه
باليدين يدفع شيئًا يدفع ال األمر، بذلك نفسه استخفت أو عقله، استخف إذا وهو

حال. أية عىل
موجباتها بطلت أو حكمتها بطلت جسدية بحركات تقرتن قد النفسية فالحركات
التي النفسية الحركات بطالن عىل يدل ال املوجبات تلك بطالن ولكن «الفزيولوجية»،
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الجسدية العوارض ألن اليوم ينفعان ال مثًال والخوف الغضب أن يفيد وال تالزمها،
عرص يف نفعها بطل ثم الفزيولوجية، الوجهة من نافعة كانت طويًال زمنًا الزمتهما التي

الوجهة. هذه من الحضارة
بنية تستفد لم وإن النفسية، الوجهة من اليوم ينفعان قد والخوف الغضب فإن

الدماغ. وتنبه األعصاب تيقظ أو الغدد هياج من اإلنسان
جبن غري يف عليه املعتدى من السماحة رأى إذا اعتدائه من يخجل املعتدي أن أما
الضمري تأنيب يف أثره شك وال وله املعتدين، من كثري يف صحيح فذلك استكانة، وال

إليه. وااللتجاء به االعتزاز وقلة العدوان، عن الكف وتعويده
«سلبية» قوة الخري أن منه نفهم أن يصح ال يحدث، لم أو هذا حدث سواء ولكننا،

واإلغضاء. بالسماحة تقابله ثم يعمل الرش ترتك أن إال لها عمل ال
بالعمل يبدأ أن وحده الرش حق من وهل الرش؟ يقاوم ال أنه الخري قصارى فهل

عمله؟ عاقبة من يخجل ال أو يخجل أن له نرتك وأن فيه، ويتمادى
ويرجع بتأنيبه فيشعر ضمريه إىل املعتدي يعيد والزجر الكبح من نوع ثمة يوجد أال

عدوانه؟ عن
األحيان؟ من كثري يف االعتداء عن بعجزه املعتدي يشعر أن يلزم أال

ألمان يستسهله من وبني العدوان رضاوة فيه تأصلت من بني فرق هناك أليس
…؟ اعتداء أول من املقاومة لقي إذا عنه للرجوع استعداد عىل وهو عقباه،

عنه؟ فصفح الرش رضبه إذا إال خريًا الخري يكون أال
يزال؟ ال خري وهو الرش يرضب أن أحيانًا الخري عىل يجب أال

يصح فقد مجاوبة، فضيلة أو سلبية فضيلة جعلناه أو املسامحة، عىل الخري قرصنا فإذا
تصلحه وال حاالت، يف تصلحه الرشير مقاومة عن الكف أن االحتماالت من احتمال عىل

حاالت. يف
أخرى نفسانية حقيقة إىل مقاومته عن الكف من الرشير دهشة تهدينا أن وينبغي
يف متأصل إيمان عىل تدل الدهشة هذه أن وهي األرشار، معاملة يف باالعتبار جديرة
ال ثم من فهو بالحق. يصيبها معقول جزاء إليها العدوان رد بأن اإلنسانية النفس
حني وبخاصة االعتداء، بمقاومة فقوبلت اعتدت كلما فيه، لها يميل وال بالرش يرضيها
«البواعث النتفاء القوانني، بأحكام نفسها صيانة تتوىل التي املجتمعات من املقاومة تجيء

انتقام. دافع أو مصلحة فيه له ليست ممن الحكم وصدور هنا الشخصية»
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وأن تعمل أن إذن الواجب فمن إيجابية، قوة أو عاملة قوة الخري اعتربنا إذا أما
متالزمني. شيئني الرشير وإزالة الرش إزالة تكون ما وكثريًا طريقها، من املوانع تزيل

أربح العالم من رشير إزالة أن فيه شك ال فمما الرشير نفس يف األثر كان وأيٍّا
من للعالم أربح املضمون الخري بقاء ألن رشير؛ إلصالح انتظاًرا خرٍي إزالة من للعالم

يكون. ال وقد يكون قد فقط، خري يف الرجاء

وتتقابل، تتوازن اإلنسانية املذاهب أن هي كله، هذا بعد «االهمسا» مذهب يف العربة لكن
اللني. أقىص إىل اآلخر فينطلق الشدة أقىص إىل أحدها وينطلق

وأن مقدس، دين القسوة بأن ينادي مذهب العالم يف كان إذا معقولة «االهمسا» ف
العالقة وأن لألقوياء، مطلق حق بالضعفاء البطش وأن كله، الحق مقطع الغاشمة القوة

وغالب. نزاع عالقة إال تكون ال والقوي القوي بني
اللني. يف الغلو ذلك يقابله العنف يف الغلو هذا

العقيدة به أخذت الذي األمر قوام وهو النقيضني، الطرفني بني قوام من بد وال
بحق ليس ولكنه لك، حق فذلك صفحت وإذا لالعتداء، قبول وال اعتداء فال اإلسالمية،

حال. كل يف عليك

اْلُمْعتَِديَن﴾. يُِحبُّ َال هللا إِنَّ تَْعتَُدوا ﴿َوَال
َعَليُْكْم﴾. اْعتََدٰى َما ِبِمثِْل َعَليِْه َفاْعتَُدوا َعَليُْكْم اْعتََدٰى ﴿َفَمِن

ِللتَّْقَوٰى﴾. أَْقَرُب ُهَو اْعِدلُوا تَْعِدلُوا أَالَّ َعَىلٰ َقْوٍم َشنَآُن يَْجِرَمنَُّكْم ﴿َوَال
َواْإلِْحَساِن﴾. ِباْلَعْدِل يَأُْمُر هللا ﴿إِنَّ
لَُّه﴾. اَرٌة َكفَّ َفُهَو ِبِه َق تََصدَّ ﴿َفَمن

رَِّحيٌم﴾. َغُفوٌر هللا َفِإنَّ َوتَْغِفُروا َوتَْصَفُحوا تَْعُفوا ﴿َوإِن
رَِّحيٌم﴾. َغُفوٌر َوهللا َلُكْم هللا يَْغِفَر أَن تُِحبُّوَن أََال َوْليَْصَفُحوا ﴿َوْليَْعُفوا

فالعدوان واألرشار، األخيار صالح اللني وطرف العنف طرف بني القوام هذا يف
يراه. ملن أو يطيقه ملن جائز عنه والصفح حق، العدوان ورد ممنوع

بذوي يليق الذي اإلنساني الترصف مجال إىل «اآللية» من الخلق يخرج وبهذا
عمل وذاك هذا ألن حال؛ كل يف مساملة وال حال، كل يف عدوان فال والعقول، النفوس
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عن يتعاىل حني خلًقا الخلق يكون وإنما اللني، وموضع العنف موضع بني تفرق ال آالت
اآلالت. صنيع

ال هي بل يقولون، ما كل تنبذ وال الدعاة يقوله ما كل تأخذ ال هللا بحمد واإلنسانية
وما تعرفه ما لها يخلص وإنما نبذته، أنها تظن ما تنبذ وال أخذته، أنها تظن ما تأخذ

الدعوات. تلك من تعرفه ال
هي أو يريدونه، ملا ال بهم يراد ملا مسوقون جميًعا أنهم عىل شاهدة آية ذلك ويف

اإلنسان. إرادة فوق من عناية عىل شاهدة آية
فيها الصيديل ذلك وألقى صالح، غري عقاًرا الدواء بوتقة يف الصيديل هذا ألقى وإذا
عىل دليل فذلك صالح، فيه دواء كلها العقاقري هذه من خرج ثم صالح، غري آخر عقاًرا

الطبيب. عىل ودليل الطب
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كان «لقد املكشوف: األدب عن فقال واملطالعة، الطالب عن مرة صحيفته يف غاندي كتب
الطالب بني حظ صاحب — املكشوفة املناظر بوصف املشهورين الكتاب أحد — رينولد
بالطالب أوصف أن عن يشء أبعد كنت ألنني إال قراءته من أنج فلم تلمذتي، أيام يف
إنجلرتا إىل ذهبت ولكنني املدرسية، الكتب نطاق من بالخروج قط أعن ولم األملعي،
أخرس لم وأنني متحشمة، بيئة كل من منفية القصص هذه أمثال أن هذا مع فوجدت

«… منها واحدة عىل أطلع لم إذ شيئًا
متبحًرا يكن لم «املهاتما» أن منها فهمنا إذا صحيًحا فهًما الكلمة هذه نفهم ونحن
أو كتب ديدان بأنهم الغربيني بني يوصفون الذين أولئك من قط يكن ولم املطالعة، يف

مكتبات. أحالس
نزًرا نصيبًا كان الثقافة من الرجل نصيب أن لنا خطر إذا فهمها نخطئ ولكننا
ونعني عرصه، ثقافة وبخاصة األخرى، األمم ثقافة عن عزلة يف عاش أنه أو أمثاله، بني

التخصيص. عىل عرش التاسع القرن ثقافة بها
قراءته يف مقصوًرا يكن ولم االطالع، من الحظ منزور يكن لم غاندي أن فالواقع
التلمذة، هذه بحكم لها متخصًصا كان التي الدروس عىل — أوروبة يف التلمذة أثناء —

السياسية. والعلوم الترشيع دروس وهي
وهي الجوجراتية، اللهجة إىل سقراط» «دفاع منه وترجم أفالطون عىل اطلع فقد

الوطنية. لهجته
ميل. ستيوارت وجون ماركس، كارل عىل واطلع
اإليطايل. وماتسيني الرويس، بتولستوى وأعجب
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اللهجة إىل Unto this last املصري» هذا «حتى كتابه له وترجم «رسكن» آثار وتتبع
الجوجراتية.

تعبريه. يف وبراعته أسلوبه ويستطيب «ماكويل» يقرأ وكان
وآرائه. بمعيشته ويعجب األمريكي، «ثورو» يستحسن وكان

األصيلة. بالغته يف القديم األدب عيون فيها يتذوق أن فاستطاع الالتينية ودرس
من أوىف العامة الثقافة من بنصيب أخذ من زمانه يف الرشقيني املصلحني من وقليل

النصيب. هذا

إىل معه وتوجه هؤالء من لواحد تتلمذ أنه هذا من فهمنا إذا أخرى مرة نخطئ أننا غري
يف يجده حني الفيلسوف أول الكاتب إىل يتجه كان وإنما الروحية، أو الفكرية وجهته
املرسوم. طريقه يف قبله من نهج ألنه فيختاره وأمه؛ أبيه بني عليه نشأ الذي اتجاهه

اإلنسان باغتباط شبيه أنه واملفكرين الكتاب بهؤالء اغتباطه علة يف يقال ما وخري
ويذكِّرونه بلده، ويعرفون بلسانه، يتكلمون أناس عىل فيه فيعثر غريب، بلد يف يحل حني

األصيل. بوطنه
قصصه قرأ … بتولستوي أعجب كما زمانه يف أوروبة كتاب من بأحد يعجب فلم
يف أنشأها التي مزرعته عىل اسمه وأطلق بجوابه، واعتز إليه، وكتب والصغرية، الكبرية
فلم ومقاالته. عظاته يف به يستشهد وكان والروحية، الجسدية للرياضة الجنوبية أفريقية
يف تولستوي قال الذي السكران َمثل غري التدخني تحريم عىل الكالم عند يذكره مثًال يجد
سيجارته، تدخني بعد عليه أقدم ثم سكران، وهو الجرم عن تردد إنه أقاصيصه: بعض

إليه. مسرتيح وهو
الدموية، والثورة العنف واجتناب السلبية، باملقاومة لتبشريه تولستوي أحب ولكنه
وهي غاندي، عليها شب التي العقيدة شعب من واحدة شعبة إال املقاومة هذه تكن ولم

إليها. اإلشارة تقدمت التي «االهمسا» عقيدة
Civil-disobedience املدني بالعصيان يويص كان ألنه «ثورو»؛ أحب كذلك

الطبيعة. أحضان بني ويتنسك
التصوير، مذاهب ورشح الفنون، نقد عن كتبه بما إعجابه «رسكن» يستحق ولم
ألنها الكربى؛ الصناعات عىل وإنحائه «النباتية» بنزعته اإلعجاب هذا منه استحق ولكنه

وعمله. تفكريه يف اآلالت عداد إىل وترده اإلنسان تمسخ
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النهضة زعيم ماتسيني يف استهواه ما أهم هي األمم، وحقوق اإلنسان حقوق وكانت
اإليطالية.

غري يشء يف يوافقه ولم لديه ماركس كارل شفيع املال» «رأس عىل اإلنحاء وكان
واالنقالب. الثورة إىل دعوته من هذا

العرص فالسفة بني الحرية نبي كان ألنه ميل»؛ ستيوارت «جون يدرس وكان
التعليق بعض وعلق تاريخها عن وتكلم الهند، يف عاش ألنه «ماكويل» ويقرأ الحديث،

القديم. أدبها عىل
الروحانيني املتصوفني بمدرسة عني كما اإلنجليز بالد يف فكرية مدرسة قط تعنه ولم
القديم. الرشق ومراجع الهند كتب إىل يرجعون أنفسهم هم ألنهم “Theosophists”

يف عليها يطلع ولم الدينية الهند بكتب دان أنه التثقيف، يف أطواره عجائب ومن
يف Bhagavad Gita «البهاجفاد» سفر قرأ إنجلرتا إىل وصل فلما السنسكريتية، اللغة
The السماوية بالقصة وسماها أرنولد»، «إدوين السري ترجمها التي اإلنجليزية ترجمته

.Story Celestial
عليه أقبل ولكنه أوروبة؛ يف عليه أقبل الذي الغذاء هذا بمادة «يتكون» لم فالرجل
الغذاء. من يوافقها ما لبنيتها وتختار تشتهيه، بما تتغذى مكونة» «قابلية صاحب ألنه

يأخذ أن أراد ما غري الغذاء هذا من تعطه لم فيها تخصص التي دروسه أن لنا ويبدو
منها.

