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ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﻋﺰﯾﺰ
اﮔـﺮ ﮔﺎﻧﺪی را ﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ و ﻓﻘﻂ ﻋﮑﺴـﺶ را ﺑﺒﯿﻨﯽ ،ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴـﺖ ﭘﯿـﺶ ﺧﻮدت ﻓﮑﺮ
ﮐﻨـﯽ ﮔﺎﻧـﺪی ﻓﻘـﻂ ﻣـﺮدی ﺻﻨﺪلﭘـﻮش و ﻋﯿﻨﮑﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺸـﺖ ﭼﺮخ ﻧﺦرﯾﺴـﯽ

ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﮑﺮده ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدت ﺑﮕﻮﯾﯽ ،واﻗﻌﺎً ؟

ﮔﺎﻧـﺪی در ﻇﺎﻫـﺮ ﺧﯿﻠـﯽ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻗﻮی ﻧﺒـﻮد .ﻣﺮد ﺑﺎﻫﻮﺷـﯽ ﺑﻮد ،اﻣـﺎ ﻧﻪاﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺑﻐﻪ

ﺑﺎﺷـﺪ .ﺣﺴـﺎب ﺑﺎﻧﮑـﯽاش ُﭘﺮوﭘﯿﻤـﺎن ﻧﺒـﻮد و دﺳـﺖﮐﻢ آن اولﻫـﺎ ،دوﺳـﺘﺎن
ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ و ﺑﺎﻧﻔـﻮذی ﻫـﻢ ﻧﺪاﺷـﺖ .آدﻣـﯽ ﺧﯿﻠﯽﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟـﯽ ﺑﻮد .اﻣـﺎ اﯾﻦ را

ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﮔﺎﻧـﺪی ارادهای ﻗـﻮی داﺷـﺖ و ﺑـﻪ ﺑﺎورﻫﺎﯾـﺶ وﻓـﺎدار ﻣﺎﻧـﺪ .ﺣﺘـﯽ

وﻗﺘـﯽ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ او ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑـﺮای ﺗﺤﻘﻖ رؤﯾﺎﯾﺶ ﺗﻼش ﮐﺮد.

ﻫـﺮﮐﺎری ﮐﻪ ﮐـﺮد ،ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﻗﺪﻣﯽ رو ﺑﻪ ﺟﻠـﻮ ﺑﻮد .اﮔﺮ او ﮐﺎری

ﻧﻤﯽﮐـﺮد ،ﻫﻤـﻪ ﺳـﺎﮐﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .او ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳـﺖ و ﻣﺮدم ﻫـﻢ از او ﭘﯿﺮوی

ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻋﺎدی زﯾﺎدی ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ،
زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﮔﺮ آدمﻫﺎی
ِ

دﯾﮕﺮ ﻋﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد!
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ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺰرگ

وﻗﺘﯽ ﻣﻮﻫﺎﻧﺪاس ﮔﺎﻧﺪی ﭘﺴـﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد ﺑـﻪ او ﯾﺎد دادﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن و
ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺎﺷـﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺷـﺪ ،وﺟﺪان ﺑﯿـﺪارش ﮐﻤﮑﺶ ﮐﺮد ﻫﻨﺪ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.

وﻗﺘﯽ ﻣﻮﻫﺎﻧﺪاس ﮔﺎﻧﺪی دوازده ﺳـﺎل داﺷـﺖ ،ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺳـ ِﺮ ﮐﻼس

او در ﻫﻨـﺪ آﻣـﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ ﺑـﻪ ﮐﻼسﻫـﺎ ﺳﺮﮐﺸـﯽ ﮐﻨـﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷـﻮد داﻧﺶآﻣـﻮزان ﻫﻤﻪﭼﯿـﺰ را ﺑﻪدرﺳـﺘﯽ ﯾـﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ .ﺑﺎ ﺻﺪای
ﺑﻠﻨـﺪ ﻓﻬﺮﺳـﺘﯽ از ﮐﻠﻤﻪﻫـﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ را ﺧﻮاﻧـﺪ ﺗﺎ ﺷـﺎﮔﺮدان اﻣﻼی

آن ﮐﻠﻤﻪﻫـﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴـﻨﺪ .ﻣﻮﻫﺎﻧـﺪاس ﺗـﺎزه درس اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ را ﺷـﺮوع
ﮐـﺮده ﺑـﻮد و ﻫﻨـﻮز ﺧﯿﻠـﯽ ﺧـﻮب اﯾـﻦ زﺑـﺎن را ﺑﻠـﺪ ﻧﺒـﻮد .او ﮐﻠﻤـﻪی
» «Kettleرا اﺷـﺘﺒﺎه ﻧﻮﺷـﺖ .ﺑﺪﺗـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺶآﻣـﻮز ﮐﻼس ﺑﻮد
ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮد.
ﭘﯿـﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺎزرس ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷـﺘﺒﺎه ﻣﻮﻫﺎﻧﺪاس ﺷـﻮد ،ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻼس
ﻓﻬﻤﯿـﺪ ﮐـﻪ او اﯾـﻦ ﮐﻠﻤـﻪ را ﻏﻠـﻂ ﻧﻮﺷـﺘﻪ .ﻫﻨﻮز وﻗﺖ ﺑـﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ اﺷـﺘﺒﺎه
را ﺗﺼﺤﯿـﺢ ﮐﻨـﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺸـﺎن ﺑـﻪ او ﮔﻔﺖ ﺷـﮑﻞ ﺻﺤﯿـﺢ ﮐﻠﻤـﻪ را از روی
دﺳـﺖ ﺑﻐﻞدﺳـﺘﯽاش ﺑﻨﻮﯾﺴـﺪ .ﻣﻮﻫﺎﻧﺪاس ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸـﺪ ﭼﻨﯿـﻦ ﮐﺎری

۸

ﺑﮑﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﮐﺎر ﺗﻘﻠـﺐ ﺑـﻮد .ﻣﻌﻠـﻢ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷـﺪ .ﭼـﻮن ﺑـﺎزرس ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐـﺮد اﺷـﺘﺒﺎه او ﺗﻘﺼﯿـﺮ ﻣﻌﻠـﻢ
اﺳـﺖ ،آن ﻫـﻢ ﻓﻘـﻂ ﺑﻪﺧﺎﻃـﺮ
وﺟـﺪان ﻣﻮﻫﺎﻧـﺪاس.
ﻣﻮﻫﺎﻧﺪاس در دوم اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل
 ۱۸۶۹در ﭘﻮرﺑﻨﺪر ،ﺷﻬﺮی در ﻏﺮب

ﮐﻼﺳﯽ در ﻣﺪرﺳﻪی ﻣﻮﻫﺎﻧﺪاس ﮔﺎﻧﺪی

ﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .در ﺧﺎﻧﻮادهﺷـﺎن

از ﻫﻤـﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗـﺮ ﺑﻮد ،ﺧﻮاﻫﺮی داﺷـﺖ ﺑﻪ اﺳـﻢ راﻟﯿﺎﺗﺒﯿـﻦ و دو ﺑﺮادر
ﺑﻪ اﺳـﻢ ﻻﮐﺸﻤﯿﺪاس و ﮐﺎرﺳـﺎﻧﺪاس .دو ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪه ﻫﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺪرش از ازدواج اول ﺑﻮدﻧﺪ.

ﭼﯿﻦ

ﭘﻮرﺑﻨﺪر

ﻫﻨﺪ

۹

در ﺧﺎﻧـﻮادهی ﻣﻮﻫﺎﻧـﺪاس
ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﻣﻬﻢﺗﺮ از راﺳـﺖﮔﻮﯾﯽ
و ﺷـﺮاﻓﺖ ﻧﺒـﻮد .ﮔﺎﻧﺪی ﻣﯽﮔﻔﺖ
ﭘﺪرش ،ﮐﺎراﻣﭽﺎﻧﺪ ،زود ﺧﺸـﻤﮕﯿﻦ
ﻣﯽﺷـﺪه ،اﻣـﺎ ﻣﻮﻫﺎﻧـﺪاس ﭘـﺪرش
را ﺑﻪﺧﺎﻃـﺮ وﻓـﺎداری و اﻧﺼﺎﻓـﺶ
ﭘﻮﺗﻠﯿﺒﺎﯾﯽ و ﮐﺎراﻣﭽﺎﻧﺪ ﮔﺎﻧﺪی
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻮﻫﺎﻧﺪاس

ﺗﺤﺴـﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺎدرش ،ﭘﻮﺗﻠﯿﺒﺎﯾﯽ،
آنﻗـﺪر زن ﻧﯿﮑﻮﺳﺮﺷـﺘﯽ ﺑـﻮد ﮐﻪ ﮔﺎﻧﺪی
او را ﻗﺪﯾـﺲ ﻣﯽداﻧﺴـﺖ.

