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Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

05 Step  
Click on “Track 
Grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
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حوارات

مع اتجاه عقارب الساعة من اليمين: د/ تيسي تتلقى هدية تذكارية خالل سلسلة من المحاضرات قامت بإلقائها، د/تيسي بصحبة بعض زمالئها، د/ تيسي خالل مراسم 
منحها جائزة الل باهادور شاستري

نقلها  تم  و   ، التطوير  و  لألبحاث  الدفاعية  بالمنظمة  تيسي 
للعمل في معمل منظمة األبحاث و التطوير الدفاعية في حيدر 
المالحة و اإلرشاد. وفي  العمل مع مجموعات  آباد من خالل 
هذا الصدد، تقول د/تيسي توماس: “ لقد كان اإللهام و توافر 
الفرصة والدعم من جانب زمالئي و أساتذتي هو السبب وراء 

أنظمة  كمصممة  منصب  من  إليه  وصلت  ما 
صواريخ طويلة المدى.” 

توماس  تيسي  د/  تعمل  الحالي  الوقت  في  و 
المتقدمة  األنظمة  معمل  مدير  منصب  ف��ي 
و  التطوير.  و  لألبحاث  الدفاعية  للمنظمة  التابع 
الصاروخ  تصميم  فريق  أعضاء  أحد  باعتبارها 
أنظمة  في  كذلك  د/تيسي  اشتركت  فقد  أجني، 
عن  د/تيسي  تقول  و  المحاكة.  و  النماذج  وضع 
مع  امتدت  التي  تجربتها 
لألبحاث  الدفاعية  المنظمة 
عاما   27 حتى  التطوير  و 
األولى  المرحلة  خالل   “  :
شاركت  المهنية  حياتي  من 

الذي  األمر  التقنية،  المراجعات  كافة  في 
أكبر.  بصورة  النظام  فهم  على  ساعدني 
لقد مررت بلحظات من الحزن و السعادة 
الدفاعية  المنظمة  لدى  العمل  إن  الغامرة. 
و  الفرصة  أعطاني  التطوير  و  لألبحاث 
للتعامل مع أي مشكلة  الشجاعة  القدرة و 

قد تصادفني.”

الكالم من خالل  آيه.بي.جيه. عبد  يتبعه د/  الذي  المنهج  ويعد 
التركيز على الهدف مصدر إلهاما ل� د/ تيسي و تأخذ دوما باألسباب 
و تعيش الحياة كما هي بكل ما بها من نجاحات و إخفاقات. و في 
هذا اإلطار تقول د/ تيسي: “ إن د/ عبد الكالم هو من وضع قواعد 
االنفتاح و روح فريق العمل. إنه بحق أرسى نموذجا لآلخرين ليحذو 

حذوه في المنظمة الدفاعية لألبحاث و التطوير.” 
منها  تتطلب  التي  مهنتها  من  الرغم  على  و 
فقد  للعمل،  وقتها  م��ن  كبير  جانب  تكريس 
استطاعت د/ تيسي أن تحقق التوازن بين حياتها 
تيسي  د/  تقول  و  العائلية.  حياتها  و  العملية 
توماس: “ في حياة كل شخص تأتي فترة يتعين 
عليه أن يحقق التوازن بين حياته المهنية و حياته 
بصورة  المعادلة  هذه  نحقق  وعندما  األسرية. 
ناجحة، تصبح حياة المرء أسهل و أسعد.” وعلى 
في  كبيرا  دورا  لعب  األسرة  دعم  أن  من  الرغم 
واجهت  بأنها  اعترفت  أنها  إال  د/تيسي،  نجاح 
بعض األوقات العصيبة على المستوى الشخصي 
عندما كان ابنها في المدرسة و زوجها تم انتدابه 
للعمل خارج الديار. و لكنها تعود فتؤكد: “على الرغم من هذه 
فقد كان نجلي-  نتجاوزها.  أن  أننا جميعا استطعنا  إال  الظروف 
تيجاس- متفهما و متعاونا وها هو قد استطاع مؤخرا أن يكمل 

بنجاح دراسته في الهندسة.”
و من بين الجوائز التي حصلت عليها د/ تيسي مؤخرا جائزة 
واي. نايوداما التذكارية لعام 2014 وذلك تقديرا لمساهماتها في 

مجال تكنولوجيا الصواريخ.

من  ال��رغ��م  على 
م��ه��ن��ت��ه��ا ال��ت��ي 
ت��ت��ط��ل��ب م��ن��ه��ا 
جانب  ت��ك��ري��س 
وقتها  م��ن  كبير 
للعمل، استطاعت 
د/ تيسي أن تحقق 
بين  ال����ت����وازن 
و  العملية  حياتها 

حياتها العائلية
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الساعة  تمام  في  نومها  من  يوم  كل  توماس  تيسي  د/  تستيقظ 
السادسة صباحاً و تبدأ يومها بممارسة رياضة المشي ثم تشاهد 

بإعداد  تقوم  ذلك  بعد  و  التليفزيونية  المسلسالت 
على  تيسي   تحرص  فراغها،  وقت  وفي  الطعام. 
الشطرنج  و  الريشة  كرة  مثل  رياضات  ممارسة 
باإلضافة إلى القيام بإشباع إحدى هوايتها المفضلة 
أال وهي زراعة البستان. و من هنا نجد أن حياة د/ 
تيسي توماس ال تختلف عن حياة أي امرأة هندية 
عادية، ولكن يجب أن نقر أن د/تيسي توماس هي 
شخصية مختلفة بكل المقاييس. يجب أن نعلم أنها 
تقضى ما بين 10 إلى 12 ساعة في المكتب، حيث 
الشامل.  الدمار  أسلحة  أقوى  بعض  على  تعمل 

تعمل في عام  النار”، حيث كانت  بلقب “ابنة  تيسي  د/  وتشتهر 
 5 مداه  يبلغ  الذي  أجني-5  الصاروخ  لمشروع  كمدير   2009

آالف كم في إحدى معامل األنظمة الصاروخية المتقدمة في حيدر 
آباد. وكانت د/ تيسي توماس تشغل منصب مساعد مدير مشروع 
أجني-3 الذي يبلغ مداه 3 آالف كم. كما عملت د/
الصاروخ  مشروع  مدير  منصب  في  كذلك  تيسي 

أجنبي-4. 
منذ  العلوم  و  بالرياضة  تيسي  ول��ع  ولعب 
مسار  تشكل  في  محوريا  دورا  أظفارها  نعومة 
إلى محطة  أشبعت رحلة مدرسية  مستقبلها، حيث 
ثيروفاناثابورام  في  الصواريخ  إلط��الق  ثومبا 
توماس  تيسي  د/  أكملت  هنا،  من  و  طموحاتها. 
الكهربائية  الهندسة  مجال  في  البكالوريوس  درجة 
و أعقبت ذلك بحصولها على درجة الماجستير في 
دعمتها  دورة  في  مشاركتها  إلى  باإلضافة  الموجهة  الصواريخ 
التحقت  عام 1988،  وفي  التطوير.  و  لألبحاث  الدفاعية  منظمة 

د/تيسي  تقضى 
إلى   10 بين  م��ا 
في  س��اع��ة   12
حيث  ال��م��ك��ت��ب، 
بعض  على  تعمل 
أق�����وى أس��ل��ح��ة 

الدمار الشامل
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نموذج للصاروخ أجني-5 خالل العرض العسكري بمناسبة عيد جمهورية الهند 

ساهمت د/ تيسي توماس بصورة كبيرة في النجاح منقطع النظير الذي حققته الهند في مجال 
تكنولوجيا الصورايخ 

عندما تكون السماء 
سقفاً لطموحات الفرد
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للشاعر  صور  و  طاغور  وألس��رة 
استغرقت  البداية،  في  نفسه.  طاغور 
لوحة  أمام  من  لالنتقال  طويال  وقتا 
في  أح��دق  وقفت  ث��م  أخ���رى،  إل��ى 
خالل  طاغور  تلقها  التي  الهدايا 
ويوجد  حياته.  من  مختلفة  مراحل 
وكتب  قديمة  مخطوطات  المكان  في 
تم  ممغنطة  وأق����راص  وم��ج��الت 
بعد  ولجت  ثم،  تامة.  بعناية  وضعها 

الطعام، حيث وجدت طاولة  تناول  إلى حجرة  ذلك 
خشبية سوداء اللون و حولها عدد قليل من الكراسي 
في  معيشة  غرفتي  إلى  ذهبت  ثم،  ذراعين.  بدون 
التي  الجلباب  من  قليل  عدد  بهما  فشاهدت  الجوار 

كان يرتديها طاغور في حياته.
المنزل  من  أخ��رى  منطقة  إلى  نزلت  وعندما 
وجدت المكان المخصص “لالعتزال و االعتكاف”- 
إلى  طاغور  روح  فيها  فاضت  التي  الغرفة  وهي 
خالقها. و استطعت أن أدخل إلى الحجرة عبر باب 
السكينة  الستشعر  صامتا  وقفت  حيث  للطي،  قابل 
حينها  شعرت  و  حولي.  من  المكان  في  الهدوء  و 
بضوء خافت ينير أعماق قلبي وفطنت أن مصدرها 
ربما  و  بداخلي.  طاغور  لصورة  استحضاري 
و  الحياة،  هذه  أحب  “أنني  إلى  الضوء  هذا  يرجع 
صعدت  ذلك،  بعد  الموت.”  أحب  أيضا  أنني  أعلم 
مخصصة  كانت  والتي  الثانية  العرض  قاعة  إلى 
لعائلة طاغور: جده دواركاناث مهاريشي، وشقيقه 

المتحف  ي��ض��م 
ث���الث���ة ق��اع��ات 
لوحات  ل��ع��رض 
لعصر  مخصصة 
ال���ن���ه���ض���ة ف��ي 
أس��رة  و  البنغال 
طاغور و الشاعر

المنزل مفتوح للزائرين كل أيام األسبوع 
)ماعدا يوم االثنين( من الساعة 10 صباحا 

إلى 5 مساءا

عرض الصوت و الضوء
من نوفمبر إلى يناير:

من 6 مساءا إلى 7:40 مساءا 

من فبراير إلى يونية: 
من 7 مساءا إلى 8:40 مساءا

أبانيندراناث  أخيه  واب��ن  طاغور  ديبندرانات 
صورا  فتضم  الثالثة  العرض  قاعة  أما  طاغور. 

االزدهار في منطقة  فترة  أعمال تصور  و 
البنغال وكذلك الشخصيات الشهيرة في ذلك 
و  فيدياساجار  شاندرا  إيشوار  مثل:  الوقت 

دواركاناث طاغور.
الساعات  قيمة  أدركت  النهاية،  في  و    
ذلك  جنبات  في  أتجول  أنا  و  قضيتها  التي 
الهدايا  بعض  ب��ش��راء   وقمت  المنزل. 
بعض  بينها  من  المكان  عن  التذكارية 
مقلدة  ونماذج  المصورة  البريدية  البطاقات 
كأن  و  حينها  استشعرت  و  المكان  عن 

موسيقى طاغور تمس قلبي.

للتعرف على المزيد عن منزل 
جوراسانكو ثاكور باري
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يسار: تمثال نصفي للشاعر طاغور في ثاكور باري

أعلى: منزل جوراسانكو ثاكور باري مقام على مساحة تزيد على 53 ألف متر مربع

قدسيته - من وجهة نظر  يقل في  الذي ال  بطاغور 
القائمين عليه - عن أي معبد. و قد تم تحويل المنزل 
إلى متحف يضم مناظرا و مشاهدا غاية في الروعة 

و الجمال.
يوم آخر ألقوم  و من شدة إعجابي، رجعت في 
وكما  التاريخي.  المبنى  هذا  أروق��ة  داخل  بجولة 
الدرج ورأيت  بدأت أصعد  دائما، عندما  الحال  هو 
و  شعرت  قدمي،  تحت  الجميلة  بتصميماته  الرخام 
و  آخر.  زمن  إلى  الحالي  الزمن  من  انتقلت  كأنني 
أشاهد  كأنني  و  شعرت  الشرفة،  من  نظرت  عندما 
البقعة التي تربى فيها طاغور. و استرجعت ما قاله 
كان  أستاذه  أول  مقدمة هذا  في  ويليام وردز ورث 
الطبيعة، فهمت لماذا ذكر طاغور نفس الفلسفة في 
النوافذ  إلى  تصل  العالية  األشجار  كتاباته.  معظم 
أعشاشها.  من  توقف  دون  الطيور صراصير  بينما 
زيارتها  الشباب(  )رابيندرا  وحيدا  الصغير  الولد 
الطبيعة وأفضل صديق له الذي ترجم بشكل جميل 

جدا في اآليات من قصائده.
تزين  التي  والصور  اللوحات  أن  الزائر  يجد  و 
تعود  حكايات  تقص  تزال  ال  اليوم  المكان  جدران 
لوحة  المكان حوالي 40  إلى قرون مضت. ويضم 
طاغور.  رابندراناث  الشاعر  بإبداعها  قام  أصلية 
الصور  لعرض  قاعات  ثالث  المتحف   في  ويوجد 
البنغال  في  النهضة  لفترة  الترتيب  على  مخصصة 
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The Jorasanko house is a vast, 

rambling congeries of mansions and rooms, 

representing the whims of many generations.

– Edward Thompson

عمل فني يجسد الشاعر 
رابندراناث طاغور
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اكتشف الهند

نحو  الهند  داخل  سفرك  رحلة  في  متجها  كنت  إذا 
عيناك  تقع  أال  المستحيل  من  فإنه  كولكاتا،  مدينة  شمال 
منزل  أمام  المزخرفة  العمالقة  البوابات  مشهد  على 
شارع   6 في  يقع  )ال��ذي  ب��اري  ثاكور  جوراسانكو 
يقع  البوابات  تلك  جانبي  وعلى  طاغور(.  دواركاناث 

تم  قد  و  األحمر  الطوب  من  مبني  سور 
بناء الجزء العلوي منه على شكل قوس 
األط��وال  مختلفة  أعمدة  على  محمول 
هيكل  القوس  ذلك  ويعلو  العرض.  و 
واض��ح  بخط  عليه  منقوش  مستطيل 
ثاكور  اسم “جوراسانكو  البنغالية  باللغة 
منحوتات  ال��ج��دران  تكسو  و  ب��اري”. 

في  كبيرة  شرفة  توجد  و  الرخام.  من  مصنوعة  رائعة 
من  مجموعة  أمام  األول  ال��دور  في  األمامية  المنطقة 
بالحجرات  خاصة  شرفات صغيرة  توجد  بينما  الغرف، 

الواقعة في الطوابق العليا.
من  لجسرين  اسم  عن  مأخوذ  المنزل  هذا  اسم  و 
المائية  المجاري  إحدى  أعلى  موجودين  كانا  الخشب 

يرجع  و  المكان.  هذا  في  موجودة  كانت  التي  الصغيرة 
تاريخ بناء هذا المنزل- المقام على مساحة أكثر من 35 
يد  الثامن عشر على  القرن  أواخر  إلى  ألف متر مربع- 
جد الشاعر رابندراناث طاغور وهو األمير دواركاناث 
عليها  المقام  األرض  أن  بالذكر  الجدير  من  و  طاغور. 
رجال  أحد  من  كهدية  منحها  تم  قد  المنزل 

األعمال األثرياء لجد طاغور.
هذا  فإن  المعمارية،  قيمته  جانب  وإلى 
قلوب جميع  في  مكانة خاصة  يحمل  البيت 
نوبل  جائزة  على  الحاصل  الشاعر  محبي 
مايو   7 في  الهند  في  ولد  ال��ذي  طاغور  
المكان في  نفس  المنية  في  1861 ووفاته 
طاغور  أجداد  منزل  أصبح  قد  و   .1941 أغسطس   7
حاليا الحرم الجامعي لجامعة رابيندرا بهاراتي حيث يتم 
تنظيم برامج ثقافية ومهرجان للفنون تحت اسم أبان ميال 

احتفاال بذكرى ميالد هذا الشاعر العظيم. 
يترك  أن  المكان  في  المطبقة  اإللزامية  القواعد  ومن 
المرء حذائه في الخارج قبل الدخول إلى المنزل الخاص 

من خالل القيام بزيارة سريعة إلى منزل أجداد الشاعر الهندي الكبير رابندراناث 
طاغور- منزل جوراسانكو ثاكور باري في مدينة كولكتا- يستطع المرء أن يتعرف عن 

قرب على حياة أول شاعر هندي يحصل على جائزة نوبل في األدب. و تأتي هذه الزيارة 
في إطار االحتفال بذكرى ميالد هذا الشاعر التي تحل في السابع من مايو

المنزل  ه��ذا  اس��م 
م��أخ��وذ ع��ن اسم 
ج���س���ري���ن م��ن 

الخشب 

الشاعر الحاصل
على جائزة نوب

بقلم: سوتابا موكيرجي
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اكتشافها.  تم  التي  التقليدية  الكنوز  إلى  بادماسامبهافا 
القرين،  مع  لالتحاد  صورة  األشكال:  هذه  تشمل  و 
وشكل لراهب بوذي في ُحلة مزينة، و صورة ألمير 
تعاليم  يُدرس  الذي  للمخلص  و صورة  متوج،  شاب 
الديانة البوذية للناس، و صورة لشاب ذكي و صورة 
لشخص يمارس اليوجا وهو شبه عاري في وضعية 
لفاجراكياليا، و أخير  الشمس  و صورة عنيفة  أمام 

صورة ألسد يمتلك ناصية الكلم.
وتستخدم هذه الرقصات الدينية لتثقيف الناس حول 
العقل  النتصار  و  الظواهر  لكافة  المتغيرة  الطبيعة 
على الجهل والشر. ويمثل نفير األبواق الحماسية و 
دقات الطبول الساحرة الموسيقى التصويرية المثالية 
من  معظمها  تتألف  حركات  يتخللها  التي  للرقصات 

خطوات و حركات دائرية محسوبة بدقة عالية. 
الحركات  أداء  أثناء  الزاهية  األل��وان  تخلق  و 
و  التقليدية  األقنعة  و  الملونة  بالمالبس  الدائرية 
البصرية  المتعة  من  نوعا  المتمايلة  الحركات 
لجمهور المشاهدين. ويُقال إن مشاهدة هذه الرقصات 
على  تساعد  األقنعة  الراقصون  خاللها  يرتدي  التي 
بالسكينة  يشعر  المرء  تجعل  و  الجهل  من  التخلص 
الرهبان  أحد  ويقول  الذهني.  و  النفسي  الصفاء  و 
من دير هيميس: “من خالل مشاهدة هذه الرقصات 
تشعر  األقنعة  ال��راق��ص��ون  خاللها  ي��رت��دي  التي 
إلى  تهدف  أثيرية  كائنات  تقدمها  مشاهد  أمام  وكأنك 
البشري  العقل  طبيعة  المرء  يدرك  حينها  و  التنوير 

والحكمة من ورائه.”

     أفضل األوقات لزيارة المكان
الفترة من مايو إلى سبتمبر

   الوصول إلى المكان
يمكن الوصول إلى المنطقة من خالل 

رحلة طيران إلى مطار كوسوك بكوال 
ريمبوش في مدينة ليه. كما يمكن كذلك 
الوصول إلى هناك من خالل استقالل 

القطار إلى جامو- تاوي و التي تبعد عن 
المكان بمسافة 300 كم. و يمكن كذلك 

استقالل السيارة عبر طريق سرينجار-ليه 
السريع أو طريق مانالي- ليه السريع.

