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ال��ك�����ش��ف ع��ن ب��ع�����ض ال��ب��واط��ن م��ن ���س�يرة ت��ل��ك امل���ر�أة
الأ�سطورية .ومب��ا �أنّ ال�سيكولوجيا ك��ان مو�ضوعها
يف اجل��ام��ع��ة و�أنّ م��راق��ب��ة ال��ن��ا���س ك���ان م��ن هوايتها
امل��ف�����ض��ل��ة ،ك���ان ط��ري��ق ال��دخ��ول �إىل حتليل نف�سيات
كا�ستوربا �سهال لها ج���دا .ت��ق��ول الكاتبة �إنّ جميع
املعلومات التاريخية والأح��داث والأ�شخا�ص امل�صورة
يف الكتاب �صحيحة وحقيقية« .مل��ا دخ��ل��تْ كا�ستوربا
يف خميلتي ودخ��ل��تُ �أن��ا يف �أعماقها ،ت�شكلت يف قالب
متعدد الأب��ع��اد كما ���ش��اءت ه��ي وكما �شئت �أن���ا ».ورب
قائل يقول لو �أن كا�ستوربا كتبت مذكراتها ملا كانت
�إال على هذه ال�شاكلة�« .إن كا�ستوربا التي تخ�صني ال
ترغب �أن حتجز مقعدا لها بقاعة امل�شاهري اجلوفاء
كما ه��و ح��ال زوج��ه��اّ � ،إن��ا حت��اول �أن ت�ؤن�سن زوجها
وحت�صل على قطعة م��ن ال�سماء التي حرمها منها
ال��رج��ال ال��ذي��ن كتبوا ال��ت��اري��خ» .ه��ك��ذا ت�برر الكاتبة
نيليما موقفها م��ن ت�صوير كا�ستوربا ح�ين جعلتها
تكتب مذكراتها ال�سرية.
يبد�أ الكتاب من م�شهد ترقد فيه كا�ستوربا على �سرير
موتها ثم تتنقل يف �شكل رائ��ع �إىل طفولتها وحفلة
زواج��ه��ا املبكر املفعم بالرومان�سية ث��م �إىل حياتها
الزوجية اخل�شنة و�أمومتها املرهقة .ح�ين تزوجها
الغاندي ك��ان عمرها ث�لاث ع�شرة �سنة فقط؛ كانت
�ضحية التقاليد الفا�سدة يف تلك ال��زم��ان .م��اذا كان
مكانها يف بيت الغاندي؟ فلنقر�أ ما تكتب كا�ستوربا
يف مذكراتها:
«ت��ل��ك ال��ل��ي��ل��ة جت�����ر�أت �أن �أحت�����دث م���ع م���وه���ان دا����س
ال��غ��ان��دي� :أن����ت م��ن��ده�����ش مب��ا ح�����ص��ل��ت م��ن ال�ترب��ي��ة
الإجنليزية ،ال يوجد عندك �أي احرتام نحو �إخوتك
وعائلتك ،هل يل �أن �أذك��رك بواجباتك نحو ع ّميك.
ه��ل ن�����س��ي��تَ �أن عليهما الآن دي��ون��ا ب��ال��غ��ة يف ح�ساب
ت��ك��ال��ي��ف��ك ال��درا���س��ي��ة يف ل���ن���دن؟ وق���د �أ���ص��ب��ح��ا الآن
ع��اط��ل�ين .ه��ل عليك م�ساعدتهما الآن؟ �أن���ت حمب
لذاتك فقط .موهان دا���س كيف �أفهمك؟ ال �أري��د �أن
�أمتتع بالتعليم .خلي �سبيلي .قلتُ له الكالم الذي
�أردت �أن �أق��ول��ه .......بالن�سبة لـ «موهان دا���س» كنتُ
جمرد �ألعوبة يف يديه� ،ألعوبة حيوية يلعب بها كما
ي�شاء ،وبعدها �س�أعود �إىل حالتي كجارية له لي�ست
لها �أي حرية فكر وال احتجاج .ذات �صباح كنت �أرافق
«ب��وت��ل��ي ب����اي» يف زي��ارت��ه��ا امل��ع��ت��ادة �إىل امل��ع��ب��د ،وم��ن
داخلي ارتفعت قوة حت ٍّد ،وكنتُ مل �أ�ست�أذن لذلك من
الغاندي ،قد توقفت عن ذلك منذ ف�ترة ،حاولتُ �أن
�أدف��ع نف�سي عن هيمنته املتغطر�سة املفرو�ضة علي.