ﻣﻮﻫﺎﻧـﺪاس ﭘﺴـﺮﮐﯽ ﺧﺠﺎﻟﺘـﯽ ﺑـﻮد و ﺧﻮدش ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴـﺖ
ﮔﻮشﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ دارد .ﻫﺮ روز ﺑﻌﺪ از ﻣﺪرﺳـﻪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽدوﯾﺪ ﻣﺒﺎدا
ﻧﺎﭼﺎر ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺮش
ﺑﺎﺷﺪ .از ﺑﺎزی اﻟﮏدوﻟﮏ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﺎزی ،از ﻫﯿﭻ

بازی الکدولک

اﻟﮏدوﻟـﮏ ﮐـﻪ در ﻫﻨﺪ ﺑـﻪ آن ﮔﯿﻠﯽداﻧـﺪا ) (gili dandaﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ
از ﺑﺎزیﻫـﺎی ﻣﺤﺒـﻮب ﮔﺎﻧـﺪی ﺑـﻮد .اﯾﻦ ﺑـﺎزی ﮐﻤﯽ ﺷـﺒﯿﻪ ﺑﯿﺲﺑﺎل
اﺳـﺖ .ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎ ﭼﻮب ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻪ ﭼﻮب ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ

و ﭘﺮﺗﺎﺑـﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ دورﺗـﺮ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿـﺶ از آﻧﮑﻪ ﺣﺮﯾﻒ
ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﭼـﻮب ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪای ﻣﺸـﺨﺺ در

زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی ﺑﺪوﻧﺪ.

۱۰

ورزش دﯾﮕﺮی ﺳﺮرﺷـﺘﻪ ﻧﺪاﺷـﺖ .در
ﻣﺪرﺳـﻪ ،داﻧﺶآﻣﻮزی ﻣﺘﻮﺳـﻂ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺳـﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ
ﺟﺪولﺿﺮب را از ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
از ﻫﻤــﻪ ﻣﻬﻢﺗــﺮ اﯾﻨﮑــﻪ
ﻣﻮﻫﺎﻧــﺪاس ﻗﻠــﺐ ﺑﺰرﮔــﯽ
داﺷــﺖ .دﻟــﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳــﺖ
از ﺣﯿﻮاﻧــﺎت ﻣﺮاﻗﺒــﺖ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﯽ
از درﺧﺘــﺎن ﻫــﻢ ﻣﺮاﻗﺒــﺖ ﻣﯽﮐــﺮد.
ﯾــﮏ ﺑــﺎر ﺧﻮاﻫــﺮش او را ﺑــﺎﻻی درﺧﺖ
اﻧﺒــﻪ ﭘﯿــﺪا ﮐــﺮد .از درﺧــﺖ ﺑــﺎﻻ رﻓﺘــﻪ ﺑــﻮد
ﺗــﺎ ﺑ ـﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈــﺖ از آن ،ﻣﯿﻮهﻫﺎﯾــﺶ را

ﻣﻮﻫﺎﻧﺪاس ﮔﺎﻧﺪی
در ﻫﻔﺖﺳﺎﻟﮕﯽ

ﺑﺎﻧﺪﭘﯿﭽــﯽ ﮐﻨــﺪ.
ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ،ﻣﻮﻫﺎﻧـﺪاس ﻫـﻢ اﺷـﺘﺒﺎهﻫﺎﯾﯽ داﺷـﺖ .ﺧﺎﻧـﻮادهی
ﮔﺎﻧـﺪی ﻫﻨـﺪو ﺑﻮدﻧـﺪ و در دﯾـﻦ آنﻫﺎ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷـﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﺳـﺖ.
ﻣﻮﻫﺎﻧﺪاس دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﺰهی ﮔﻮﺷـﺖ را ﺑﭽﺸـﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻫـﻢ ﮐـﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﭘـﺪر و ﻣﺎدرش ﭼﯿـﺰی ﻧﮕﻔﺖ .ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪن ﺳـﯿﮕﺎر
ﭘـﻮل دزدﯾـﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫـﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺴـﻤﻪﻫﺎی ﻣﻌﺒـﺪ را دزدﯾﺪ ﺗﺎ در
ﯾـﮏ ﺑـﺎزی از آن ﺑﻪ ﺟـﺎی ﺗﯿﺮک اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺒد ﯾﻌﻨﯽ ﭼه؟