    أماكن جديرة بالزيارة في المنطقة 
حديقة هيميس القومية وهي أكبر حديقة 

في جنوب آسيا

معلومات تهمك 
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للتغلب على قوى الظالم في تلك الفترة و نشر تعاليم 
في  عام  هيميس كل  بمهرجان  االحتفال   يتم  و  بوذا. 
اليوم العاشر وفقا للتقويم القمري في منطقة التبت. و 
 يحل موعد المهرجان هذا العام يومي السابع و الثامن 

من شهر يوليو. 
الساحة  في  ضخمة  مسرح  خشبة  تشييد  يتم  و 
الرئيسية من دير هيميس حيث يقدم العازفون األغاني 
من  غيرها  و  األبواق  و  الطبول  باستخدام  فوقها  من 
في  االحتفال   مظاهر  تبدأ  و  األخ��رى.  النفخ  آالت 
الديانة  أتباع  يتلمس اآلالف من  الباكر حيث  الصباح 
البوذية البركات أمام أيقونة لإلله بادماسامبهافا. و من 
العناصر األساسية خالل االحتفال األرز غير المطهو 
و أعواد البخور وطبق من الزبد والعجين يُطلق عليه 
اسم توماس و الماء المقدس. و يقوم كبير الرهبان في 
أنحاء  المقدس في مختلف  الماء  إناء من  الدير بحمل 

باحة الدير لغرض التطهير.
ويعد الرقصات الدينية بارتداء األقنعة التي يؤديها 
من  الدير  فناء  وسط  في  العلم  سارية  حول  الرهبان 
مظاهر الجذب الرئيسية في هذا  المهرجان. ويتم تقديم 
يرتدي  بينما  الدرامية  القصص  ذات  الرقصات  هذه 
تبعث  أقنعة  و  زاهية  ألوان  ذات  مالبس  الراقصون 
تتألف الرقصات من جزأي:   الرهبة.  على الخوف و 
الُمعلم  تجسد  التي  الثمانية  باألشكال  يحتفي  األول 
مها  خالله  فيظهر  الثاني  الجزء  أما  بادماسامبهافا. 
يقتل  القرون وهو  المقنعة ذات  الشخصية  دونجكرين 
القوى الشيطانية. و تنتمي األشكال الثمانية التي تجسد 

أعلى:  لقطات من الراقصات ذات القصص الدرامية )تشامس( التي تؤدي باألقنعة 
يسار:  نفخ األبواق بصورة حماسية أحد سمات رقصات تشامس
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أجوائها  تتسم  ال��ت��ي  الداخ-  مدينة  تُ��ع��رف 
الممرات  أرض  باسم”  والتأمل-  والسكينة  بالهدوء 
بما  الطويل  الشتاء  فصل  انتهاء  بعد  المرتفعة”. 
الذي  الصيف  فصل  بدأ  شديد،  خمول  من  تخلله 
في  وتحل  الحيوية.  و  بالنشاط  الشعور  معه  يتجدد 
األجواء  بهذه  تحتفي  التي  المهرجانات  الفترة  تلك 
البقعة من األرض. و  تلك  بها هللا  التي حبا  الرائعة 
على  للتعرف  األوقات  أنسب  المهرجانات  تلك  تعد 
االحتفاء  ،وأجواء  الثرية  والثقافة  القديمة،  العادات 

بالحياة في هذه المنطقة.
المهرجانات  أشهر  من  هيميس  مهرجان  يعد 
دير هيميس،  به في  يتم االحتفال  المدينة، حيث  في 
تعد  و  ليه.  مدينة  كم عن   45 مسافة  على  تقع  التي 

الموجودة  األدي��رة  أغنى  و  أكبر  هي  هيميس  دير 
بهندستها  الدير  ه��ذه  وتشتهر  المنطقة.  ه��ذه  في 
تمثال  وجود  إلى  باإلضافة  و  الرائعة  المعمارية 
الدير.  على  يطل  تل  قمة  أعلى  الموجود  ب��وذا 
على  فاعلياته  تستمر  الذي  المهرجان-  هذا  ويحتفي 
الشر  على  الخير  بانتصار  كاملين-  يومين  مدار 
الُمعلم  البوذي  الدين  رجل  بذكرى  كذلك  ويحتفل 
بادماسامابهافا الذي كان السبب وراء انتشار مذهب 
فاجرايانا البوذي في آسيا الوسطى والصين ومنطقة 
بادماسامابهافا-  أن  بالذكر  الجدير  من  و  الهيمااليا. 
الذي تكاد درجة احترامه و تقديره بين أتباع البوذية 
بوذا  باسم  يُلقبه  البعض  بل و  بوذا  إلى مكانة  تصل 
الثامن  القرن  في  الهند  لزيارة  دعوته  تم  قد  الثاني- 
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مع حلول مهرجان هيميس تدب الحياة في كافة ربوع مدينة الداخ، حيث تنتشر 
االحتفاالت بألوانها المبهجة عالوة على ما تتخلله من أشكال الرقصات المختلفة.          

و تعتبر الرقصات الدينية بارتداء األقنعة من السمات األساسية لهذا المهرجان

مجموعة من الرهبان يحلمون آنية بها الماء المقدس في أنحاء باحة دير هيميس ألغراض التطهير

مهرجانات ذات
طابع ديني

بقلم: سوبريا أجاروال 
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المقادير
فلفل أخضر: 20-18 فلفلة كبير؛ زيت: 2 ملعقة كبيرة؛ بذور السمسم: 2 ملعقة 

كبيرة؛ بذور الكزبرة: 1 ملعقة كبيرة؛ بذور الكمون: 1 ملعقة صغيرة: فول سوداني 
محمص: 1/2 كوب؛ فلفل أحمر مجفف: 2؛ زنجبيل مفروم: قطعة صغيرة؛ ثوم 
مفروم: 8-6 فصوص؛ بذور الخردل: 1 ملعقة صغيرة؛ بصل مبشور: 1 ملعقة 

متوسطة؛ مسحوق كركم: 1 ملعقة صغيرة؛ لب التمر الهندي: 2 ملعقة كبيرة، وتخلط 
هذه المقادير في كوب و نصف كوب من الماء. ويوضع كمية ملح حسب الرغبة

طريقة اإلعداد:
أوال، يتم تقطيع الفلفل األخضر شرائح طولية. ثم، نقوم بقلي هذه الشرائح في المقالة. 

وبعد ذلك، نطحن السمسم المحمص الجاف والكزبرة والكمون مع الفول السوداني 
و الشطة الحمراء والزنجبيل والثوم لنعد الخليط. تسخين 2 ملعقة صغيرة من الزيت 
في المقالة. ثم نضيف بعض بذور الخردل. وبمجرد أن يضاف البصل و يصبح لونه 
ذهبيا نقوم بإضافة الكركم. وعندئذ نضيف الخليط الذي تم إعداده أوال و نتركه على 

النار لمدة ثالث دقائق مع التقليب. ثم، نضف نصف كوب من الماء حتى تغلي كل 
المكونات. و نتركه على النار الهادئة لمدة 10 دقائق. كما يمكن إضافة لُب التمر 

الهندي للمكونات باإلضافة إلى الفلفل األخضر المقلي والملح. و يُطهى على النار 
لمدة خمس دقائق. وبعدها يُقدم هذا الطبق ساخن مع الخبز الهندي )شاباتي(.

ميرشي كا ساالن )وجبة تكفي ألربعة أشخاص(

أطباق البيسى بلى )  طبق شعبى من أرز أو عدس( 
و السامبر والصلصات و المخلالت و أطباق منطقة 
،أشهر  سانام  االشابير  يستخدم  كما  بالهند  أودبى 
التوابل الهند الحارة، فى مختلف أنحاء الهند إلضافة 

طعم الذع ألطباق.
جنوب  فى  تنمو  التى  سنام-  الجنتور  شطة  أما 
بالخشونة   ق��وام��ه��ا  و  قشرتها  تتميز  و  الهند 
فلفل  استخدام  يمكن  و  األطباق.  تتبيل  فى   فتستخدم 
الكنتهارى- الذى ينمو فى كيراال- كنوع من التوابل 
المخلالت  فى  أيًضا  و  التوابل  تحميص  عملية  فى 

التى تساعد على هضم الطعام. 
األخرى  األنواع  بعض  تعرف  و 
مثل  الالذع  و  الحار  بطعمها  للشطة 
جوجارات  منطقة  فى  الجواال  شطة 
الشمال  منطقة  فى  أى  بيرد  شطة  و 
الشرقى ولذا تستخدم فى تتبيل اللحوم 
أنواع  أحر  الهند.  أنحاء  مختلف  فى 
ال��ص��وص ه��و ص��وص ال��ك��ارى و 
أحد  في  األول��ى  للمرة  عرف  ال��ذى  
تحت  المتحدة   المملكة  فى  المطاعم 
اسم طبق الفال كارى وهو يتكون من 
لحم ضأن )أو أى نوع لحوم( مشوي 
تعود  و  ح��ار  ف��ي ص��وص  ي��ق��دم  و 
شمال  منطقة  إلى  الطبق  هذا  أصول 

شرق الهند، حيث  ال يستخدم  سوى الشطة الحارة 
فى  الحارة  الشطة  استخدام  إن   . الطعام  تتبيل  في 

محددة،  قواعد  له  ليس  الهندى  المطبخ 
إال أن هناك بعض االستثناءات ، فمثال: 
تستخدم شطة المتهانيا فى طبق الل ماس 

من أجل اللون و تستخدم 
فى  كشمير  الديجى  شطة 
جوش  ال��روج��ان  طبق 
فى  بهفنجرى  شطة  و 
بينما  صالن،   الكا  طبق 
الدهانى  شطة  تستخدم 
أطباق  فى  أى  البيرد  أو 
التوبكا  و  لكسة  األسامى 
) أطباق نودلز( ، ويمكن 
ورانجل  شطة  أو  جنتور  شطة  استخدام 

أوشطة خمام  فى تخليل  المخلالت.

ُع�������رف ص���وص 
الكارى للمرة األولى 
المطاعم   أح���د  ف��ي 
المتحدة  المملكة  فى 
طبق  يتكون  حيث 
لحم  من  كارى  الفال 
ضأن  مشوي أو أي 
اللحم  من  أخر  نوع 
يقدم مع الصوص  و 

الحار 
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سنيكيشواري ميرش: نوع من التوابل 
الحارة و لكن بدرجة متوسطة وغالبا ما توجد 

في المواد الغذائية في كونكان.
بوريا ميرش: كثيرا ما تستخدم في األطباق إلعطاء 

نكهة مميزة.
كشميري ديجي ميرشي: شطة كشميري بقرون طويلة 
لونها أحمر داكن وقوامها خشن، و تكون مجففة بالكامل 

و تتميز بأنها شطة حارة بدرجة متوسطة.
 بدجي أوشطة بيداجي : من أنواع الشطة الشهيرة في 
كارناتاكا و هي حارة بدرجة متوسطة و كذلك من حيث 
اللون. و يعد هذا النوع من الشطة من المكونات األساسية 

في طبق جودا ماساال.
تارفاتي: تستخدم هذا النوع من فلفل الشطة بقرونه الحارة 

الالمعة في صناعة مسحوق الشطة الحمراء لألغراض 
التجارية.

ريشامباتي : شطة ذات قرون كبيرة وقصيرة الطول، و 
تتميز بأنها حارة بدرجة متوسطة و تستخدم في عملية حشو 

المخلالت.
شطة جوندو: فلفل شطة يتميز بالقرون الصغيرة الالمعة و 

توضع بصورة أساسية في المأكوالت في جنوب الهند.
شطة ناجا فايبر: هي عبارة عن مزيج من شطة ناجا و شطة 

ترينيداد و هي أحد أنواع الشطة الحارة بدرجة كبيرة و كان قد 
أبدعها المواطن االنجليزي جيرالد فاولر.

شطة ناجا جولوكيا: يمكن لقرن واحد فقط من شطة ناجا جولوكيا  أن 
يستخدم في جعل إعداد أي طعام لعدد 200 شخص على األقل طعاما حارا.
شطة بيري بيري: يطلق عليها أيضا اسم “الشيطان األفريقي األحمر”، و هي حارة و تتميز قرون هذه الشطة 

بكونها رفيعة وذات شكل اسطواني و لها لون برتقالي مائل للحمرة.
الفلفل األخضر فاتح اللون : يقدم عادة مع طبق فادا باف و يبدو رائع  من حيث الشكل و لكنه 

حارة بدرجة أقل.
 الفلفل األخضر غامق اللون: هذا النوع من الفلفل الصغير حار 

بدرجة كبيرة. وغالبا ما يستخدم في إكساب طعم خاص لطبق 
شوربة الكاري.

أنواع 
المكونات 
الحارة في 
المأكوالت 

الهندية
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فقد أدخل دا جاما طبقين إلى الهند يعدان اآلن من 
فيندالو  بورك   : أكالت منطقة جوان وهما  أشهر 
جلب  كما  حارة.  أطباق  بالطبع  وهى  سبورتا  و 
أيًضا البرتغال  كذلك الشطة البرية إلى الهند، و 
طبق  فى  أساسيًا  مكوناً  الحين  ذلك  من  أصبحت 

ماسال في والية جوا.
و  الهند  أرجاء  مختلف  إلى  الشطة  ووصلت 
راجستان  فى  تستخدم  فمثال  أنواعها،  تعددت 
فى  األطباق.أما  مختلف  إلى  يضاف  كمسحوق 
الجنوب، فتستخدم مدراس بارى -و هو عبارة عن 
تحميص  عملية  األساسية-فى  التوابل  من  مزيج 
البهفنارجى  تستخدم شطة  نكهاته  التوابل إلظهار 
فى مسحوق ميرش الكا صالن ) خليط من الشطة 
فى  البيداجى  استخدام شطة  يمكن  و  الكارى(.  و 
األطباق غير الحارة ألنها غير الذعة فهى تناسب 

في اتجاه عكس عقارب الساعة من أسفل يمين: 
بيسي بيلي هات؛ الكسا؛ طبق فيندلو لحم 
الخنزير؛. سوربوتيل؛ فال كاري؛أسماك 

ريكيدو- تستخدم أنواع مختلفة من الشطة في 
إعداد كل هذه األطباق
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11 SHADES OF INDIAN CHILLIES

MANIPUR
Dhani

MIZORAM 
Dhani

MAHARASHTRA
Sannam, Nalcheti

ANDHRA PRADESH
Sannam, Mundu, 
Madras Pari, 
Tadappally, Hindpur

MADHYA PRADESH
Sannam,

TAMIL NADU
Mundu, Kanthari

KARNATAKA
Byadagi

KERALA
Kanthari

GUJARAT
Jwala

HIMACHAL PRADESH
Kashmiri Mirch

JAMMU AND 
KASHMIR
Kashmiri Mirch

Dhani Scarlet, highly pungent

Sannam Red /reddish hot/very hot

Nalcheti Red, very pungent

Mundu Yellowish red/scarlet hot/
  fairly pungent

Madras Pari Bright red, hot

Tadappally Red, thick, mildly pungent

Byadagi Red, pungency low/almost nil

Kanthari Ivory white, small, highly pungent

Jwala Light red, highly pungent

Kashmiri Mirch Deep red, fleshy pungency-negligent

Hindpur Red, very pungent
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بوريا ميرش
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بقلم: مادهوليكا داش

تقترن  أن  دون  الحارة  الشطة  تذكر  أن  يصعب 
توابله  بتنوع  يشتهر  الذى  الهندي  المطبخ  بذكر 
في  تضاهي  التي  الحارة  الشطة  استخدام  وكثرة 
الربط  لهذا  و  الحار.  الفلفل  و  الكارى  شهرتها 

الوثيق بين الشطة الحارة و المطبخ 
حيث  الوجيهة،  أسبابه  الهندي 
باستخدام  الهندية   األطباق  تشتهر 
طبق  مثل:  بكثرة  الحارة  الشطة 
والية  به  تشتهر  ال��ذى  م��اس  الل 
جوش  روج��ان  طبق  و  راجستان 
هناك  أن  إال  كشمير،  والي��ة  من 
حدة  و  االستخدام  غرض  في  فرقا 
الحارة  الشطة  تستخدم  فبينما  الطعم 
إضفاء  أجل  من  األول  الطبق  فى 
الشطة  تستخدم  وردي،  أحمر  لون 

الطعم  الطبق  إلكساب  الثانى  الطبق  فى  الحارة 
الحار الذي شتهر به هذا الطبق الكشميري.

و يقال إن الرحالة البرتغالى فاسكو دا جاما قد 

استبدل الشطة الحارة من أجل ضمان مكان يعسكر 
ولم  عام 1498،  الهند  في  سفنه  عندما رست  فيه 
يكن يعرف وقتها أن الفلفل الحار ينمو سريعا في 
الهند حتى  أشد األنواع حرارة مثل: ناجا يولوكيا 

و ناجا فيبر.
ما  أو  األيورفيدا،  علم  وينصح 
يُعرف بعلم الحياة، باستخدام التوابل 
في األطعمة. كما يشير صراحة فى 
الشطة  الستخدام  النصوص  بعض 
الصحيح  االستخدام  ألن  الحارة، 
للتوابل له فوائد غذائية، حيث يمكن 
أن تساعد الشطة فى عالج االنتفاخ 
هذه  صحة  ح��ول  ج��دل  وه��ن��اك   ،
الشطة  كون  حقيقة  أن  إال  المقولة 
الهندية  التوابل  أكثر  من  الحارة 
انتشارا خاصة فى فترة البعثات و االستكشافات و 
مع دخول وصفات و أطباق جديدة عبر التجار و 
 ، فيه  أمر ال جدال  الهندى  المطبخ  إلى  المبشرين 

تحتل الشطة المكانة األبرز في تاريخ التوابل إلعتالئها القمة بين أنواع التوابل “الحارة” 

الرحالة  إن  يقال 
فاسكو  البرتغالى 
دا جاما قد استبدل 
الشطة الحارة من 
أجل ضمان مكان 
عندما  فيه  يعسكر 
في  سفنه  رس��ت 

الهند عام 1498

قصة الشطة
الحارة الهندية
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أضف إلى طاولة طعامك أحد األطباق الحارة و اللذيذة على الطريقة الهندية

يتم  ثم  كالصوابع.  صغيرة  شرائح  أو  مكعبات  إلى 
وضعها في وعاء، وتقلب في الخل والملح و تترك 
في التتبيلة لمدة 30 دقيقة. و تجفف جيدا و يتم تركها 

مرة أخرى لتجف تماما على مناديل ورقية ورقية.

وتقليب  بالتتبيلة  الخاصة  المكونات  جميع  خلط  2.   يتم 
لمدة  التتبيلة  السمك في هذه  يترك  السمك داخلها. و 

20 دقيقة.

3.   يتم وضع شرائح السمك في الزيت الساخن في مقالة 
قطع  تصبح  حتى  متوسطة  نار  على  تقلى  و  عميقة 
السمك مقرمشة. وترفع شرائح السمك من المقالة و 
تصفى جيدا من الزيت و يتم وضعها بصورة مرتبة 
الليمون  بشرائح  الطبق  تزيين  مع  التقديم  على طبق 

و يقدم ساخنا بالهناء و الشفاء. 

السمك المقلي على طريقة أمريتسار
دقيقة؛   50 التتبيلة  في  دقيقة؛ وضعه   15 التحضير  مدة 

مدة الطهي 20 دقيقة؛ كمية تكفي لعدد 4 أشخاص 

المكونات:
750 جرام من السمك الفيليه و ½ كوب خل و 1 ملعقة 
ملعقتان  للتتبيل:  والليمون.  الزيت  و  الملح  من  صغيرة 
المفروم  الثوم  من  ملعقتان  و  الزنجبيل  صغيرتان 
وملعقتان من الكمون و ملعقة صغيرة من الفلفل األبيض 
و ½ ملعقة صغيرة من الملح و ½ كوب دقيق، و لون 

طعام بطعم البرتقال و ½ كوب من الماء

طريقة اإلعداد 
حتى  تترك  ثم  جيدا،   الفيليه  السمك  شرائح  1.   تغسل 
تقطيعها  يتم  ذلك  وبعد  ورقية  مناديل  على  تجف 

الوصفة من إهداء: كتاب “نكهات رائعة: المأكوالت والشاي و الكوكتيل” جزء من سلسلة من 
كتب الطبخ التي أصدرتها جمعية زوجات العاملين بوزارة الشئون الخارجية الهندية في نيولهي

طبق من السمك المقلي اللذيذ بلونه الذهبي الداكن على طريقة منطقة أمريتسار

أشهى أطباق
األسماك
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من اليسار إلى اليمين: 
نحت يجسد البراق؛ 

إحدى إبداعات الديكور 
من الحديد؛ قاعدة 

نارجيلة ديكورية من 
المعدن من بيدار

الفن

المنطقة و  أهم صادرات  بعد ذلك من  وأصبح 
النرجيلة  حامالت  تؤكدها  و  ترويها  قصة  هي 
استطاعت  فقد  ال��ح��ظ،  لحسن  و  الفضية. 
األواني  على  الحفر  و  الدقيق  الرسم  مهارات 
أنه من  لتؤكد على  الزمان  أن تصمد على مر 
الصعب مضاهاتها اليوم من حيث جودة الخط 

و جمال الترخيم. 