يوافقه ما الدروس هذه من أخذ ولكنه السياسية، والعلوم للترشيع تخصص فقد
السياسة. خطط أو املعيشة أعمال يف شيئًا منه يستفد ولم حياته، ورسالة منحاه يف

القضاء. دور يف محاميًا ليكون تعلم فقد
فيها. يفلح أن ليستطيع كان وما املحاماة، يف يفلح لم ولكنه

الذين القضايا بسمارسة يستعني أن — وطنه إىل عاد حني — اإلباء كل أبى ألنه
اآلن. إىل كذلك يزالون وال شهرتهم، ترويج يف الناشئني املحامني عمدة كانوا

فكان املحرجة، باألسئلة عليه املدعى يرهق أن توكيلها قبل قضية أول يف عليه وعز
عليه. املدعى حرج من أشد املحكمة يف هو حرجه

عنه فأخفى دعواه، حقيقة عن خدعه قضية صاحب أن الجنوبية أفريقية يف وحدث
خصمه مناقشة من له اتضح فلما صورتها، غري عىل بعضها له وصور الحقيقة بعض
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— الخجل من كثري يف — نهض مظلوم، عليه املدعى وأن مبطل املدعي أن القضاء أمام
لم ما الساعة تلك يف حقيقتها من علم ألنه القضية؛ رفض منها طالبًا للمحكمة، معتذًرا

فيها. الوكالة قبل حني يعلمه يكن
لهم كانت الذين إقليمه أبناء من بدعوة سفره كان الجنوبية، أفريقية إىل سافر وملا
يف اإلنجليز من املحامني كبار يساعد أن عمله وكان منها، بالد عدة يف واسعة تجارة
يف أنها له ظهر التي الخصومة هذه إىل ضمريه يسرتح فلم الكربى، قضاياهم بعض
يف يسعى أن األول همه وجعل والتوفيق، للصلح قابلة وأنها موجب، غري ويف طائل غري

واالنتفاع. الشهرة إىل لطريقه اقتضاب ذلك يف كان ولو الفريقني، بني الصلح
يستخدمن وال املحاماة، طريق من له بحق أحًدا يطالبن ال عهًدا، نفسه عىل وأخذ

مهضوم. حق أو مظلوم عن دفاًعا إال لغريه يستخدمنها وال لنفسه، الصناعة هذه
كان العظيم، بالروح تلقيبه: يف وصدقوا لقبوه الذي الرجل هذا أن ذلك وفحوى
يأخذ فلم السواء، عىل لصناعته وقرأ لثقافته، قرأ حني التكوين ناضج «روح» صاحب
بما عاملة وهي الروحية» «بنيته تطلبته ما إال صناعته، دروس من وال عرصه تفكري من

ونماء. قوة وسيلة ومن غذاء، من لها يصلح

عنه يرو فلم املدرسية، املطالعات يف عهده باختتام األدبية مطالعاته غاندي ختم وكأنما
ورصف اإلنجليزية، البالد من عودته بعد األدب كتب من كتاب أو قصة قراءة عىل توفر أنه
يف واألناجيل القرآن فقرأ اختالفها، عىل والعقائد األديان كتب دراسة إىل كله اهتمامه
وقرأ اللغة، تلك يف املجوسية والديانة الصينية الديانة كتب وقرأ اإلنجليزية، ترجماتها
موحاة جميًعا العظمى الديانات أن عىل منها وانتهى األديان، بني املقابلة علم من طرًفا
أو الربهمي تصلح وإنما دين، إىل دين من املؤمن تحول يف خري ال وأنه هللا، عند من
وذلك أحسن مسلًما أو أحسن، مسيحيٍّا أو أحسن برهميٍّا تجعله بأن املسلم أو املسيحي
واملودة والصالح والخري بالحق يوصيه ما دينه يف دام ما دينه، عىل البقاء مع له ميسور

الناس. لجميع
يشغل فلم وصاياه، ويف عمله يف الفن جانب أغفل أنه غاندي عىل لوحظ وقد
مريدوه واتفق الجميلة، الفنون من وغريها واملوسيقى والشعر والتماثيل بالصور باله
بعضهم أقنع بما فأجابهم عنها املريدين من واحد غري وسأله املالحظة، هذه عىل وناقدوه

اآلخرين. يقنع ولم
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اإلنجليزي صديقه إليه قدمه Ramachandran راماشندران اسمه طالب هؤالء من
واعتقاده، فلسفته مضامني يف ويستفرسه يناقشه وجعل أياًما فالزمه «أندروز»، مسرت
وإنه وظاهر، حقيقة األشياء إن فحواه: ما الجمال عن سأله حني له غاندي جواب فكان

الباطنة. الحقيقة عىل داللة فيه تكن لم ما بالظاهر يحفل ال
كلمات يف بالحس وجيشانها النفس قلق عن تعبري الفن يف أليس الطالب: قال

وأشكال؟ وألوان
الروح. بعمل كثريًا يحفلون ال الفنون هذه أصحاب ولكن غاندي: قال

حديث كانت وكتبه قضيته ألن وايلد؛ أوسكار بفن له فمثل مثاًال، الطالب وسأله
اإلنجليزية. بالبالد غاندي مقام أيام يف الناس

زمانه. أدباء بني فنان أعظم أنه زعموا لقد الطالب: قال
نجح ولهذا الظاهرة؛ الصورة يف األعىل الفن يرى وايلد كان «إنما نعم، غاندي: قال
األصيل، جوهرها تحقيق عىل الروح يعني أن الواجب فمن حق فن وكل الرذيلة، تجميل يف
تحقيقي يف املظاهر جميع عن النظر أرصف أن أستطيع أنني أرى يخصني فيما وإنني
ترى ال كنت وإن الفن، من يكفي ما حياتي يف أن أدعي أن وأستطيع روحي، لجوهر

فنية.» آيات تسميه ما حويل
الجمال. يف الحق يجدون إنهم الطالب: قال

الحق. يف الجمال نجد أن أحرى بل غاندي: قال
االثنني؟ بني الفصل يمكن أال الطالب: فسأله

عىل تنطوي كانت ولو جميلة، املالمح وضاحة امرأة كل أترى سائًال: غاندي فأجابه
خبيثة؟ نفس

خبث عىل ينم ما مالمحها طيات بني يودع الحالة هذه يف الفنان إن الطالب: فقال
نفسها.

املالمح أن إىل نرجع أو الجمال، معنى تحقيق يف الباطن إىل نرجع إذن غاندي: قال
الجمال. هي ليست الظاهر

خلقها قد الجميلة الفنية اآليات من كثريًا أن إذن نفهم كيف يسأله: الطالب وعاد
جميل. خلق عىل يكونوا لم أناس

ال وأنهما يتجاوران، قد ونقيضه الحق أن هذا من يفهم ما كل غاندي: فقال
األحوال. جميع يف ينفصالن
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عىل داللته بمقدار إال جميًال األشياء من يشء يكون ال قائًال: الحوار هذا وختم
بالجمال. يوصف ذلك بغري فكيف وإال خالقه،

عىل الفنون نقد يف يكتب أنه لو فتمنى برأيه، أقنعه املهاتما أن الطالب عىل وبدا
أعمال نقد يف االختصاص ذوي من نفسه يحسب ال ألنه «املهاتما» فاعتذر األسلوب، هذا

… الفنانني
األشياء، وزخارف العيش فضول عن معرض ناسك، نظر وجهة شك وال وهذه
الفن أعمال يرفعون الذي الفلسفيني الكتاب من كثري بها يأخذ نظر وجهة هذا مع ولكنها
Irwin Edman إدمان أروين ومنهم زمان، كل يف اإلنسان شواغل بني العليا الذروة إىل
للكون اليقظة هذه «إن :Philosophers Quest الفالسفة مسألة كتابه يف يقول الذي
لهم بد وال الكاملة اليقظة إىل يسمون من كل غاية هي — والنغمة للصورة ال — كله
وإن الفلسفة، ووراء الفنون وراء يذهبوا أن من — الغاية هذه يبلغوا أن أرادوا إذا —
خطوات عند يقفوا أن ينبغي ال أنهم إال نفسها، الفلسفة طريق من الغاية هذه إىل ذهبوا
الكون أن ثمة لريوا والرؤية؛ الكشف وراء يذهبوا أن عليهم بل والتفكري، والبحث النقاش
يف املستغرق السامع وسمع الناظر نظر يف اللحن أو الصورة كأنه أمامهم يصبح كله
راض الذي الشاب وينظر وعجبه، رسه يف واضًحا يشء كل يبدو هناك والسماع، الرؤية
هذا عليها استوىل التي الروح قوى من فيه ما بكل ناظر هو فإذا الرياضة هذه روحه

وعاه.» بما ليمتزج مفاديًا مضحيًا نفسه من تخلص قد يقظته يف هو وإذا الشعور،
وال — ينفي ال النقد هذا فإن النظرة، هذه عىل الفني النقد حكم من يكن ومهما
املتعة حظ يحرم وال الفنون إىل النظرة هذه ينظر قد املرء أن — ينفي أن يستطيع
طيب بكل الجمال من يستمتع التحقيق عىل غاندي كان وقد الجمال، جوانب من بجانب
األزهار لرؤية ويهش األطفال، برقص ويبتهج الروحية، لألناشيد يطرب فكان بسيط،
وإن وجمال نغم من يخلو ال صافيًا رائًقا أسلوبًا نفسه الكتابي أسلوبه وكان واملروج،
سيما وال القومية الرتبية عوامل من عامًال املوسيقى اعترب وقد تنميق، كل من خال
الفوىض. عن ينهي نسق واألنغام النظام إىل تحتاج الجماهري ألن … الجماهري رياضة
لو يود إنه مرة: غري وقال الخاصة، عىل مقصورة نعمة الهند يف املوسيقى ألن وأسف
يحرضها أن الكربى املؤتمرات جميع يف يشرتط وأن فرًضا تعليمها يفرض أن استطاع

املوسيقيني. كبار
فإن الصناعات، إىل بالنسبة غاندي عند الفنون مكان يف كله هذا بعد خفاء وال

الفنون. نصيب من ا جدٍّ أوفر كان عنايته من الصناعات نصيب
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تستخدم التي اآلالت حسب عىل الصناعات من نوعني بني هنا نفرق أن خلقاء ولكننا
فيها.

الروح. ملكات عىل رش لآللة اإلنسان فيها يسخر التي فالصناعات
الروح. مللكات خري لإلنسان اآللة فيها تسخر التي والصناعات

هي وهذه لنفسه، وسيًدا لآللة سيًدا تجعله وهذه لآللة، عبًدا اإلنسان تجعل تلك
االستغناء. وسبيل الجسم وتربية الروح تربية

التي اآلالت تلك إىل راجع فهو — غاندي رأي عىل — الحديث العرص يف رش وكل
— لذلك تبًعا — وزادت أعماله، فزادت حاجاته وزادت بها، معلقة آلة إىل اإلنسان حولت

واملصنوعات. للصناعة العبودية هذه
يف تصبح أن وهي موضعها، يف اآللة وضع سبيله فإنما الرش هذا من خالص وكل

إليه. يحتاج مما أكثر يومئذ يعمل فال اإلنسان، يد
يف تلميذ لكل إلزاميٍّا درًسا اليدوية الصناعة تكون أن تعليمه برنامج يف قرر لهذا
الحديثة. برامجها يف برأيه الوطنية الهند حكومة وأخذت الدراسة، مراحل من مرحلة كل
من ملشكلة وحل روحية تربية واحد وقت يف هي — غاندي رأي يف — الربامج وهذه

العرصية. الحضارة يف االجتماع مشكالت أعىص
الصواب. من بخلو الرأي هذا وليس

عىل مرانته من استفادا قد وعقله اإلنسان حسن أن عليها املتفق الحقيقة ألن
يف الصفراء الخاليا نمو إن املحدثني: النفس علماء بعض ويقول اليدوية. الصناعات
اعتقاده عىل غاندي وافق وقد وإبهامه. ألصابعه اإلنسان استخدام من نشأ قد الدماغ
Fuller فلر الجنرال هو التاريخ: نقاد من عسكري قائد الكربى الصناعات رشور يف
الحضارة يف كامن وباء الحرب «إن هذا: كتابه يف فقال والتاريخ التسليح كتاب صاحب
تؤدي اآللية القوى فإن … والصناعة الحرب من مفرغة حلقة يف تدور ألنها األوروبية؛
تخاصمه، عدوٍّا تتطلب الخصومة ونزعة الخصومة، نزعة يف تزيد والبطالة البطالة، إىل
حني.» إىل البطالة مشكلة وتعالج ثم من الحرب فتأتي العدو، ذلك لها تدبر والسياسة
وال والخطأ، الصواب بمقياس جوهرها يف تقاس ال غاندي زاولها التي الثقافة أن إال
الذي املبدأ بمقياس حقيقتها عىل تقاس ولكنها زمانه، عرف يف والجهل العلم بمقياس
صالح إىل نظره عند األصول جميع عىل يقدمه الذي واألصل املبادئ، جميع عىل يغلبه
والجماعات. الدول وعوارض الزمن عوارض فوق الدوام بمقياس يقاس الذي اإلنسان
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شيئًا يجهل يكن ولم رسالته، يف إليه يحتاج يشء كل يعلم الرجل هذا كان فقد
حسابه. يف يدخل

به تشفى الذي الطب قاوم أو الحديث، العلم قاوم أو الحديثة، املخرتعات قاوم فإذا
يجهله ما يعلم إنه إذ والجمود، الخرافة أصحاب يفعله كما ذلك يفعل ال فهو األجسام،

يعلموه. أن فاتهم بما جهل عن رأيه يف يصدر وال الجامدون، الخرافيون
هذه يعرف إنما معارضوه، يعرفها كما بقيمته عارف وهو يقاومه ما يقاوم ولكنه
به سلمت فما الروح، سالمة وهي اعتقاده، يف منها وأدوم أعىل هو ما ويعرف القيمة

كافية. معرفة فهو الروح
رضره، ينكر وال نفعه ينكر ال عارض علم أو منكر، جهل فهو الروح به عطبت وما

األجسام. به سلمت وإن وأبقى، أكرب وهو
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بني العظيم مكان تقرير يف املؤرخني موازين من أصدق الشعوب موازين تكون ما كثريًا
من الكثري تجمع التي الفطرية تعبرياتها يف البداهة تلك تطيع حني سيما وال قومه، أبناء

الكلمات. من القليل يف املعاني
الزعامة موضع تضعه فلم أمته، من غاندي تضع أين الهند بداهة عرفت وقد
املوقرة، املحبوبة األبوة موضع وضعته ولكنها االجتماعية القيادة موضع وال السياسية،
اآلباء. عىل األبناء بدالَّة العصيان، بعض تغتفر أن منها وينتظر تطاع أن لها يحق التي
يكن ولم غاية له تكن لم السياسة ألن السيايس؛ الزعيم إىل نظرتها إليه تنظر لم

ورأيه. سعيه يف األول املقام لها
األحيان أكثر يف االجتماعية القيادة ألن االجتماعي؛ القائد إىل نظرتها إليه تنظر ولم
أو حركة، قائد غاندي يكن ولم التطور، مراحل من مرحلة يف إرشاد أو حركة قيادة

محدود. غرض إىل تنتهي مرحلة دليل
هو واحد بجيل تتعلق ما كثريًا النهضة ألن نهضة؛ داعية كأنه إليه تنظر لم هي بل

تبديل. يتلوه أن يلبث ال تبديل إىل وترمي الناهض، الجيل أو الناشئ الجيل
الدعوة بهذه تدعوه وكانت واإلجالل، الرب بعني املرموق «أبوها» كأنه إليه نظرت إنما

أبتاه. يا أي: بابوجي، املستحبة:
هو ومن سنه يف هو من ومنهم النداء، بهذا ينادونه وصغارهم القوم كبار كان وقد
القومية األبوة صورة يف أو الخالد، الروحاني وطنهم صورة يف لهم تمثل ألنه منه؛ أسن

اآلحاد. بأعمار تقاس ال التي Fatherland
وأحدث األجيال أقدم ألن الجديد؛ الجيل إىل خاصة رسالة ثمة من له تكن ولم