ط��ب��ع��ا ك��م��ا ت��وق��ع��تُ  ،ان��ف��ج��ر غ�����ض��ب��ا .ك��ان��ت نتيجته
علي .لكن بال
احلتمية مزيدا من القيود املت�شددة ّ
ت�أخري �أدرك �أن كا�ستوربا ال تخ�ضع له ب�سهولة .ويف
النهاية ترك �إ�صراره وت�صالح معي وعادت الأمور �إىل
حالتها الطبيعية».
ويف جنوب �إفريقيا خالل ن�ضال الغاندي على �سيا�سة
�سلطة البي�ض العرقية �ضد املواطنني ال�سود رغب
�أن تقف زوجته بجنبه احتجاجا على تلك القوانني
اجل���ائ���رة ال��ت��ي ت��ف��رق ال��ن��ا���س ب��ن��اء ع��ل��ى ال���ل���ون كما
متنى �أن ت��ك��ون م��راف��ق��ة معه يف ال�����س��ج��ون« .مل يكن

�أذن����ا ���ص��اغ��ي��ة مل��ا �أق����ول ل���ه ،ك��ل حم��اج��ات��ي ���ض��رب بها
عر�ض احلائط ،قائال يل :قد حان الوقت �أن تنه�ض
الن�سوة وتثور على ال�سلطة التي تهينهن و�أوالده��ن،
وعليهن �أن يتعر�ضن �أنف�سهن لالعتقال� ،إن واجهت
ي��ا كا�ستوربا �أي معاملة �سيئة م��ن �سلطة ال��زن��دان
ل��ك �أن ت�ضربي ع��ن الطعام حتى امل���وت ،ف���إن م��ت يف
تلك ال��ظ��روف يف ال�سجن �س�أعبدك ك�آلهة قدي�سة».
فلم يكن لها ملج�أ �إال �أن تقف واجمة �أم��ام��ه .وكان
للغاندي م��ب��ادئ خا�صة يف تربية �أوالده .ال��ت��زم ب���أن
تتم تربيتهم داخ��ل البيت دون الذهاب �إىل املدار�س
ال��ع��ام��ة ،وه���ذا امل��وق��ف ه��و ال���ذي �أدى ب��ول��ده الكبري
ه��اري الل �إىل ال��ت��م��رد عليه واخل���روج م��ن البيت يف
ال��ن��ه��اي��ة .ح��اول��ت ك��ا���س��ت��ورب��ا �إق��ن��اع زوج��ه��ا بالنتائج
ال��وخ��ي��م��ة ال��ت��ي ق���د ت�ترت��ب ع��ل��ى ه���ذا الإه���م���ال من
جانبه نحو �أوالده حتى �أظهرت غ�ضبها نحوه ولكن
بدون جدوى .ونرى الغاندي نف�سه يعرب عن �ضمريه
املذنب فيما بعد يف ر�سالة كتبها �إىل �أح��د �أ�صدقائه
هكذا :ال �أدري �أي �شر ي�سكن يف داخلي .ويف �أعماقي
وح�ش يكلف النا�س م��ا ال طاقة لهم ب��ه لأف��راح��ي».
عا�شت كا�ستوربا بقلب جم��روح ب�ين �أوالده���ا املقيدة
حريتهم حتت �سلطة والدهم اال�ستبدادية   .
ك��ان��ت ل��ل��غ��ان��دي ع�ل�اق���ات م���ع رج����ال ون�������س���وان� ،أث���ار
بع�ضها زوب��ع��ات ،خا�صة عالقاته مع «���س��اراال دي��وي»
�أح���د ت�لام��ذت��ه .مل حت���اول نيليما �إدالء ���س��دال على
هذه الوقائع يف مذكرات كا�ستوربا؛ بل �أوردتها كلها
ب�صراحة وتف�صيل.