توتا فيكونتام و تشيبا سودهاكار و الكسوم جود 
“احتفظوا  قائلة:  صبحة  السيدة/  تضيف  و   .
المختلفة  الكالسيكية  بالمؤثرات  و  بأصولهم 
فى  الشعبية  القصص  و  اإللهية  تجسد  التى 
ديكان  فى  الفن  هذا”،يجسد  يومنا  إلى  أعمالهم 
روح التبادل التجارى الذى ساد فى ذاك الوقت.
بيجابور،  فى  التبغ  البرتغاليون  أدخل  لقد 

من اليسار إلى اليمين: لوحة راجاماال؛ عمل فني يجسد مالك أمبار، أحد الشخصيات األفريقية  في البالط الملكي؛ غطاء السرير كاالمكاري
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)فوق( درع الملك أورنجزيب
)أعاله( معبد معلق يصور الرامايانا
)يمين( البراق - لوحة بألوان المياه 

للمخلوق األسطوري

لوحة راجماال من  و يضيف سينج هناك 44 
المصغر  الفن  براعة  السادس عشر تجسد  القرن 
تعكس  و  البهرجة  و  بالبهجة  وتمتاز  دقته  و 
كنتيجة  ديكان  فى  ازدهرت  التى  الهجينة  الرؤية 
جنراالت  جلبها  التى  راجستان  لغة  النتشار 
من  كان  قد  و  الرجبوت.  من  المغولى  الجيش 
فى  ديكان  فى  المصغر  الفن  يؤثر  أن  المفترض 
سينج  يوضح  و  بهاري.  و  راجستان  قصور 
قائال: “تحتوى ملحمة الراميانا على 450 رسمة 
المهراجا  أجل  من  خصيصا  رسمت  توضيحية 
ياجات سينج فى الميوار فى القرن السابع عش.ر 

و قد رسم فنان من ديكان مجلًدا فى الملحمة.”
السيدة/ صبحة  جينشة  معرض  مديرة  وتقول 
باهتيا، مازال الفنانون يستخدمون األلوان البراقة 
و الزاهية فى أعمالهم إلى اليوم و يظهر ذلك جليا 
 : مثل  المنطقة  فى  معاصرين  فنانين  أعمال  فى 
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الفن

للثقافات  المبهر  التقارب  على  مثال  أفضل  عشر 
رامايانا   ملحمة  م��ن   مشاهد  فهناك  المتعددة 
فيانجارا.  فى  المعبد  ويقع  المعبد  ج��دران  تزين 
المدينة  معمار  بذكريات  يحتفظ  أن  استطاع  قد  و 
على  تبنى  المعابد  كانت  حين  ع��ام،   200 من 
الملكية  المبانى  تشيد  تبنى  بينما  الدرفيدى  الطراز 
الرئيسى  المشهد  إن   . اإلسالمى  الطراز  على 
حضور  ظل  فى  رام��ا  اإلل��ه  تنصيب  مشهد  هو 
المحدبة  الشرفة  تحت  الواقفين  الحراس  و  اآللهة 
فى  المستخدم  ال��ط��راز  وه��و  الطابع   إسالمية 

فيانجارا.   قصور 
هندية  برسوم  المزينة  المفارش  أحد  يعد  و 
فن  طبيعة  على  مبهًرا  مثااًل  كاالمكاري  تسمى  
عدة  تظهر شخصيات  حيث  الكوزمبيلتانى،  ديكان 
من  مختلف أنحاء العالم ؛ من أرمينيا ومن مملكة 

المغول ومن الصين و تركيا.
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لوحة بيشواي مرسومة بالذهب
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الفن

يجسد فن ديكان روح التجارة و أشكال التواصل التي كانت سائدة خالل 
الفترة ما بين القرنين السادس عشر و التاسع عشر

األفكار.”  تلك  مثل  على  اآلن  معتادون  نحن 
أقامه  الذي  الكبير   المعرض  ذلك  يفسر  قد  و 
متحف المتروبوليتان فى نيويورك لعرض قطع 
كثيرة من فن ديكان تم اختيارها من 70 مقتني 
إن  القول  يمكن  و  الفنية.  األعمال  و  للوحات 
المتحف  في  الموجود  المعرض 
نافذة  س��وى  يمثل  ال  ال��وط��ن��ى 
صغيرة على عالم متعدد الثقافات، 
إال أن القطع المعروضة فيه فريدة 

من نوعها.
فعلى على سبيل المثال،  لوحة 
الماء  بألوان  المرسومة  البراق 
خ��ارق  كائن  تصور  لوحة  ه��ى 
و  عليه  هللا  -صلى  الرسول  حمل 
مكة  من  اإلس��راء  ليلة  في  سلم- 
تمثل  مصادر  عدة  به.وهناك  وعاد  القدس  إلى 
التنين  يشبه  فذيله  البراق  لصورة  الهام  مصدر 
الفيل  و  الفارسى  األسد  يشبه  وجسده  الصينى 
الهندى. و يضيف سينج  قائال:” لقد رسم فنان 
الثامن عشر  القرن  في  اللوحة  تلك  من كولكندا 
إال أنها تحمل روح ودوافع من نصف العالم.”

الثامن  القرن  إلى  يعود  معاق   متحف  ويعد 

لوحات  من  أي  ي��داك  تلمس  أن  لك  تسنى  إذا 
المتحف  م��ع��رض  ف��ى  ال��م��وج��ودة  بيتشوايس 
:فنون  ن��وراس   “ عنوان  يحمل  ال��ذي  الوطنى 
الذهب  بآثار  ستشعر  لعلك  المتعددة”  ديكان 
الفني  العمل  هذا  إن  أصابعك.  أنامل  على  عالقة 

إلى  يعود  الذي  و  بالذهب  المطلي 
الرياح  يصور  عشر  الثامن  القرن 
)أرض  بريجبهومى  فى  الموسمية 
اللوحات  هذه  و  كريشنا(.  اإلل��ه 
الفن  تعكس  التى  الفنية  التحف  من 
العلمانى المتكامل و المختلط الذى 
السالطين  حكم  فترة  ازدهر خالل 
السادس  القرنين  بين  ديكان  في 

عشر و التاسع عشر.
بتغطية  دي��ك��ان  ف��ن  يحظ  ل��م 

و  الجمهور  عن  إخفائه  تم  فطالما  كافية  إعالمية 
كانت  األضواء مسلطة دائما  على الفن المغولى 
األكثر فخامة و األدق توثيقا. ويقول د/كافيتا سينج 
، األمين المشارك للمتحف: “فى السنوات األخيرة 
و بفضل العولمة و انتشار األفكار، أصبح العالم 
متعدد الثقافات ، و بالتالي يسهل اآلن فهم الطبيعة 
الفن.  المعقدة و المتشابكة والكوزموبوليتانية لهذا 

تم إخفاء فن ديكان 
الجمهور،  ع��ن 
ح���ي���ث ك���ان���ت 
مسلطة  األض��واء 
الفن  على  دائ��م��ا 

المغولى

عناق
الثقافات

بقلم: بونام جويل
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بتنظيم  تقوم  و  التدريب  أيضا  الوكالة  تقدم  و 
تقديم هذا  أم براكش قائال:”  ورش عمل. ويضيف 
لنشاط  والفكرة األساسية  الدافع  العالم هو  إلى  الفن 
الوكالة.نود أن تنمو عملية اإلبداع فى قرية موليال 
و قد أحضرنا نموذجا لتراكوتا من المعهد الوطنى 
لالهتمام  مثير  نحو  وعلى  األزي���اء.  لتقنية 
اآلن  للتصميمات  تحديث  عملية  تجرى 
التقليدية كتجسيد  التصميمات  أن  إال 
اإلل��ه  تجسيد  ،خ��اص��ة  اآلل��ه��ة 
رواًجا  األكثر  فشنو،الزالت 

وشعبية.”
داخل  الفن  هذا  يعرف 
ميرتيكال”   “ باسم  الهند 
الصلصال  خلط  فيه  ويتم 
قش  و  الحيوانات  ب��روث 
العجينة  ت��ف��رد  ث��م  األرز 
تشكيل  ليتم  لوح  شكل  على 
للنذر.  وفاءأ  تقدم  التى  التماثيل 
ويعتبر هذا الفن حرفة يدوية أصيلة 
ماكينات  أو  جاهزة  قوالب  أى  فيه  تستخدم  ال 
و  مثل:األزميل  الحرفيين  أدوات  بعض  باستثناء 
التحف  تلك  شراء  يفضل  و  الخزافى.  وال��دوالب 
بالنفع  يعود  ذلك  ألن  مباشرة  الحرفيين  من  الفنية 

على المستهلك و على الحرفيين أنفسهم.

مرت  بحتة   يدوية  حرفة  التيراكوتا  تعد صناعة 
الستخراج  حفرة  حفر  يتم  ؛أوال:  مراحل  بعدة 
بنسبة  الحمار  بروث  الصلصال  يخلط  ثم  الصلصال 
1:4 لضمانة مرونة الخليط ، ثم يفرد الخليط ليكون 
لوح له رأس على هيئة قمة و طرف مدبب. ويستخدم 

صانع الفخار أصابعه لتشكيل اللوح على أن يراعى 
وجود تجويف فى الشكل حتى ال يتشقق اللوح 

أو ينكسر فى الفرن. ويتبع ذلك مرحلة 
بإضافة  التزيين  مرحلة  هي  أخرى 

كالمجوهرات  تبدو  إكسسوارات 
مصنوعة من كرات صغيرة من 
أو  اللوحات  تترك  ثم،  الطين. 
أيام  تسعة  لمدة  لتجف  التماثيل 
و أخيًرا تأتى مرحلة الحرق فى 

فرن متوسط الحرارة.
تنمية  وكالة  اضطلعت  قد  و 

الزراعية  غير  الريفية  المناطق 
على  الضوء  تسليط  في  ريادى  بدور 

منظمة  وهى  الحرفيين،  و  الحرف  تلك 
فى  الصغيرة  المشروعات  تعزيز  إل��ى  تهدف 
أم  لسان  على  جاء  حسبما  تقوم-  حيث  راجستان، 
“باصطحاب   بالوكالة-  تسويق  نظام  مسئول  براكش 
الحرفيين وعرض  منتجاتهم فى معارض كبيرة فى 

جايبور و نيودلهى ، من أجل أن يراها العالم.” 

مصابيح تقليدية من التيراكوتا؛ 
أسفل: لوحة تحمل التصوير 

التقليدي لإلله جانيشا

    أفضل األوقات لزيارة المكان:
الفترة من شهر أكتوبر حتى 

شهر إبريل

  كيفية الوصول إلى المكان:
تبعد محطة سكة حديد 

أودايبور مسافة 47 كم عن 
المكان. و يكمن أن يقوم المرء 
برحلة لمدة يوم من أوديبور و 

هي تبعد حوالي 60 كم

   ملحوظة هامة للسائح 
يمكن زيارة المكان خالل 

النصف األول من اليوم 
لالستمتاع برؤية الحرفيين 

أثناء إبداعهم ألعمالهم الفنية

معلومات تهمك
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ثقافة

6 6

تترك األعمال الفنية لمدة تسعة أيام كي تجف

بإضافة طبقة  يصقل  وقد  المستخدم  التراب  لنوع  تبًعا 
طالء لزيادة متانته أو إضافة لون له ومازالت التماثيل 
المنحوتة من التيراكوتا منذ قديم األزل محتفظة بهيئتها 

نظًرا لمتانة المادة الخام ومقاومتها للماء.
مثل  شأنه   ، موليال  قرية  فى  التيراكوتا  فن  .إن 
بمرور  تطور  األخ��رى،  الفنون  سائر 
تماثيل  كانت  األمر  بداية  ففى  الزمن، 
ضخمة  تماثيل  التيراكوتا  من   اآللهة 
ثم تحولت إلى لوحات زخرفية و بالط 
الصحراوية  الطبيعة  ويتخلل  للتزيين. 
لموليال  خليط من ألوان مبهجة يصبغه 
ذات  التيراكوتا  تماثيل  على  الخزافون 
الحديثة و  التصاميم  المحايدة و  األلوان 

المبتكرة.
التيراكوتا اآلن على  وال يقتصر فن 
فى  الخزافون  بدأ  فقد  األلهة،  تماثيل 
أن  إال  اليومية  الحياة  مشاهد  تصوير 
ذلك لم يؤثر على التصاميم التقليدية التي مازالت تلقى 
بوتقة  فى  ينصهران  الدين  و  الفن  أن  ونجد  رواًج��ا. 
واحدة في موليال ليشكال سويا جوهر الحياة اليومية. 

إن إنتاج األعمال الفخارية هو مصدر العيش لساكنى 
والية  فى  راجسمند  حى  فى  الواقعة  موليلة  قرية 
كيلو   50 أديبر  مدينة  عن  تبعد  التى  و  راجستان 
يعيش  حيث  الخزافين،  بقرية  القرية  وتسمى  متًرا 
الذين حولوا  بها منذ قرون طويلة عائالت الحرفيين 

مثل:  فنية  إب��داع��ات  إل��ى  الصلصال 
تشاندرا  الكسهيماليل،ودينش  عائلة 
العائالت  تلك  كومهارو. وقد اشتهرت 
تصور  التى  التراكاتا  لوحات  بإنتاج 
القرابين ، وقد ورثت أجيالهم الموهبة 
لمسته  جيل  كل  أضاف  و  جد  عن  أبًا 

الخاصة على هذا النوع من الفن.
و  قوتها  ف��ي  التيراكوتا  تشبه  
لذلك  و  السيراميك،  م��ادة  صالبتها 
في  األحيان  بعض  في  تستخدم  فهي 
البناء المعماري و ألغراض الزخرفة 
حضارات  مختلف  وعرفتها  الفنية. 

العالم منذ قديم األزل. وكلمة تراكوتا تعنى حرفيا “ 
ما  وهو  التراب  من  تصنع  ألنها  المخبوز”،  التراب 
اللون  هذا  ويتغير  للحمرة  المائل  البنى  اللون  يكسبها 

ل�����م ي����ع����د ف��ن 
ال���ت���ي���راك���وت���ا 
على  م��ق��ص��ورا 
تماثيل  إب�����داع 
بدأ  فقد  األل��ه��ة، 
فى  ال��ح��رف��ي��ون 
مشاهد  تصوير 
اليومية من  الحياة 

حولهم
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تعود أصول  األعمال الفنية المصنوعة من التيراكوتا والمنتشرة في كل أنحاء العالم إلى قرية 
صغيرة في والية راجستان

األعمال المصنوعة من التيراكوتا تصور مشاهد من الحياة اليومية في القرية

ثقافة

فنية من الصلصال
تشكيل إبداعات

بقلم: كالياني براشير
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قصص نجاح

الهندية-  السوق  في  راسخة  مكانة  اآلن  لها  أصبح  التي 
بدأت تدرك الحاجة إلى المحتوي المحلي  للوصول إلى 
مشاهديها، وأدركت  أن  الطلب  علي المحتوي المحلي 
ينمو بشكل متسارع مقارنة بمحاوالت فرض الشكل ذي 

الطابع الدولي على تلك األفالم.”
مثل  المحلية  المتحركة   الرسوم  إنتاج  نجاح  إن 
كريشنا  وليتل  وهنومان  صهيبازاد  وتشار  كوتشاديان 
التحول  هذا  علي  مؤشرات  جميعها  تعد  بهيم  وتشوتا 
و  التجارة  غرف  اتحاد  عن   الصادر  التقرير  وقدر   .
الرسوم  صناعة  أن   2014 لعام  الهندي  الصناعة 
بعد  ما  ومرحلة  البصرية  الهندية،والتأثيرات  المتحركة 

فيلم تونبور كا سوبرهيرو أول فيلم هندي يجمع بين 
األكشن و األنيمشين ثالثي األبعاد

حظت 
شخصيات بال 
جانيشا بحب 
كبير 

في  مليار روبية  بلغت 39,7  الهندية  السوق  في  اإلنتاج 
المائة في عام  في  نمو 12,4  لتسجل معدل  عام 2013 
2014. وبذلك، فإن حصة الخدمات والرسوم المتحركة 
وإنتاج الرسوم المتحركة وصلت إلي 12.7 مليار روبية 
النمو  معدل  بوصول  التوقعات  مع   .2013 عام  في 
خالل  المائة  في   7.1 إلى  المتوقع   السنوي  التراكمي 
الفترة 2018-2013، فإنه لم يعد ببعيد أن تنافس صناعة 
الصعيد  على  األخرى  الدول  الهندية  المتحركة  الرسوم 

العالمي في هذا المجال. 
طرحها  “التي  الهند  في  “ صنع  لمبادرة  استلهاما  و 
أعلنت   ، مودي  ناريندرا  السيد/  الهند  وزراء  رئيس 
عن  االتحادية  الحكومة  في  اإلذاع��ة  و  اإلعالم  وزارة 
إنشاء مركز قومي للتميز في األلعاب والرسوم المتحركة 
المتوقع  ومن   .2014 ميزانية  ضمن  البصرية  والفنون 
فن  علي  للتدريب  هام  مقصد  بمثابة  المركز  يكون  أن 
األبعاد  الثالثية  البصرية  والمؤثرات  المتحركة  الرسوم 
اإلعالم  إدارة  رئيس  كومار  أرون��ا  وق��ال  واألل��ع��اب. 
“إنني  الرقمية:  مايا  باستوديوهات  اإلذاعية  والشئون 
اعتقد أن الخطوة التي قامت بها الوزارة هي خطوة هامة 
يقوموا  كي  كبيرة  بصورة  الشباب  تشجيع   إلى  تهدف 
المتحركة واأللعاب  الرسوم  بدور هام في تطوير قطاع 
علي  العرض  يقتصر  أال  المتوقع  ومن  أكبر.”  بصورة 
دعم  سيتضمن  أيضا  لكنه  والتوظيف،و  الدخل  زي��ادة 

حقوق الملكية الفكرية للهنود في هذا القطاع .
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حقق فيلم ليتل كريشنا نجاحاً مذهالً؛ أسفل: فيلم “رودسايد روميو” أول فيلم أنيميشن تجاري تنتجه بوليوود  لقطة من فيلم األنيمشين “تشار ساهيبزاد” الناطق بلغة الهندي

مسلسل  فهو  بكثير  كريشنا  ليتل  مسلسل  شعبية   2008
من  المتحركة  الرسوم  تقنية  يستخدم  كوميدي  تليفزيوني 
جرين  لشركة  التنفيذي  الرئيس  تشيالكا  راجيف  إخراج 
جولد . وعلي الرغم من اقتباس شخصية بهيم من الملحمة 
الهندية مهابهاراتا،إال أن تشيالكا أكد أن شخصية تشوتا 
بهيم ال تقتصر علي األساطير . وقال السيد/ راجيف في 
ابتكر شخصية  أن  أردت   “ الصحفية:  المقابالت  إحدى 

لألطفال وتكون حصرية ألبناء الهند.” 
وببساطة يعرف مسلسل تشوتا بهيم بأنه أول مسلسل 
طرق  له  توفرت  حيث  ناجح،   هندي  متحركة  رسوم 
المدارس  ومنتجات  األطفال  مالبس  مثل  عديدة  تسويق 

اتفاقيات  جانب  إل��ى  ه��ذا   ، والكوميديا  
الهند  وقعتها  التي  المشترك  اإلنتاج 

الماضية  السنوات  م��ر  علي 
المملكة  م��ث��ل:  دول  م��ع 

وألمانيا  وايطاليا  المتحدة 
وبولندا وفرنسا ونيوزلندا 
وال��ب��رازي��ل،  واسبانيا 
علي  شجعت  وال��ت��ي 
ال���ت���ع���اون وت���ب���ادل 
والمواهب  الخبرات 

. والتكنولوجيا 
اآلن  أص���ب���ح  ل��ق��د 

يتعاون  أن  الممكن  من 

صناع الرسوم المتحركة معا ويتبادلوا األفكار اإلبداعية 
انيفيست  مثل  فاعليات   في  ويتالقوا  الفنية  والمعرفة 
الهند ، وهو أكبر مهرجان سنوي في شبه القارة الهندية 
عام  الهند  في  المتحركة  الرسوم  جمعية  من  كل  نظمته 
2005  ومنظمة مومباي غير الهادفة للربح. ومن أشهر 
الفاعليات األخرى  تلك التي أقامتها أكاديمية مايا لعلوم 
أفالم  جوائز  الدولي  الهند  مهرجان  المتقدمة  السينما 
خالله  يتم  حيث   ،  2003 عام  في  بدأ  الذي  األنيميشن 
توزيع الجوائز على األعمال المتميزة في مجال الرسوم 
المتحركة  للرسوم  مايا  أكاديمية  توفر  و  المتحركة. 
المؤثرات  و  األب��ع��اد  ثالثي  األنيميشن  تعليم 
وتصميم  األف��الم  وصناعة   البصرية 

الرسومات واأللعاب.
كبير  ط��ل��ب  وه��ن��اك 
المحلي  المحتوى  على 
المتحركة  للرسوم 
ك��ي��ت��ان  وي���ذك���ر   .
العام  المدير  ميهتا  
مايا  باستوديوهات 
ال��رق��م��ي��ة ل��وس��ائ��ل 
في  والترفيه  اإلع��الم 
عام  الصناعة  تقرير 
القنوات  إن   “  2014
الدولية-  التليفزيونية 
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قصص نجاح

في أفالم الرسوم المتحركة الهندية . وقد كان فيلم كيريت 
خورانانز تونبوور كا سوبر هيرو عام 2010 أول فيلم 
هندي يجمع بين تقنية الحركة و األنيميشن الثالثي األبعاد 
بوليوود  ألمع نجوم في  الفيلم من بطولة مجموعة من   ،

