
كان غاندي هندو�سًيا من �الأ�سا�س ومنذ �لبد�ية، و�أ�سبح الحًقا هندو�سًيا بامتياز 

“غاندي..  بعنو�ن  �ل�سعلة  عبد�لنبي  كتاب  م��ن  �لثانية  �حللقة  ويف  �لنخاع،  وحتى 

�ملبكرة من عمر  �لطرية  �ملرحلة  عند  �أوليا  م�سحا  و�مل�سلمني يجري  �لعرب  وق�سايا 

�لزعيم �لهندي.

�لتي  �لت�ساحمية  �النفتاحية  و�مل�ساحة  �لفطرية  �الأر�سية  للقارئ  �لكاتب  يب�سط 

وكاأ�سلوب  كفكر  و�الإ���س��ام  غاندي  بني  �لفكري  و�لتفاعل  �الق��ر�ب  م�سافات  ح��ددت 

حياة.

باأن  نوحي  �أن  نحاول  �أننا ال  �إىل  ن�سري  �أن  الب��د  �ملحطة  ه��ذه  �لكاتب: عند  وق��ال 

�إىل �الإ�سام على  �أو كان مييل  �لهندو�سي  غاندي كان يفكر يف �الن�سقاق عن �ل�سف 

ح�ساب معتقد�ته �لهندو�سية، فقد كان غاندي هندو�سًيا د�ئما.

اإع�����������داد: را�����ش����د ال���غ���ائ���ب

“البالد” ت�شتعر�ض كتاب “غاندي... وق�شايا العرب وامل�شلمني” للكاتب عبدالنبي ال�شعلة

 حـارس عـربــي مسلــم 
ينقـذ جـد غانـدي مـن االغتيـال

)احللقة الثانية(

• عبدالنبي ال�شعلة	

• والد غاندي	

ر القراآن وزار مكة الهندو�شية ُيقدِّ م�ؤ�ش�س طائفة “برانامي” 

ر�شق بيت جد غاندي بالنار وكادت ت�دي بحياته

يف الثاين من اأكتوبر 1869 ولد 
موهاندا�ض غاندي، يف غرب الهند، 
 ”Porbandar يف مدينة “بوربندر
ال�ش���احلية التي حتي���ط بها من كل 

جانب تقريبا مياه البحر العربي. 
اأح���د  كان���ت مدين���ة بوربن���در 
موان���ئ اأو مناف���ذ التج���ارة ومراكز 
االت�شال بني الهند والدول العربية 
وال�شواح���ل ال�رشقية لقارة اإفريقيا، 
وكان���ت تطل عل���ى حرك���ة التجارة 
البحرية للتج���ار العرب وامل�شلمني 
بني بلدان اجلزيرة العربية والقارة 
االآ�شيوي���ة، والت���ي كان���ت �شفنهم 
حتمل عل���ى متنها ثقاف���ة وتعاليم 
االإ�ش���الم، وكان لها الدور االأكرب يف 
انت�شار وا�شتقرار االإ�شالم وثقافته 

على امتداد القارة االآ�شيوية.  
ولد غان���دي وترعرع يف اأح�شان 
اأ����رشة هندو�شية حمافظ���ة وملتزمة 

ديني���ا، لكنها مل تك���ن متع�شبة اأو 
Pu t  تتزمت���ة. والدت���ه، بوتليباي

libai، التي كان لها التاأثري االأول 
واالأوف���ر يف ت�شكيل و�شياغة فكره 
الدين���ي، كانت تنتم���ي اإلى طائفة 
“برانامي Pranami” الهندو�شية 
التي تتبع طريق���ة اأو مدر�شة ُعِرف 
للق���راآن  تقدي���ره  موؤ�ش�شه���ا  ع���ن 
الكرمي، وقيل اإنه زار مكة املكرمة، 

وقد تاأ�ش�ش���ت ه���ذه الطائفة قبل 
اأكرث من 400 عام وُبِنَيْت فل�شفتها 
على مب���داأ التوحيد واالإميان بوحدة 
ال���ذات االإلهي���ة العظم���ى، ولذلك 
ف���اإن معاب���د ه���ذه الطائف���ة كانت 
واإل���ى الي���وم خالي���ة م���ن االأ�شنام 
والتماثي���ل، مبا يف ذلك متثال االإله 
كر�شن���ا، ال���ذي يعت���ربه الهندو�ض 

جت�شيًدا للقوة االإلهية العظمى.