م��اذا كان دور كا�ستوربا وموقفها كوالدة من ولدها
الكبري «هاري الل» املن�شق عن والده الغاندي .كتبت
كا�ستوربا هذا اجلزء من مذكراتها بعربات عينيها؛
وتنك�سر القلوب الرقيقة التي تقر�ؤها .وم��رة ثانية
ال��ت��ق��ي��ت ب���ه���اري الل يف «م����ذك����رات ك��ا���س��ت��ورب��ا» ب��ع��د
�أك�ثر من ن�صف ق��رن من ق��راءة كتاب عن كا�ستوربا
املخ�ص�ص ل��درا���س��ت��ن��ا االب��ت��دائ��ي��ة .وج���دت الأم نف�س
الأم املتوترة بني ولدها ووال���ده ،القطبني الذين ال

يلتقيان �أب���دا .ول��ده��ا ك��ان �صارما يف مواقفه متاما
ك��وال��ده .ن���راه ي��رف�����ض ا���س��ت�لام ر���س��ال��ة ب��ا���س��م «ه��اري
الل» من �ساعي الربيد قائال �إن ا�سمه عبد اهلل لي�س
هاري الل .حاولت كا�ستوربا قدر و�سعها احلفاظ على
ال��ت��وازن ب�ين ول��ده��ا املتمرد ووال���ده امل�ستبد .وجهت
التهمة نحو الغاندي كما اتهمت نف�سها يف انحراف
م�صري ولدها .بالرغم من احرتام كا�ستوربا ال�شديد
لزوجها الغاندي والتزامها بالق�ضايا التي رفعها ،مل
ترتدد �أن ت�صف بع�ض مواقفه يف �ش�أن ابنه هاري الل
ب�أنها همجية وظاملة« .كيف ي�ستطيع لوالد �أن يعامل
ولده بهذا الفرط من التوح�ش والعنف بينما ين�شط
نفو�س �آالف من اجلمهور بر�سالته ال�سلمية ومبادئه
الالعنفية؟ «ت�س�أل كا�ستوربا يف مذكراتها ولكن يف
ن��ه��اي��ة امل��ط��اف ت�ضطر �إىل �أن تخ�ضع حت��ت قدميه
ك�أي امر�أة تقليدية يف الهند .فنجد م�سرحية «راما»
وزجته املهملة «�سيتا» يف ملحمة «رامايانا» تتكرر مرة
�أخرى يف لوحة �أ�سرة الغاندي.
كان الغاندي يقول بالعالج الطبيعي �ضد ا�ستعمال
الأدوي�������ة احل���دي���ث���ة ،ويف ع����ام  1944ع��ن��دم��ا ك��ان��ت
ك��ا���س��ت��ورب��ا ع��ل��ى ���س��ري��ر امل���وت ح���اول ه����اري الل �أن
ي��ع��ط��ي��ه��ا دواء «ب��ي��ن�����س��ل�ين» ل��ت�����س��ك�ين �آالم���ه���ا ول��ك��ن
الغاندي مل ي�سمح ب��ه .ك��ان موقفه �صارما يف مثل
هذه الأمور   .
تقول الكاتبة« :كا�ستوربا تعي�ش وتتنف�س وتتحدث
من خ�لال ه��ذه ال�صفحات متاما مثلي �أن��ا لو كنت
مكانها� .أرج��و �أن يت�سلل معي كل واح��د من اجليل
النا�شئ الهندي وب��اق��ي ال��ع��امل �إىل ه��ذا امل��ك��ان و�أن
نعي�ش م��ن ج��دي��د ح��ك��اي��ة ه���ذه ال��ظ��اه��رة الن�سوية
الأ�سطورية التي تتجاوز جميع احلدود وتبعث من
جديد يف �صفحات مذكراتها».