ﻣﻌﺒﺪ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺒﺎدت و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ

۱۱

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،وﺟﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ آﻣﺪ .ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺶ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و
ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﮐﺎﺳـﺖ وﯾﺴـﯿﻪ ﯾﻌﻨـﯽ ﻃﺒﻘـﻪی ﺑﺎزرﮔﺎﻧـﺎن و
ﺧﺎﻧـﻮادهی ﮔﺎﻧـﺪی از ْ

ﺗﺎﺟـﺮان ﺑﻮدﻧـﺪ .ﻧﺴـﻞﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮادهی ﮔﺎﻧﺪی ﺑﻪ ﻣـﺮدم ﺧﻮاروﺑﺎر
ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .اﻣﺎ آن روزﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و آن ﻣﻮﻗﻊ دﯾﮕﺮ ﭘﺪر ﻣﻮﻫﺎﻧﺪاس
ﺷـﻐﻠﯽ دوﻟﺘﯽ داﺷـﺖ .ﺧﺎﻧﻮادهاش اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧـﺪ روزی ﻣﻮﻫﺎﻧﺪاس
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎراﻣﭽﺎﻧﺪ آنﻗﺪری درآﻣﺪ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎﯾﺪ،
اﻣﺎ آنﻫﺎ ﻣﺴـﺘﺨﺪم داﺷﺘﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرﺷﺎن ،ﭘﺴﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻮﮐﺎ،
ﻫﻨﺪی دﯾﮕﺮ او ﻧﯿﺰ
ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺜﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ْ
ِ
»ﻧﺠﺲ« ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻫﻨﺪ ﻫﯿﭻ
ﻣﻨﺰﻟﺘـﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ و ﺑﺪﺗﺮﯾـﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﺳـﭙﺮدﻧﺪ،
ﻣﺜﻞ ﺟﺎروﮐﺸـﯽ و ﻧﻈﺎﻓﺖ دﺳﺖﺷـﻮﯾﯽﻫﺎ .ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎﺳـﺖﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ داﺷـﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺑﻪ ْ
اﻓﺮاد ﻫﻢﮐﻼم ﺷﻮﻧﺪ.

ﯾـﮏ روز ﭘﻮﺗﻠﯿﺒﺎﯾـﯽ ﻓﻬﻤﯿـﺪ ﻣﻮﻫﺎﻧـﺪاس اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ
ﯾـﻮﮐﺎ دﺳـﺖ زده .ﺑـﻪ او ﮔﻔﺖ دﺳـﺖﻫﺎﯾﺶ را ﺧﻮب
ﺑﺸﻮﯾﺪ .ﻓﻘﻂ اﯾﻦﻃﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮدش را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﻫﺎﻧـﺪاس ﻋﺎﺷـﻖ ﻣـﺎدرش ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﺣﺴـﺎس ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ درﺳـﺖ
ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﻮﮐﺎ ﭘﺎک ﻧﯿﺴـﺖ .در ذﻫﻦ او ﯾﻮﮐﺎ
ﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ،ﻧﻪ ﺑﺪﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﺎن.

۱۲

کاستی
نﻈام ْ

ﮐﺎﺳﺖ
در ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻨﺪو ،ﻫﺮﮐﺴﯽ در ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ْ

ﮐﺎﺳـﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،از ﻣﻨﺰﻟﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ْ

ﮐﺎﺳـﺖ ﺑﺮﻫﻤـﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ،روﺣﺎﻧﯿـﺎن ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻨﺪو و
ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .در ْ
ﮐﺎﺳﺖ ﺑﻌﺪی ،ﮐﺸﺎﺗﺮﯾﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺧﺎﻧﻮادهی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺳﺮداران
داﺷﺘﻨﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮار
ْ

ﮐﺎﺳـﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺗﺎﺟﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳـﻮدرا،
و ﻧﻈﺎﻣﯿـﺎن ﺑـﻮد .ﺧﺎﻧﻮادهی ﮔﺎﻧﺪی ﺑﺨﺸـﯽ از ْ
ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و
ﮐﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﭻ ْ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ْ
ﺑﻪ آنﻫﺎ داﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﻧﺠﺲ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻃﺮد ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﻤﻪ از آﻧﺎن دوری

ﮐﺎﺳـﺖ در ﻫﻨﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﺛﺮات آن
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮ اﺳـﺎس ْ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.