يستويان. الروحانية رسالته يف األجيال
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لقداسته وكانت إغضابه، من وتستحيي به وتثق وتجله تحبه الهند ناشئة فكانت
كما تعلم واملحاريب: املسوح تصنعه ولم نفسه صنع قديس ألنه بينهم؛ خاصة مكانة
وبينهم فبينه إليها، يطمحون كما الدنيا مظاهر إىل يطمح أن وسعه يف وكان تعلموا،
بحكم القداسة إىل سيقوا الذين الدين أحبار وبني بينهم فيما بها يشعرون ال قرابة
نشأوا التي العرصية النشأة ومزية يعتقدونها التي العقيدة مكانة عندهم وله الصناعة،
محالٍّ للروحانية وجعل األمم، بني بالهند يفخرون جعلهم الذي «الهندي» وكرامة عليها
كما أمره يف يحارون كانوا — نظن ما عىل — ولكنهم الحديث، العرص مذاهب بني مرعيٍّا
بها العمل يمكن خطة إىل يدعوهم أنه يرون وال بدعوته، سمعوا من كل فيه يحار كان

األخالق. مجال أو العيش مجال أو السياسة مجال يف
«أنه إليه يكتب أن والتوقري الحب يمنعه وال هذا، يف القول يصارحه كان من ومنهم

الشباب». خواطر يف يجول ما يفهم يحسبه ال
يستجيبوا أن الشباب عىل يشء أعرس الجنسية النزعات مسألة يف وصاياه وكانت
من األزواج وأوىص النزعات هذه ضبط يف الكتابة من أكثر فلما الحال، بطبيعة إليه
إليه كتب النسل، لغري الجنسية العالقة عن يمتنعوا أن مرة بعد مرة والشابات الشبان
ما فإن الناشئ، للعقل فهمك يف الشك فيخامرني تكتب ما أقرأ «إنني يقول: أحدهم
عىل وقادر ملتزوج وإنني الشبان، جميع يستطيعه أن الرضوري من ليس أنت استطعته
تعطي أن وتريد أطفاًال، اآلن تريد ال كذلك وهي مثيل، ليست زوجتي ولكن نفيس، ضبط

أرضيها؟» أن واجبي من أليس … أصنع أن ترى فماذا حظها، نفسها
بعد ينشأ الذي الجيل يفهموا أن يفوتهم قد جيل أبناء من العظماء أن والواقع
الجنسية النزعات ألن جديد؛ وجيل قديم جيل مسألة ليست هنا املسألة ولكن زمانهم،
النزعات عن قاله ما قال غاندي أن ولو األمم. من أمة أو األجيال من جيل يف مجهولة غري
وهو زمانه، أبناء من كموقفه الزمان ذلك أبناء من موقفه لكان سنة ألف قبل الجنسية
املعنى، هذا يف بما الخطاب ذلك إليه وجه الذي الطالب أجاب وقد يجهله، وال ذلك يعلم
يعني وإنما وحده، الجنيس العمل عن تكف أن يعني ال النفس ضبط إن له: قال ثم
القدرة يعني كما والحسية، الذهنية املالمسات وعن املثرية التغذية وعن اإلغراء عن الكف
العطف شواغل من النفس يشغل بما الجسدية وجهتها غري جهة إىل الغريزة تحويل عىل
أو الحجة يف لضعف سامعيه مع يخفق ال إقناع ولكنه الروحانية. واملحاسن والفكر

االقتناع. عن ورغبة الغريزة يف لقوة بل البيان، يف نقص
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فإن االحتمال. طاقة تجاوز عدوان كل وجه يف باملساملة غاندي وصايا كانت كذلك
من موروثاته مع تلقاها التي «باالهمسا» يكفر ال وكان إليها، يصغي كان الجديد الجيل
التي الفتوة كظم يتكلف حني عنتًا يتكلف كان ولكنه السنني، ألوف بل السنني، مئات
أعمال عىل احتجاًجا الصيام نوى إذا «املهاتما» يغضب أن يستحيي وكان دمه، يف تغيل
ما يكلفه املهاتما أن يعلم وهو حني، إىل املقاومة عن فيمسك الدموية، واملقاومة العنف

يطيق. ال
فجعلوا واألنبياء، اآللهة مقام إىل ارتفع بل نظرهم، يف يهبط لم هذا مع غاندي أن إال
للوصايا عصيانهم قبيل من مكرهني لها عصيانهم وجعلوا وصاياهم، قبيل من وصاياه
لالتباع. وأهًال لإليمان، أهًال عندهم كانت وإن البرش، طاقة عنها تقرص حتى اإللهية

الثالثني، جاوز شاب بيد مات غاندي أن الصدد هذا يف داللتها لها التي األمور ومن
شاب وبني بينه اصطداًما يكن لم ولكنه مخالفيه، وبني بينه اصطدام أعنف هذا فكان
وال للقديم يتعصب شاب وبني بينه اصطداًما كان بل القديم، أعداء أو التقدم أنصار من

فيه. التسامح يقبل
هذه مجاراة يف الصعوبة محور أو غاندي دعوة يف املشكلة محور لنا يبدو هنا ومن
املشكلة هي ولكنها حديث، وعقل قديم عقل بني الرصاع مشكلة هي فليست الدعوة،
البرشية، الطبيعة عىل التغلب مشكلة بها ونعني إصالح، كل مع قائمة تزال ال التي األبدية
اليرس أو العرس يف تتغري ال باقية معركة وهي … املخالف تفكري أو املصلح تفكري كان أيٍّا

وجيل. جيل بني
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…واملرأة

يعود اإلنسان وإن يولد، يلد الذي إن الهنود: من األرواح تناسخ يعتقدون الذين يقول
املادة من ينفصل وإنما الجسد، عالم يف ويخرجهم األبناء يلد دام ما الجسد عالم إىل
صلة كل عن انقطاعه بعد املتجددة، الوالدة سلسلة من ويفلت الروح، بعالم ويتصل

والتبتل. النسك بفروض وقيامه جنسية،
الجزاء هذا يف ويستوي الوالدة، إىل بالعودة اإلنسان عليه يجزى عمل النسل فوالدة

الخطيئة. عىل اإلغراء يف باملرأة خاصة لعنة الهندية الديانة يف فليس واملرأة، الرجل
بني الجسدية العالقة فيه تنقطع الزواج من رضب إىل واإلناث الذكور يندبون ولهذا

غريها. دون الروحية العالقة عىل بينهما فيه الصلة وتقوم الزوجني،
يف الحقتها التي الخطيئة لعنة من الهندية املرأة عىل أشد الروحانية هذه فكانت

األخرى. الديانات
أزواجهن، مع األيامى إحراق عادة فيها وأنشأت األطفال، زواج الهند يف أنشأت ألنها
بعد املرأة زواج وتحريم التأيم به فاستبدل األيامى إحراق اإلنجليزية الحكومة منعت ثم

الحياة. مدى األول زوجها موت
الزواج يعقدون قد ألنهم العارشة؛ دون أو العارشة يف وهو الزوج يموت أن ويتفق
الكبار، زواج إىل بالنسبة ذلك يندر وال عمرهما، من األوىل السنة يف والطفلة الطفل بني
ثمانية بلغ قد عمرهم من األوىل السنة تمام قبل زواجهم عقد الذين األطفال نسبة فإن
وخمسمائة، ألف من أكثر السن هذه يف األيامى عدد وبلغ ،١٩٣١ سنة خالل املائة يف

آالف. تسعة من أكثر الرابعة يتجاوزن ولم الثالثة تجاوزن ممن األيامى عدد وبلغ
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وهي تموت، أن إىل أيًما وتظل النساء، مبلغ تبلغ أن قبل تتأيم ثم البنت فتولد
ذلك روح عن تنفك ال الروح بهذا وهي واحًدا، روًحا لها ألن األول؛ زوجها غري عىل حرام

الزوج.
تناسخ أن مرة كتب لقد حتى اإليمان، أقوى األرواح بتناسخ مؤمنًا غاندي وكان

الطالعة. الشمس كهذه واقعة حقيقة ألنه عقيدة؛ من أكثر عنده األرواح
الخالص. أو «املوكشا» لبلوغ الجسد عالقات عن االنقطاع بوجوب يؤمن كذلك وكان
يف مشكور عمل له وكان األطفال، تأيم ينكر كما الطفولة زواج ينكر كان ولكنه
بني من زوجاتهم باختيار الشبان يويص كان بل التأيم، عادة وإبطال الزواج إصالح

صحيح. حسبان بأي متزوجات يحسبن ال ألنهن خاصة؛ املتأيمات
وأعلن العادة هذه إلبطال تصدى حني ثورة أعنف القديم أنصار عليه ثار وقد
يبطلوا أن يطيقون الجامدون هؤالء كان املتأيمات. البنات من بالتزوج للشبان نصيحته
وكأنها عالنية زعمائهم من زعيم فيها يقدح أن يطيقون ال ولكنهم عمًال، العادة هذه
عىل كان ألنه عليه؛ بثورتهم يحفل لم أنه إال اتباعه، يجوز وال اعتقاده يجوز ال سخف
من وال العقل من وليست الدين من ليست إلبطالها تصدى التي العادة هذه أن من ثقة

اإلنسانية. الخالئق
يف الربهمي الدين به أمر قد زوجها جثة عىل األرملة إحراق أن أصًال ينكر كان
زوجها جثة عىل األرملة إحراق أن صح لو إنه يقول: وكان عليها. املعول كتبه من كتاب
إحراق وإن املتوفاة، امرأته جثة عىل الزوج إحراق مثله لوجب روحيهما، التصال واجب

األموات. عداد يف يزيد بل أحًدا يحيي ال حي إنسان
ويقوى الجنس غواية يغالب من رهبانية هي املقصودة الرهبانية إن يقول: وكان

والنساء. الرجال مبلغ بلوغهما قبل للطفلة وال للطفل رهبانية فال مغالبتها، عىل
الزوجية العالقة من ضري فال واإلباحة، املنع بني وسط فيه فهو عامة الزواج أما
الجسدية. املتعة طلب ال النسل طلب وهو واحد: بمسوغ ولكن منها، للخجل موجب وال
الوالدان فيها يتقي التي الحاالت بعض يف النسل ملنع املعقمات عن بعضهم سأله وقد
اللذة ملحض بزوجه الزوج اتصال إن وقال: التحريم، كل فحرمها والبنات، البنني كثرة
مسوغ من أرشف له مسوغ وال البغيض، الجنيس الشذوذ حجة من أقوى له حجة ال

الرجال. وشواذ النساء شواذ يجدها التي الجنسية املتعة
الذي الكمال فهو الجنسية الشهوات جميع من الروح انطالق أو «املوكشا» أما

الناس. جميع عىل يفرض ال ولكنه يطيقه، من يتوخاه
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— أندروز مسرت اإلنجليزي صديقه تالميذ من وهو — رامشاندران الطالب سأله
باملوكشا؟ يبرش ملاذا

إليه. داعيًا الغريزة دافع حسبه التبشري، عن غنى يف الزواج ألن فقال:
اإلنساني؟ النوع انقراض من خطر ذلك يف أليس الطالب: قال

وتهذيبه. اإلنساني النوع تصفية ذلك يف بل كال، قال:
مثله؟ عبقريٍّا يعقب أن العبقري واجب من أليس الطالب: قال

يلد. أن يستطيع مما أكثر أبناء له تعقب عبقريته إن قال:
أسباب تيسري يأبى فكان الزواج، عن مرات سئل كما الطالق عن مرات وسئل
حسن زوجها من تجد ال التي املرأة فإن الزوجني، مشكلة يحل ال إنه ويقول: الطالق،
من املعاملة حسن يأتي وإنما طلبه، عىل تجرس ال ولعلها بالطالق، تنتفع ال املعاملة
إىل الحاجة تقل وعندئذ عليها، والواجب لها الواجب وتعليمها بحقوقها املرأة معرفة
الزوجني لجهل فيه واملطلقات املطلقني إكثار من خريًا املجتمع يف الحالة تصبح أو الطالق
أن — يرى فيما حق عىل وكان — يرى كان وكأنه والواجبات، الحقوق من بينهما بما
بإحراق ينتهي أبدي زواج من تحولت لو طافرة نقلة االجتماعية حياتها يف تنتقل الهند

األسباب. ألهون الطالق فيه يباح زواج إىل واحدة، كومة عىل الزوجني
االستقالل عىل املرأة تساعد حركة كل غاندي يشجع أن الرأي هذا مع ويطَّرد
عند الهنود بني خالف مثار كانت فإنها … امللكية» «حق مسألة يف كان وهكذا والكرامة.
من يتوجسون منهم األكثرون فكان والسياسية، املدنية النساء حقوق تقرير يف البحث
وكان عنها. زوجها ملرضاة االكرتاث وقلة بالنشوز يغريها ألنه للمرأة؛ امللكية حق إباحة
معارضيه: ويسأل للرجل، يبيحها كما للمرأة امللكية يبيح الرأي هذا خالف عىل غاندي
ليكن إذن الزوجات؟ ملرضاة االكرتاث قلة وعلمهم الرجال أخالق امللكية حق أفسد هل
عن الناس من إنسان عجز عىل تبنى التي لألخالق قيمة فال الرجال، كشأن النساء شأن
ووحي االختيار محض من جاءت إذا إال أخالًقا األخالق وليست ورزقه، برأيه االستقالل

الضمري.
بأعباء وتتمرس املعيشة كسب يف لتعمل تتعلم أن للمرأة يستحسن يكن لم أنه عىل
الحياة. معرتك يف عمل كل عىل البيت يف العمل لها ويؤثر السوق، ومغامرات التجارة

يقول: مرة وكتب بالعاطفة. واللعب العبث تبيح التي الحرية من ا رشٍّ يوجس وكان
يف «روميهات» ستة مع جولييت لعبة تلعب أن العرصية البنت هوى من يكون أن أخىش

الشعور. واستقالل اإلرادة حرية من ال النفس فاقة من وذاك واحد، وقت
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فإنهن مضنية، بمعضلة البغاء احرتفن اللواتي الشقيات النسوة مشكلة واجهته وقد
عددهن عىل قياًسا كلها، الهند أرجاء يف امرأة ماليني خمسة تقديره حسب عىل يتجاوزن
ومنهن الثالثني عىل أربت من فمنهن وباريسال، كوكونادا وهما: فيهما، زارهن بلدين يف
إذا زوجات يقبلهن من يجدن وال الزواج يف يطمعن ال وكلهن عرشة، الثانية تبلغ لم من
وسائل لهن يدبر وكان باألخوات، ويدعوهن منهن يلقاهن من يوايس فكان فيه، طمعن
بتفضيل اإلنجليزية البضائع بمقاطعة القائمني ويويص النسيج، بصناعة االشتغال
يف باملساهمة كرامتهن وإحياء العيش، كسب سبيل يف التبذل عن إلغنائهن منسوجاتهن