موهاندا����ض غان���دي يف تلك 
الفرتة املبكرة م���ن حياته وقف 
عن���د  حائ���را  واأحيان���ا  مت�شائ���ال 
الكث���ري من اخلي���ارات  مف���رتق 
القي���م  منه���ا  واالأطروح���ات، 
التي كان  الثقافي���ة  واملب���ادئ 
ي���روج لها احلك���م الربيطاين يف 
الهند، وحماوالت التن�شري التي 
تقوم بها االإر�شاليات امل�شيحية، 
الت���ي  واالأف���كار  واملعتق���دات 
يوؤمن بها اأتب���اع االأديان االأخرى 
يف الهند، ومن بينهم امل�شلمون 
يف  وغريه���م،  والزراد�شتي���ون 
مقاب���ل جه���ود والدي���ه لتثبيت 

وتر�شيخ القيم التي ترتكز على 
اأ�ش����ض دينية وثقافي���ة وتراثية 

هندو�شية يف وجدان ابنهما.
يف  وه���و  غان���دي  �شم���ع   
�شب���اه، اأ�رشته تتناق���ل احلديث 
ع���ن حادثة مروع���ة حدثت جلده 
“اأوتاجمان���د غاندي” عندما كان 
اأوَّل حلاكم  “ديواًن���ا” اأو وزي���ًرا 
بوربن���در، فق���د غ�شبت  والي���ة 
الو�شي���ة عل���ى العر����ض وقتها، 
“راين روباليب���ا”، على  االأم���رية 
م�شاندته  ب�شب���ب  “اأوتاجمان���د” 
الذي  الأم���ني اخلزان���ة بالق����رش، 
كانت حتاول اإق�شاءه والتخل�ض 

من���ه، فاأر�شل���ت االأم���رية لبي���ت 
اأوتاجمان���د جمموعة من حرا�شها 
امل�شلح���ني الذي���ن قاموا بر�شق 
املن���زل بطلق���ات ناري���ة كادت 
ت�شيب اجلد وتودي بحياته، لوال 
مب���ادرة حار�ش���ه العربي امل�شلم 
بتعري����ض حياته للخطر والقيام 
بحماية اجلد واإبع���اده عن موقع 

الطلق الناري واإنقاذ حياته.
ال�شك يف اأن هذه الرواية قد 
علقت يف ذه���ن الطفل وال�شبي 
وتركت  موهاندا����ض،  ال�شغ���ري 
اأث���ًرا عميًق���ا يف نف�ش���ه انعك����ض 

فيما بعد على روؤاه ومواقفه.

معابدها كانت واإلى اليوم خالية من االأ�شنام والتماثيل

كان يعمل وزيرا اأوال حلاكم والية وغ�شبت منه االأمرية

“ليس هناك أي 
أمل في عالج 

هذا العالم 
المريض إال عبر 
عنف  طريق الالاّ

وهو طريق 
مستقيم وضيق”.  

غاندي

يف مرحل���ة درا�شت���ه املدر�شي���ة، 
وعندما كان يف �ش���ن ال�شاد�شة ع�رشة، 
ارتب���ط موهاندا�ض غان���دي ب�شداقة 
حميمة ووثيقة مع �شيخ مهتاب، وهو 
طال���ب م�شل���م يدر����ض يف املدر�ش���ة 
نف�شه���ا الت���ي كان غان���دي يدر����ض 

فيها. 
لقد وقفت والدته وزوجته واأخوه 
االأكرب �ش���د هذه العالقة لي�ض ملجرد 
اأن مهتاب كان م�شلًما، بل الأنهم كانوا 
يخ�ش���ون على ابنهم اأي�ًش���ا من تاأثري 
ذلك ال�شخ�ض على �شلوكه، فقد كان 
مهتاب �شاًبا معروًفا بطي�شه وتهوره 

وحترره يف الكثري من النواحي. 
لق���د خاف���وا اأن ينح���رف ابنه���م 
اللح���وم  اأكل  م���ن مهت���اب  ويتعل���م 
والتدخني و�رشب امل�شكرات ومعا�رشة 

املوم�شات.