لقطة من فيلم األنيمشين “تشار ساهيبزاد” الناطق بلغة الهندي

لقطة من المسلسل 
التليفزيوني الشهير 

تشهوتا بهيم

الفيلم نجاحا معتدل  وهم: أجاي ديفجن وكاجول  وحقق 
رسوم  فيلم  أول  المحارب  األمير  فيلم  يعد   : ارجون   .
شركة  وإنتاج  شودهوري  ارناب  إخراج  من  متحركة 
موشن بيكتشرز ووالت ديزني بيكتشرز الذي تم عرضه 
عام 2012 في الهند  والواليات المتحدة في وقت واحد 
من أكثر األفالم التي اشتهرت بالمحتوي واإلنتاج . وقد 
فيلم روائي طويل ثالثي  أول  شهد عام  2014 صدور 
البعاد مثل كوتشادايان وتشار ساهيبازاد ومايتي راجو: 

رايو كولينج. 
أصلية  شخصيات  الصغيرة  الشاشة  علي  ظهرت  و 
أدوار  لتجسد  بهيم  وتشوتا  وجانيشا  كريشنا  مثل: 
الشخصيات األخرى المعروفة مثل توم وجيري وباباي 
التنفيذي  المدير  أشيش  إس.كيه.  يوضح  و  ودورايمون. 
ابتكرت  التي  المحدودة-  المتحركة  للرسوم  بيج  لشركة 
إن  قائال  الصغير-  كريشنا  أو  كريشنا  ليتل  مسلسل 
نقلت  كما  -و  ألنه  للبداية  جيدة  نقطة  كانت  األساطير 
وسائل اإلعالم في تقرير  أنه “في كل مرة  تؤدي فيها 
هذه  لتجعل  مضاعفاً  مجهوداً  تبذل  أن   عليك  شخصية 
الشخصية ذات طابعاً مميزاً. ولتقليل حجم المخاطر إلى 
أدنى حد ممكن يمكن االستعانة بجميع القصص والسمات 
الموجودة بالفعل. وقد كان  أول بث لمسلسل ليتل كريشنا 
على قناة نيكلوديون في مايو 2009، حيث تدور أحداثه 
حول المواقف المثيرة من طفولة اإلله كريشنا في الهند. 
عام  تم عرضه  الذي  بهيم  تشوتا  مسلسل  تجاوز  وقد 
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بداية من أول فيلم رسوم متحركة بأسلوب األنيميشن 
في عام 1941 - و الذي أخرجه الفنان دادا صاحب 
الهندية- وصوال  فالك الذي يوصف بأنه أبو السينما 
التلفزيوني  المسلسل  وهو  بهيم،  تشوتا  فيلم  إلى 
الذي   2008 عام  في  األنيميشن  بأسلوب  الكوميدي 
رحلة  أن  نجد   ، أنيميشن  جولد  أنتجته شركة جرين 

بأسلوب  فنية  أعمال  إنتاج  مع  الهند 
على  كبيرا  شوطا  قطع  قد  األنيميشن 

مدى السبعة عقود الماضية.
السابقة  الجهود  من  الرغم  على 
التي قامت بها الهند في صناعة أفالم 
في  تجلت  والتي  المتحركة  الرسوم 
انيك  اور  ايك  الشهير  األنيميشن  فيلم 
فيلمز  بإنتاجه شركة  قامت  الذي  ايكتا 
 1974 عام  في  إنديا  آوف  ديفيشن 
الناجحة  التليفزيونية  والمسلسالت 
أيا  غاياب  مسلسل  مثل  باألنيميشن  
والذي شكل بداية قوية لفن األنيميشن 

في الهند ، إال أن الطلب الكبير علي المهارات الفنية 
ازدهار  من  حد  األجنبية  اإلنتاج   دور  جانب  من 

صناعة الرسوم المتحركة الهندية . 
الهندية  المتحركة  الرسوم  صناعة  ساهمت  لقد 
بشكل بارز وعلى مدى السنوات الماضية في ابتكار 
تأثيرات  وإضافة  المتحركة  الرسوم  شخصيات 
والت  مثل:  العمالقة  العالمية  الشركات  على  خاصة 

ودريم  وبيكسار  وسوني  ب��راذارذ  وزارن��ر  ديزني 
باللغة  الناطقة  العاملة  القوي  وركس . كما أن توافر 
اإلنتاج  تكلفة  انخفاض  مع  كبير  بشكل  االنجليزية 
الطلب  انخفاض  جانب  إلى  المعدات  أحدث  وتوافر 
في السوق المحلية قد أدت جميعا إلى ظهور مومباي 
وتريفاندروم  أب��اد  وحيدر  وبنجالورو  وتشيناي 
التعهيد  مراكز  كبري  من  باعتبارها 

في مجال صناعة الرسوم المتحركة.
الرسوم  صناعة  رواد  ساهم  كما 
بعض  شهرة  ف��ي  أيضا  المتحركة 
باي  حياة  فيلم  مثل  عالميا  األف��الم 
ال��س��ن��وات  . وف���ي  وب��روم��ي��ث��ي��وس 
الرسوم  صناعة  رواد  قام  األخيرة، 
الفنية  المعرفة  بين  بالجمع  المتحركة 
وكان  أعمالهم.  في  الفني  واإلب��داع 
يعد  الذي  هانومان-  عن  فيلم  ظهور 
أول وأشهر فيلم  رسوم متحركة هندي 
بمثابة   -2005 عام  في  األبعاد  ثنائي 
األفالم،حيث  في  المترجم  المحتوي  البتكار  بداية 
الشخصيات  أحد  الفيلم حول هانومان   أحداث  تدور 

الرئيسية في ملحمة رامايانا . 
لقد حاولت بوليوود عمل أول فيلم رسوم متحركة 
تجاري لها في عام 2008 وهو فيلم رودسايد روميو 
الهند  ديزني  وتوزيع  فيلمز  راج  ياش  إنتاج  من   ،
والذي كان بمثابة خطوة صغيرة نحو ملكية المحتوي 

ل����ق����د س���اه���م 
ال���م���ح���ت���رف���ون 
مجال  في  الهنود 
في  األن��ي��م��ش��ي��ن 
الشركات  إب��داع 
الضخمة  العالمية 
المجال  ه��ذا  ف��ي 
والت  شركة  مثل 

ديزني

لقطة من فيلم كوتشاديان أول فيلم متحرك ثالثي األبعاد
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قصص نجاح

تشهد صناعة أفالم األنيميشن الهندية مرحلة فريدة من التقدم حيث تخطو خطا ثابتة نحو التقدم 
وتعطي لهذه الصناعة حقها . ويقود هذا التغيير الذي شهدته هذه الصناعة مجموعة من عباقرة 

فن األنيميشن المعاصرين أمثال تشوتا بهيم وهانومان وليتل كريشنا ... 

شخصيات األنيمشين 
الهندية مستوحاة بصورة 
كبيرة من األساطير 
الهندية القديمة 

ازدهار كبير لصناعة
أفالم األنيميشن 

بقلم:  نيدهيليخا ساهاي
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حل  إلى  تتوصل  أن  علمائها  بجهود  الهند  استطاعت  لقد 
ذلك  و  األطفال  بين  الحاد  لإلسهال  شيوعا  األكثر  للسبب 
الذي دشنه رئيس الوزراء  لقاح روتافاك  إنتاجها  من خالل 
السيد/ناريندرا مودي خالل شهر مارس. و قد تم تطوير و 
الهندية  بايوتك  بهارات  شركة  يد  على  اللقاح  هذا   تصنيع 
أن يساعد  المتوقع  أباد. ومن  الموجودة في حيدر  المحدودة 

اللقاح على الحد بشكل كبير الحد من الوفيات 
بين األطفال الرضع بسبب اإلسهال المتسبب 
أخرى  وأجزاء  الهند  في  الروتا  فيروس  فيه 
فيروس  أن  بالذكر  الجدير  من  و  العالم.  من 
الروتا القاتل يتسبب في وفيات أكثر من 450 
إلى  العالم باإلضافة  أنها  ألف حالة في جميع 
منهم  الهند سنويا  في  ألف شخص  وفاة 110 

80 ألف من األطفال.
على  الحثيثة  الجهود  و  للشراكة  ونتيجة 
التكنولوجيا  قسم  بين  سنة  من 25  أكثر  مدى 
من  والعديد  بايوتك  بهارات  بشركة  الحيوية 
المنظمات الهندية والدولية، تم بنجاح إطالق 
و  تطويره  يتم  لقاح  أول  وهو  روتافاك  لقاح 

إنتاجه محليا في الهند.
المحدودة   الهندية  بايوتك  بهارات  شركة  شاركت  و 
في  االختيار  عليها  وقع  حيث  اللقاح،  وإنتاج  تطوير  في 
الهندي- اللقاحات  برنامج  جانب  من   1997-1998 عام 
المتبعة  الحكومية  القياسية  المعايير  أساس  على  األمريكية 

في هذا المجال. و بذلك، يعد هذا اللقاح هو ثالث لقاح مضاد 
لفيروس الروتا متوفر على مستوى العالم و وهو األرخص 

مقارنة بأسعار باقي اللقاحات. 
المضادة  اللقاحات  ببيع  حاليا  األجنبية   الشركات  تقوم  و 
لفيروس الروتا في الهند مقابل 1100 روبية للجرعة الواحدة، 
الروتافاك  لقاح  بيع  بايوتك  بهارات  شركة  تقترح  حين  في 
الهندية  للحكومة  للجرعة  روبية    63 مقابل 

وغيرها من الدول ذات الدخول المنخفضة.
الهند  أن  الهندي  ال��وزراء  رئيس  قال  و 
دولة ذات مساحة كبيرة و تتسم بالتنوع الهائل 
التحديات  من  العديد  تواجه  تزال  ال  أنها  و 
رئيس  وأع��رب  واالقتصادية.  االجتماعية 
هذا  تطوير  يكون  أن  في  أمله  عن  ال��وزراء 
أعلى  مستويات  لتحقيق  الدافع  بمثابة  اللقاح 
في  والتصنيع  والتطوير  البحث  أنشطة  من 
الهند ليس فقط في مجال العلوم الطبية، ولكن 
في  المتقدمة  المجاالت  من  غيرها  في  أيضا 

والتكنولوجيا. العلوم 
الهندية  بايوتك  بهارات  شركة  وقدمت 
تكنولوجيا  عن  عالمية  اختراع  براءات  أربع 

لقاح روتافاك في أكثر من 20 دولة.
و يمتلك مصنع شركة بهارات بايوتك في وادي الجينوم 
مليون   300 طاقتها  تبلغ  تصنيعية  ق��درة  أب��اد  حيدر  في 

جرعة سنويا.

رئيس وزراء الهند السيد/ ناريندرا مودي خالل تدشين لقاح روتافاك

شركة  اق��ت��رح��ت 
بايوتك  ب��ه��ارات 
لقاح روتافاك  بيع 
روبية   63 مقابل 
ل��ل��ج��رع��ة وه��و 
األرخص  السعر 
ب��ي��ن ال��ل��ق��اح��ات 
لفيروس  المضادة 
ال����روت����ا ع��ل��ى 

مستوى العالم
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من المتوقع أن يساعد اللقاح المضاد لفيروس الروتا “روتافاك” -المصنوع في الهند- على 
الحد بشكل كبير من وفيات الرضع في الهند وأجزاء أخرى من العالم

تم اإلشادة بجهود تطوير هذا اللقاح باعتباره نموذج لقدرات الهند العالية في مجال البحث المتقدم

تصنيع أول لقاح محلي
مضاد لفيروس الروتا
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إمكانيات  تتوفر 
ه��ائ��ل��ة ف���ي ه��ذا 
التجاري  السوق 
تجعله  ال��ح��دودي 
قادرا على إحداث 
التجارة  في  ثورة 
وتحسين  الثنائية 
مستويات المعيشة 

في كال البلدين

هذا  إلقامة  المركزية  النقطة  لتكون هي  تريبورا  منطقة  على 
كانت  المنطقة  هذه  أن  بالذكر  الجدير  فمن  الحدودي.  السوق 
ثم،  من  و  متكاملة.  اقتصادية  وحدة  التاريخ  مدى  على  تمثل 
فإنه من الحكمة العمل على استعادة الروابط التجارية وأشكال 
التواصل التي كانت موجودة خالل فترة ما قبل 
التقسيم من أجل االستفادة من اإلمكانات الكاملة 

المتوفرة في المنطقة.
و تعتبر حالة االستقرار السياسي في كل من 
مثل  التحتية  البنية  تطوير  و  وبنجالديش  الهند 
أخاوراه-اجارتاال  الحديدية  السكك  خط  إقامة 
من العوامل الرئيسية األخرى الداعمة الستعادة 
في  أنه  نجد  هنا  ومن  التجارية.  الروابط  تلك 
ضوء توافر مثل هذه العوامل و اقترانها بدعم 
الروابط بين منطقة تريبورا و بنجالديش، فإن 
يمكن أن يتم العمل على توسيع قاعدة المشروع 
تحت  بأكملها  الهند  شرق  شمال  منطقة  لتنضم 
بوابة  بمثابة  المشروع  هذا  يكون  أن  يمكن  وبالتالي  مظلته.  
الهند إلى منطقة جنوب آسيا على النحو المستهدف في الخطة 

الخاصة برؤية شمال شرق الهند لعام 2020. 

في  التجارة  وزير  و  سيثرامان  نيرماال  السيدة/  والصناعة 
بنجالدش السيد/ طوفيل أحمد بافتتاح نقطة التجارة الحدودية 
في 13 يناير 2015 . ويقع هذا السوق التجاري في جنوب 
جانب  على  فيني  ومنطقة  الهندي  الجانب  على  تريبورا 

وبنجالدش. و يتم فتح السوق مرة واحدة في 
البلدين  كال  من  للمواطنين  ويمكن  األسبوع، 
 5 قطرها  نصف  دائرة  داخل  يعيشون  الذين 
محليا  المنتجة  والمحاصيل  السلع  تجارة  كم 
وتقبل  ال��ح��دودي.  السوق  ه��ذا  مناطق  في 
تعامالت  في  البلدين  لكال  المحلية  العمالت 
هذا السوق، وال يتم فرض أي ضرائب محلية 
متفق  قائمة  في  موضحة  سلعة   16 بيع  على 
عليها، وهي تشمل محاصيل زراعية وتوابل 
األخشاب(  )باستثناء  الغابات  من  ومنتجات 
و  وال��دواج��ن  األلبان  ومنتجات  واألسماك 
إلقامة  التخطيط  تم  وق��د  األس��رة.  منتجات 

أربعة أسواق حدودية مماثلة بعض في تريبورا - واحد في 
في  الرابع  و  دهاالي  منطقة  في   واثنان  سيباهيجاال،  حي 
يقع االختيار  المصادفة أن   قبيل  شمال تريبورا. وليس من 

قام كل من وزير الدولة )تكليف مستقل( للتجارة والصناعة السيدة/ نيرماال سيثرامان و وزير التجارة في بنجالدش 
السيد/ طوفيل أحمد بافتتاح نقطة التجارة الحدودية في 13 يناير 2015 
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اتجاه عقارب الساعة من أعىل: علميات 
التجارة يف السوق التجاري الحدودي 
؛ املساحة املخصصة للسوق التجاري 

الحدودي؛ نقطة تفتيش اجارتاال عىل الحدود 
بني الهند وبنجالديش

البالد  أنحاء  بباقي  جغرافي ضعيف  اتصال  فلديها  الشرقية 
عبر ممر يُعرف باسم ممر “تشيكينز نِك”. 

وكانت اآلثار االقتصادية لهذه التغيرات وخيمة و كارثية 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى. و تسببت الطرق الجديدة في 
قضت  إنها  القول  يمكن  و  القديمة  التجارية  األنماط  تعطيل 

تقريبا على األنظمة التجارية في هذه المنطقة.
منطقة  في  الطرق  أن  بالذكر  الجدير  من  و 
الشمال الشرقي- التي كانت تمر عبر شرق 
باكستان- قد انقطعت باإلضافة إلى قطع 
السكة  عن  آس��ام  الحديد  السكة  خط 
التي  األم��ور  وه��ي  الهندية؛  الحديد 
البنغال  في  الجوت  صناعة  أصابت 
ميناء  فقدان  أن  إلى  باإلضافة  بالشلل 
صناعات  اتخاذ  إلى  أدى  شيتاجونج 
أطول  طريقا  الهندية  واألخشاب  الشاي 
و  حاليا(.  )كولكاتا  كالكوتا  ميناء  إل��ى 
وقعت  التي  الوخيمة  العواقب  حجم  يعي  لمن 
سوق  أول  إقامة  أهمية  الفور  على  سيعرف  التقسيم  بسبب 
تريبورا.  في  وبنجالديش  الهند  بين  الحدود  على  تجاري 
الحدودي  التجاري  السوق  هذا  في  هائلة  إمكانيات  وتتوفر 
تجعله قادرا على إحداث ثورة في التجارة الثنائية وتحسين 

مستويات معيشة السكان على الحدود في كال البلدين.
للتجارة  مستقل(  )تكليف  ال��دول��ة  وزي��ر  من  كل  ق��ام 

مما ال شك فيه أن الحرية السياسية توفر مناخا أفضل يتيح 
نجد  حاالت  هناك  ولكن،  االقتصادية.  الفرص  من  المزيد 
وضع  في  حديثا  استقاللها  على  تحصل  التى  المناطق  فيها 
أسوأ مما كانت عليه قبل االستقالل،وهذا بالضبط ما حدث 
حصلت  لقد   .1947 عام  في  الهند  شرق  شمال  منطقة  في 
الهند على استقاللها عن الحكم البريطاني واستيقظت- تماما 

“الحياة  على  للهند-  وزراء  رئيس  أول  ذكر  كما 
ذلك  على  ترتب  وما  التقسيم  ولكن  والحرية”، 

تحررت  )التي  الشرقية  باكستان  إنشاء  من 
دولة  باسم  اليوم  لتُعرف   1971 عام  في 
بنجالديش(، و هو األمر الذي جعل جزءاً 
وجدت  حديثا  المستقلة  األم��ة  من  كبيراً 
بين  األم  الدولة  عن  بعيدا  انسلخت  نفسها 

عشية وضحاها.
واقعاً  القديمة  تريبورا  مملكة  شهدت  و 

و  االستقالل  بقصة  المتعلقة  الصفقة  بعد  جديداً 
ما أعقبها من عملية التقسيم. ونجد أن جزء من تلك 

التاج  حكم  تحت  مباشرة  يقع  كان  الذي   - القديمة  المملكة 
بداية  بنجالديش  دولة  باسم  يُعرف  اليوم  أصبح  البريطاني 
من عام1947، في حين أن بقية تلك المملكة انضم لالتحاد 
نعرفها  كما  تريبورا،  فإن  بذلك  و   .1949 عام  في  الهندي 
جميعها  جهات  ثالث  من  باليابسة  محاطة  منطقة  اليوم، 
الشمالية  الواليات  أما  بنجالديش،  لدولة  تابعة  مناطق 
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تعد مسألة بناء عالقات تجارية بين منطقة تريبورا و بنجالديش 
جزءا هاما في إطار الجهود التي تبذلها الهند من أجل  تعزيز 

عالقات حسن الجوار مع جيرانها. و يساعد هذا األمر في دمج باقي 
أسواق المنطقة الشمالية الشرقية في االقتصاد الهندي و فتح الطريق 

من أجل دعم حركة التجارة مع منطقة جنوب شرق آسيا

بوابة العبور إلى
 مستقبل مشرق
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في  غرفتين  تهيئة  المشروع  في  تم  الكندي.  الهندية  البيئة 
المنزل الواحد من خالل االستعانة بتكنولوجيا جدار ترومب 
و ذلك للحصول على الطاقة بصورة مباشرة. وقد تلقت أكثر 
من 508 عائلة في منطقتي ليه وكارجيل دعما و مواد البناء 
الشمسية  المنازل  لبناء  البيئي  للتطوير  الداخ  مجموعة  من 
الدولية،  الحكومية  غير  المنظمات  من  الدعم  على  عالوة 
والتضامن،  البيئة  و  المتجددة  الطاقة  مجموعة  ذلك  في  بما 
بين  المشتركة  منظمة  الهولندية،  والمجموعة 

الكنائس للتعاون اإلنمائي.
النواحي  على  الهائلة  التأثيرات  ظل  في  و 
البيئية واالجتماعية والمالية و الصحية وكذلك 
على مستوى النظافة والطاقة، اكتسبت الهندسة 
في  كبيرة  شعبية  الشمسية  السلبية  المعمارية 
القرى النائية في منطقة الداخ. وتسعى مجموعة 
الداخ للتطوير البيئي  جاهدة و بصورة مستمرة 
من أجل تعريف جميع أصحاب المصلحة من هذه التكنولوجيا 
العالمية.   والصحة  المتوازن  النمو  األمد على  بتأثيرها طويل 
وكشفت المتابعة العميقة العمق للمبادرة عن انخفاض ملحوظ 
بنسبة حوالي 65 في المائة في استهالك الوقود الخشبي، أي 
ما يقارب اثنين طن من الكتلة الحيوية. و أثر ذلك أيضا على 
يتيح  مما  النادرة،  البرية  الشجيرات  اقتالع  عمليات  تراجع  
عملية التجديد و احتواء ظاهرة التصحر باإلضافة إلى توفير 
كمية كبيرة من الروث تستخدم لتخصيب التربة وزيادة قدرة 

التربة الرملية الملساء على االحتفاظ بالرطوبة.