»ﺑﺮﻫﻤﻦ«

روﺣﺎﻧﯿﺎن و

»ﮐﺸﺎﺗﺮﯾﺎ«

داﻧﺸﻤﻨﺪان

ﺳﺮداران و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن

»ﺳﻮدرا«

»وﯾﺴﯿﻪ«

ﮐﺸﺎورزان ،دﻫﻘﺎﻧﺎن

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و

و ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران

ﺗﺎﺟﺮان

»داﻟﯿﺖ« ،ﻧﺠﺲﻫﺎ

۱۳

در ﺳـﺎل  ۱۸۸۳وﻗﺘـﯽ ﻣﻮﻫﺎﻧﺪاس ﺳـﯿﺰده ﺳـﺎل داﺷـﺖ ،ﺑﺎ ﯾﮑﯽ
از دﺧﺘـﺮان ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﮐﺎﺳـﺘﻮرﺑﺎ ازدواج ﮐـﺮد .ﺧﯿﻠـﯽ دﻟـﺶ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳـﺖ ازدواج ﮐﻨـﺪ ،اﻣـﺎ در آن ﺳـﺎلﻫﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫـﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ازدواج ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در ﺳـﺎل  ،۱۸۸۸ﯾﻌﻨﯽ ﺷـﺶ ﺳـﺎل ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ زوج ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮی
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎرﯾﻼل ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻮﻫﺎﻧﺪاس ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻧﻮزده ﺳﺎل داﺷﺖ،
ﻣﯽداﻧﺴـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ راﻫـﯽ ﺑـﺮای ﺗﺄﻣﯿـﻦ زﻧﺪﮔـﯽ

یدانﺴتید؟

آیا م

ﻣﻮﻫﺎﻧﺪاس از اﺷﺒﺎح ،ﻣﺎرﻫﺎ،

دزدﻫﺎ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .وﻗﺘﯽ
ﺑﭽﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺮاغ را
روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﺑﺪ.

۱۴

ﺧﺎﻧﻮادهاش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﻣﻮﻫﺎﻧﺪاس و ﻫﻤﺴـﺮش ﮐﺎﺳﺘﻮرﺑﺎ
در روز ﻋﺮوﺳﯽﺷﺎن در ﺳﺎل ۱۸۸۳

۱۵

ﻓﺼﻞ

2

زﻧﺪﮔﯽ در ﻟﻨﺪن
در ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﺎﻧﻮادهاش او را »ﻣﻮﻫﺎﻧﯿﺎ« ﺻﺪا ﻣﯽزدﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگ

ﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ او را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽاش ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ :ﮔﺎﻧﺪی!

در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،۱۸۸۸ﮔﺎﻧﺪی ﺑﺎ ﭼﻤﺪاﻧﺶ و ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل ،در ﺑﻤﺒﺌﯽ
ﺳـﻮار ﯾﮏ ﮐﺸـﺘﯽ ﺷﺪ .ﮐﺎﺳﺘﻮرﺑﺎ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳـﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ
اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﺑـﺮود ،اﻣـﺎ ﮔﺎﻧـﺪی ﺗﺼﻤﯿﻤـﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ
ﺑـﻪ ﻟﻨـﺪن ﺑﺮود ﺗﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺳـﻪ ﺳـﺎل ﺑﻌﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘـﺲ از ﭘﺎﯾﺎن
ﺗﺤﺼﯿﻼﺗـﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺑـﻪ ﻫﻨـﺪ ﺑﺮﮔﺮدد و وﮐﯿﻞ ﺷـﻮد .ﭼﻨﺪ ﺳـﺎل
ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﯾﮏ ﺷـﻐﻞ دوﻟﺘﯽ ﺧﻮب ﺑﻪ دﺳﺖ آورد،
درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﭘﺪر و ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ.