اأ����رش موهاندا�ض عل���ى االحتفاظ 
بتل���ك العالق���ة، ولع���ل تل���ك كان���ت 
اأي�ش���ا م���ن ب���ني املوؤ����رشات املبكرة 
عل���ى ا�شتقالليت���ه ومقاومت���ه ل���كل 
والتع�ش���ب مهما  التفرق���ة  اأ�ش���كال 
كانت املربرات، اإال اأن �شيخ مهتاب، 
كم���ا ُي�شت�ش���ف من مذك���رات غاندي، 
مل يك���ن اأمنوذًجا ل�شخ����ض ي�شتطيع 
اأن ي���رتك اأي اأث���ر اإيجاب���ي عل���ى من 
ي�شادق���ه ويرافقه، اإ�شافة اإلى ذلك، 
فقد كانت الف���رتة التي تعرف فيها 
غان���دي على �شيخ مهت���اب و�شادقه 
رمبا كان���ت بداية الطري���ق يف �شعيه 
وبداي���ة  احلقيق���ة  اكت�ش���اف  نح���و 
مرحل���ة ال����رشاع م���ع ال���ذات والتمرد 
التقالي���د واملوروث���ات، وهي  عل���ى 
حال���ة تولد اال�شتع���داد لالقرتاب من 

املحظورات واملحرمات.

يف خ�ش���م ه���ذه الهواج����ض ب���داأ 
غان���دي خفي���ة وخل�شة يدخ���ن وياأكل 
اللحوم مع مهتاب. وملدة �شنة كاملة 
اأكل غان���دي اللحم �ش���ت مرات، لكنه 
�شاق ذرًعا من هذه املمار�شات التي 
اعتربها �شبيانية، كما اأنه مل ي�شتطع 
اال�شتمرار يف خداع نف�شه، ففي داخله 
كان يوؤم���ن باأن التدخ���ني اآفة م�رشة، 
واأن اللح���وم ه���ي يف احلقيق���ة نت���اج 
العنف وامل���وت والقت���ل ملخلوقات 

اخلالق. 
مل ي�شتط���ع اأي�ًش���ا اال�شتم���رار يف 
الك���ذب عل���ى والدي���ه واإخف���اء ه���ذا 
االأم���ر عنهم���ا، ولذل���ك ق���رر التوقف 
ع���ن التدخ���ني واأكل اللح���وم واأق�شم 
باالمتن���اع عن ذلك ما دام والداه على 
قي���د احلي���اة. واأخذت عالقت���ه ب�شيخ 

مهتاب تتجه نحو الفتور وال�شمور.

ارتبط بال�شيخ مهتاب ال�شديق امل�شلم الطائ�ض واملتهور

 غاندي دخن واأكل اللح�م مبراهقته ثم ت�قف

• غاندي مع �شديقه امل�شلم ال�شيخ مهتاب	

• مدينة بوربندر م�شقط راأ�ض غاندي	

طائفة والدة غاندي تدمج الأف�شلينْ بالهندو�شية والإ�شالم
يف كتابه “ق�ش���ة جتاربي مع احلقيقة”، اأ�شار غاندي اإلى 
معتقدات طائفة برانامي، التي كانت اأمه تنتمي اإليها، قائال: 
“اإنها ت�شعى لدمج اأف�شل ما يف الهندو�شية مع اأف�شل ما يف 

االإ�شالم”. 
ويف الكت���اب نف�ش���ه اأكد غان���دي: “كان���ت عائلتي تتبع 
طريق���ة برانامي، ومع اأننا هندو�ض بال���والدة، فاإن الكاهن يف 
معبدن���ا كان يقراأ من قراآن امل�شلمني وم���ن كتاب “البغوات 
غيت���ا” الهندو�شي، وكان يتنقل بينهم���ا يف القراءة، وال فرق 

لديه اأي كتاب كان يقراأ ما دام املعبود هو اهلل”.
كان والد غاندي يوؤمن بقيم دينية اأكرث �رشامة وحمافظة، 
تقت�ش���ي االلت���زام واحلر����ض عل���ى ال�شل���وات اأم���ام االآلهة 
والزيارات للمعابد، لك���ن والدته كانت اأكرث مرونة وانفتاًحا، 
مع اأنها كانت �شي���دة متدينة ورعة، ت�شوم معظم اأيام ال�شنة 
طلًبا للمغفرة والنقاء وبغية تطويع النف�ض وتروي�شها. ذلك 
الطق����ض الروحي الذي ا�شتخدمه ابنه���ا موهاندا�ض فيما بعد 