تحاول مجموعة الداخ للتطوير البيئي تحسين مواقد المطبخ للحد من استغالل الموارد الطبيعية الشحيحة

التكاليف ومدى توافرها. و  القدرة على تحمل  يتوقف على 
الشحيحة  الطبيعية  الموارد  استخدام  في  اإلسهاب  يتسبب 
في حدوث ضرر بيئي ال يمكن إصالحه. باإلضافة إلى أن 
تلوث الهواء يمثل خطرا آخر. وقد حاولت مجموعة الداخ 
للتطوير البيئي تشجيع الجميع على استخدام الطاقة الشمسية، 
وتحسين  المحلية،  الموارد  على  المعتمدة  العزل  وتقنيات 
المناسبة.  المعمارية  للتصاميم  وفقا  البناء  و  المطبخ  مواقد 

وقد تم تطوير تكنولوجيا جدار ترومب على 
أساس الحصول على الطاقة الشمسية السلبية 
والتقليل من فقدان الحرارة من خالل تصاميم 

مختلفة وتقنيات العزل.
مجموعة  ق��ام��ت    ،1984 ع��ام  وف��ي 
نظام   75 بتركيب  البيئي  للتطوير  الداخ 
السلبية  الشمسية  الطاقة  أساس  على  شمسي 
مشروع  مع  الشراكة  و  بالتعاون  ذل��ك  و 

الزمان على  أولية. وبعد مرور عقدين من  الداخ كمرحلة 
ظهورها، شهدت أساليب البناء وفقا لنظام الطاقة الشمسية 
غير  المنظمات  اعتمدت  حيث  لها،  مثيل  ال  نموا  السلبية 
هذه  على  أيضا  المحلية  والحكومة  والجيش  الحكومية 

التكنولوجيا في منشأتها. 
و خالل الفترة من عام 2003 إلى عام 2014، تم بناء 
116 منزال في القرى النائية في منطقة تشانجثانج من قطاع 
بتكنولوجيا جدار ترومب وتحققت  ليه  دوربوك في منطقة 
مرفق  من  المقدم  الدعم  بفضل   ذلك  و  مباشرة،  مكاسب 

تلقت أكثر من 508 
منطقتي  في  عائلة 
ليه وكارجيل دعماً 
من مجموعة الداخ 

للتطوير البيئي

Innovation_Ladakh_Arabic.indd   55 14/04/15   6:35 PM



W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   n        n 5مايو- يونية 2015   3

تستخدم تصاميم وتقنيات العزل لتقليل فقدان الحرارة في منازل الدا

هذا  م��ن  ال��ه��دف 
هو  ال���م���ش���روع 
ت��ح��ق��ي��ق أق��ص��ى 
من  ممكن  ق���در 
من  االس���ت���ف���ادة 
الشمس،  ح��رارة 
الطاقة  وتخزين 
داخ��ل  الشمسية 

المبنى 

المناخية الوعرة و القاحلة  بيئة مناسبة لتوفير الكتلة الحيوية 
التدفئة  وأن  والسيما  و  الحرارة،  درجات  لمواجهة  للتدفئة 

خالل أشهر الشتاء أمر ال غنى عنه من أجل البقاء.
عدم  أن  كبيرة  بصورة  المعروف  وم��ن 
توافر الطاقة بشكل كامل من شأنه أن يتسبب 
الناس  غالبية  أن  نجد  و  الفقر.  حدة  زيادة  في 
على  الحصول  يستطيعون  ال  المكان  هذا  في 
االعتماد  يمكن  التي  األساسية  الطاقة  مصادر 
كبير  بشكل  اعتمادهم  ينصب  حيث  عليها، 
الكتلة  من  المستمدة  الطاقة  مصادر  على 
الحيوية. و من ثم، فإن نقص الحطب والوقود 
قد  الثمن  باهظة  بأسعار  المستورد  التقليدي 
أن  كما  الطاقة.  ضعف  من  حالة  إلى  يؤدي 
بالدفء  تتمتع  ال  الداخ  منطقة  في  المنازل 
أقل  الغرفة  درجة حرارة  تصل  وقد  الطبيعي 
من -10 درجات مئوية. وبدأ استعمال المواقد 
التقليدية المعروفة باسم شولهاس التي تستخدم  روث البقر، 
و/ الكيروسين  استخدام  جانب  إلى  الشجيرات  و  والخشب، 
أو أنظمة التدفئة المعتمدة على الغاز الطبيعي المسال، وهذا 

على  مبنية  و  منتشرة  الجبلية  المناطق  في  المنازل  أن  إلى 
الجنوبية. المنحدرات 

بإمكانات هائلة من حيث  أنعم هللا على منطقة الداخ  لقد 
ذلك  من  العكس  على  و   ، الشمسية  الطاقة 
 7 إلى   6 بين  ما  تتراوح  فترة  تشهد  فإنها 
البرودة  شديدة  المناخية  الظروف  من  أشهر 
سطوع  و  الصيف  فترة  أما  التجمد.  لدرجة 
مناسبة  يجعلها  المنطقة  ه��ذه  في  الشمس 
من  الطاقة  من  المصدر  هذا  على  للحصول 
هذا المورد الطبيعي ، وبالتالي يمكن االعتماد 
معقولة  بأسعار  توفيرها  و  الطاقة  هذه  على 
من  وغيرها  التدفئة  ألغراض  استخدامها  و 
مجموعة  تشارك  و  اليومية.  االحتياجات 
غير  منظمة  وهي   ، البيئي  للتطوير  الداخ 
الطاقة  تسخير  في  طويلة  فترة  منذ  حكومية، 
الطبيعية  الظروف  مختلف  وسط  الشمسية 

العمارة  وتهدف  األحيان.  بعض  في  صعبة  تكون  قد  التي 
أشعة  جمع  إلى  السلبية  الشمسية  الطاقة  بأسلوب  المصممة 
الشمس خالل أوقات النهار. وال توفر الظروف الجغرافية-
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مفهوم  هو  السلبية  الشمسية  بالطاقة  تعمل  منازل  تصميم 
معماري مستجيب للبيئة يتضمن ميزات مثل: توجيه الموقع 
المقترح للبناء، وسائل التظليل واستخدام مواد البناء المناسبة 
من أجل الحفاظ على الطاقة المستخدمة في التدفئة والتبريد 
الطاقة  من  االستفادة  خالل  من  للمباني  الداخلية  واإلضاءة 
البناء منطقة الداخ  في  النموذج  هذا  تقديم  تم  وقد  الشمسية. 
الواقعة في جبال الهيمااليا و تحديدا في منطقة ظل المطر في 
جبال الهيمااليا الكبرى. ويكمن الهدف من هذا المشروع في 
تحقيق أقصى قدر ممكن من االستفادة من حرارة الشمس، و 
توزيع الحرارة بشكل أمثل و تخزين الطاقة الشمسية داخل 

المبنى و تقليل فقد الحرارة في الظروف المناخية الباردة.
وتعتبر هذه المنطقة من المناطق المناسبة للغاية للتطبيق 
المشروع نظرا لوقوعها في مجال نموذجي بالنسبة لإلشعاع 
المنطقة تشهد سنويا  بالذكر أن هذه  الجدير  الشمسي. و من 
تستطع  و  السحب  من  خالية  يوم   300 إلى   250 بين  ما 
على  العالمية  الشمسية  الطاقة  متوسط  يبلغ   و  الشمس  فيها 
المستوى األفقي يختلف من 5530 إلى 6360 وات ساعة/
تصميم  في  للغاية  الهامة  البيانات  فإن  ذلك،  ومع  م2/يوم. 
المتعلقة  تلك  هي  السلبية  الشمسية  بالطاقة  تعمل  منازل 
ميل  بدرجة  الشتاء  أشهر  خالل  العالمي  الشمسي  باإلشعاع 
بيانات  وكشفت  أفقية.  تكون  المنزل  جدران  أن  حيث   90
عن  جمعها  تم  المنطقة  في  الشمسية  الطاقة  عن  تفصيلية 
أن  درجة   90 و   50/35/20 ميل  بزوايا  األفقية  الوضعية 

جدار ترومب أو حائط الطاقة الشمسية: يتم تثبيت 
ألواح الزجاج المزدوجة على جدار من جدران 

المنزل المواجهة ناحية الجنوب، حيث يشكل الجدار 
والزجاج  حيز هوائي، و يكون الجدار الخرساني 

نسبته )8 “1’( ]الجدران العازلة و السقف 
واألرضية[. وتقوم أشعة الشمس الساقطة على 

الجدار بتسخين الهواء الموجود بين الجدار والزجاج 
, الهواء الساخن يصعد إلى أعلى داخال المنزل عبر 

فتحات في الجدار , هواء بارد يدخل من فتحات 
أسفل الجدار ليعوض الهواء الساخن , تستمر الدورة 
الطبيعية للهواء طالما هناك فرق درجات حرارة بين 

أسفل الجدار و أعاله 

الحصول على الطاقة الشمسية بشكل مباشر: يتم 
الحصول على الطاقة الشمسية مباشرة من خالل 

النوافذ المزدوجة الموجهة ناحية الجنوب والجدران 
المعزولة و السقف واألرضيات. ويتم امتصاص 

أشعة الشمس من المواد الموجودة في البيت للحصول 
على الدفء، وتخزين الحرارة وإعادة إخراجها مرة 

أخرى، وبالتالي يتم تدفئة حيز البيت.

أقل متوسط   للطاقة الشمسية العالمية السنوية عند درجة ميل 
90 درجة وهي 4400 وات ساعة/م2/يوم و هي كمية أقل 
بمقدار 1230 وات ساعة/م2/يوم  عن الطاقة في المستوى 

األفقي.
و لكن إذا تم الوضع في االعتبار البيانات المتعلقة بذروة 
فصل الشتاء )نوفمبر فبراير(، فإن متوسط   اإلشعاع الشمسي 
العالمي عند درجة ميل 90 درجة تصل إلى 5417.5 وات 
ساعة/م2/يوم و هي كمية أكثر بمقدار 1735 وات ساعة/
م2/يوم من المستوى األفقي. وبالمثل، إذا ما تم وضع ذروة 
فإن متوسط    أشهر الصيف )مايو وأغسطس( في االعتبار، 
اإلشعاع يصبح 3090 وات ساعة/م2/يوم، وهي كمية أقل 
و  الشتاء.  شهور  متوسط  من  المائة  في   42 نسبة  بحوالي 
مواتية  المرتفعة  الموسيمية  المتفاوتة  البيانات  هذه  تعتبر 
لمفهوم بناء منازل تعمل بالطاقة الشمسية السلبية، حيث أن 
الطاقة.  من  قدر  أقصى  الشتاء  أشهر  خالل  توفر  المنطقة 
أما خالل الصيف، فقد لوحظ أن انخفاض اإلشعاع الشمسي 
بصورة  الحرارة  درجة  ارتفاع  تجنب  على  يساعد  سوف 
كبيرة بسبب الجدار وعزل السقف. و من الجدير بالذكر أن 
التي  المنازل  تحتاجها  التي  الفعلي  العالمي  اإلشعاع  درجة 
تعمل بالطاقة الشمسية السلبية في موقع معين تختلف بشكل 
الصغيرة،  المدن  في  أما  المنطقة.  في  كبير من مكان آلخر 
مشكلة  تمثل  البناء  عن  الناتج  الظل  و  العالية  الكثافة  فإن 
باإلضافة  المتاح.  الشمسي  اإلشعاع  على  للحصول  أخرى 

تلقى أكرث من 500 منزل دعم من مجموعة 
الداخ للتطوير البيئي

تعرف على تقنيات البناء
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مدينة كارجيل
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تعمل مجموعة الداخ للتطوير البيئي على تسخير الطاقة الشمسية لتحسين 
الظروف المعيشية في منطقة الصحراء الباردة في غرب جبال الهيمااليا الهندية

االرتقاء
بمستوى المعيشة
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ال�����ه�����دف م��ن 
هو  ال���م���ش���روع 
توليد طاقة نظيفة، 
وت��وف��ي��ر ف��رص 
واستعادة  العمل 
البيولوجي  التنوع 
م��ن خ��الل وقف 

حرائق الغابات

يستخدم نبات إبر الصنوبر كعلف لتوليد غاز من الوقود الحيوي

يعني  هذا  و  الكهرباء.  شبكة  على  وحدة  ألفي  توصيل 
توليد طاقة نظيفة، وتوفير فرص العمل واستعادة التنوع 

البيولوجي من خالل وقف حرائق الغابات.
إبر  نبات    “كجامع  يعمل  ال��ذي  للشخص  ويمكن 
في  روبية  ألف   25 على  شهريا  يحصل  أن  الصنوبر” 
الواحد.  للكيلو  روبية   1 بمعدل  لهم  ندفع  حيث  الشهر، 
هذا  من  كبيرة  كميات  الغابات   تغطي  الموسم،  وفي 

 1200 توفير  تم  جاين  يقول  و  الشجر. 
طن على مساحة أقل من 200 هكتار من 

األرض في الغابة. 
الحصول  خيارات  االقتراح  وفر  وقد 
على وظائف و القيام بمشروعات لجمهور 
كذلك  و  الرجال  من  العمل  عن  العاطلين 
النساء في المنطقة. هناك فريق من الفنيين 
المحليين الذين تلقوا التدريب على يد جاين 
و  ببراعة.  العمليات  ينفذون  الذين  نفسه، 
الصنوبر  إبر  أشجار  تحويل  عملية  تنتج 
إلى غاز منتج أخر وهو فحم وسيط عالي 

الجودة في شكل مسحوق  الذي يمكن بدوره أن يتم تحويله 
إلى قوالب فحم. وتستخدم مخرجات هذا العمل كوقود في 
محل  بسهولة  تحل  أن  يمكن  بالتالي  و  الريفية،  المطابخ 
الخشب مما يعمل على الحفاظ على الغابات. استخدام هذه 
القوالب من الفحم يضمن صحة أفضل للمرأة التي سوف 

الدخان.  من  خالية  بيئة  في  الطعام  طهي  على   تعمل 
الوقود  أنواع  من  أرخص  بأنها  القوالب  هذه  تتميز  و 
المقايضة  مقابل  في  أو  نقدا  شراؤها  ويمكن  األخ��رى 
المحلية  المؤسسات  ورحبت  الصنوبر.  إبر  من  بكمية 
هناك  أن  إال  باألراضي،  التبرع  خالل  من  بالمشروع 
العديد من التحديات األخرى التي برزت. و من أكبر تلك 
بسبب  المنطقة  في  صناعية  ثقافة  وجود  عدم  التحديات 
تخوف الناس من المشاركة بنشاط في هذا 
المشروع. و يقول جاين عن المشكلة التي 
“الشبان  المكان:  الهجرة من  بسبب  تتفاقم 
الصنوبر.  إبر  في جمع  العمل  يريدون  ال 
يفضلون على ذلك الهجرة من القرية إلى 
وجه  على  الكبرى  المدن  أو  عامة  المدن 

الخصوص.”
المحدودة  أوتارخاند  شركة  وتخطط 
على  العمل  أفاني  لمنظمة  التابعة  للطاقة 
وحدات  تأسيس  و  المشروعات  توسيع 
جاين:  ويقول  كبيرة.  ب��أع��داد  صغيرة 
اإلدارة ولها  أسهل من حيث  الصغيرة  الوحدات  “تعتبر 
هي  والفكرة  القرى.  عمق  إلى  الوصول  على  القدرة 
في  المنخرطين  المحليين  األعمال  أصحاب  يحصل  أن 
العمل-من الذين يستطيعون إدارة سالسل التوريد-  على 

مشروعات و عمليات بيع تجزئة متعلقة بالفحم.”
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سافر جاين إلى العديد من األماكن حامال معه فرضيته 
لتوليد  كعلف  الصنوبر  إب��ر  نبات  باستخدام  المتعلقة 
كل  في  بالرفض  تقابل  كانت  أطروحته  ولكن  الكهرباء، 
جاين:  ويقول  المشروع.  جدوى  عدم  أساس  على  مكان 
منخفضة  الصنوبر  إبر  شجر  كثافة  أن  لي  قاله  ما  “كل 

التجربة  هذه  في  جاين  استمر  و  ج��دا.” 
أي  يمتلك  أن  بدون  و  نفسه  على  اعتمادا 
حتى  العلمي،  البحث  مجال  في  خلفية 
التغلب على  أخيرا من  يتمكن  أن  استطاع 
مشكلة كثافة من خالل تقطيع إبر الصنوبر 
إلى أجزاء أصغر، وتطوير تكنولوجيا في 
مراحلها النهائية لنيل براءة اختراع. و في 
الصنوبر  إبر  أن  أثبت  النجاح،  هذا  ظل 
يمكن أن تستخدم كمادة وسيطة لتوليد غاز 
القول  الكهرباء. ولكن يجب  حيوي إلنتاج 

إن العمل قد بدأ فقط للتو.
استطاعت منظمة أفاني أن تبني محطة تعمل بالكامل 
بطاقة 9 كيلووات  داخل مقر المنظمة، ليعتبر كمشروع 

خالل  من  و  إيجابي.  بشكل  العمل  جدية  يبرز  رائ��د 
االستفادة من كمية ال� 9 كيلووات من الكهرباء المنتجة، 
الكمية  وكانت  النظام  لتشغيل  كيلووات   1.5 استخدام  تم 
مثل  أخرى  إنتاجية  أغراض  في  استخدامها  يتم  المتبقية 
المنظمة  قامت  لألمام،  قدما  للمضي  و  والصقل.  اللحام 
غير الحكومية بإرساء شركة أفاني للطاقة 
الحيوية المحدودة الخاصة في عام 2012 
الكهرباء  من  تجاريا  االستفادة  أجل  من 
ذلك  توصيل  و  النحو  هذا  على  المنتجة 
تم  و  القائمة.  الكهرباء  شبكات  على 
منظمات  من  للدعم  أموال  على  الحصول 
في  ال��م��وج��ودة  أكومين  صناديق  مثل 
نيويورك. و تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة  
 . للطاقة  المحدودة  أوتارخاند  شركة  مع 
إدارة  من  إذن  على  الحصول  كذلك  تم  و 
واسع.  نطاق  على  الصنوبر  إبر  نبات  لجمع  الغابات 
وأخيرا، تم إرساء محطة تجارية  بطاقة 120 كيلووات 
في قرية شاوشريت في منطقة بيتورجره. و تم حتى اآلن 

قوالب  استخدام 
يضمن  ال��ف��ح��م 
ص���ح���ة أف��ض��ل 
للمرأة التي سوف 
تعمل على  طهي 
بيئة  ف��ي  الطعام 

خالية من الدخان

يمكن للشخص الذي يعمل “كجامع نبات   إبر الصنوبر” أن يحصل شهريا 
في المتوسط على 25 ألف روبية في الشهر، حيث ندفع لهم بمعدل 1 

روبية للكيلو الواحد. وفي الموسم، تغطي الغابات  كميات كبيرة من هذا 
الشجر. و يقول جاين تم توفير 1200 طن على مساحة أقل من 200 هكتار 

من األرض في الغابة.”
راجنيش جاين، أحد مؤسسي منظمة أفاني غير الهادفة للربح

يسار: محطة التحويل إىل الحالة الغازية تعمل بطاقة 120 كيلووات؛ ميني: الطهي باستخدام الفحم النبايت
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الحالة،  كانت  أيا  عليها.  السيطرة  يمكن  ال  بصورة 
للغابات  كبيرا  تهديدا  تشكل  األشجار  تلك  كانت   فقد 

البيئي. والنظام 
جاين  راجنيش  كان  السنوات،  هذه  كل  مدى  على  و 
غير  منظمة  بتأسيس  قاما  اللذان  راشمي-  وزوجته 
الصنوبر  أشجار  يراقبا  أفاني-  اسم  تحمل  للربح  هادفة 

من مكان قريب.
المؤسسة  عمل  نطاق  يوسعا  أن  الزوجان  قرر  و 
و  بإرسها  قاما  التي  الريفية  التطوعية 
ذلك من خالل “تسخير الطاقة التدميرية” 
قرية  في  الصنوبر  إبر  نبات  في  الكامنة 
بوالية  بيتورجره  منطقة  ف��ي  بيرناج 
أوتارخاند. و كان الحلم الذي يداعب خيال 
العمل  هو  الحكومية  غير  المنظمة  هذه 
تستخدم  أن  يمكن  تكنولوجيا  تطوير  على 
هذه الوفرة الكبيرة من نبات إبر الصنوبر 
والتنمية  القدرات  بناء  شعار  إط��ار  في 
المنظمة  استطاعت  و  المستدامة.  الريفية 
أن تحول هذا األمل الطموح إلى واقع بتوليد “الكهرباء” 

من هذا النبات.
المنطقة  في  أورجا  ساور  باسم  الزوجان  أشتهر  و 
بسبب عملهم  على نطاق واسع في توليد الطاقة الشمسية، 

األمر الذي أدى إلى توصيل الكهرباء لعدد 25 قرية.