نفوسهن. عن واملهانة الدنس عار ورحض القومية، الحركة هذه
الهند حرائر عىل البائسات هؤالء إصالح مهمة يف األكرب العبء يلقي أن بوده وكان
حرائر بني التقاليد فحالت البيوت، يف الصالحة الخدمة لهن ويهينئ املالجئ لهن ينشنئ
الهند قضايا من لقضية يجندهن أن غاندي ورأى املهمة. هذه يف النجاح وبني النساء
يف عرفت التي الكبرية الطائفة قضية وهي املنبوذة: املرأة قضية عن تقل ال االجتماعية
فيما عليهم املرأة بعطف ينتفعوا أن الناس أحق وهم األنجاس، أو املنبوذين باسم الهند

والشقاء. الذلة من عليهم رضب
الديانة أن الفواجع ملن «إنه والفتيات: السيدات من نخبة عىل ألقاه خطاب يف قال
الرتفع أو والرشاب، الطعام بعض عن االمتناع غري شيئًا تعني ال أصبحت هذا زماننا يف
ومراسم املوالد فإن الغباوة، هذه من أغلظ غباوة هناك تكون ولن الطبقات، بعض عن
خلق وما األخالق، كله ذلك مناط وإنما نقصان، أو للمرء رجحان بها يناط لن التقاليد
النجاسة أو بالخسة إنسانًا يدمغ كتاب من وما والدناءة، الرفعة عالمة وعليهم الناس هللا
وما هللا، هو الذي الحق ويجحد هللا ليجحد إنه واالحرتام، الرعاية منا يستحق مولده منذ
البالد هذه أبناء ُخمس إىل تنظر ديانة عن لريىض والعدل والصدق الحق وهو هللا كان
الشناعة هذه من أنفسكن تربئن أن منكن ألريد وإني … مسهم يجوز ال أنجاس كأنهم
نجس عمل بكل تقرتن أن بد وال موجودة، النجس العمل من تأتي التي فالنجاسة البالغة
فال والورض الرض من أنفسنا نغسل حني تفارقنا ثم فيها، ينغمس منا أحد بكل وتلحق
اآلبدين.» أبد بالنجاسة امرأة أو رجًال يدمغ مسلك أو عمل من ما ولكنه النجاسة، تلزمنا
الكربى، معركته يف عليها يعول كان أنه املرأة نفس يف العطف بذخرية ثقته ومن

واإلحسان. بالصفح العنف مقاومة أو «االهمسا» معركة وهي
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يف املرأة ألن كله؛ العالم يف كله العالم نساء وعىل الهند يف الهند نساء عىل يعول كان
تصنع «االهمسا» معركة يف وهي واالحتمال، الغفران ومثال التضحية رمز هي مكان كل

املغلوب. الجنس هي تزال لن العنف معركة يف ولكنها وتزيد، الرجل يصنعه ما
كلمة اإليطاليات السيدات سألته إنجلرتا من عودته طريق يف إيطاليا عىل عرج فلما
ال ما تستطعن «إنكن الفاشية: الحكومة ظل يف يومئذ وإيطاليا — لهن فقال لهن
إذا وجنودكم قادتكم يصنع ماذا ألنفسكن قلن العسكرية، محاربة من الرجال يستطيعه

العسكرية!» األعمال يف يشرتكوا أن يأبني وبناتهم وأمهاتهم نساؤهم كان
الهندية: املرأة من يتعلمنه درس عىل يدلهن أن سألنه حني لوزان يف للسيدات وقال
أيدي من تتناوله فإنما الدرس هذا «رشبت» إذا أوروبة فإن … االهمسا منها تعلمن

بناتها.

يوجه جيش قائد عالقة إال تكن لم اآلخر بالجنس الرجل هذا عالقة إن القول: وجملة
السالم. معركة وهي الكربى، معركته يف عليها تقدر التي الحملة إىل منه فرقة

العالقة. هذه غري عامة بالنساء عالقة له الدنيا تعرف ولم
أن خليقة كانت أو املرأة، جراء من اإلطالق عىل تعرفه أال خليقة كانت الدنيا ولكن
من فتى أو نساء، زير صورة القداسة: صورة عن تكون ما أبعد أخرى صورة يف تعرفه

والسهرات. األندية فتيان
شيئًا كلفته قداسته ألن مفاخره؛ من مفخرة وتلك قديًسا، يولد لم القديس فإن

الثمام. طرف عىل ميرسة سهلة أرادها حني يجدها ولم نزعاته، مغالبة من عسريًا
نفسه. يف شديد هوى للمرأة كان

أبيه مرض فكان بها، اقرتانه من األوىل السنني يف زوجه عن االبتعاد يطيق ال وكان
الفرصة له سنحت كلما مخدعها إىل اإلرساع وبني بينه يحول ال — ألبيه إعزازه عىل —
عادته، عىل املريض حجرة من مرة وخرج مالزمته، عن استغنائه أو املريض غفوة من

مات. قد أباه بأن هنيهة بعد النبأ فجاءه
الشهوات. عىل التهافت هذا أو العقوق، هذا عىل نفسه يقرع كلها حياته وظل

نزواته يف يسرتسل لم ولكنه زوجه، غري نساء بمقاربة خمًسا أو مرات أربع وهم
إىل األمر يحيل تواضعه من ولعله حياته، ترجمة يف قال كما عاقته، ملصادفات هذه

طبعه. يف العفة قوة إىل يحيله وال املصادفة
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اإلنسان يكسبها التي املناعة قوة عىل األمثلة أندر من مثل — شك وال — وغاندي
وغريها. الجنسية الشهوات مقاومة يف املنزلية والنشأة الدينية الرتبية من

إىل صباه من حياته أطوار جميع يف بها عرف فيه طبيعٌة ذلك عىل أعانته وربما
يخلق ولم أحد، عن أحًدا يميز ال الذي الشامل الحب عىل مطبوًعا خلق فإنه شيخوخته،
منفرد واحد صديق له يكن فلم النساء، أو الرجال من وهواه، بحبه أحد الختصاص
وقال بالصداقة، األثرة من النوع هذا فانتقد حياته ترجمة يف هو وكتب وتمييزه، بحبه

خري. إىل يؤدي ال إنه عنه:
ليلتحقن الدنيا يهجرن فكن النساء، لبعض خاصة فتنة الرجل هذا يف كان هذا ومع

والشظف. الفاقة عيشة جانبه إىل ويعشن صومعته يف به
املرأة. ترك يف قوته كانت ولو للمرأة فتنة يظل القوي الرجل أن جرم ال

أجلها من الحياة يهجرن الالتي باملعجبات تظفر النساء من امرأة كانت هل ترى
عىل أقبلن عليها أقبلن إن إنهن التقشف؟ هذا مثل وتقشفت النسك هذا مثل نسكت لو

معجبات. وال مقدسات يقبلن ولم واحدة، مواساة يف مشرتكات حال كل
وأمريكيات، إنجليزيات منهن هنديات، غري فتيات به يلذن كن اللواتي النساء ومن
سالم من معطيهن بأنه صادق وإيمان الغربية، الحضارة نحو قلق شعور إليه جذبهن
إعطاء. عىل تقوى فال تفلس، أن أوشكت التي الحضارة تلك من يأخذنه ال ما الروح

به، تؤمن — نايدو الشاعرة: وهي — الهند أخرجتها نسائية عبقرية أعظم وكانت
أوقات يف السلمية لسياسته املعارضون عنه يتخىل حني جانبه إىل وتصمد له، وتخلص

األوقات. من وقت يف قط تخذله ولم والهياج، السخط
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ملكات يف السياسيني دون كان أنه بذلك نريد ال فنحن سياسيٍّا يكن لم غاندي إن قلنا: إذا
من خلوٍّا يكن لم فإنه السياسة، عليه تقوم الذي الدهاء إىل مفتقًرا كان أنه وال عقله،
سياسيٍّا؛ يكن لم ولكنه والسليقة، العقل ملكات يف الساسة عن مقًرصا يكن ولم الدهاء،
الدعاة أساليب غري بل الساسة، أساليب غري بأسلوب قومه سياسة يف يعمل كان ألنه

األحيان. أكثر يف الشعبيني
القديسني. بأساليب السياسة يف يعمل كان

أو قومه، بها يواجه خطة كل يف ماله رأس السلبية املقاومة أو «االهمسا» وكانت
عىل خطًرا منهم يخىش ممن كان من كائنًا بها يواجه أو الربيطانية، الدولة بها يواجه

بالده.
سنغافورة عن الربيطانية الجيوش جالء بعد بالهند محدًقا الياباني الخطر كان
بوجوب اإلنجليز يعلن هو وكان الثانية، العاملية الحرب إبان يف املاليو وبالد وبرما
األجنبية الصحف مراسلو سأله فلما القتال، توقف قبل الهندية البالد جميع عن الجالء
بها واجهنا كما السلبية، باملقاومة الخطر هذا نواجه إننا قال: الياباني الخطر عن
املؤتمر يف الرأي أصحاب من وزمالئه نهرو رأي هذا يكن ولم الربيطانية. الدولة سلطان
عىل وكانوا العسكرية، باملقاومة الياباني الخطر ملواجهة استعداد عىل كانوا ألنهم الهندي؛
عنها. الدفاع يف لالشرتاك الهند يف الحلفاء جيوش من فرق إبقاء عىل للموافقة استعداد
كان ولكنه غريه، دون الغرض لهذا الجيوش تبقى أن الرفض كل غاندي يرفض ولم
ولألجانب وطنه ألبناء يقول وكان العسكرية، بالقوة إيمانه فوق السلبية باملقاومة يؤمن
العمل كان كلما أنه — يصدقوا لم أو الناس صدق سواء — أؤمن «إنني إليه: املتحدثني
هللا.» هو املوقف، هذا يف الحاسم فالعامل السلبية املقاومة أو العنف ترك أعمال من عمًال
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الكف هو خطرهم لدفع أهلها من يطلب ما فكل الهند عىل اليابانيون أغار فإذا
رأي يف — وهذه البالد، حكم يف معهم التعاون عن والكف بالعنف العنف مقابلة عن
املعتدي وتعويق العدوان سالح فلَّ وهو منها، الغرض لتحقيق كافية مقاومة — غاندي
بقي فما املعتدي جماح لكبح الزم عمل ذلك بعد بقي فإن عدوانه، من مقصده بلوغ عن

هللا. عمل من فهو ذلك بعد
جرائها من يحدث أن عليه فال مقاومته، السيايسيف رائد هي «االهمسا» كانت ومتى
من وإيقاعه عمًدا الرضر إيقاع هو الحرام فإنما ورضر، شدة من يحدث أن عىس ما
عليه جناح فال الطريق هذه غري من الرضر جاء فإذا الغضبية، والسورة العنف طريق

شاء. لو يمنعه أن يستطيع ال ألنه منعه؛ يف له حيلة وال
العمال مساكن إىل فأخذوه الهندية، القضية يف للتشاور اإلنجليزية البالد زار
طرقوا إذ يقتنع حيث من يقنعوه أن وأحبوا وفاقة، بؤس من فيها ما وأشهدوه املتعطلني
أثر يراه الذي البؤس هذا إن له: فقالوا األبرياء إيذاء عن والتورع الرحمة باب من فكره
الهند أهل وتعويل اإلنجليزية البضائع مقاطعة وهي إليها، يدعو التي سياسته آثار من

املعيشة. ومطالب الكساء من بأيديهم يصنعونه ما عىل
الهند يف وإن دعوته، عن يعدل أن يستطيع ال إنه قال: ولكنه شديد، أسف عليه فبدا

رآه. مما للنفس أنكأ هو ما والفاقة البؤس ألوان من
شأنه كان فإنما الناس، بني واملحبة الرحمة قديس من عجيبًا اإلرصار هذا يكن ولم
كان إذا يالم فال املآكل يف واإلفراط التخمة عن الناس ينهى الذي الطبيب كشأن هذا يف
يسكت أن منه يطلب وال الصيدليات، أو املطاعم عىل خسارة لنصيحته الناس اتباع يف
أخذوا إذا ويخرسون الناس تخم إذا يستفيدون أناًسا ألن واإلفراط؛ التخمة محاربة عن

واالعتدال. بالحمية

فيما الجهد هذا يفرغ وال الهند باستقالل املطالبة يف جهده يفرغ ملاذا مرة: له قيل وقد
العاملية؟ بالوحدة أو العاملي باإلخاء املطالبة وهو وأكمل؛ ذلك من أعظم هو

الصحفيني من وهم — لسائليه وقال الدهاء، يف وغاية اإلقناع يف غاية جوابه فكان
عىل مقصوًرا كان إذا وإنه أحرار، إلخوة إال يصلح ال العاملي اإلخاء إن — األمريكيني
العالم يقسم وأن فريق، من فريًقا يمكن أن منه يرجى ما فغاية الحرب، يف املنترصين
اإلنسان بني بني باإلخاء التبشري يف النية صدقت فإذا مغلوبني، وأعداء غالبني أعداء إىل
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غاندي. إىل يصغي الهندية الحكومة رئيس نهرو

أحد يعامل وال القتال، ميادين يف املنهزمون زمرته يف وليدخل أحرار، بني إخاء فليكن
واالنتقام. التشفي معاملة املنهزمني هؤالء من

ويبيحها الهند أهل عىل العنيفة املقاومة ليحرم يكن لم غاندي أن القول: عن وغني
فهو بالسالح عدوه يقاوم أن شاء فمن الغايات، من غاية سبيل يف األمم من لغريهم
فيحيي الصني زعيم شيك» كاي «شيان إىل يكتب غاندي كان وقد يشاء، فيما وشأنه
وسيلة لديه فليست الوسائل أفضل يف رأيه سئل إذا ولكنه بالده، تحرير يف جهاده فيه
هو املقصود كان إذا وبخاصة مقصود، كل وتبليغ خطر كل لدفع «االهمسا» من أفضل
بالء من فما الشعوب، جميع بني العاملية الوحدة وإقامة اإلنسان بني بني اإلخاء تعميم
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كل من أنجح له ترياًقا «االهمسا» كانت إال الوحدة هذه إقامة وبني الناس بني يحول
املذاهب بالء أو النازية بالء أو الفاشية بالء حتى قط ليشء هذا يف استثناء وال ترياق،
يف معاونتها عن يكفوا وأن بمثله، عنفها مقاومة عن يكفوا أن إال الناس عىل فما املادية،
هذه إىل أدنى املوموقة الغاية بهذه فإذا والقناعة، بالكفاف الكف يقرنوا وأن مطامعها،

والدعاة. الساسة عليها يعتمد وسيلة كل من الوسيلة

الساخطني أو خصومه من ألحد عداء نفسه طوية يف يضمر ال كهذا رجًال أن البديهي ومن
عمله، بجرائر واالرتباك الحرية يف ويوقعهم الخصوم أولئك يحرج كان ما وكثريًا عليه،
يتحدى أو املوت حتى الصيام ينذر أو التعاون عدم أو املقاطعة يعلن حني يفعل كان كما
مسرتيح هو دام ما يحار من وحرية يحرج من بحرج يبايل ال ولكنه والقانون، القوة
رأس رشعه يف هي التي «االهمسا» حدود يف دام ما أبًدا الضمري ملسرتيح وإنه الضمري،
يف مخلًصا العدوان، اجتناب يف مخلًصا دام ما أو والواجبات، الفروض وجماع الحكمة

استطاع. لو الحرج منع

األساليب هذه عىل يجري جرم ال الربيطانية الدولة معاملة يف أساليبه هذه كانت وإذا
يعطف فكان إليها. ينتمي التي الدينية النحلة غري من الهندية الطوائف معاملة يف نفسها
من يلهبه ما يبايل وال الحقوق لسائر مساوية حقوًقا لهم ويطلب املنبوذين طائفة عىل
من الهندية الحياة سنن تخرق التي الدعوة بهذه الرباهمة من املتعصبني صدور يف الغيظ
املجاملة هذه جراء من السخط عليه ويثري املسلمني اضطهاد يأبى وكان عصورها، أقدم
عىل هو هل كلها: الهند عن بالجالء اإلنجليز يطالب وهو مرة وسئل بحياته، أودت التي
حكومة قيام وجب إذا اإلسالمية الرابطة جماعة إىل الهندية الحكومة لتسليم استعداد
تاجر سأله الدائمة؟ الهندية الحكومة وقيام اإلنجليز جالء بني االنتقال فرتة يف موقوتة
جوابه: فكان جنة، محمد األعظم اإلسالمي القائد باسم السؤال هذا بومباي من مسلم
الهندية الحكومة تسليم الحالة هذه يف أقبل إنني تحفظ، وال رشط وال قيد بال نعم

أقاليمها. غري ويف أقاليمها يف اإلسالمية الرابطة لجماعة
وأنه الطوائف، هذه مع سياسته يف واملداجاة باملكر يتهمه من الطوائف أبناء ومن
نذر أنه ذلك أدلة ومن قالوا: ورائها. من نحلته ألبناء التعصب ويبطن الحسنى لها يظهر
ينفردون للمنبوذين انتخابية» «دوائر بتقسيم الربيطانية الحكومة همت حني الصوم
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بهذا الفتنة دواعي فيها وتنطلق البالد أوصال تتمزق أن يخىش كان ألنه فيها؛ باالنتخاب
التقسيم.