هل يقلل ه��ذا الكتاب من قامة �شخ�صية الغاندي
وم��ك��ان��ه ال��ف��ري��د يف ت��اري��خ ح��رك��ة ا�ستقالل الهند؟
�أعتقد �أن ال��غ��ان��دي رغ��م ك��ل �ضعف �إن�����س��اين يعاين
منه� ،سيبقى عمالقا ونربا�سا يلقى ال�ضوء على درب
جيل امل�ستقبل يف الهند .ولأي �أحد �أن ينتقد موقفه
من فر�ض القيود امل�شددة على عائلته ،وحتوله �إىل
العزوبية بالرغم م��ن زواج��ه بكا�ستوربا والتزامه
بالعالج الطبيعي بال ه��وادة ،وكراهيته لل�صناعات
احلديثة ،لكن �سيا�ساته املبنية على القيم ترفعه
�إىل م��ق��ام ���س��ام ب�لا م�����س��او ل��ه يف ع�����ص��رن��ا ه���ذا� .إنّ
الهند املعا�صرة املليئة بالكراهية الدينية والع�صبية
العمياء تبحث عن غانديها من جديد.
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مذكرات كاستوربا الغاندي السرية
للكاتبة الهندية نيليما دالميا

ويالبوراتو عبد الكبير *
قبل ن�صف قرن تقريبا حني كنت طالبا يف املدر�سة االبتدائية كان لنا كتاب �إ�ضايف بحجم �صغري للقراءة فقط خارج املنهج الدرا�سي واالمتحان .كان ذلك الكتاب
�سرية حياة «كا�ستوربا الغاندي» زوجة «موهان دا�س كارم ت�شند الغاندي» �صاحب مبادئ الالعنف والقائد الكبري الذي كان يف مقدمة حركة ا�ستقالل بالدنا �ضد
اال�ستعمار الربيطاين ،و�صورة كا�ستوربا الأم املتوترة يف الكتاب ال تزال جم�سدة يف ذهني ملا فوجئت بلقاء ابنها «هاري الل» يف �إحدى حمطات القطار وهي ترافق
زوجها الغاندي يف �سفره للم�شاركة يف اجتماع يعقد مبنا�سبة مظاهرة احتجاجية �ضد قوات اال�ستعمار الربيطاين .كان بني «هاري الل» ووالده الغاندي خالفات
حادة .هاري الل مل ي�ستطع �أن يتفق مع مبادئ الغاندي التي يحاول فر�ضها �إجبارا على جميع �أع�ضاء �أ�سرته .مترد على �سلطة الغاندي الأبوية يف بيت الطاعة.
�أراد ق�صا�صا من �أوامره ونواهيه وتعاليمه املرهقة التي يختنق بها داخل البيت� ،صار ع�صيا للغاندي بل ترك الديانة الهندو�سية التي تنتمي لها �أ�سرة الغاندي
وجتر�أ العتناق الإ�سالم وبدل ا�سمه «عبد اهلل الغاندي» .كان الغاندي الوالد يدري �أن تبديل ديانة ولده مل يكن من �صميم قلبه بل م�شاغبة احتجاجية فقط،
ولذلك حذر امل�سلمني يف حزب «رابطة امل�سلمني» بقيادة حممد على اجلناح ،الذين احتفلوا بهذا احلدث بعقد حفالت ا�ستقبال البنه املتمرد؛ حذرهم �أن ال يقعوا
يف فخه ..بني الزوج وابنه ظلت الأم ك�سمكة رماها البحر �إىل ال�شاطئ ترجتف بقلق بالغ .الأم على كل حال �أم ر�ؤوم نحو ابنها .و«هاري الل» كان يحب والدته
حبا جما ولو كان يكره والده ،ولذا هرول �إىل املحطة لإلقاء نظر على والدته العزيزة حني عرف �أن القطار مير بتلك املحطة .وقف مب�سافة من �شباك القطار وهو
يظل ينظر �إىل «كا�ستوربا» حيث تبادلت النظر �إليه �صامتة� ،أ ّما الغاندي الوالد فلم يلتفت �إىل ابنه «ال�ضال» رغم الإ�شارة من كا�ستوربا �إليه .اغرورقت عينا تلك
الأم .حني قر�أت هذا امل�شهد ر�أيت بحرا زاخرا يف �أعماق قلب كا�ستوربا املتوتر الذي يتذبذب بني ابنها احلبيب وزوجها املحرتم.