أحضان  بين  الواقع  في   منزلنا  كان  طفال،  كنت  عندما 
بغطاء  محاطا  أوت��ارخ��ان��د  والي��ة  في  ك��وم��اون  ت��الل 
النسائم  تهب  كانت  وعندما  الصنوبر.  أشجار  من  كثيف 
هي  مألوفة  رائحة  نشم  كنا  الجنوب،  جهة  من  القادمة 
الصيف،  ليالي  بعض  وفي  الشجر.  هذا  أوراق  رائحة 
دائرية.  أشكال  في  الغابات  في  تشتعل  النيران  كانت 
التراجع  في  األخضر  الغطاء  هذا  وبدأ  سنوات  ومرت 
زياراتي  إحدى  خالل  بالصدمة  أصابتني  لدرجة  بشدة، 

بمقدوري  ك��ان  حيث  للمكان،  األخيرة 
عد هذه األشجار.

حتى  الوقت  بعض  األم��ر  استغرق 
تلك  وراء  السبب  أن  أدرك��ت  و  كبرت 
الحرائق التي كانت تشتعل في الغابات هى 
كما  بيرول  أو  الصنوبر  إبر  نبات  أشجار 
الصنوبر  إبر  أشجار  تتميز  نسميها.  كنا 
كبيرة  ب��ص��ورة  لالشتعال  قابلة  بأنها 
الكثافة  و  العالية  الحرارية  القيمة  بسبب 
المنخفضة. ولكن الغطاء النباتي من شجر 

تنزل  األمطار  مياه  يجعل  كان  الغابة  في  الصنوبر  إبر 
إلى أسفل المنحدر بدالت من أن تمتصها التربة.

النار  يشعلون  القرويون  كان  األحيان  بعض  في  و 
في  و   ، فيها  المرغوب  غير  الشجيرات  من  للتخلص 
و  اإلهمال   بسبب  ينتشر  الحريق  كان  األحيان  بعض 

إب��ر  أن  أث���ب���ت 
يمكن  الصنوبر 
كمادة  تستخدم  أن 
لتوليد  وس��ي��ط��ة 
غاز حيوي إلنتاج 

الكهرباء

ماكينة تحويل المواد إلى الحالة الغازية تعمل بطاقة 9 كيلووات
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ابتكارات

اكتشفت إحدى المنظمات الهندية غير الحكومية اإلمكانات المتوفرة في نبات إبر الصنوبر بعد 
أن كان سببا في العديد من الحرائق في التالل، حيث يمكن استغالله لتوليد الطاقة الكهربائية

االستفادة من
إمكانات الصنوبر

بقلم: سيهارث إم. جوشي
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قصة صورة

المأكوالت  والخبز(.  والكاري  الخضروات  من 
المجوهرات  أخذ  عرضها.  يتم  أيضا  هي  الغربية 
البدوية  المباني  قبائل  من  المطرزة  والمنسوجات 
للمنزل. يتم وضع قطع قماش المشبعة باأللوان معا 
مثل الفن التصويري على الشيالن و محافظ النقود 
قطع  باستخدام  والمفارش  والتنانير  والحقائب، 
تضيف  لكي  كاورى  البحرية  واألصداف  المرآيا 

للمنتجات.  بُعدا جمالياً 

مستقبل مشرق
بنجالور،  دائرة  للهند،  األثري  المسح  قسم  يعمل 
هامبي.  ف��ي  الخدمية  المنشآت  تحسين  على 
من  والمزيد  الطبيعية،  المناظر  بتحسين  وتعهد 
مياه  دورات  توفير  و  أوس��ع،  الجماليات,وطرق 
نظيفة، و خدمة اتصال واي فاي وكاميرات الدوائر 
في  الجهود  من  مزيد  بذل  مع  المغلقة  التلفزيونية 

مجال الصيانة والترميمات.

أعلى: أحد المجمعات في معبد فيتثاال
يمين: مجموعة من المنحوتات الرائعة في بقايا موقع هامبي
)الصفحة المقابلة(: الموقع األثري لسوق بان سوباري بازار خارج معبد هازارا راما
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يسار: اآلثار القديمة لتل 
هيمكونا
أسفل: الغروب في معبد 
مااليفانتا راجهوناث
يمين: معبد كريشنا
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قصة صورة

عن مبنى متعدد المستويات و كان الملوك يستخدمها 
الملوك إللقاء خطاباته أمام للتجمعات العامة. 

التجول في أنحاء هامبي
يجد الزائرون أنه من السهل استكشاف هامبي باستخدام 
المكان.                                                                                                                      في  لالستئجار  المتوفرة  البخارية  الدرجات 
بازار هامبي يضم معظم المطاعم للمأكوالت الهندية 
مثل وجبات إيدلي, دوسا وتهالي )مجموعة متنوعة 

آثار  في  التنقيب عنها  تم  قاعدة قصرية  أكبر  ويعد 
ومنطقة  بالداخل،  محل  لوتس  يفوتكم  ال  هامبي. 
برعم  هناك  الملكيات.  للنساء  االجتماعي  التواصل 
وقناطر  قبة.  مركز  على  منحوت  اللوتس  زهرة 
زه��رة  نصف  هيئة  علي  القبة  وأبنية  وش��رف��ة 
مكان  في  بالقرب  ويوجود  مفتوح.  برعم  لوتس 
الحجرية  البنايات  من  األفيال، صف  إسطبالت  ما 

الرائعة. 
 تعتبر بوابة  بهيما صرحاً عمالقاً والذي ُسمي 
فيما بعد باسم بهيما العظيم وهو أحد األبناء الخمسة 
هذه  تعرض  و  ماهابهاراتا.  من  لباندو  المعروفين 
جنبا  دروبادي  زوجته  مع   لبهيما  رسوماً  البوابة 
إلى جنب مع لقطات أخرى من الملحمة. وقد حصل 
يبدو  والثناء – حيث  المدح   الذكي علي  تصميمها 
العمياء ولها منعطفات مفاجئة والتي  البقعة  وكأنها 
تتمكن  أن  الغزاة  جيش  على  الصعب  من  جعلت 
جنودهم على ظهور الخيول والفيلة  من أن تتمكن 

على المناورة.
يشاهدها  أن  يجب  التي  األخرى  المباني  من  و 
عبارة  وهو  ماهانافاما,  ديببا  المنطقة   في  المرء 
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يسار و أسفل: أثار 
قديمة إلسطبالت 
األفيال الملكية
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قصة صورة

و الجدير بالذكر أن مجمع معبد كريشنا قد تم اكتشافه 
مؤخرا,وال تزال أعمال الترميمات جارية في المكان. و 
بوشكاراريني  اسم  عليها  يُطلق  ما  أو  مقدسة  بِركة  توجد 

في الجانب الشرقي من هذه المنطقة.

االزدهار المعماري
االزده��ار  جمال  ترصد  التي  األمثلة  من  العديد  توجد 
المعماري في هذا المكان من بينها مجموعة من القصور 
القديم،  السوق  شوارع  إلى  باإلضافة  مائية  التكوينات  و 
و  الكثير  غيرها  و  الخزانة  ومباني  الملكية  واألجنحة 

الكثير. و تضم المقاطعة الملكية التي تمتد على مساحة ما 
يقرب من 59 ألف متر مربع، جدران محصنة وبوابات 
بئر مدرج جميل. وهناك  وأبراج وقصور وإسطبالت و 
عدد من القنوات المائية الحجرية التي تربط بين حوالي 20 
بئرا وبركة في هذا الموقع. في الحقيقة أن منطقة هامبي 
بمساحات  الري  قنوات  من  شبكة  عبر  متصلة  بأكملها 
مختلفة والتي تربط كل بقعة في المنطقة بداية من المعابد 
و القصور وصوال إلى األراضي الزراعية..... وال تزال 
تلك القنوات المائية تستخدم إلى اليوم في عمليات الري.

)األنثي(  زينانا  سياج  منتصف  في  الملكة  قصر  يقع 
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لمخلوقات  لالهتمام  مثيرة  زخ��ارف  هناك  أن  نجد 
بحرية علي جدران معبد ماليافانتا راجوناتهاسوامي.
فيروباكشا هو أكبر المعابد الموجودة  في هامبي، 
أبراج  وتقف  كبيرة.  بصورة  على  تجديده  تم  وقد 
لتعلو  المعبد  هذا  في  الموجودة  التسعة  جوبورامز 

فوق كل مباني هامبي.  
كتل  م��ن   بنائه  تم  ال��ذي  فيتتهاال,  معبد  يعد  و 
ناراسيمها  و  من الكشمي  جلبها  تم  صخرية ضخمة 
في  كبيرة  بصورة  المشهورة  المعابد  -من  وجانيشا 
و  يستشعر  المرء  أن  المعبد  هذا  هامبي. ومن جمال 
كأن هناك نغمات موسيقية تخرج منها عند مالمستها. 
ويعتبر النحت الخاص بالمركبة الحجرية الرائعة في 
المبني بمثابة األيقونة أو الرمز المشهور عن هامبي.
يضم مجمع معبد هزارة راما لوحات جدارية، و 
يتسم بوجود باحة كبيرة مترامية األطراف تم إعدادها  
الموجودة. كما يضم مجمع  الحدائق  بشكل يتسق مع 
المنحوتات  المعبد ما يزيد على ألف عمل نحتي من 

ول صورة من أعلى: أثار المناظر الطبيعية خلف معبد فيتتهاال; أعلى مباشرة: تمثال التي ترصد مشاهدا من ملحمة الرامايانا.
الكشمي ناراسيمها بالقرب معبد كريشنا; الصفحه المقابلة: معبد فيروباكشا
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فريداً  تمثل هامبي مزيجاً  القديمة،  أثارها  إلي جانب   
يجمع بين جمال الطبيعة البكر والتاريخ الديني الثري. 
التي  التعرية  وعوامل  البركانية  األنشطة  أدت  ولقد 
الطبيعية  المناظر  هذه  خلق  إلي  السنين  لماليين  تعود 
في  الموجودة  العمارة  معظم  أن  حين  وفي  الرائعة. 
فيجاياناجارا  إمبراطورية  من  مستوحاة  المكان 
تعود  التي  البنايات  بعض  فهناك   ،)1336-1646(
إلي زمن قبل هذا التاريخ, مثل معابد اليانيين علي تل 
هيماكوتا. وتبلغ مساحة هامبي 41.8 كيلومتر مربع، 
ولكن مع إضافة المنطقة العازلة تصل المساحة الكلية 
إلى ما يقرب من 236 كيلومتر مربع. وينتشر موقع 
الذي  تونجابهادرا  نهر  وجنوب  شمال  بين  هامبي 
األثري  الموقع  هذا  بقايا  تنقسم  المنطقتين.  بين  يربط 
بازار  حول  المقدس  المركز  رئيسيتين:  منطقتين  إلي 

هامبي والمركز الملكي تجاه كاماالبورام.

المعبد حكايات 
المزهرة  الزخرفة  ف��إن  كثيرة,  أبعاد  جانب  إل��ي 
الفخمة،  واألعمدة  والدقيقة  الجريئة  والمنحوتات 
للرامايانا  التقليدية  والتصويرات  الرائعة  واألجنحة 
وماهابهاراتا تجعل من المعابد في هامبي تحتل مكانة 
فريدة وخاصة. و يتميز كل معبد من هذه المعابد بأن 
له خصوصيته و سماته المميزة له. فعلى سبيل المثال، 

يسار: العربة الحجرية في معبد فيتهاال والتي تعتبر بمثابة رمز لهامبي
أعلي: نحت لإلله كريشنا في معبد هزارا راما
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وقع االختيار على هامبي- العاصمة السابقة إلمبراطورية فيجاياناجارا القديمة- 
ليتم تصنيفها كأحد مواقع اليونسكو للتراث العالمي  و أصبحت واحدة من بين 
تسعة مواقع للتراث العالمي المدرجة في ميزانية الهند المعلنة مؤخرا للترميم

آثار هامبي
الرائعة
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     أفضل وقت لزيارة المنطقة
خالل الفترة من نوفمبر إلى 

فبراير

    كيفية الوصول للمنطقة
يوجد مطار هيبو على بعد 

144 كم. يمكن استقالل 
القطار إلي هوسبيت, التي 

تقع علي بعد 12 كم. وتوجد 
خدمة تسيير الحافالت 

بصورة منتظمة من المدن 
الكبرى

    أماكن أخرى جديرة بالزيارة
هامبي ديببا, معبد القرد

معبد فيروباكشا

معلومات هامة للمعرفة
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مثل  االلكترونية  اآلالت  على  العزف  ظل  في  السيتار 
الجيتار والطبول.”

و يشارك في نفس الرأي كل من  أمان و أيان، أبناء 
السرود  عازف  خان،  على  أمجد  أستاذ 
الموسيقى  لجمهور  قدما  فقد  الشهير، 
مسرح  على  عامين  منذ  الكالسيكية 
السرود فى شكلها  آلة  بمومباى  بلوفروج 
الجديد مما أذهل الجمهور. فقد زودوا آلة 
السرود السوداء بالقط مغناطيسى للصوت 
تم وضعه فى معالج الجيتار ليصدر أكثر 
من 100 نغمة. و يقول  أمان: “ حاولنا 
جهدنا  قصارى  بذل  السنوات  مر  على 
لتصل آلة السرود لجمهور في شكل جديد 

ربما ال ينتمى لجمهور الموسيقى الكالسيكية و حفالتها.”

الدنيا مسرح كبير
الموسيقي  عظماء  و  أق��ط��اب  أح��ف��اد  سيطرة  م��ع 
وتيرة  ب���دأت   ، الموسيقى  ع��ال��م  على  التقليدية 

زودوا آلة السرود 
بالقط  ال��س��وداء 
م��غ��ن��اط��ي��س��ى 
للصوت تم وضعه 
فى معالج الجيتار 
من  أكثر  ليصدر 

100 نغمة

الكالسيكية  الموسيقى  ف��ى  االرت��ج��ال  و  االب��ت��ك��ار 
كامور:”  يقول  و  تصاعدي.  منحنى  تتخذ  الهندوستانية 
عزف  هو  أريده  ما  فكل  موسيقتى،  أصنف  أن  أريد  ال 
عمل  ق��د  و  ح��س��ب.”  و  ال��م��وس��ي��ق��ى 
آلة  على  العزف  مايسترو   مع   كامور 
الجيتار  عازف  و  حسين  زاكر  الطبلة  
و  مكالفين  ج��ون  العبقرى  االنجليزي 
آلة  على  جونزهلبورج  السويدى  العازف 

جيتار الباص.
مع  أيان  و  أمان  من   كل  تعاون  كما 
فرقة أولمان براذرز ومع عازف الجيتار 
األغاني  مؤلف  م��ع  و  تركس  دي��ري��ك 
ومع  نيوماكر  كارى  األمريكي  الشعبية 
و  الحاج.  رحيم  جرامى  لجائزة  المرشح  العود  عازف 
من  موسيقيين  مع  نتعاون  أن  نستطيع   “ أم��ان:  يقول 
جميع أنحاء العالم دون تخفيف المحتوى فالموسيقى لغة 
 عالمية تتخطى الحواجز و تقرب بين الشعوب ال تفرقهم 

أو تصنفهم.”

اخترع نيالدري كومار آلة الزيتار، و هي عبارة عن دمج للسيتار و الجيتار في آلة واحدة 

Music_Arabic.indd   32 14/04/15   4:16 PM



n   مايو- يونية 2015        n  3آفاق الهند 2

موسيقى

أمان عيل خان )أعىل( و شقيقه أيان قاما باخرتاع السارود اإلليكرتوين

السارود اإلليكتروني: تم تزويد آلة السرود بالقط 
مغناطيسى للصوت تم وضعه فى معالج الجيتار 

ليصدر أكثر من 100 نغمة.

السارانجي بأوتار التشيلو: تم االستعانة بأوتار آلة 
التشيلو بدال من األوتار التقليدية لتقوية النغمات.

الزيتار: يبلغ عدد أوتاره خمسة أوتار  و مزود بالقط 
مغناطيسى للصوت لتصبح اآللة قادرة على التماشي 

مع األصوات العالية لآلالت الموسيقية الغربية.  

تغيير األوتار
صوت الموسيقى

تعد الموسيقى الهندية بصفة عامة سواء الهندوستانية أو 
الكرناتيكية موسيقى فردية يغنى فيها المطرب أو يعزف 
العازف وحده الرجا ) المقام في الموسيقى الهندية( و ال 
تنتشر  الدويتوهات التي يتشارك فيها عازفان فال عجب 
الكالسيكية  الموسيقية  الهندية  اآلالت  خفوت صوت  فى 
فإن  ولذا  المكبرة  اإللكترونية  اآلالت  مع  عزفها  عند 
اآلالت  على  البعض  يدخلها  التى  الفنية  التعديالت 
الحال  ينطبق  و  متوقعة  الكالسيكية  الهندية  الموسيقى 
أن  البداية  فى  فقد حاول  لخان،  الموسيقية  النوتات  على 
الروك  آالت  استخدام  يضخم صوت اآلالت عن طريق 
بأوتار  السرانجى  أوت��ار  مستبدال  األم��ر  به  انتهى  و 
باستبدال  خان،  ،عم  صبرى  كمال  قام  بالفعل  التشيلوو 
الصوت  لتقوية  التشيلو  بأوتار  للسرانجى  الخامس  الوتر 
تقويه  كثيرا،  الصوت  تغير  ال  إنها  صبرى:”  ويقول 
يوافقه  و  الصحيحة”  النغمة  التقاط  من  تسرع  و  فحسب 
الرئيسية  األسباب  أحد  قائال”   يضيف  و  كومار  الرأى 
الفنانين  مع  التعاون  كان  الزيتار  ظهور  إلى  أدت  التى 
صوت  سماع  أحد  يستطع  لم  العزف  فأثناء  العالميين 
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العازف سوهيل يوسف خان يقوم 
بالعزف االرتجالي على السارانجي
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موسيقى

كارتيك  بانديت  المايسترو  كومار،نجل  نيالدرى  عانى 
كان  الموسيقية،  آللته  ميكروفون  كثيًرا إلضافة  كومار، 
ذلك قبل أن يستطيع أن يعزف تلك األلحان المبهرة على 
الثمانينات  أواخر  به.وفى  الخاص  االلكتروني  السيتار 

وهى  الزيتار  يصنع  نيالدرى  كان  عندما 
بين  تجمع  نوعها  من  فريدة  موسيقية  آلة 
التغيير  فكرة  أثارت  الجيتار،  و  السيتار 
حفيظة  الوترية  اآللة  تلك  لطبيعة  الطفيف 
الكثير وسبب ذلك موجة غضب عارمة ، 
شكك الكثير فى موهبته وقللوا من قدراته، 
لم أملك  إننى  الناس  يقول نيالدرى: “قال 
القوة الكافية لتقديم أقوى أداء على السيتار 
تركيب  إل��ى  أحتاج  ل��ذا  و  ب��ى،  الخاص 

ميكروفون عليه.”
حدة  خفتت  عندما   :2015 عام  تقريبا 
الجدل الشديد بين جيل التقليدين المحافظين 
و المتمردين من الجيل الجديد، استطاعت 
فتح  الكالسيكية  الهندوستانية  الموسيقى 
يمتع  ن��ي��الردى  ،نجد  لها  ج��دي��دة  آف��اق 

من  يكثر  بعزفه، حيث  تستمتع  التى  المحتشدة  الجماهير 
وهو  حفالته  فى  الموسيقية  النوت  بين  السلس  االنتقال 
القانى  األحمر  اللون  ذو  زيتاره   أوتار  بأنامله  يداعب 

و الذي يبلغ عدد أوتاره خمسة أوتار بداًل من عشرين 
وترا كما هو الحال في السيتار.