«الباكستان» مناقشة يف املؤتمر قادة رأس عىل كان أنه أيًضا ذلك أدلة ومن قالوا:
السكان. وتبادل

قط يزعم لم غاندي ولكن األحوال هذه أمثال يف تقال أن خليقة تهم ريب وال وهذه
أن منه يطلب فال واعتقاده، نحلته عن خارج أنه قط يزعم ولم مسلم، أنه أو منبوذ أنه
تدعيه، ما كل طائفته عىل ينكر أن وال وسعيه، طويته يف الطوائف هذه أبناء من يكون
إنصاف أكرم للطوائف إنصافه أن املكابرة تقبل ال التي فالحقيقة هذا منه يطلب لم وما

الخالف. هذا مع ينتظر
الحياة فتن عنه ونفض «لالهمسا»، حياته وقف الرجل إن يقال: أن السخف ومن

الستار. هذا وراء من الطائفية السياسة لريوج وشهواتها
طاقة يف وليس إخالص، من يستطاع ما غاية سياسته ويف عقيدته يف مخلص فهو

ملستطيع. غاية اإلخالص هذا وراء اإلنسان
السياسية غاندي قدرة يف نبحث حني البحث موضع هي «االهمسا» نظريات وليست

الوطنية. برامجه يف أو
العنيفة بالقوة اإليمان وإن فيه، شك ال خطأ اإلنكار كل العنيفة القوة إنكار فإن

فيه. شك ال كذلك خطأ اإليمان كل
معرض يف غاندي مذهب عن يقال ما جملته يف يقال أن يمكن سيايس مذهب وكل

والتصويب. التخطئة
عىل أنجزته وما عليه، اقتدرت ما السياسية القدرة هذه يف البحث موضع وإنما

هواه. غري وعىل غاندي هوى
فتنشأ والرياحني، األزهار لغرس كهربائية قوة ينشئ من مثل ذلك يف غاندي مثل

والرياحني. األزهار من قليل أو وكثري واألدغال اآلجام بها وتغرس القوة هذه
مراد يجدي ماذا نسأل ولكننا املهندس؟ أراد ماذا القوة: تلك تقدير يف نسأل فال
أنشأ ألنه عظيًما؛ مهندًسا غاندي كان وقد القوة؟ تلك املهندس يعطهم لم لو اآلخرين

املقادير. أيدي يف بترصيفها االنتفاع ترك وإن القوة تلك

89





مفتاحشخصيته

قديمه العالم عظماء من لعظيم عرفناها التي السري أبسط من معيشته يف غاندي سرية
عرفت قلما النقائض، من جملة عىل اشتملت قد بساطتها عىل السرية هذه ولكن وحديثه،

عظيم. حياة عن
أحدث يف وعاش الجامعات، أحدث يف تعلم وتعليمه، بزمنه «عرصي» الرجل إن
من تحسبه ولكنك الحديث، النمط عىل أوروبة ويف بالده يف وتثقف اإلنجليزية، البيئات

والعالج. الطب يف برأيه مثًال سمعت إذ الوسطى القرون عجائز
ويقول البقر، جسم من مأخوذ ألنه جسمه؛ يف الجدري لقاح يدخل أن يأبى فكان
ال كان وإن لنفسه يستحله فال هو أما اللقاح، بهذا التوقي من حل يف إنهم حوله: ملن

الوقاية. يف فعله ينكر
بني يضطرب السجن مدير رأى حني إال السجن يف بالجراحة يعالج أن يقبل ولم
األثر سوء من السجن يف موته يحدثه ملا عنده، سجني وهو مات إذا العاقبة ويخىش يديه

الربيطانية. الدولة سمعة يف
األغذية من أقوى غذاء إىل واحتاج الهزال، فأصابه الصدر بذات الثاني ابنه ومرض
وحساء البيض بإطعامه األطباء وأشار الجينية، الرشيعة يف املباحة واألغذية النباتية
حي، بجسم حيٍّا جسًما يغذي أن غاندي فأبى الحيوانية، األطعمة من وغريها الفراريج
وأبرأ األطباء، رأي يف له منقذة التغذية هذه وكانت خطر، يف ولده حياة كانت وإن
املائي العالج استخدام من خريًا يرجو إنه له: وقال ولده، عىل األمر بعرض ذمته
أن الصبي وأبى ا، حقٍّ أبيه رس الولد فكان علته، ملداواة Hydropathetic Treatment
عىل معتمًدا املباحة، األغذية وبعض الربتقال بعصري مكتفيًا والفراريج، البيض يأكل

الشفاء. له يتم أن املقادير فشاءت املائيني، األطباء وصفة
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كفيلة البنية ألن نفعها؛ من أكرب رضرها أن عامة األدوية يف غاندي رأي ومن
فاستشفى قواه عىل جار أو معدته أتخم إذا املريض يستفيده ما وغاية نقصها، بإصالح
معيشته لقوم ذلك ولوال فيه، والتمادي الخطأ إىل بالعودة الشفاء هذا يغريه أن بالدواء،

فاستقام.
استخدامها يف يرى وال الصناعية، وباألسنان بالنظارات يستعني املهاتما أن عىل

الفضول. وترك التقشف سنة عىل خروًجا
يتحرج لم مخلوق بحياة املساس من التحرج هذا يتحرج الذي الرجل هذا أن إال
الحقول، عىل تغري التي القردة طرد يف املقالع باستخدام اإلشارة من وال عجل قتل من
إال العجل قتل يقبل لم ولكنه أباد». «أحمد يف يقيم كان حيث تطاق أن من أكثر وهي
القردة تعريض يقبل ولم منه، شفاؤه يرجى ال تربيًحا املرض آالم به برحت أن بعد
اآلدميني. حياة والجوع للموت تعرض كانت ألنها إال هناك؛ أو هنا حجر برمية للموت

واملمثالت املمثلني شهرة فيه غلبت الذي املتحركة» «الصور عرص يف يعيش غاندي وكان
أبطالها بأسماء السحيقة القرى بني األميون فيه وتسامع والعلماء، الساسة شهرة عىل

الشئون. سائر يف قريتهم وراء بما يسمعون ال حيث وبطالتها
اإلنجليزية العاصمة يف زاره حني شابلن» «شاريل هو من يعرف لم هذا مع ولكنه
البطاقة؟ صاحب السيد يكون من الحاجب: فسأل الكبري املمثل بطاقة حاجبه إليه وحمل
لهم يخطر لم ما الطريف املجلس ذلك يف الحارضون رأى التقيا ملا أنهما هذا من وأغرب
مستغربًا ضاحًكا واللهو الفكاهة أمري ناوش الذي هو والنسك الجد أمري رأوا بال: عىل

الحديث. فرتة طوال
الخالص سبيل هو الجنسية العالقات اعتزال أو «املوكشا» بأن يؤمن غاندي وكان

والخلود. الصفاء عالم إىل الروح ومعراج األعظم
ويقول: املسيحية، الديانة يف الربوتستانتي املذهب عىل الكاثوليكي املذهب يؤثر وكان
قداستها. عليها وحفظت نرضتها الكاثوليكية للكنيسة صانت التي هي الرهبانية إن

بالربهماشاريا عندهم املعروف التبتل قسم والثالثني السابعة نحو يف وهو أقسم وقد
الحني. ذلك منذ زوجته فاعتزل Brahmacharya

بتزويجهن، للعناية نفسه جرد الصغريات األيامى مشكلة له عرضت ملا ولكنه
الذي للعرف خالًفا املهجورات الفتيات هؤالء من التزوج عىل يقبلوا أن الشباب وأوىص
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عالم يف ألزواجهن منذورات ألنهن الحياة؛ مدى عليهن الزواج بتحريم الهند يف قىض
الروح. عالم ويف الجسد

الجنسية العالقة تجعل ألنها اإلنحاء؛ أشد عليها أنحى املعقمات يف رأيه سئل وملا
األبناء. إنجاب وهو لقيامها، الوحيد املسوغ وتسلبها شهوة، محض الزوجني بني

وكتابتها. إصدارها عىل ويواظب ويكتبها دورية صحيفة يصدر صحفيٍّا غاندي وكان
بمختلف مرة غري فقال عليها، الناس لتهافت وأسف الصحافة من حذر ولكنه
لن وإنها دائمة، مصلحة لكم فيه شيئًا تعطيكم لن الصحافة إن لكم: «أقول العبارات:
هذا يف بها الناس ولع هذا مع أجهل وال أخالقكم، تكوين يف يساعدكم شيئًا تعطيكم

ومخيف.» محزن فهو الزمان

وصاياه. ويف أعماله يف القبيل هذا من كثرية نقائض
نقائضبعض يف تحرينا التي النفسانية األلغاز من لغز إنه ذلك: أجل من يقال فهل

العظماء.
ألن إليه؛ أرشنا ما أضعاف نقائضه بلغت وإن مفهوم، غري لغز أنه نحسب ال
التي الشخصية أو منها، تنتظره ال ما تعمل التي الشخصية هي امللغزة الشخصية

وأقوالها. أعمالها يف عنه تصدر جديد بمصدر ترصفاتها من ترصف كل يف تفاجئك
التحقيق. عىل كذلك غاندي وليس

األحوال. هذه جميع يف قال ما وغري فعل ما غري منه ننتظر لم عرفناه إذا ألننا

الفنان. محاسبة وال الحاكم، محاسبة وال الفيلسوف محاسبة غاندي نحاسب ال إننا
املصلح الناسك ميزان وهو غريه، ميزان له ليس الذي بميزانه غاندي يوزن وإنما
يشء، كل وبعد يشء كل قبل الروح خالص هو األول مطلبه وإصالحه: نسكه يف الجاد
الخري مصدر باإلله اتصال ألنه الخالص؛ هذا عنده يعدل ما كله الكون يف وليس

اإلله. دون بما اتصال فهو عداه ما وكل والسعادة،
بل الهند، يف اآلن معروفة السياسة ميدان يف أعمايل «إن حياته: ترجمة يف قال
فإن عندي، كبري شأن بذي ليس كله وهذا بأرسه، املتحرض العالم يف ما نحو عىل معروفة
هللا لقاء هو أو وتصحيحها؛ روحي تحقيق هو الثالثني السنني هذه يف أبلغه أن أردت ما

الخالص.» أو — املوكشا — إىل والوصول لوجه، وجًها
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الكربى عنايته يشء؛ كل وبعد يشء كل قبل نسكه يف جاد ناسك أسلفنا كما فالرجل
ولكنه اآلحاد، بأعمال تحسب وال األكوان بأعمار تحسب التي األبدية املسائل إىل منرصفة
بمسائل العناية من له مناص فال القومية، الحياة طريق يف أبنائها وقائد الهند زعيم
كل يف يأتي أن بد ال كما محالة، ال التناقض يأتي هنا ومن الساعة، وشواغل الحارض

العابرة. الساعة ومسائل الباقي األبد مسائل بني توفيق
عنه غريبة وهي عنها غريب إنه وللسياسة؟ نسكه يف الجاد للناسك وما يقال: قد
وينجو هواهم، عىل يدبرونه دنياهم أمر للناس يدع وأن الدنيا، مع يعتزلها أن عليه …

والقنوت. الوحدة صوامع من صومعة إىل الزحام، هذا من وضمريه بروحه
وأمثاله. غاندي سرية يف وتسمع تقال حقيقة وهذه

يملكه الذي الجانب وهو واحد، جانب من حقيقة ألنها ناقصة؛ حقيقة ولكنها
بأجمعها الهند قيادة وهو منه، الرغم عىل إليه يساق الذي الجانب دون ويختاره، غاندي

الخالص. طريق يف
إىل وتنفذ روحها تخاطب التي الزعامة وهي واحدة: زعامة إال تنفعها ال الهند إن

وجدانها. صميم
وسوء الريبة فيها وتثري وتؤذيها تضلها الدنيا يف ينغمسون الذين الساسة زعامة إن

املظنة.
ونياته، مقاصده يف يسرتاب ال الذي الرجل زعامة من أصلح زعامة لها تخلق فلم

الروح. عالم عىل املقبل الناسك الرجل وهو
تركها. إذا غاندي ترتك ال فالهند

وينظر خالصها، عىل خالصه يؤثر ألنه وأصغر؛ غاندي من أقل كان تركها إذا وهو
يريحها. فيما ينظر وال يريحه فيما

لصاحبها، وجاًها كسبًا الزعامة تكون عندما «تضحية» الزعامة ترك يكون وإنما
الروحانية. العزلة سبيل يف والجاه بالكسب ى ضحَّ إنه فيقال:

يعيش أن عنده فالتضحية الزعامة، من يغنم وال العزلة من يغنم الذي الرجل أما
شيئًا منهم يأخذ وال إعطاءه، يستطيع ما كل يعطيهم ألنه الناس؛ مع ويعمل الناس بني

الروح. عالم يف وال الجسد عالم يف األشياء، من
يف فليس قال، ما غري يقول ولن غاندي، عمل ما غري يعمل لن الرجل هذا ومثل
مجراها يف تجري التي وصاياه هي بل مستغرب، لغز االعتبار هذا عىل الهند زعيم وصايا