كاأداة �شيا�شية.  
وكم���ا ذكرن���ا، فقد كان اخل���ط الديني ال���ذي ورثته عن 
والديها يكتنفه نوع من التاأثري االإ�شالمي، الذي ال يحبذ عبادة 
االأ�شن���ام يف املعابد اأو التقرب اإل���ى االإله من خالل التماثيل، 

اإال اأن عقيدته���ا الدينية ات�شم���ت بالت�شدد ال�شارم يف جتنب 
اأكل اللح���وم و�رشب اخلمر والتدخني باأي �ش���ورة من ال�شور. 
لق���د كانت والدة غاندي اأقرب واأعز النا�ض اإليه، وكانت حمط 
حبه وتقديره واحرتام���ه، وكان يعتربها َمثله االأعلى واملحور 
ال���ذي كان يدور حوله، وقد ر�شع م���ن ثديها مبادئ التوحيد 

والت�شامح.

كاهن املعبد كان يقراأ القراآن الكرمي وال يحبذ االأ�شنام

• 	Putlibai والدة غاندي

اأ�شدقاء والد غاندي... م�شلم�ن
ر�ش���م غان���دي خارط���ة طري���ق 
خط���ة  اأو  واإ�شرتاتيجي���ة،  فكري���ة 
عم���ل وا�شح���ة ترمي اإل���ى حتقيق 
انطالًق���ا  الهن���د  يف  الدميقراطي���ة 
م���ن االأ�شف���ل اإل���ى االأعل���ى، اأو من 
قاعدة الهرم االجتماعي اإلى قمته، 
الو�شيل���ة  الدميقراطي���ة  واعت���رب 
االأجن���ع ال�شتحداث نظ���ام اجتماعي 
واقت�شادي من�شف ي�شاهم يف دفع 
عملي���ة التحول والتنمية وتعزيزها، 
ب���اأن النظ���ام  اأي�ًش���ا  وكان يوؤم���ن 
االإداري املرك���زي ال يوف���ر البيئ���ة 
ال�شاحلة واملالئم���ة لنجاح التجربة 

الدميقراطية ور�شوخها.

النظري���ات  غان���دي  وحت���دى 
ال�شيا�شية الت���ي تدعو اإلى “علمنة 
تدع���و  الت���ي  وتل���ك  ال�شيا�ش���ة”، 
واأدرك  الدي���ن”  “ت�شيي����ض  اإل���ى 
من���ذ البداي���ة ح�شا�شي���ة وخط���ورة 
الدم���ج اأو الرب���ط ب���ني ال�شيا�ش���ة 
���ا يف املجتمعات  والدي���ن، خ�شو�شً
واملعتق���دات  االأدي���ان  متع���ددة 
الديني���ة كالهن���د، وم���ا ق���د يوؤدي 
اإلي���ه ذل���ك الربط م���ن اأث���ر �شلبي 
على احلري���ات واالأقليات واحلقوق 
الفردي���ة واجلماعي���ة، اإل���ى جان���ب 
تر�شي���خ ان�شق���اق ق���وى املجتم���ع 
وتقوقع وتخن���دق مكوناته الدينية 

وت�شتي���ت جهودها وبعرثة عطائها 
وم�شاهماتها، اإال اأنه كان يف الوقت 
نف�ش���ه من ب���ني اأوائ���ل املفكرين 
يف الع����رش احلدي���ث ال���ذي رف����ض 
القطيع���ة والف�ش���ل ب���ني الدي���ن 

وال�شيا�شة.
حت����رشين  ال�ش���دد  ه���ذا  ويف 
كلمات معربة تن�شجم مع هذا الفهم 
قالها، بع���د عقود من وفاة غاندي، 
مت���ويل  حمم���د  ال�شي���خ  املرح���وم 
حما�رشات���ه  اإح���دى  يف  ال�شع���راوي، 
عندما قال “اأمتّنى اأن ي�شل الدين 
اإلى اأه���ل ال�شيا�شة، واأال ي�شل اأهل 

الدين اإلى ال�شيا�شة”.
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