وبعد جت��اوز مرحلة امل��راه��ق��ة ق���ر�أت لغاندي وق��ر�أت
عنه كثريا .قر�أت عد ًدا من �سرية حياته ،منها ما كتبه
«بيارى الل» و»دي�شاي» وحفيده «راج موهان الغاندي»
ومن الذين �أ�ضافوا �إىل مكتبة ال�سرية تلك رو�سكني
ب��ون��د ( )Ruskin Bondو«���س��اروج��ي��ن��ي ن��اي��دو»
و«دوم��ي��ن��ك الب�ي�ر ()Dominique Lapierre
و«خو�شوانت �سينغ» و»نايبول» (.)V. S. Naipaul
ك��ت��ب م��ك��ت��وب��ة م���ن وج���ه���ات ن��ظ��ر خم��ت��ل��ف��ة ���ش��ام��ل��ة
ان��ت��ق��ادي��ة .ول��ك��ن ق��ل��م��ا ظ��ه��رت ف��ي��ه��ا ����ص���ورة زوج��ت��ه
ك��ا���س��ت��ورب��ا ،ال��ظ��ل ال����ذي الزم����ه ط���ول ح��ي��ات��ه ،امل����ر�أة
املتوترة التي الت�صقت بذهني فرتة املراهقة ،والتي
حتملت كثريا يف حياتها الزوجية ،وقر�أت � ً
أي�ضا كتبا
كتبها ال��غ��ان��دي نف�سه مم��ا �أب���رز عظمته ال�شخ�صية
وم��ب��ادئ��ه ال�سامية وم��واق��ف��ه ال�����ص��ارم��ة ،وك���ان منها
م��ا يك�شف ع��ن بع�ض غ��راب��ة �أط����واره .فمثال يف �آخ��ر
حياته الزوجية بعد �أن �أجنبت له زوجته �أوال ًدا نراه
ي��ن��زوي بعيدا ع��ن ال��ع�لاق��ات ال��زوج��ي��ة بهجر زوجته
ك��ا���س��ت��ورب��ا ك��امل��ع��ل��ق��ة يف م�ضجعها حم���اوال �أن يكبت
�شهواته اجلن�سية .ويف التاريخ عظماء كثريون ف�شلوا
يف حياتهم الزوجية مثل تول�ستوي و�سقراط ،فهل
ك��ان الغاندي را�سبا يف حياته الزوجية؟ وك��ل �إن�سان
ملعون ب�ضعف م��ا .ه��ل ك��ان الغاندي العظيم خاليا
من نقاط ال�ضعف؟ �أين مكان «كا�ستوربا» احلقيقي
يف حياة الغاندي؟ هل كانت تتمتع ب�شخ�صية قوية� ،أم
كانت جمرد ظل تالزم زوجها الغاندي؟ �أ�سئلة تدور



يف خلدنا حني نقر�أ عن الغاندي يف كتب كتبها رجال.
وكلما �أقر�أها كنت �أبحث فيها عن «كا�ستوربا» ولكن
مل يحالفني احلظ بها حتى الآن.
ويف �شهر مار�س املا�ضي حني ق�ضيت يف غرفة عناية
ال��ق��ل��وب امل��رك��زة ب��ع��د عملية «ت��رق��ي��ع �أوع��ي��ة القلب»
( ( Angioplastyزارتني «ك��ا���س��ت��ورب��ا» يف �شكل
ك��ت��اب كتبته ك��ات��ب��ة ه��ن��دي��ة يختلف ب��ع��دة وج���وه عن
ال��ك��ت��ب ال��ت��ي كتبها رج���ال ع��ن ال��غ��ان��دي «ال��ع��ظ��ي��م».
فكما لكل عملة وجهان لكل �شخ�ص وج��ه��ان .ووجه
الغاندي الآخر املت�سم بال�سلطة الأبوية يت�ضح جليا
يف كتاب الكاتبة «نيليما دامليا �آدهار بعنوان «مذكرات
ك��ا���س��ت��ورب��ا ال�����س��ري��ة» .مل ي��ك��ن خ��اف��ي��ا ع��ل��ى �أح����د �أن
كا�ستوربا مل تكتب مذكرات يف حياتها� .إذن هل هذا
ك��ت��اب ق�صة خ��ي��ال��ي��ة؟ ن��ع��م ول��ك��ن �إىل ح��د م��ا فقط.