  
سيمفونية جديدة    

الهندوستانية  الموسيقى  مدراس  تقبل  لم 
وال عائلتهم بسهولة  تغيير التقاليد الثابتة 
الزيتار  آلة  قابلت  فبينما  لموسيقاهم. 
السرانجى  آلة  تلقت  العقبات،  من  الكثير 
الكثير من االتهامات فيما يخص عالقتها 
قابل  فقد  اإللكتروني  البوب  بموسيقى 
البعض تعاون سهيا يوسف خان ، حفيد 
أسطورة الرانجى أستاذ صبرى خان مع 
فرقة الروك “ أدفايتا” باستياء وازدراء.  
و يقول خان و الذى يبلغ من العمر 27 
لعازفي  الثامن  الجيل  إلى  ينتمي  و  عاما 
غارانا  سينيا  مدرسة  من  السرانجى 
من  كثير  إن  أب��اد  م��راد  في  الموسيقية 
أصالة  و  نقاء  لوث  بأنه  اتهموه  الناس 
لم  كله  ذلك  أن  إال   ، العزف  مهارته فى 
ينل من عزيمته فقد أدخل بعض التعديالت الفنية و بدأ 
فى استخدام أوتار آلة التشيلو بدال من األوتار التقليدية 

النغمات.  لتقوية 

تحدثنا في هذا المقال إلى أبناء المدرسة الهندوستانية في الموسيقى الذين 
استطاعوا إضفاء روح عصرية على الموسيقى الكالسيكية لتلقى رواجا كبيرا

م�����ع س��ي��ط��رة 
أح��ف��اد أق��ط��اب و 
الموسيقي  عظماء 
التقليدية على عالم 
بدأت   ، الموسيقى 
االبتكار  وت��ي��رة 
االرت����ج����ال  و 
الموسيقى  ف���ى 
ال��ك��الس��ي��ك��ي��ة 
تتخذ  الهندوستانية 

منحنى تصاعدي

بين الحداثة و
التقليد

بقلم: شاشي بريا
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فوائدها  بأن  لليوجا  يُنظر  فإنه  المنطلق،  هذا  من  و 
من  و  البدني.  المستوى  على  عامة  بصورة  تقتصر 
الهائلة  الفوائد  يدركون  ال  الناس  معظم  أن  نجد  هنا 
التوافق  لتحقيق  وسيلة  باعتبارها  اليوجا  في  الكامنة 
عندما  و  النفس.  و  العقل  و  الجسد  بين  الوحدة  و 
ما  كل  مع  التام  ال��وف��اق  مرحلة  إل��ى  المرء  يصل 
 حوله، فإن رحلته الحياتية تصبح أكثر هدوءا و أكثر

 سعادة وأكثر إشباعا.
من  إينجار  بي.كيه.إس.  الكبير  اليوجا  ُمعلم  يعد  و 
في  لليوجا  اإليجابي  الجانب  يتناولون  الذين  الُمعلمين 

بصورة  الذهن  و  التفكير  تنمية 
اليوجا  ُمعلم  حديث  إن  إيجابية. 
الجوانب  عن  ماثور  سوناينا 
تهذب  كيف  الرئيسية:  الخمسة 
العالم  مع  عالقاتك  و  نفسك 
هذا  عن  العلمي  الجانب  يُثري 
الموضوع بصورة كبيرة  وجاء 
البارز  السياسي  مع  ال��ح��وار 
الفيلم-  خالل  سينج-  كاران  د/ 
حيث  للكثيرين،  المفاجأة  بمثابة 
أن العديد من الناس ال يدركون 

دراسته لليوجا كعلم. 
و من الجدير بالذكر أن الفيلم ال يرصد فقط أشكال 
و تدريبات و فوائد و علم اليوجا، ولكنه يتناول كذلك 
القديم.  العلم  فهم  لتعزيز  الهندية  الروحانية  الجوانب 
مثل:  مفاهيم  التفصيل  من  ببعض  الفيلم  يتناول  و 
وجوانب  سريجان  و  أه��ام  و  ب��وروش  و  براكريتي 
يدمج  الفيلم  أن  على  عالوة   ، األساطير  من  مشابهة 
يوجاسوتراس،  تاريخ  شرح  في  التقاليد.  مع  التاريخ 
يتطور السرد في الفيلم ليوضح السبب وراء  األعمال  
الفيلم  المكتوبة عن اليوجا. واألكثر من ذلك بكثير أن 

يشرح فوائد اليوجا بطريقة عميقة.

ي���أخ���ذ ال��ف��ي��ل��م 
البالغ  التسجيلي 
دقيقة   27 م��دت��ه 
المشاهد في رحلة 
يتعرف  رائ��ع��ة 
خ���الل���ه���ا ع��ل��ى 
الحقيقي  المعنى 
مراحل  و  لليوجا 

تطورها 

لقطات من الفيلم التسجيلي
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بقلم: أرتي كابور سينج 

“اقتفاء أصول اليوجا” فيلم وثائقي من إنتاج الخدمة العامة للبث اإلذاعي في الهند و 
ووزارة الشؤون الخارجية الهندية. يدور الفيلم حول أشكال اليوجا وفوائدها باإلضافة  

إلى الجوانب الروحانية الهندية. و يهدف الفيلم إلى تعزيز فهم هذا العلم القديم

الرياضات  من  القديم  الهندي  اليوجا  علم  أصبح  لقد 
من  به  تتسم  لما  نظرا  العالم  مستوى  على  المفضلة 
الكلمة  من  مشتق  “يوجا”  واسم  شامل.  صحي  منهج 
االنسجام  و  الترابط  تعني  التي  و  “يوجا”  السنسكريتية 
اليوجا من مراكز  قاعات ممارسة  تنتشر  التوازن. و  و 
للمراكز  وصوال  المتحدة  الواليات  في   البدنية  اللياقة 

من  جعلت  لدرجة  الصين،  في  الثقافية 
التمارين  أكثر أشكال  اليوم أحد  اليوجا 
الرياضية والعالجية ممارسة. و يوجد 
أنحاء  مختلف  في  الناس  من  ماليين 
اليوجا  أشكال  بعض  يمارسون  العالم 

باعتبارها منهج صحي شامل.
فيلم  هو  اليوجا”  أص��ول  “اقتفاء 
للبث  العامة  الخدمة  إنتاج  من  وثائقي 
الشؤون  ووزارة  و  الهند  في  اإلذاعي 
راجا  إخ��راج  ومن  الهندية  الخارجية 
تقديم  على  الفيلم  يعمل  و  تشودري. 
في  الفيلم  يبحث  و  للجمهور.  اليوجا 
أصول اليوجا و تطورها و ممارساتها 
على  األدي���ان  بعض  في  تواجدها  و 

مستوى الهند و كذلك العلم الكامن في اليوجا و نجاحها 
يلقي  و  العالم.  أنحاء  كافة  في  الكبير  االنتشار  في 
باعتبارها  لليوجا  النظر  يمكن  كيف  على  الضوء  الفيلم 
مجموعة من األساليب الهامة لحياة اإلنسان و للوصول 
االرتقاء  و  الجسد  و  العقل  بين  التوازن  من  إلى مرحلة 

بالوعي لدى اإلنسان.

يأخذ الفيلم التسجيلي- البالغ مدته 27 دقيقة- المشاهد 
الحقيقي  المعنى  على  خاللها  يتعرف  رائعة  رحلة  في 
على  اإلجابة  يحاول  كما  تطورها.  مراحل  و  لليوجا 
هي  ما  مثل:  باليوجا  المتعلقة  األسئلة  من  مجموعة 
جسم  على  تعود  التي  الفوائد  ما  أتت؟  أين  من  اليوجا؟ 
انتشرت  كيف  اليوجا؟  ممارسة  من  اإلنسان  عقل  و 
يمكن  العالم؟ هل  أنحاء  في جميع  اليوجا 
الذات  بين  التوازن  اليوجا  تحقق  أن 
الداخلية الكامنة في  اإلنسان و الطبيعة 

من حوله؟
الحوارات  من  العديد  الفيلم  ويتخلل 
يلقى  كما  اليوجا.  ُمعلمي  كبار  مع 
الكتب  من  العديد  على  الضوء  الفيلم 
حظت  ال��ذي  والقبول  والتفسيرات 
و  األس���ر  اخ��ت��الف  على  اليوجا  ب��ه 

المتعاقبة. األجيال 
ويعرض الفيلم الطبقات الخمسة في 
األطراف  مسارات   و  اإلنسان  جسد 
األربع  األشكال  و  )أسثانجانا(  الثماني 
بهاجفات  كتاب  في  الواردة  اليوجا  من 
كيفية  حول  أكبر  بصورة  الضوء  الفيلم  يلقي  كما  جيتا. 
أن اليوجا هي أكثر من مجرد شكل من أشكال التدريبات 
اليوجا  هوية  إل��ى  يشير  و  اإلن��س��ان،  يمارسها  التي 

باعتبارها طريقة للعيش.
إليها  يُنظر  حيث  اليوجا  عن  قاصر  فهم  هناك  و 
الوضعيات.  و  الحركات  على  فقط  مقصورة  باعتبارها 

أصول اليوجا
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)الصفحة المقابلة( شاكراس- نقاط الطاقة في جسم اإلنسان؛ أعلى: الصور المرئية لكل حركة في الوضع يجعل تدريبات اليوجا أسهل من حيث الممارسة و الفهم

وجعلها أكثر يُسرا لعشاق اليوجا في الوقت المعاصر. و 
الخاص  اليوجا  معهد  تدير  موثانا  أن  بالذكر  الجدير  من 
دقيقا  انعكاسا  ياميني  كتاب  ويعتبر  بينجالورو.  في  بها  

الفلسفات  تنقيح  بشأن  رؤيتها  و  لفكرها، 
اإلمكان  قدر  باليوجا  المرتبطة  القديمة 
و  لليوجا.  العلمية  الطبيعة  إب��راز  مع 
من  حافظت  أنها  على  تؤكد   ياميني  لكن 
من  الروحي  الجانب  على  الكتاب  خالل 
في  الطاقة  )نقاط  الشاكراس  تقديم  خالل 
الفلسفة  إل��ى  باإلضافة  اإلن��س��ان(  جسم 

لليوجا. الحقيقية 
الكتاب  تقدم  أن  المؤلفة  استطاعت  لقد 
وبصورة  ال��روع��ة  ف��ي  غاية  شكل  ف��ي 

صديقة للقارئ مع عرض المحتوى بطريقة أكثر شموال 
إضافة  و  إبرازها  و  النقاط  بعض  استخالص  من خالل 
الصور  من  كبيرة  مجموعة  على  فرعية عالوة  عناوين 

التي تجسد الحركات المختلفة خطوة بخطوة. و من األمور 
التي تضيف بُعدا جديدا لهذا الكتاب هي مربعات وجداول 
تحمل العناوين “احذر” و “هام” التي ال تقدم مجرد شرح 
أوضاع  من  معين  لوضع  الدقيقة  للفروق 
على  الضوء  كذلك  تلقي  ولكنها  اليوجا، 
المثال،  سبيل  على  لذلك.  التقنية  الجوانب 
فإن المربعات التي تحمل العنوان “احذر” 
توضح في الجزء الخاص بماتسياندراسانا 
العمود  في  انحناء  أو  اع��وج��اج  أي  أن 
الحجاب  على  ضغط  عنه  ينتج  قد  الفقري 
الحاجز، وبالتالي يمكن أن يؤثر سلبا على 
تنتشر  و  صدرية.  ذبحة  يسبب  و  التنفس 
مثل هذه المحاذير من أداء بعض الحركات 
في مختلف أجزاء الكتاب، األمر الذي يجعل القارئ على 
بينه من التفاصيل الدقيقة، وكذلك يجعل  قراءة مفيدة لكل 

من المبتدئين وكذلك الذين يمارسون اليوجا بانتظام.

يهدف الكتاب إلى 
الغموض  إزال���ة 
بالطبيعة  المحيط 
لليوجا  العميقة 
بما  ذل��ك  ورب���ط 
ممارسي  ي��ؤدي��ه 

اليوجا اليوم
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استعراض لكتاب

يحاول كتاب “القوة الكامنة في اليوجا” للكاتبة ياميني 
موثانا أن يُبسط الطبيعة العميقة لليوجا مع تقديم 

مجموعة من المعلومات المفيدة لكال من المبتدئين و 
الذين يمارسون اليوجا بانتظام

توجد قائمة طويلة للغاية من الُكتب التي تم تأليفها حول 
تلك  في  المرء  يجد  أن  الصعب  من  لكنه  و  اليوجا، 
القائمة كتابا يستطيع أن يحقق التوازن بين النواحي 
بالنسبة  الحال  هو  مثلما  لليوجا  والفلسفية  الفنية 

ياميني  للكاتبة  اليوجا”  الكامنة في  لكتاب “القوة 
من  وبحق  يجعله  الذي  األمر  موثانا، 

الكتب النادرة في هذا المجال. لقد 
قررت ياميني موثانا- التي تعلمت 
اليوجا على مدى أكثر من 22 عام 
بي.إن. الكبير  اليوجا  ُمعلم  يد  على 

إس. إينجار في مايسور- أن تعمل من 
خالل هذا الكتاب على إزالة الغموض 

لليوجا  العميقة  الطبيعة  يكتنف   الذي 

دليل عملي لحياة أفضل 
من الناحية الصحية
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األم��راض  تنقسم 
وال���ع���ل���ل ال��ت��ي 
ت��ص��ي��ب ال��ع��ق��ل 
وال���ج���س���م إل���ى 
هي:  أن��واع  ثالثة 
أده��ي��ات��م��ي��ك��ا و 
أده��ي��ب��اوت��ي��ك��ا و 

أدهيدايفيكا

إلى  ذلك  بعد  الخبرة  هذه  تنقل  ثم  أوال  المتخصص  يد 
الطالب أو المتدرب.

الحاجة  مع  فيماركانادهايايا  تتناول  فيماركانادهايايا: 
إلى أن يكون اإلنسان منضبطا خالل أداء تمارين اليوجا. 
للعقل  مستقرة  غير  الطبيعة  وي��ع��زى 
الخاطئة،  الغذائية  العادات  إلى  والجسم 
ومن ثم يجب أن يتم تصحيحها عن طريق 

التأمل و عبادة هللا.
والغذاء  الوضعيات  المؤلف  يصف 
وفقا  الحامل  المرأة  تتبعه  أن  ينبغي  الذي 
هي  براناياما  تمارين  لظروفها.وتعد 
للتخلص  للسيدات الحوامل  الوحيد  العالج 

من األوجاع.
كاالدهايايا  تناقش   ك��االده��اي��اي��ا:  
أو  ينظر  ال��م��رء   تجعل  التي  ال��دواف��ع 
يرد  و  العكس.  أو  لديه  أمور بصورة محببة  يتعامل مع 
في  كاالدهايايا الوصف التفصيلي للسلوك البشري الذي 
على  يجب  الصحيح.  الطريق  يضلون  الرجال  يجعل 
أقدامهم  تنزلق  ال  حتي  أنفسهم  في  يتحكموا  أن  الرجال 

في األخطاء.

السيد/ إس.سريدهاران هو عضو صندوق بجمعية كريشناماتشاريا يوجا مانديرام- 
تشناي، و كذلك هو عضو في إدارة  معهد موراجي دساي القومي لليوجا- نيودلهي

أدهيدايفيكا. و يقدم الكاتب شرحا وافيا لعالج براناياما و 
كيفية استخدام النفس عن أداء األوضاع المختلفة لليوجا.
اختالفات  وجود  مع  الجسد  أوض��اع  وصف  ويتم   
وأظهرت التجربة أن تلك األوضاع تلعب دورا رئيسيا 

في براياما. و يمكن للمرء أن يحقق العديد 
من األهداف المحددة من خالل مجموعة 
لها  التعرض  يتم  التي  األوض���اع  من 
للباندهاز  أهمية  ذات  باعتبارها  بالنقاش 

خالل أداء براناياما.
فينيوجادهايايا  تتناول  فينيوجادهايايا: 
مع ترتيب اليوجا من خالل ثالثة مراحل 
أن  فنجد  والدمار.  والصيانة  هي:اإلنتاج 
يتعين  التي  اليوجا  أوضاع  بعض  هناك 
سن  يكمل  أن  قبل  أدائها  اإلنسان  على 
من  الجانب  ه��ذا  يشير  و  عاما.  ال���25 

اليوجا أيضا إلى القيود المتبعة على نوعية الغذاء الذي 
يتناوله  ممارس اليوجا. كما يتناول هذا النوع من اليوجا 
اإلش��ارة  تتم  و  الجسدية.  األم��راض  عالج  مع  كذلك 
بعض  على  التغلب  ف  يساهم  التنفس  أسلوب  أن  إلى 
األمراض. كما تمت دراسة مدة و طبيعة براناياما على 
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يتضمن النص أو الكتاب الذي قدمه في اليوجا 267 آية 
تسمى كلوكاس و هو مقسم إلى أربعة فصول : مقدمة، 

وتطبيق والتأمل واألجزاء والكل من اإلنسان ...
من  األولى  الثالثة  اآليات  تعتبر  براكارايدهيايا: 
مؤسسي  اليوجا  لمعلمي  الصالة  بمثابة  براكارايدهيايا 
بإدخال  التعاليم  من  المجموعة  هذه  وتبدأ   النهج.  هذا 
نوعين من اليوجا - يوجا بهاكتى )مسار التفاني( ويوجا 
فيه  تتألف  الذي  الوقت  و  االستسالم(.  )مسار  بارباتي 
بارباتي  يوجا  تتألف  أطراف،  ثمانية  من  يوجا  بهاكتى 
من ستة  أطراف فقط. و تتمثل األطراف الثماني لبهاكتى 

أساناو  نياماو  و  ياما  من:  يوجا 
ودهارايا،  براتياهارا،  و  براناياما 
ذلك  يشابه  و  والسمادي.  دهيانا  و 
وفقا  يوجا  أنتانجا  عليه  يطلق  ما 
تعلم  يمكن  و  باتنجالي.  ذكره  لما 
على  لكن  و  اليوجا  نهجي  من  أي 
ويضيف  فقط.  متخصص  ُمعلم  يد 

في  الحاضر  الرب  هو  ناراياي  أن  هي  مقولة  النص 
المادي في هذا  البشر، و هو أيضا السبب   قلوب كافة 
العالم. و يعد هذا الرب هو الذي ينير قلوب البشر جميعا 
األطراف  الكاتب  ذكر  أن  وبعد  بواجباتهم.  يقوموا  كي 
“إن  القول:  في  يبدأ  )براباتي(،  التام  للخضوع  الستة 
ممارسة  من  تمكنهن  خاصة  بمؤهالت  يتمتعن  النساء 
العقل  تصيب  التي  والعلل  األمراض  وتنقسم  اليوجا.” 
والجسم إلى ثالثة أنواع هي: أدهياتميكا و أدهيباوتيكا و 

المؤلف  ي��ص��ف 
الوضعيات والغذاء 
أن  ينبغي  ال���ذي 
تتبعه المرأة الحامل 

)الصفحة المقابلة(: بادانجوسثا 
بادما أوتكاتاسانا؛ يمين: باالسانا

Yoga_Arabic.indd   25 14/04/15   5:09 PM



W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   n        n 2مايو- يونية 2015   3

الهند.  الهندوسي من جنوب  فايشنافيت  أتباع مذهب  من 
ويعتقد أن النص قد فقد بمرور الوقت و تم إحيائه بعد ذلك 
تيروماال كريشناماتشاريا )1888- اليوجا  يد معلم  على 
أنحاء  كافة  في  و  الهند  داخل  إليه  يُنظر  الذي   )1989
العالم باعتباره “أبو اليوجا الحديثة”. و قد كان كذلك أحد 
علماء اللغة السنسكريتية العظام، حيث حصل على تعليم 
رسمي في الفيدا والموضوعات المرتبطة بها. و قد ولد 
كريشناماتشاريا في والية كارناتاكا، ويقال  إنه سار إلى 
جبال الهيمااليا للوصول إلى كايالش ماناساروفار، حيث 
و  براهماتشاريا.  راماموهانا  اليوجا  معلم  يد  على  تتلمذ 

أعلى: التجسيدات المختلفة للحكيم باتانجالي؛ أسفل: وضع أخر من ناتاراج أسانا
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تقع يوجا راهاسيا 
اليوجا  أسرار  أو 
ف������ي األص������ل 
ف���ي م��ج��م��وع��ة 
م�����ن اآلي�������ات 
باللغة  المكتوبة 

السنسكريتية

التنفس(،  )تمارين  وبراناياما  )األوض���اع(،  وأسانا 
وبراتياهارا)السيطرة على الحواس(، ودهارايا)تركيز(، 
تكمن  و  الكلي(.  )التكامل  والسمادي  )التأمل(  دهيانا  و 
األبعاد  إبراز  في  القديم  النص  ذلك  في  الفريدة  السمة 
عن  للمرء-  يمكن  و  العقل.  يعمل  التي  للطريقة  الخفية 

يسيطر  أن  أنتانجا-  يوجا  ممارسة  طريق 
الطبيعة  يكشف  الذي  األمر  العقل،  على 
الحقيقية وطبيعة النفس التي هي أبعد من 
األلم. و يكمن الهدف األسمى من ممارسة 
ارتباطها  من  النفس  تحرير  في  اليوجا 

بالطبيعة و أن تصبح مستقلة.