۱۶

ﺑﻪﻫﺮﺣـﺎل ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺑﺴـﯿﺎری از اﻋﻀـﺎی ﺧﺎﻧـﻮاده و
دوﺳـﺘﺎﻧﺶ ،اﯾـﻦ ﻓﮑﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻫـﻢ ﻓﮑﺮ ﺧﻮﺑـﯽ ﻧﺒﻮد .اول
از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،در ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻨﺪو ،ﺳـﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴـﺖ .ﻣـﺎدر ﮔﺎﻧـﺪی دﻟﯿـﻞ دﯾﮕـﺮی ﻫـﻢ ﺑﺮای
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺖ.
آﺳـﯿﺐ ﻧـﺰدن ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﻮدات زﻧـﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﻧـﻮران ،در
ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻨﺪوﻫﺎ اﺻﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﮔﯿﺎهﺧﻮار ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﯽ
ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧـﺪ )وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴـﺖ( .ﺑﻌﻀﯽ از
ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ،ﭘﻨﯿﺮ و ﺗﺨﻢﻣﺮغ
را ﻫـﻢ ﮐﻨـﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧـﺪ .ﺧﺎﻧـﻮادهی ﮔﺎﻧـﺪی ﮔﯿﺎهﺧـﻮار ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻣـﺎدرش ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ﻣﺒﺎدا ﭘﺴـﺮش وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽﻫﺎ
ﺑـﺮود ،ﮔﻮﺷـﺖ ﺑﺨـﻮرد .ﮔﺎﻧـﺪی ﺑﻪ ﻣـﺎدرش ﻗﻮل داد ﺑـﻪ اﯾﻤﺎن و
ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد ﭘﺸﺖ ﻧﮑﻨﺪ.

بریتانیا در هند

ﺳـﺎﻟﯿﺎن ﺳـﺎل ،ﺑﺨﺶﻫﺎی زﯾـﺎدی از ﻫﻨﺪ زﯾﺮ ﺳـﻠﻄﻪی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد.

ِ
ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد درآورد،
ﻧﺨﺴﺖ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﮐﻞ
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺷﻮرش ﻫﻨﺪیﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۸۵۷دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ آﺷﮑﺎرا ّ
ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهی ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.

۱۷

ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ ﮔﺎﻧﺪی در اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن
از ﮐﺸـﺘﯽ ﭘﯿـﺎده ﺷـﺪ ،ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺖوﺷﻠﻮار
ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﺎل
ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮای ﻫﻮای اواﯾﻞ
ﭘﺎﯾﯿـﺰ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ،
اﻣﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮد
ﺑﻮد و ﻫﻤﻪی ﻣﺮدان ﻫﻢ
ﮐﺖوﺷـﻠﻮار ﺳـﯿﺎه ﺑـﻪ ﺗﻦ
داﺷـﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﺧﺎﻃـﺮ ﻫﻤﯿـﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖزده ﺷﺪ.
اﯾـﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸـﮑﻞ او ﻧﺒﻮد.
اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ﮔﺎﻧـﺪی ﭼﻨﺪان
زﺑﺎن
ِ

ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻧﺪاﺷـﺖ .ﻧﻤﯽداﻧﺴـﺖ ﭼﻄـﻮر ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﺎﻗﻮ و ﭼﻨﮕﺎل اﺳـﺘﻔﺎده
ﮐﻨـﺪ و ﺑـﺮای ﯾـﮏ ﮔﯿﺎهﺧـﻮار در آﻧﺠـﺎ ﻏـﺬای زﯾـﺎدی ﭘﯿـﺪا ﻧﻤﯽﺷـﺪ.
ﻫﻤـﻪی ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دور و ﺑـﺮش ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﮔﻮﺷـﺖﺧﻮار ﺑﻮدﻧـﺪ .ﮔﺎﻧـﺪی
ﻫﻔﺘﻪﻫـﺎ ﻫﻤـﺎن اﻧـﺪک ﭘـﻮرهی ﺳـﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﯽﻣـﺰهای را ﻣﯽﺧـﻮرد ﮐـﻪ
ﻫﻤـﺮاه ﻏﺬاﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ او ﻣﯽدادﻧـﺪ و ﻣﺎﺑﻘـﯽ ﺷـﮑﻤﺶ را ﺑـﺎ ﻧـﺎن
ﺧﺎﻟـﯽ ﭘـﺮ ﻣﯽﮐـﺮد .اﻣﺎ ﺑﻌـﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷـﺎدﻣﺎﻧﯽ ،رﺳـﺘﻮراﻧﯽ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮد
ﮐـﻪ ﻏـﺬای ﮔﯿﺎﻫـﯽ ﻟﺬﯾـﺬ و ﺑﺴـﯿﺎر ﺧﻮشﻣـﺰهای ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ.