تفسري. إىل يحتاج الذي الغريب فهو عداها ما وكل معناها، ونفهم
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ألنها اآللية؛ الحضارة هي خاصة، الهند وآفة كله، العالم آفة أن «املهاتما» يقني يف وقر
إليها. يحتاج ال بمطالب وتشغله العليا مطالبه اإلنسان عن تحجب

عنها، غني هو التي الحاجات له تخلق بل اإلنسان، تغني ال اآللية الحضارة فهذه
عىل ويرضي فيها، ويتنازع عليها فيتهالك املصطنعة، الحاجات هذه سبيل يف وتسخره

النزاع. وهذا التهالك هذا جراء من العدوان
عن االستغناء وهي الطبيعية، البساطة غري غاندي عقيدة يف دواء اآلفة لهذه وليس
خدمة وهو األصيل، وضعهما يف والصناعة اآللة ووضع عنه، االستغناء يمكن ما كل

الرضورات. هذه خدمة يف الطبيعة نقص وسد رضوراته، يف اإلنسان
الذين الخرافيني طريقة عىل ينكره وال لذاته، الحديث بالطب العالج ينكر ال وهو
ولكنه العلمية، والتجربة املعرفة عالج عن الجهل عالج فيه ينوب آخر طبٍّا به يستبدلون
حالة يف فائدة وال له رضورة وال اآللية الحضارة حالة يف رضوري الطبي العالج أن يرى
وانحرف عليه فاعتمد املريض، به شفي إذا الرضر من يخلو ال ولعله الطبيعية، البساطة

العالج. طريق عن الشفاء إمكان إىل الطمئنانه الطبيعة سواء عن
عند — يصعب وال مزاجها يختل ال البساطة معيشة صاحبها يلتزم التي فالبنية
فشفاه الدواء تناول إذا ولكنه سوائه، إىل السليمة البنية بتدبري يعود أن — عرًضا اختالله
التعويض قدرة عن بنيته فأضعف املخالفة، عواقب يحذر ولم البساطة مخالفة تعود

عقباه. يحذر ال ألنه معيشته؛ وأسلوب ورشابه بطعامه العبث واستمرأ والتصحيح،
آخر؛ يشء فذلك الهند رشيعة يف املحرمة باألغذية الجسم بتغذية املرض عالج أما
بالرتجيح أوىل الواجبني أي بني واملوازنة واجبني بني التعارض إىل يرجع فيه األمر ألن

واختياره. مشيئته حسب عىل أو املريض اعتقاد حسب عىل
ال أنهم بعلم اآللية الحضارة فتنة عن يعرضوا أن الهند أهل يسوم الذي فغاندي

اإليمان. قوة وهي الفتنة، تلك من تعصمهم بقوة إال ذلك عىل يقدرون
له يتزلزل وال ثغرة، فيه تنفتح أال ينبغي الذي املنيع الحصن هو اإليمان فهذا

أساس.
مجال هو هذا أو الحرية هي فهذه اإليمان هذا أمام الفردية الحياة وقفت فإذا

واإليثار. الحسم
حياة. لكل صيانة بل للحياة، إهماًال بالطب العالج يهمل ال إذن وغاندي

النحل جميع من املصلحني وبني غاندي بني خالًفا نجد لم املبدأ إىل رجعنا وإذا
ال آخر بمبدأ ذلك مع ويؤمنون اإلنسانية، الحياة بصيانة جميًعا يؤمنون ألنهم والعقائد؛
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فريضة كل من الرغم وعىل ثمن، بكل تصان ال الحياة هذه أن وهو: عليه، بينهم اختالف
األخالق. توجبها أو العقيدة توجبها

يف الرأي اختالف ال العقيدة، اختالف هو املصلحني من وغريه غاندي بني والفرق
عليه. املتفق املبدأ هذا

وسالمة الحياة تعارضت كلما املبدأ هذا سبيل يف الحياة فيها تهون أشياء فهناك
والوجدان. الضمري

الصحيح أو املريض تغذية يف مثًال واملسيحيني املسلمني عند للضمري معارضة وال
العقيدة هذه واحرتام الهنديني، عقيدة يف قائمة املعارضة هذه ولكن الحيوان، بلحوم
العصمة هو اإليمان أن ويعلم اإليمان، عىل كلها دعوته يقيم رجل فيه يرتخص ال أمر

والثراء. والسطوة السياسة وفتن الحضارة فتنة بها يغلب التي الوحيدة
لغز الحالة هذه يف إن تقول: أن تستطيع ال ولكنك مصيب غري إنه تقول: أن ولك

مفهوم. غري
يقوى ال محمل عىل ويحملهم يستطاع، ال ما الناس يكلف إنه أيًضا: تقول أن ولك

ومريديه. أتباعه من إنسان كل عليه
الدعاة وسائر الخصلة هذه يف غاندي أن تذكر أن وجب هذا قلت إذا ولكنك
من القليل إال يتبعه ال ثم اتباعه، يجمل ما يفرضون جميًعا ألنهم سواء؛ واملصلحني

تارات. ويخفقون تارة فيفلحون يحاولون وهم األكثرون ويبقى عليه، القادرين

واالشتغال عليها الناس لتهافت واستهجانه بالصحافة غاندي اشتغال بني تناقض وال
للقارئ وليست قرائه، وبني بينه روحية صلة عنده الصحافة فإنما وأخبارها، بأحاديثها
واملحال. التطلع يف الوقت عليه وتضيع والثرثرة باللغط تشغله بصحافة روحية صلة

القوة هذه ولوال العظيم، الناسك هذا حياة يف لبس كل تفسري هو النسك يف فالجد
ومنها شاء، إن التيسري كل ميرسة وهي شهواته يكبح أن له تأتَّى ملا الهائلة الخلقية
املال. وشهوة الرتف، وشهوة الحكم، كشهوة الرجال أقدر عىل كبحها يستعيص شهوات
إىل منها يحتاج رصاع يف كلها الهند استنهض ملا الهائلة الخلقية القوة هذه ولوال

السالح. وقوة العلم قوة يف فقرية وهي فيها، مدخرة قوة كل
بكل ويأخذ األندية، أظرف ويغىش األزياء، أحدث يلبس زعيًما تلقته الهند أن ولو
كانت ولكنها يشء، العالم عىل وال الهند عىل زاد ملا الحديث العيش مباهج من بهجة
واإلغراب. التناقض فيها بلغ ما بالًغا الهائلة، البساطة تلك من استفادته ما كل تخرس
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والرصامة، التجهم خالئق من خلق عىل خاصًة غاندي يف يدل ال النسك يف الجد أن عىل
مقرتنتني. الجد وكلمة النسك كلمة من الذهن يبادر ما أول وهما

والفكاهة باملرح تفيض سماحة له كانت بل رصامة، وال تجهم الرجل يف يكن فلم
بريئة نكتة تخطئها ال الطبيعية، الضحك ملواقف فطنة له وكانت املواقف، من كثري يف

والتكدير. اإلساءة من
الفكاهية السليقة وهذه السمحة الخليقة هذه عىل تدل األمور أخطر عن وتعبرياته

والخطوب. العظائم جهامة بها يلطِّف التي
أتباعه بها ويدين نفسه بها يدين التي عقيدته معائب عنه تغيب كيف مرة: سألوه
املرء عقيدة إن وقال: قليلة، كلمات يف وأصدقه حل أظرف املشكلة فحل ومريديه،
يحبها ولكنه العيوب من وأسلمهن النساء أجمل ألنها زوجته يحب ال وهو كزوجته،

إليه. النساء أقرب ألنها ويالزمها
ببعض فجاءوه الدولة، ورجال املوظفني كبار من جمع يف مرة امللك نائب ودعاه
صغرية، رصة حزامه من أخرج به جاءوه فلما املاء، من بكوب ودعا فاعتذر الحلو الرشاب
يرشبه ممنوع، ملح هو وإذا امللك» نائب صحة «يف ورشبها يضحك، وهو فيها ما فأذاب

والتحريم. املنع منه يصدر الذي املكان يف
قال جداه؟ يا تذهب أين إىل الصغري: حفيده فسأله أخرى مرة امللك نائب ودعاه

امللك. نائب إىل متبسًطا: الوقور الجد
نائب يحرض ال فلماذا امللك، نائب إىل دائًما دائًما تذهب ولكنك دهًشا: الطفل قال

إليك؟ مرة امللك
الدار. فارق حتى يضحك غاندي يزل فلم

السماحة، وفكاهة ودفاع، عدوان سالح وهي النقمة فكاهة فكاهتان: الفكاهة إن
األبناء. صغائر اآلباء يغتفر كما الناس صغائر تغتفر عاطفة وهي

نصيب. أوىف الفكاهة هذه من غاندي نصيب كان وقد
فهي الفكرية، امللكة قبيل من وليست النفسية السليقة قبيل من فكاهة أنها إال

بالكالم. تروى وقلما الشعور، إىل ترسي

بني — وحديثًا قديًما — قرنوا بل الناس، أكثر رأي يف والحصافة النسك تناقض وقد
ال — الدنيا متاع إلكبارهم — كأنهم والشعور، العقل وانخالع الدنيا عن اإلعراض

الحصيف. العقل من حظ وله عنها ينرصف أحًدا أن يصدقون
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كانت فقد املزعوم، التناقض لهذا بارًزا نقًضا كان التخصيص عىل غاندي ولكن
بني املعدودين من يكن لم وإن املعدودين، األذكياء من وكان دهاء، له وكان حصافة له

املفكرين. أعاظم
الثالث. أو الثاني الصف يف املفكرين أعاظم بني يأتي فقد

الجماهري. وخطباء الساسة أعاظم بني أيًضا الثالث أو الثاني الصف يف يأتي وقد
مراء. ال األول الرعيل يف الروح جبابرة بني ولكنه

صفوف من األول الصف يف أحد يستطعه لم ما استطاع قد فيه الهائلة القوة وبهذه
والخطباء. الساسة صفوف أو املفكرين،
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بعض عليه فحنق الثانية، العاملية الحرب إبان يف الربيطانية الحكومة يناوئ غاندي كان
باسم الحرب إبان يف عرفوا الذين أولئك من أنه أو هتلر، أعوان من بأنه واتهموه اإلنجليز
القتال. إبان يف خصومهم بإزعاج النازيني يساعدون الذي وهم الخامس»، «الطابور
القائد سمطس املارشال وهو اإلمرباطورية: رجاالت أكرب من رجل عنه للدفاع فتصدى
أعظم من رجل ألنه تهمة؛ به تلصق أن من أرفع غاندي إن وقال: الفيلسوف، السيايس

األغراض. من غرض لخدمة يسخر أن وهيهات العالم، رجال
إال بأمثالهم التاريخ يجود ال الذين العظماء من غاندي إن يقول: شو برنارد وكان

سنة. ألف كل يف مرة
— الحديث العرص يف وأرشفهم الغرب كتاب أكرب من وهو — روالن رومان وكان
كتاب سريته يف وله العليا، بأمثلته الغرب ويبرش اإلنسانية، أقطاب طليعة يف غاندي يضع

عميق. وحب بالغ إجالل عن يشف
املسيحية الكنيسة رأس وهو ملنعاه البابا أسف الغرب أمم إىل غاندي نعي وملا
فقال: عطف ثم مسيح، غاندي إن األمريكية: الكنيسة رجال من أسقف وقال الكربى،
بعينه املسيح السيد أنه يعني ولكنه باملسيح، يتشبه أنه أو كاملسيح أنه بذلك يعني ال إنه

والصالح. الحب رسالة إلتمام الجسد عالم إىل عاد قد
خاشعني. وقوًفا منعاه فرنسا نواب وتلقى

يف فأطنب — السياسة ميدان يف خصومه أكرب — اإلنجليزية الوزارة رئيس ورثاه
فيه. اإلنسان وبني الرشق لفجيعة واألسف تعظيمه
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صالح يف يرى أحد فيهم ليس بل غاندي، بديانة يؤمن أحد جميًعا هؤالء يف وليس
ورأيه؛ عقيدته ويتبعون يوافقونه ألنهم يعظمونه ال فهم رأيه، مثل البرشية الحياة

عظيم. ألنه يعظمونه ولكنهم
آية فتلك وعقيدته، وطنه وأهل شيعته عىل مقصوًرا الرجل تعظيم يكن لم وإذا

مراء. ال اإلنسانية العظمة
ومخالفوه العظمة من غايته العظيم يبلغ فقد أحد، يخالفه ال من العظيم فليس

موافقيه. من أكثر
عظمة، بناحية امتأل أنه حسبه يكون فقد نقص، ناحية من خال من العظيم وليس

للكمال. موضع فيه كان كما للنقص موضع فيه وكان
اإلنسانية أن تعليله وإنما عظيم، غري أنه ذلك تعليل فليس العظيم نقص ظهر وإذا
جملتها يف تكون لن وإنها الدعوات، من شتى وأنواع العظمات، من شتى ألنواع تتسع
نواحيها. من واحدة وناحية العظمة من واحًدا نوًعا إال تعرف ال كانت إن كاملة إنسانية
متممة منها عظمة كلَّ وأن الزمة، منها عظمة كل أن الوحيد معناه العظمات وتعدد
والتعقيب، للنقد عظيم استهداف يف غرابة فال فيها. النقص ناحية من تتم وأنها لألخرى،

عظيم. ألنه إال والتعقيب للنقد يستهدف ال لعله بل
متسع فيه كان الخصوص، عىل تفكريه يف كان وهكذا دعوته، يف غاندي كان وهكذا

الكبري. للنقد ومتسع الكبري، لإلعجاب
الكفاح ناحية وهي اإلعجاب، بها استحق التي الناحية هي بالنقد فيه ناحية وأحق

اإلنسان. طبيعتي من واألخس األرشف بني الكفاح ناحية هي أو الروح، سبيل يف
الكفاح. ميدان حرص أنه الناحية هذه من ينقد ما وأول

أخرج قد والجسد، الروح بني معركة هو كله األبد بأن يؤمن كان الذي فالرجل
اإلنسان. وأعضاء اإلنسان روح يف كله الكفاح وحرص امليدان، هذا من الحضارة كفاح

لتقوية أو الروح، وغلبة الفكر لغلبة األكرب امليدان هو الواقع يف الحضارة كفاح لكن
واالنتصار. البأس معارج يف صعًدا النفس

غري يف انتصار األقل عىل هو أو الكفاح، هذا ميدان من هرب الحضارة من فالهرب
عليه. غريه تدل أو نفسه، عىل تدله لتجربة يتعرض لم وبأس ملحمة،

الروح، وفرصة … وأبقى أوسع مجال يف الجسد سيئات هي الحضارة سيئات إن
فهي متعاقبات، مجتمعات األمم فرصة هي — السيئات هذه ترويض يف العقل فرصة أو

إنسان. وجسد إنسان روح بني املنعزلة الصومعة معركة من ألزم
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التي فاألمم وشهواته، الجسد مطالب كفاح يف روحه يجد الفرد اإلنسان كان وإذا
الذي الرصاع هذا يف أو وشهواتها، الحضارة مطالب كفاح يف روحها تجد لها عداد ال