و�إىل حد كبري هو مبني على حقائق تاريخية تدور
حول �أ�شخا�ص عا�شوا تلك احلقبة احلا�سمة .اجلهد
اجلهيد الذي بذلته الكاتبة يف البحث عن املعلومات
وا���ض��ح و���ض��وح ال�شم�س يف ك��ل �صفحة م��ن �صفحات
الكتابّ � .إنا اختارت ن�سيجا خا�صا ل�سرد �سرية امر�أة
�أهملها ال ُكتّاب الرجال.
ال��ك��ات��ب��ة ن��ي��ل��ي��م��ا �آده�����ار ه���ي اب��ن��ة ال�����ص��ن��اع��ي ال��ك��ب�ير
�آر .ك .دامل��ي��ا ال��راح��ل .م��ن��ذ �أن ن�����ش��رت يف ع��ام 2003
كتابها الأول عن والدها بعنوان «�آر .ك .دامليا حياته
وزم��ان��ه» مت��ك��ن��ت م��ن اال���س��ت��ي�لاء ع��ل��ى م��ك��ان��ة خا�صة
بها يف قائمة م���ؤل��ف��ي الكتب الأك�ث�ر مبيعا .وق��راب��ة

�صلتها بدامليا كابنة مل متنعها من الك�شف عن بع�ض
اجل���وان���ب ال�����س��ري��ة يف ح��ي��اة وال���ده���ا .ويف ع���ام 2007
�أ�ضافت لونا �آخرا �إىل عامل كتابتها برواية مو�سومة
بـ «جتّار املوت» هكذا تنوعت كتابتها جتد ًدا وتو�سعت
ق���اع���دة ق��رائ��ه��ا ،خ��ري��ج��ة �إح�����دى ال��ك��ل��ي��ات يف دل��ه��ي
بتخ�ص�ص يف مو�ضوع «ال�شخ�صية» التحقت بجامعة
دلهي كمدر�سة �سيكولوجية ،كان علم النف�س مفتاحا
يف يدها للخو�ض يف �أعماق نفو�س �شخ�صيات تاريخية
هامة ،تقول نيليما �إنّها حاولت �أن تكت�شف �شخ�صية
ت��اري��خ��ي��ة ن�����س��وي��ة ق��وي��ة ف��ل��م جت��د �إال ك��ا���س��ت��وب��ا .هي
�شخ�صية من�سية يجب �إخراجها من غيبوبة احل�س
اجلماعي الهندي .قبل �أن تبد�أ الكتابة قامت ببحث
ط��ال م��دة �سنتني يف جمع املعلومات املتعلقة ب�سرية
املذكورة .ولكن امل�صادر الوثائقية التي تتعلق ب�سرية
حياة كا�ستوربا كانت نادرة جدا .فم تكن �أمام نيليما
�إال املعلومات ال�شفوية املتوفرة ل��دى ال��ذي��ن عا�شوا
�أح����داث احل��رك��ة اال���س��ت��ق�لال��ي��ة .وك���ان م��ن �أه��م ت��ل��ك
امل�صادر �آرون الغاندي حفيد كا�ستوربا «وحفيدتها»
�سوناندا الغاندي .واعتمدت �أي�ضا على كتاب الغاندي
نف�سه «جت��ارب��ي يف البحث عن احلقيقة» ال��ذي �سبق
ذك���ره �أع��ل�اه .ت��ق��ول نيليما �إنّ اع�ت�راف���ات ال��غ��ان��دي
ال�صريحة يف ذلك الكتاب �ساعدتها كثريا يف ت�صوير
�شخ�صية ك��ا���س��ت��ورب��ا يف �إط���اره���ا ال�صحيح ب���دون �أي
حجاب ،وحيث �إنّ �أ�سرة الغاندي تعتقد �أن �أي �شيء
�صريح وغ�ير �سري لي�س فيه ذن��ب ،دفعها ب��ج��ر�أة يف