۱۸

ﮔﯿﺎهﺧـﻮاری ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﮔﺎﻧـﺪی ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳـﻌﯽ
ﻣﯽﮐـﺮد ﺧـﻮدش را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌـﻪی ﺗﺎزه وﻓـﻖ ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺮای
ﺧﻮد ﮐﺖوﺷﻠﻮارﻫﺎی زﯾﺒﺎ ،دﺳﺘﮑﺶ و ﮐﻼﻫﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ،
درﺳـﺖ ﻫﻤﺎن ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .ﮐﻠﯽ
ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ درﺳﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮐﻼس
وﯾﻠﻦ و ﻓﻦّ ﺑﯿﺎن رﻓﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮ داﺷﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﭘﻮل زﯾﺎدی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺗﺎزه ﻫﯿﭻﮐﺪام
از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸـﺪﻧﺪ او ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻗﺒﻞ »اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ« ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻻﺧﺮه از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و
ﻓﻘﻂ ﮐﻮﺷﯿﺪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮد .زﺑﺎن ﻣﺎدری او ُﮔ َﺠﺮاﺗﯽ
ﺑﻮد و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﻨﺪی ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ در ﻟﻨﺪن اﯾﻦ دو
زﺑـﺎن را ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ .ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿـﻦ ﮔﺎﻧﺪی ﺧﯿﻠﯽ زود ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻄﻮر
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑﻬﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﯽ ﻫﻢ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻣﻮﺧﺖ.

آیا

یدانﺴتید؟
م

ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎﻧﺪی آﺷﭙﺰی
ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﻮپ ﻫﻮﯾﺞ ﺑﻪ

ﻏﺬای ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.

ﻧﺸﺴـﺖ و دﻗﯿﻖ ﺣﺴـﺎبوﮐﺘﺎب ﮐﺮد ﺗـﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﭼﻄـﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾـﺶ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻠﻐﻮر ﺟﻮی دوﺳﺮ و ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ
ﻣﯽﺧـﻮرد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻧﺎﻫﺎر ﺑﻪ رﺳـﺘﻮران
ﻣﯽرﻓـﺖ .ﯾﮏ ﭼـﺮاغ ﺧﻮراکﭘﺰی ﺑﺮای
ﺧـﻮدش ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻄﻮر ﺑﺮای
ﺧﻮدش ﻏﺬا ﺑﭙﺰد.

۱۹

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺧﻮدش را ﻫﻢ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﯽﺷـﻨﺎﺧﺖ.
ﻓﻬﻤﯿـﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨـﺪی ﺑﻪ رژﯾﻢ ﮔﯿﺎهﺧﻮاری ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷـﻮد ﺑﻪ اﺻﻮل
ﻣﺬﻫـﺐ ﺧـﻮد ﻋﻤـﻞ ﮐﻨـﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﺮای ﺳـﻼﻣﺘﯽاش ﻫﻢ ﻣﻔﯿﺪ اﺳـﺖ.
ﺑـﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﮔﯿﺎهﺧﻮاران ﭘﯿﻮﺳـﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ دراﯾﻦﺑﺎره ﯾـﺎد ﺑﮕﯿﺮد و در
روزﻧﺎﻣﻪی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻮﺷﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎدهزﯾﺴﺘﯽ ،ﭘﻮل ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﻨﺪ و راﺿﯽ و ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺎﻧﺪی در ﮐﻨﺎر

اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﮔﯿﺎهﺧﻮاران
ﺳﺎل ۱۸۹۰

۲۰