والغباء. بالجهل والعلم واملعرفة بالضعف، والقوة بالرش، الخري فيه يتالقى
الحروب، مقدمتها ويف الشدائد، من تعلمت كما قط يشء من اإلنسانية تعلمت وما

الناس. به يبتىل ما رش وهي

روالن. ورومان غاندي

جديد. تاريخ لإلنسانية بعدها يأتي حرب فكل
الحروب وفتحت واملرشق، املغرب بني مغلقة كانت أبوابًا الصليبية الحروب فتحت
الخمس القارات فظهرت القديم، والعالم الحديث العالم بني مغلقة كانت أبوابًا العثمانية

الحجاب. وراء مطويٍّا منها شطر كان أن بعد لبعض، بعضها
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شغًال املخرتعات هذه وأصبحت املخرتعات، معها فتقدمت الحديثة الحروب وجاءت
من الخاصة غري أحًدا تشغل ذلك قبل تكن ولم الحياة، عن الدفاع سبيل يف لألمم شاغًال

واملخرتعني. العلماء
إىل يحتاج األمر ولكن الذرية، القنبلة أرسار يعرف أن الواحد العالم يستطيع وقد
ويتخري املصانع بها ليبني الذهب؛ من املاليني عىل العالم ذلك ليحصل كبرية أمة اهتمام

واإلحكام. التدقيق مراتب يف بها ويرتقى اآلالت، بها
إىل فتنتهي الرش مع وتندفع الرضورة، من بعصا املعرفة إىل اإلنسانية تساق وهكذا

الجماح. طول بعد زمامها عىل تقبض ثم ونوازعها للشهوات وتنقاد الخري،
والحكيم. العالم يرتقى العقل طريق ومن

طلبًا أو الحياة عن دفاًعا قاهرة، بغريزة اندفعت إذا إال معه تندفع ال األمم ولكن
والسيادة. للمجد

مولود. كل والدة يف إياه وتعلِّمنا يوم كل ذلك تعلِّمنا والطبيعة
ولكن األطفال، وتربية النوع لحفظ بالنهار ويشقيان الليل يسهران أم وكل أب فكل
وتعملون النوع تحفظون إنكم واألمهات: لآلباء قيل لو الدنيا هذه يف طفل يعيش أن قل
هذه يحتملون إذ األجساد، بها تختلج وغبطة رسوًرا الغريزُة تعطهم ولم أنفسكم، لغري

السنني. وألوف السنني، مئات بعد يرونهم ال ألحفاد الحياة بقاء أجل من التضحية
وضعفائها، أقويائها بني والتضامن أبنائها بني التعاون إىل اإلنسانية تساق وهكذا
يدافع وال هذا يسود فال حياته، عن للدفاع هذا وينربي الدنيا، عىل السيادة يف هذا يطمع

… املقدور أوانها يف اإلنسانية للوحدة مًعا يعمالن بل وكفى، حياته عن هذا
الوحدة هذه يف واشرتكت األمم تقاربت الحضارة ومخرتعات الحروب طريق ومن
لم ما األرضية الكرة تقارب من وبلغ واملعامالت، املواصالت بينها فاشتبكت اإلنسانية
عىل هنيهة بعد مسموعة هي فإذا بالكلمة القائل ينطق العصور: من عرص يف يبلغه
ويقع واحدة، حجرة يف يجلسان والسامع القائل كأنما الفراسخ، من األلوف مسافة
األرضني من الشمس تمأله ما خربه يمأل حتى بعده صباح يعود فال الصباح يف الحادث
األرض أقىص يف دولة أصغر إىل فتنظر األعمال من بعمل القوية الدولة وتهم والبحار،
فيتحول النضال، أزمات من أزمة يف النرص ميزان تقلب ولعلها تريده، ما تأبى لعلها

فريق. إىل فريق من النرص
األوىل؟ مرحلتها من الحضارة عن أحجمنا لو هذا نبلغ كنا أين من
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نور. هي فإذا الستار عنها كشفنا حتى تطاع، ما غاية املادة أطعنا إننا
رياضية» «حسبة الشعاع وأن شعاع، املادة أن الذرية» «القنبلة خرب من الناس وعلم

األجساد. كثافة عىل تتوقف وال العقول تدركها
طريق من ال فيها اإليغال طريق من ولكن املجرد، العقل عالم إىل املادة بنا فعادت

التسليم. طريق من ال الكفاح طريق من أو عنها، اإلحجام
اآلن. نلمسه حق كله ذلك

بدعوته. يبرش وهو حسابه، يف غاندي يدخله لم ما وذلك
تدعى؟ دعوة له وتبقى حسابه، يف يدخله أن وسعه يف كان هل ولكن

والبيان. الرشح إطالة من الجواب عىل أعون هنا املثل إن
عرف ملا الوباء بعد الوباء ولوال والطواعني، األوبئة من ريب وال تعلم قد فالطب

األمراض. حقائق وال الجراثيم، أرسار األطباء
بالطاعون. يويص وال بالدواء، يويص هذا مع الطبيب ولكن

الطاعون! هي الحضارة ورشور الطبيب هو وغاندي
تكن لم وإن دعاها، كما إال الدعوة هذه تكون فلن دعوة العالم هذا يف له كانت فإن
الدعوات. لجميع يتسع الذي الفسيح امليدان هذا يف الناس عىل الخسارة هي فتلك قط

سكت إذا ولكنه وحده، يسمع ال الذي املاهر العازف كمثل املصلحني بني ومثله
بغريه. ناقصة موسيقية فرقة كل كانت

النقص. هذا يتمم أنه العظمة من ومكانه
عليه. يعاب نقص كل من خال أنه العظمة من مكانه وليس

لإلنسان. تتاح التي الكمال مراتب من ذلك وحسبه
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أرض من خرجت ،(١٩٤٨ سنة فرباير شهر من والعرشين (الثامن السبت يوم صباح يف
الجيش هذا احتلها أن بعد فيها، معسكرة كانت الربيطاني الجيش من فرقة آخر الهند

سنة. مائتي زهاء الفرق، من بمئات
بومباي. ميناء من خرجت

السالح. تحية الهندي الجيش من فرقًة تبادل خروجها قبل ووقفت
ماترام». «فاندي الوطني الهند ونشيد امللك» هللا «حفظ بنشيد موسيقاها وعزفت
يف السفينة، إىل صعد من آخر وكان … الهند لتحيا أي: هند» «جاي قائدها وهتف

عام. مائتي قبل الواقع يف مقدمها كان عودٍة
من والعرشين الثالث يف األوىل صفحته كتبت الذي السجل طوي الصفحة وبهذه
وحياة الهندية، الشعوب حياة يف التاريخية املعركة يوم وهو :١٧٥٧ سنة يونيه شهر
الهند يف العروش عىل «كاليف» اللورد يد بسطت التي «باليس» معركة الربيطانية: الدولة

والشعوب.
الكبري، األيقويس الفيلسوف كارليل لتوماس «األبطال» كتاب صباي يف أقرأ كنت
منه يعجبني ما أعجب وكان شكسبري، عن فيه كتبه الذي بالفصل منه أعجب وكنت
ألن وكنوزها؛ الهند من اإلنجليزية تتكلم التي األمم عىل أعز شكسبري إن قوله: خاصة
ال الذي الفخر فهو شكسبري أما األيام، من يوم يف أيدينا من ستخرج وكنوزها الهند

يزول. وال يسرتد
األيام؟ من يوم يف الربيطانية الدولة من الهند ستخرج

إليه نظر الذي الحني ذلك يحني متى متى؟ ولكن آت بد ال الخروج يوم إن نعم،
الفيلسوف؟



غاندي املهاتما عظيم روح

وأنه الحياة، هذه يف نشهدها التي الحوادث من حادث أنه حال بأية نقدر لم
األيام. هذه يف بها يوالينا التي الربق، أخبار من خربًا قريب عما سيصبح

حياة بل أبناء، حياة إىل موعده لتأجل الهند، يف ظهر واحد رجل لوال أنه الظن وأكرب
أحفاد.

مراء. بال «غاندي» هو الواحد الرجل ذلك

يف تحىص ال عوامل — بومباي ميناء عىل — الصغري املنظر ذلك تهيئة يف اشرتكت لقد
صفحات.

وبعضها جملتها، يف األسيوية القارة من وبعضها نفسها، الهند من بعضها عوامل
بأرسها. األرضية الكرة من

فيه، نحرصها واحًدا شخًصا نجد لم واحد، شخص يف تحرص أن وجب إذا ولكنها
العظيم. الروح ذلك الضئيل: الجسد ذلك غري

يف دخل حتى اليوم بذلك عجل إنه يقال: أن يمكن الذي الواحد الرجل هو إنه
… للميالد (١٩٤٨ (سنة السنة هذه حوادث

ال عناء الهند يف بقاءهم أن اإلنجليز روع يف أدخل الذي الواحد الرجل هو ألنه
البقاء. من لهم أصلح عنها الجالء وأن فيه، لهم جدوى

الخطر وزوال الثانية العاملية الحرب يف اليابان هزيمة بعد — الجائز من كان فقد
البقاء أن لها فيبدو والجالء البقاء بني العظمى بريطانيا توازن أن — الهند عن الياباني
األمر بأن فأقنعها امليزان كفتي لها قلب الذي هو غاندي ولكن الجالء، من كلفة أيرس
املقاطعة جعل ألنه بقائها؛ من عليها كلفة أيرس جالءها وأن ذلك، نقيض عىل معها
واالضطالع الهند حكم يف اإلنجليز مشقة يضاعف قاطًعا سالًحا واالقتصادية السياسية
نجاحه يف الفضل مرجع وكان ومزاياه، الحكم هذا منافع من ويقلل عنها الدفاع بتبعة
أهل خاصة من أحد عىل يشق فلم الشخصية، املآرب من املطلق وتجرده إخالصه إىل
رجًال أمامه يرى وهو والشدائد، املحن يتحدى وأن بالكفاف يقنع أن وعامتهم الهند
دريهمات. بضعة تتجاوز ال بكلفة والغذاء الكساء من يقنع والوقار الكرامة موفور عامليٍّا
روحانية رياضة ألنها وعنرصها؛ الهند طبيعة من رسالة أنها رسالته عىل وأعانه

إليها. الهند روح رد أو روحها إىل الهند رد أنه فيه فصح والنساك، «الفقراء» بلد يف
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«األخرض، اللون ذي املثلث، علمها عىل الهند شارة مغزله الهنود جعل وبحق
الحياة. خيوط به يغزل الذي «بوذا» مغزل إىل وحولوه … الربتقايل» األبيض،

العاملية الحرب نشبت فلما األوىل، العاملية الحرب من درسهم القوم وعى وقد
أنفسهم عىل وأخذوا بنيسء، عاجًال يبيعوا أن األوىل الحرب يف قبلوا كما يقبلوا لم الثانية
هذه من لهم يكون أن العهد اإلنجليز عىل وأخذوا الديمقراطية، قضية ينرصوا أن العهد
يف «املتطرفني» طليعة عىل غاندي وكان تسويف، وال فيه وكس ال نصيب الديمقراطية
بغري الجالء عىل وأرص … الهند» «اتركوا لسان: كل عىل نداءها جعل ألنه الحملة؛ هذه

تسويف. وال قيد وال رشط
وسنغافورة، بورما عىل تغري اليابانية والجيوش قائمة، والحرب الحملة هذه وبدأت
لآلسيويني). (آسيا لدعوة استجابوا الذين أبنائها من الهند داخل يف أشياًعا لها وتجد

فعمل األوىل، العاملية الحرب أعقاب يف انتهت قد اإلسالمية الخالفة مسألة وكانت
قبل الربيطانية السياسة خطط من بخطة مرتبطني غري الوطنية الحركة يف املسلمون

وفاق. أو مقاومة من اختاروه فيما سواء الخالفة، دولة
بعد النظام وترشع الحل، بعد الحل تقرتح العظمى بريطانيا حكومة وراحت
حكم يف موقوت حل إىل فانتهت أخرى، تارة بالرأي وتنفرد تارة وتستشري النظام،
حل وهو يديها، كلتا تبعاتها من وتنفض عنها تنجيل ريثما بجملتها الهندية البالد
الهندوسيون فيها يشرتك نيابة وهيئة وزراء مجلس عليها يقوم التي االتحادية الحكومة

واملسلمون.
وهي العالم، بالد بني خاصة الهند بها تنفرد كأداء عقبة أمام الحل هذا فحبط

األقليات. عقبة
وليست أقليات الهند يف ألنها األخرى؛ البالد سائر يف كشأنها الهند يف شأنها وليس

بأقليات.
األقاليم، بعض يف صغرية وقلة األقاليم، بعض يف غالبة كثرة الهند يف فاملسلمون

أخرى. أقاليم يف كبرية وقلة
السيد لخصه والعقيدة، واللغة الجنس يف شديد اختالف الهندوسيني وبني وبينهم
بنظام يحكم كيف قال: حني واحدة كلمة يف اإلسالمية الرابطة رئيس جناح عيل محمد

يأكلونها؟ وقوم البقرة يعبدون قوم واحد
روحانية، عقيدة وطنية صميمها يف هي الهندوسيني وطنية أن األمر يف ما وأعضل
هذه من الوطنية دعوتها قاد ألنه إال دعوته يف يفلح لم زعيمها وأن دينية، عقيدة أو
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حفيدتيه. بني غاندي

قوة يف بالسماحة يعتصم كغاندي زعيًما أمامهم املسلمون يجد يوم كل يف وما الناحية،
وفض املعارشة وحسن والرفق العدل عىل أتباعه يروض أن ويستطيع طوية، وصدق

والعقيدة. الرأي يف املخالفني برتضية املشكالت
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والتشنيع املسلمني ذبح استهجن ألنه هندية؛ يد غالته قد نفسه غاندي أن عىل
املسلمون أوجس فإذا الهندية، الحكومة وجنود الرشطة من مشهد عىل وأطفالهم بنسائهم

املنصفني. رشعة يف العذر كل العذر فلهم كهذه حكومة من ا رشٍّ

واألخرى هندوسية إحداهما منفصلتني: دولتني إقامة من النهاية يف ا بدٍّ يجدوا ولم
بالد إىل الدولتني إحدى أتباع من يشاء من وينتقل الباكستان، باسم تعرف إسالمية

السكان. وتبادل الهجرة تنظيم مع األخرى الدولة
من األرس من ماليني اقتالع بمثابة ألنه امليسور؛ باألمر الهجرة تنظيم يكن ولم
أخرى أماكن إىل معيشتها، وأسباب بمعامالتها فيها وارتبطت فيها استقرت قد أماكن
البلد يف املرتوك ماله عن أحًدا يعوض من هناك وليس األحيان، من كثري يف لها تتسع ال

إليه. يهاجر الذي البلد أو منه، يهاجر الذي
الخصومات مثار هذه السكان مشكلة كانت حتى الدولتني قيام أعلن أن إال هو وما
وانطلق خاصة. منهم والسيخ الهندوسيني مع املسلمون فيها يعيش بقعة كل يف والفتن
فيهم، والسلب القتل ويعملون مساكنهم من املسلمني يطاردون املتعصبني غالة من أناس
وينصبون هندية معابد إىل يحولونها أو يهدمونها أو فيلوثونها املساجد عىل ويغريون
هذه يف يشاركونهم بل والجنود، الرشطة من أحد يعرتضهم وال وأوثانهم، صورهم فيها
كان أنه بالهند العارفون يعلم الذي بالسالح ويزودونهم عليها، ويحرضونهم الجرائم
اآلثام من الغالة هؤالء واقرتف الربيطانية، الدولة عهد يف الهنود جميع عىل محظوًرا
من بلد يف الزمن هذا يف قط يحدث لم لعله ما (١٩٤٧) السنة تلك صيف يف واملجازر

البلدان.
تعرف متهوسة وطنية جماعة األفاعيل هذه فعلوا الذين املجرمني رأس عىل وكان
واحدة هندوسية حكومة إقامة يف مبادئها تتلخص الكربى، الجماعة أو «مهاسابها» باسم
ومعاملتهم املسلمني ومطاردة الشبان جميع وتجنيد الباكستان حكومة عىل والقضاء
اإلسالمي الدين يف الدخول وتحريم الهندوسية، الدولة ألمن املهددين الجواسيس معاملة

األخرى. الدينية النحل أبناء عىل
عىل الغوغاء تحرض وهي — اليومية نرشاتها يف تبايل ال الجماعة هذه وكانت
االعتقال من وحمايتهم والرشطة، الجيش معاونة عالنية، لهم تؤكد أن — والسلب القتل

والتحقيق.
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كلمات لسانه عىل وجرت املخزية الفتنة هذه عىل نقمة الهند أهل أشد غاندي وكان
أحوال هذه حوله: ملن يقول فكان جهاده، أيام أحلك يف قط منه تسمع لم وشكاية يأس
اللعبة؟ هذه ألعب الدنيا هذه يف أقيم متى إىل الشاعر: مع ويسأل بالعيش، تغري ال

الحياة. يعني
مطالبه تجاب أو املوت حتى الصيام نذر املتكررة نصائحه عن املهيجون أعرض وملا
يناير (يف تيمس نيويورك صحيفة نرشتها كما وهي بها: العمل عىل املسئولون ويتحد
من القريب مهرويل معبد يف السنوي احتفالهم بإقامة للمسلمني «السماح (١٩٤٨ سنة
بعودتهم والرتحيب وأموالهم، حياتهم وصيانة إليهم، املغتصبة املساجد وإعادة دلهي،

االجتماعية.» الحياة يف مقاطعتهم عن والكف السفر، يف وتأمينهم مساكنهم إىل
وقطعوا مستغفرين، الجماعات وقادة الزعماء جاءه ثم أيام، خمسة صومه ومىضيف
أن واستطاع صيامه، عن فعدل توٍّا، بها والعمل جميًعا وصاياه قبول عىل العهد له
يف به احتفلوا الذي بختيار، الدين قطب مولد املسلمني مع ليشهد مهرويل؛ إىل يتوجه
من األخرية الفرتة يف انتابه ما بعد الرىض وعاوده يناير، شهر من والعرشين السابع

أليم. وحزن قاتم، يأس
يكبح وهو غاندي إىل ونظرت عنانها، وانقطع جنونها جن قد الفتنة أنها إال
يدع قد إنه فريسته، عن يدفعه الذي الحارس إىل املهتاج الوحش ينظر كما شهوتها،

حماها. الذي الحارس يف أظافره لينشب حني إىل فريسته
لم غاندي عىل قذيفة الل» «مادان اسمه طالب ألقى يناير شهر من العرشين ففي
أال الرشطة يويص وهو الصالة إىل ومىض عصب، منه يرتجف ولم يجفل فلم تصبه،

املسكني!» «الصبي عىل يعنفوا
تسمى الفاشية، النظم عىل رياضية جماعة إىل الحادث هذا يف الشبهة واتجهت
عمل من الجريمة أن وظهر عليها تثبت لم التهمة ولكن الوطن، إلنقاذ املتطوعني جماعة

الكربى. الجماعة أو «املهاسابها» إىل ينتمون متآمرين
إىل فعادت عليها، النية بيتت التي جريمتها عن املحاولة هذه إخفاق يردعها ولم
من فتى نصيب من القرعة فكانت فيها، وينجح يتوالها من عىل أعضائها بني االقرتاع
فتقبل جودس»، فيناياك «ناثورام يسمى: «هندوراشرتا» املتطرفة الصحيفة محرري
ما كثريًا وكان اإلنسانية، ودعوته لغاندي املبغضني أشد من كان ألنه متهلًال؛ القرعة

أدائها». من بد ال رسالة يل «إن يقول:
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مرصعه

املفتون، التعس هذا نفس رضيت كما بالرش نفسه رضيت قاتًال أن نظن وما
كافية. وحدها تلك غاندي، هو القتيل كان إذا القتل نية فحسبك

غاندي. قاتل «جودس»

يف وهو بالقتل تعمده فقد إبليسية. رضاوة من طويته يف ما كل تجمع لم ولكنها
وهو بالقتل تعمده الضمري، فيه مات ملن النادم الضمري ويخلق الرش يد يثني موقف
يغمر التي الوديع العطف نظرة إليه وينظر بريئتني، حفيدتني بني الصالة إىل يسعى

حياه. من كل بها
يف باتل الرسدار إىل يتحدث يناير) شهر من (الثالثني الجمعة يوم يف غاندي كان
والدقيقة الخامسة الساعة كانت فلما الصالة، موعد عن الحديث فأخره خطري، شأن
آفا حفيدتيه بني وخرج … الصالة موعد إنه … دعني اآلن العظيم: ملحدثه قال العارشة،
أخرض، وصدار خاكية سرتة يف فتى منه فاقرتب … قريب معبد يف صالته ليؤدي ومانو
فتمتم أبت. يا تأخرت لقد له: وقال الهندية، التحية عالمة صدره عىل ذراعيه يطوي وهو
بتقبيل يهم كأنما الفتى وانحنى بني. يا تأخرت نعم يقول: وهو كاملعتذر، مطرًقا غاندي
عىل ذراعيه وطوى وممانعة، رفق يف له وابتسم الوديعة نظرته غاندي إليه فنظر قدميه،
مسدس — تنظر تكاد ال أداة يده ويف واقًفا وثب قد بالفتى فإذا للتحية، ا ردٍّ صدره
فهتف ذراع، مدى عىل املهاتما صدر عىل رصاصات ثالث منه وأطلق — الصغري برييتا
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يرفعهما كان كما يديه رافًعا األرض إىل وسقط … رام» آي رام. «آي بالصالة غاندي
بالحياة. له يدعون ملن

«جمنا». نهر — املقدس النهر شاطئ عىل غاندي جثمان

«إذا الكلمات: هذه بغري بعدها يفه ولم دقيقة، وعرشين ثمان غري بعدها يعش ولم
العيش.» يف يل أرب فال … أعيش أن تريدون ال كنتم

ما أجهل ولست … بنادم لست ويقول: يضحك ذلك بعد سئل كلما القاتل وظل
«… نار من بأحرف التاريخ عىل اسمي أقحمت إنني … أبايل ال ولكنني … ينتظرني

وحيد. اسم كله اإلنسان بني تاريخ يف ألنه ينساه؛ أن التاريخ وسع يف فما صدق!
وميتًا. حيٍّا غاندي سرية من العجب وتم

الجحيم. قراره إىل قاتله بها فهبط السماء، أوج إىل الناس أبصار رفع رجل
حياته. الهند فسلبته حريتها، للهند وهب رجل

عليه. معتدى فمات األرض، ظهر من العدوان يمسح أن أراد رجل
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النبأ. سمعت حني وجمت
من األرضية للكرة كان فما تفسري. إىل محتاًجا إطالقه عىل قيل إذا النبأ أظن وما
الكون حوادث من حادثًا يكون أن أوشك لقد زواياها. أقىص من زاوية يف غريه شاغل
الروح. برسالة اتصال أوثق عىل ألنه الكون؛ حوادث من حادثًا ا حقٍّ كان بل رحب، بما
خرب له يمهد إنما الخرب ألن الذهول؛ بي وطال ذهلت بل الوجوم، بي وطال وجمت
ما كل يف غاندي ملرصع نظريًا نعرف وال نظريه، عىل يقاس إنما الحادث وألن مثله؛

التاريخ. حوادث من عرفناه ما كل ويف العالم، أنباء من به سمعنا
وقديسون. مصلحون قبل من قتل لقد

الطغام بأيدي قتلوا أو نفسهم، عىل منهم تخاف التي السلطة بيد قتلوا ولكنهم
وينكسون شعائرهم، ويبدلون أصنامهم، ويحطمون أحالمهم، يسفهون وهم املهتاجني
يفيقون. وال يفقهون ال وهم القتىل عىل ويهجمون نفوسهم، يف الرش فيثور منابرهم،
التاريخ. حوادث من علمناه فيما قط يحدث لم غاندي كمرصع مرصًعا ولكن

السالم: بغري يبرش وال األحالم يسفه ال رجل إىل بالرش يد ترتفع أن قط يحدث لم
يف الرش ويكف بريئتني، حفيدتني عىل يتوكأ الصالة إىل يسعى والسبعني الثامنة يف رجل
يدين بما يدين رجل واستسالمه، سكينته وطيبة شيخوخته وضعف سنه بوقار النفوس
القاتل ذلك عند — العقيدة تلك إليه تنتهي ما وقصارى لعقيدته. املتعصب قاتله به

مباح. العظيم القديس قتل وأن حرام، البقرة قتل أن — التعس
تسمعها، كيف األذن تدري فال الخيال، وتشل العقل تشده اإلثم خوارق من خارقة

ضمري. أو رأس إىل يحملها كيف الحس يدري وال
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من ألوف وراءه وخرج املشهور، امللح» «قانون يتحدى البحر إىل غاندي خرج لقد
يردوه وال لألذى يتعرضوا وأن يرضبوا، وال للرضب يصربوا أن وأمرهم والنساء، الرجال
وراء من صفوف وهم البحر طريق يف القائمني للجند الهزيل الشبح ذلك الح ثم بمثله،
عىل بعده من انطبقت ثم سبيله، يف يميض وتركوه له صفوفهم فانفرجت صفوف،
فإذا والهراوات. بالعيص عليها وتهوي واللكم الرضب فيها لتعمل تبعته التي الجموع
وحيًدا يبكي العينني، دامع الرأس خاشع البحر عند وقف قد الروح، مارد الجسد بقزم

واألجسام. الرءوس تلك ورائه من وأصيبت وحده، سلم ألنه
نعم فقال: القانون؟ بحكم أنت أمذنب قاضيه: فسأله القضاء يدي بني مثل لقد
هذا أمام املذنبني إحساس القايض فأحس … عليه قدرت متى الذنب إىل وأعود مذنب،
القضاة: سجل يف بها سيخلد التي قولته وقال الشهداء. إحساس إال يحس ال الذي املتهم
حقه الهند حاكم استخدم إذا مبتهًجا، يهنئك من أول وسأكون مكرًها، عليك أحكم إنني

القضاء. يملكه ال حق وهو عنك، العفو يف
ويجلوه. هابوه بالده مستعمرو

عليه. والقسوة به املساس عن أحجموا وطنه غاصبو
من مخلوق أبنائه: من مخلوق عىل يشتمل أن املنكوب الوطن لذلك النحس ويشاء
لبني الشامل الحب مع فيه يبق لم صدر إىل القاتلة بالقذيفة يمينه تتحرك البرش، أبناء

وعظام. جلود غري — اإلنسان بني ولكل — اإلنسان
منها. فنجا غاندي عىل ألقيت قذيفة إن أيام: منذ قيل

فيه غرابة ال الطبيعة أحداث من حدٌث القذيفة تلك من نجاته أن األنفس يف فوقع
ترتد القذيفة كأن … الروح ذلك هيكل إىل باألذى تميض أن تهاب نفسها املادة كأن …
قط لها تخضع ولم أخضعتها، التي القداسة عن — وحدها ترتد أن إال تستطيع وال —

الحياة. تجارب يف
برشي جسد يف عضلة تحركت كيف سألت: وهللا قد إنسان، بيد قتل إنه قيل: فلما

الشهيد؟ لذلك قاتلة برضبة
إذا الحراك عن تعجز أن خليقة كانت ألنها تعقل؛ ال التي اليد عن سألت وهللا قد
وال نفس، سولت كيف أسأل ولم … قانون كل عن يشذ الذي الحراك هذا مثل سيمت
أو نفس حساب يف الجرم هذا مثل يدخل أن الهائل الهول من ألن … ضمري هجس كيف

ضمري.
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الشهيد! ويصاب القاتل يقتل وخدمته الوطن وباسم
الوطن ذلك إىل محسن أكرب عىل وطنه إىل ميسء أكرب يعتدي وخدمته، الوطن باسم

املنكوب.
فظيعة يف الشك من ذرة تخامره أعدائها، من عدو وال للهند صديق العالم يف فليس
عليه يستحق ذنبًا التعصب عن النهي كان إذا هناك، املتعصبون عليها يقدم الفظائع من

الحياة. من نصيبه يحرم أن غاندي مثل
الضئيل؟ النصيب هذا يحرم الذي غاندي ومن
… الديون بأعظم الهند له تدين الذي غاندي

خلقها منذ قط هندي يصنعه لم ما للهند وصنع للهند، الحرية وهب الذي غاندي
هللا.

أمثاله، إىل مفتقرة تزال ال اإلنسانية ألن املاليني؛ بحياة حياته تفدى الذي غاندي
الزمان. هذا يف مفرد واحد وهو إليه بافتقارها فكيف … ألوف أمثاله من فيها كان ولو
إال النحس عليها فأبى زمانه، يف إنسان أرشف أبنائها من يظهر أن الهند عىل كرب

زمان. كل يف إنسان أشأم فيها يظهر أن
كل بل إنسان، كل إنسانيته من يخجل مخلوق إال كلها اإلنسانية رشف يقتل ومن

السموم. نافثات من ساعية وكل األبدان، ناهشات من ضارية وكل األحياء، من حي
اإلعدام؟ وراء به يجزى جزاء أال ويسألون:

البرشية تاريخ يف وحده املسكني يحملها األبدية الوصمة جانب يف اإلعدام فما
التاريخ. طوايا يف مثله خزي ال الذي الخزي ذكر إذا وحده فيذكر بأرسها،

السفىل. بؤرته يف اإلنسان هو هذا
العليا. ذروته يف اإلنسان هو وذاك

لإلنسانية. املرشف اإلنسان نحيي ينتهي، ال خشوع ويف
تواريخها. جميع يف اإلنسانية خزي عن البرص نزوي ينتهي ال حياء ويف

حي كل يدي وبني ضمريها يدي بني لنفسها، العذر بها تمهد كفارة عىل هللا أعانها
… الغرباء هذه تحمله الحياة خالئق من

… هللا يدي وبني
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والشاعرة آزاد، الكالم أبو ساتل، رسدار الوسط: (يف غاندي جثمان ينتظرون الهند عظماء
ونهرو). نايدو،
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