هاثا يوجا براديبيكا
اإلله  تعاليم  النص  هذا  يتضمن 
بارفاتي  اإللهة  لمحبوبته  شيفا 

عن اليوجا. ويطلق على هذا التقليد اسم “هاثا 
يوجا”. و توجد هذه التعاليم في شكل النص، 
وهي تتألف من مجموعة من اآليات مكتوبة 
اليوجا  معلم  كتبها  السنسكريتية  باللغة 
تم  آية   389 إجمالي  يوجد  و  سفاتاراما. 
يوغا  هاثا  فصول.  أربعة  إلى  تقسيمها 

Yoga Sutras  
by Patanjali

Hatha Yoga Pradipika 
by Yogi Svatmarama

Yoga Rahasya  
by Sage Nathamuni

وضعية زهرة اللوتس

Yoga Yajnavalkya Saahita 
by Sage Yajnavalkya

أيضا  ثا”. وتعرف  و  ها  تسمي  و  قوتين  تعني: “توحيد 
يدا  ناديس و  اثنين من  تتدفق في  التي  أبانا  بريا و  باسم 
الباندهاز  مع  براناياما  ممارسة  خالل  ومن  بينجاال.  و 
الدرجة  هذه  إلى   يصل  أن  الممارس   يستطيع  الثالثة 
إلى  اليوجا  ممارس  يصل  النهاية  في  و  االتحاد.  من 
عليها  يُطلق  التي  و  ذهنية  حالة  أعلى 
اسم “سامادهي”. و تتضمن ممارسة هذا 
الذهنية  الحالة  تلك  إلى  للوصول  الشكل 
القيام بأداء مجموعة من األوضاع وهي: 

برياما و مودهرا و نادانوساندانا.

يوجا ياجيافاكليا ساثيا
و يوجد في هذا النص بعض تعاليم اليوجا 
إلى  ياجيافاكيا  العظيم  الحكيم  كتبها  التي 
هذه  توجد  و  جارجي.  تلميذه  و  زوجته 
أو  فصال   12 إلى  مقسمة  آية   462 هيئة  في  التعاليم 
جيفاتما)الذات  اتحاد  فإن  النص،  لهذا  وطبقا  أدهياياس. 
اليوجا  خالل  من  العليا(  )الذات  باراماتما  مع  الفردية( 
من  الحالة  هذه  إلى  الوصول  يتم  و  سامادهي.  تسمى 
وبراناياما  من  تتألف  التي  يوجا  أنوايجا  ممارسة  خالل 
)تمارين التنفس(، وبراتياهارا)السيطرة على الحواس(، 
ودهارايا)تركيز(، و دهيانا )التأمل( والسمادي )التكامل 
منضبطة  حياة  عيش  أهمية  على  النص  ويؤكد  الكلي(. 
ممارسة  إلى  باإلضافة  القديمة  الكتب  في  ورد  لما  وفقا 

اليوجا و ذلك من أجل تحقيق النتائج المرجوة.

يوجا راهاسيا
في  األص��ل  في  اليوجا  أس��رار  أو  راهاسيا  يوجا  تقع 
مجموعة من اآليات المكتوبة باللغة السنسكريتية. وتعزى 
القديسين  أحد  ناثاموني  الحكيم  إلى  يوجا راهاسيا   تعليم 
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اليوم  إل��ى  ينظر 
ل��ل��ي��وج��ا س��وت��را 
ال����ت����ي ق��دم��ه��ا 
باتانجالي  الحكيم 
النص  باعتبارها 
األص����ل����ي ع��ن 

اليوجا

و  اليوجا  ُمعلمي  خبرات  رحم  من  ولدت  التي  الكتب، 
وتتوفر  المستخدمة،  التقنيات  توثيق  تم  وقد  ممارسيها. 
األسواق. وهناك  في  اليوم  اليوجا  الكتب عن  من  العديد 
القديمة  للنصوص  طبع  إعادة  الكتب  هذه  من  قليل   عدد 

الكالسيكية الموثقة ...

يوجا سوترا
في  باتنجالي  العظيم  للحكيم  الفضل  يرجع 
إلى  اليوجا  عن  أصلي  نص  أول  ظهور 
معلومات  تتضمن  حيث   ، الوجود.  حيز 
باسم  معروف  هو  و  اليوجا،  عن  أساسية 
ذلك  إلى  اليوم  حتى  ويُنظر  سوترا.  يوجا 
باعتباره  كبيرين  توقير  و  باحترام  النص 

مصدر اليوجا. 
األرض  جاب  قد  باتنجالي  أن  ويعتقد 

قبل  و 450  الميالد  قبل  عام 150  بين  ما  الفترة  خالل 
الميالد. و يحتاج المرء إلى تعليقات كي يستطيع أن يفهم 
هي  التي  السوترا،  في  الموجودة  المعاني  يستكشف  و 
اليوم تظهر  باتنجالي. و ال تزال حتى  عبارة عن تعاليم 

تعليقات جديدة على هذا النص األصلي القيم. و يُنظر إلى 
باتنجالي باعتباره إعادة تجسد لإلله الثعبان أديسينا و من 

ثم فهو يحظى بتوقير كبير و منزلة رفيعة.
أربعة  إلى  تقسيمها  تم  والتي  سوترا،   195 ويوجد 

أقسام. و يطلق على كل قسم منها اسم بادا.
في هذا النص، يتم تعريف اليوجا على 
أنها “القدرة على توجيه العقل نحو الكائن 
أي  دون  التركيز  على  والحفاظ  المختار 
للرسالة  بالنسبة  أما  لالنتباه.”  تشتيت 
تتلخص  فهي  سوترا  لليوجا  األساسية 
اتخاذ خطوات  نعمل على  أن  في: “يجب 
و  بعد.”  يأت  لم  الذي  األلم  مع  للتعامل 
عالوة على ذلك، فإن اليوجا ترسم طريق 
تعلم  و  وسعيدة  صحية  بحياة  لالستمتاع 

كيفية إدارة الضغط.
اليوجا،  ممارسة  أساليب  من  عددا  النص  يسرد  و 
من  المكون  اليوجا  “مسار  هي  بينها  األشهر   لعل  و 
ياما  هي”  الثمانية  األط��راف  هذه  و  أط��راف”.  ثمانية 
الداخلية(،  )النواحي  ونياما  الخارجية(،  )النواحي 

دانديامانا-جانوشير أساناشكل أخر من ناتاراج أسانا إيكابادا كابوت أسانا
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تعود جذور اليوجا إلى النصوص الفيدية القديمة، و ساعدت 
الكتب العديدة التي تم تأليفها عن اليوجا في انتشارها 

بصورة كبيرة على مستوى العالم

يمارس الناس اليوجا- التي تعود جذورها إلى الهند- منذ 
اليوجا  فيه  تمثل  تزال  ال  الذي  الوقت  في  و  بعيد.  زمن 
جزءا من الحياة اليومية في معظم البيوت في الهند، بدأت 
فطن  عندما  األجانب  لدى   كبيرة  شعبية  تكتسب  اليوجا 
يرجع  و  الهند.  في  استقروا  ممن  منهم  بعض  لفائدتها  
الفضل  في انتشار و تقديم اليوجا و المكانة التي وصلت 
إلى سوامي  العالم،  الناس على مستوى  قلوب  إليها  في 
فيفيكاناندا الذي انتشرت كتبه عن جميع األشكال األربعة 
الفعل(، و جنانا يوجا )يوجا  لليوجا: كارما يوجا )يوجا 
يوجا  بهاكتى  و  التأمل(  يوجا   ( يوجا  وراجا  المعرفة(، 
واسعة  بشعبية  اليوم  اليوجا  تحظى  و  التفاني(.  )يوجا 
للغاية في كافة أنحاء العالم لدرجة أنه تم إعالن يوم 21 

يونية باعتباره “اليوم العالمي لليوجا”.
و  المقدسة.  الفيدا  الكتب  إلى  اليوجا  أصول  ترجع 
بين  من  السنسكريتية-  باللغة  المكتوبة  الفيدا-  كتب  تعد 
من  الرغم  على  و  اليوجا.  عن  العالم  في  الكتابات  أقدم 
إال  الفيدا،  كتب  في  اليوجا  عن  الموجودة  اإلش��ارات 
األحيان  من  كثير  في  و  متفرقة  أنحاء  في  منتشرة  أنها 
من  العديد  تأليف  تم  السنين،  مر  وعلى  مباشرة.  غير  ناتاراج أسانا

الكنوز األدبية
لليوجا الهندية

بقلم: إس. سريدهاران
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م��ش��روع  يسعى 
مواسم  إلى تجاوز 
الوطنية  ال��ح��دود 
في  وال��ع��رق��ي��ة 

الوقت الحاضر

تمثال منحوت من 
الحجر على ساحل 
مدينة بالي- دولة 
إندونيسيا

االنتهاء من الترشيحات عبر الحدود الوطنية في إطار 
الهند  بها  نادت  التي  للدعوة  تأييد  هناك  العالمي:  التراث 
بشأن “الطرق البحرية في المحيط الهندي” للتوصل إلى 
التراث  إطار  في  الوطنية  للحدود  العابرة  الترشيحات 
زيادة  على  يساهم  أن  شأنه  من  الذي  األمر  العالمي، 

استمرار  و  والبحوث  المعرفة   نطاق 
السياحة وتنمية التراث وتعزيز االتفاقيات 
منطقة  أنحاء  كفاة  في  األخ��رى   الثقافية 

الهندي. المحيط 
مبادرات داخل الهند: تبذل والية كيراال 
كبيرا  جهودا  الهند  جنوب  في  الواقعة 
يعود  الذي  القديم  التوابل  طريق  إلحياء 
إلى  باإلضافة  السنين.  آالف  إلى  تاريخه 

ذلك، تعمل الوالية على إعادة تأسيس العالقات التجارية 
التوابل.  القدم بطريق  البحرية مع 31 دولة مرتبطة منذ 
العصر  في  المسافرين  لحث  أيضا  المشروع  يسعى  و 
الحديث على  القيام برحالت إلى تلك المواقع.  و في هذا 
السياق، ستشهد المنطقة إحياء ألشكال التواصل و التبادل 
مواسم  مشروع  يهدف  كما  واألثري.  والتاريخي  الثقافي 
إلى إضافة بعد بحثي هام في هذا الموضوع . و يتوافق  
هذا المشروع تماما مع وجهات النظر المتغيرة لليونسكو 

بشأن حماية التراث وتشجيع اإلبداع.

خطط متعددة في المستقبل القريب: يقول السيد/ سينج 
دولة عضو   39 مع  دوليا  مؤتمرا  الهند  ستستضيف   ”:
وأكتوبر  سبتمبر  في  الهندي  المحيط  منطقة  دول  من 
من هذا العام من أجل التوصل إلى إستراتيجية جماعية 
سيضمها  التي  للمواقع  الوطنية  عبر  الترشيحات  لتقديم 
يتم  أن  المقترح  من  و  مواسم.   مشروع 
األخيرة  اللمسات  وض��ع  من  االنتهاء 
التجارة  للطرق  المؤقتة  القائمة  على 
ذات  التراثية  الطبيعية   البحرية/المناظر 
الطابع الثقافي بحلول إبريل  2016وذلك 
أجل  م��ن  جماعية  إستراتيجية   وف��ق 

اليونسكو  م��رك��ز  إل��ى  تقديمه 
العالمي.” للتراث 
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الحدود  تجاوز  إلى  مواسم  مشروع  ويسعى  السنين. 
على  العمل  و  الحاضر  الوقت  في  والعرقية  القومية 
والعالقات  المشتركة  الثقافية  بالقيم  االحتفاء  و  توثيق 
االقتصادية بين دول “عالم” المحيط الهندي. و سيؤدي 
المحيط  عبر  الدول  بين  العالقات  تعزيز  إلى  األمر  هذا 
جديدة  جسور  لمد  أساس  ويشكل  الهندي 
للتعاون واستمرار التفاعالت و التواصل 

بينهم. فيما 
التراث  م��واق��ع  بين  رواب��ط  إرس��اء 
العالمي الحالية: لقد أثبت المشروع جديته 
بأن يكون بمثابة قاعدة لربط مواقع التراث 
عبر  المختلفة  العالمي  والطبيعي  الثقافي 
“عالم” المحيط الهندي، و ذلك من خالل 
هذه  كل  تتناول  سردية  معلومات  توفير  

الثقافات بصورة عابرة للحدود.
إعادة تعريف “المناظر الطبيعية التراثية ذات الطابع 
قائمة   تجهيز  في  الواضحة  الفجوة  تحديد  يتم  الثقافي”: 
الفجوة من خالل  العمل على تالفي هذه  المواقع و  بهذه 
العالقات  توضيح  و  الجوانب  متعدد  كلي  منظور  توفير 
بين الفئات الموجودة من “المناظر الطبيعية” و “التراث 
إعادة  في  الجهود  هذه  تساهم  و  بها”.  المرتبط  الثقافي 
التراثي  الطابع  ذات  الطبيعية  “المناظر  مفهوم  تعريف 
األوجه  متعدد  جديد  نهج  إرساء  في  يسهم  مما  الثقافي” 

للنظر في تلك العالقات.

يسار: منارة يف قلعة أجوادا - والية جوا- الهند،  ميني: معبد يف تاناه لوت - مدينة بايل- دولة إندونيسيا

مشروع  يتماشى 
م�����واس�����م  م��ع 
نظر  وج���ه���ات 
اليونسكو المتغيرة 
ح�����ول ح��م��اي��ة 

التراث

نقل  يتم  النباتية والحيوانية. و كان  والمنتجات  والمعادن 
هذه البضائع من خالل الرحالت التجارية ثم  يتم بيعها 
ساحل  طول  على  الموجودة  البازارات  أو  األسواق  في 
دولة  لكل  المحلية  الهويات  وتشكل  الهندي.  المحيط 
ال  جزءا  العريق  الماضي  ذلك  آثار  و  ال��دول  تلك  من 

تقوم عليه  الذي  القوي  يتجزأ من األساس 
القديمة. العالقات 

أهداف المشروع
عالم  استكشاف  إل��ى  المشروع  يهدف 
أشكاله  و  ص��وره  بكل  الهندي  المحيط 
المتعددة  من خالل مجموعة من  البحوث 
التفاعالت  لتوثيق  والتاريخية  األثرية 
التي  المتنوعة  والدينية  والتجارية  الثقافية 

وسوف  الهندي.  المحيط  على  المطلة  الدول  بين  وقعت 
تعزز هذه الخطوة أعمال البحث في موضوعات مرتبطة 
بدراسة الطرق البحرية من خالل ندوات و لقاءات علمية 
دولية من خالل االعتماد على نهج متعدد التخصصات. 
األعمال  إنتاج  تشجيع  في  المشروع  يساهم  وس��وف 
المتخصصة و نشر معلومات لعامة الناس بغرض تعزيز 
فهم أوسع لمفهوم التراث المشترك و الهويات المتعددة.

على  المطلة  ال��دول  بين  المفقودة  الروابط  إحياء 
المحيط الهندي: لقد جمعت صالت و عالقات بين  الدول 
آالف  إلى  بجذورها  تعود  الهندي  المحيط  على  المطلة 
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يسار: كنيسة القديس 
كاجيتان في والية جوا 
القديمة- الهند
أسفل: بلدة ستون في 
زنجبار- دولة تنزانيا

بانتشار  المرتبطة  كالمواقع  الخالدة  األعمال  مثل: 
واإلسالم  والهندوسية  البوذية  الديانات 
المحصنة  المستوطنات  و  والمسيحية، 
المالحية،  والمعالم  ال��م��وان��ئ،  ف��ي 
المرتبطة  ال��م��واق��ع  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
تجارة  و  القواقع  و  الصدف  بالتجارة 
التوابل وغيرها  من السلع األخرى.” 

المستوحى  “مواسم”  كلمة  وتشير 
الذي  الموسم  إلى  المشروع  اسم  منها 
الجدير  من  و  بأمان.  السفن  فيه  تبحر 
منطقة  في  الرياح  منظومة  أن  بالذكر 
ذات  بأنها  تتميز  الهندي  المحيط 
الناس  حركة  يسهل  مما  منتظم  طابع 

الذي  األمر  الهندي،  المحيط  واألفكار عبر  والبضائع 

تسببت  حتى  ذلك  و  الثقافي  التبادل  و  التفاعل  يتيح 
بالطاقة  تعمل  التي  البضائع  ناقالت 
على  االعتماد  تقليل  ف��ي  البخارية 
معرفة  ساهمت  لقد  الشراعية.   السفن 
المتعلقة  تفاصيل  بكل  الدول  تلك  أبناء 
استغاللها  كيفية  و  الموسمية  بالرياح 
أثرت  و  قديما  التجارة  دعم حركة  في 
كذلك على االقتصادات المحلية للدول، 
على  التعرف  و  األدي���ان  انتشار  و 
الثقافية. و  السياسية والهويات  األنماط 
تنوعت السلع و البضائع التي تم تبادلها 
بين:  ما  الفترة  تلك  في  الدول  هذه  بين 
والتوابل  واألصباغ  واألدوية  العطور 
والحبوب واألخشاب والمنسوجات واألحجار الكريمة 

المعرفة  أث���رت 
موسم  بتفاصيل 
ال�����ري�����اح ف��ي 
الهندي  المحيط 
على  واستغاللها 
ح��رك��ة ال��ت��ج��ارة 
على  ث��م  م��ن  و 
االق���ت���ص���ادات 

المحلية
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يعتبر مشروع “مواسم” من المشروعات متعددة الجوانب، وهو يهدف إلى إعادة إحياء العالقات 
المفقودة منذ فترة طويلة بين الدول المطلة على المحيط الهندي، و المساعدة على إرساء وسائل 

جديدة للتعاون و التبادل بين هذه الدول

ال��دول  من  مجموعة  مع  باالشتراك  الهند-  قامت 
األعضاء- بإطالق مشروع “مواسم” خالل فاعليات 
التي  العالمي  التراث  لجنة  الجتماع  الثالثين  الدورة 
  .2014 يونيو  في  قطر  بدولة  الدوحة  في  عقدت 
ويهدف المشروع إلى القيام بخطوة هامة نحو تسجيل 
العالم  تاريخ  من  الهامة  المرحلة  بهذه  االحتفاء  و 
اآلسيوية  و  العربية  و  األفريقية  النظر  وجهات  من 
وزير-  نائب  سينج   رافيندرا  ويوضح  العالمية.  و 

بوزارة الثقافة بالحكومة الهندية- قائال: “ إن المجال 
الذي يركز عليه مشروع مواسم بصورة أساسية هو 
التراثية  التجارة  لطرق  العالمي  التراث  ترشيحات 
المرتبطة بالثقافة والمناظر الطبيعية البحرية التراثية 
ويعتمد  الهندي.  المحيط  عبر  الثقافي  الطابع  ذات 
الوطنية على أسس محددة  الحدود  الترشيح عبر  هذا 
الدول  بين  الثقافي  بالتبادل  ترتبط  موضوعات  و 
القرون  من  العديد  منذ  الهندي  المحيط  على  المطلة 

سفينة منقوشة على معبد بوروبودور في دولة إندونيسيا

“مواسم”...مشروع طموح
يرسم مالمح التغيير
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المؤلف هو محرر متخصص في المجاالت العلمية في شبكة إن. دي. تي. في. التلفزيونية اإلخبارية، وهو أيضا 
مؤلف كتاب “الوصول إلى النجوم: رحلة الهند إلى المريخ وما بعدها” الذي نشرته دار بلومزبري في 2015

افتتنت الجماهير باألداء الرائع للطيارين خالل العروض

أمنا.” و من الجدير بالذكر أن الهند والواليات المتحدة  
قد بدأتا في العمل فيما يسمى بمشروعات “باثفايندر أو 
لتجارة  الطريق” و ذلك في إطار مبادرة جديدة  إيجاد 
التي تضمنت االشتراك في صناعة  الدفاع،  تكنولوجيا 

محركات نفاثة والتكنولوجيا حاملة طائرات.
القيمة  عالية  الصفقات  إب��رام  استعصى  حين  في 
خالل هذا المعرض الجوي، فإن أكثر من  3.5 الخ من 
المعروضات.  و  الرائعة  بالعروض  استمتعوا  الزوار 
الطيران  صناعة  أن  مودي  السيد/  أكد  جانبه،  من  و 

حوالي  إضافة  إلى  حاجة  في  الهند  في 
العشرة  مدة  خالل  شخص  الخ  اثنين 
كثيرة  ف��رص  توجد  ال��ق��ادم��ة.  أع��وام 
لجعل  العالمية  ال��ش��رك��ات  لكبرى 
في  عليه  االعتماد  يمكن  مركزا  الهند 
أقل،  بتكلفة  طيران  معدات  صناعة 
تعطي  التي  الفترة  ه��ذه  في  والسيما 
التي  القطاع األجنحة  الحكومة هذا   فيها 

للتحليق. يحتاجها 

من  المائة  في   49 نسبة  إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار 
إجمالي المشروع. و يمكن أن يتم رفع النسبة بصورة أعلى 
توصلت  ما  بأحدث  الدولة  على  يعود  المشروع  كان  إذا 
الهند باستثمارات  لقد سمحت  المجال.  التكنولوجيا في  إليه 
المؤسسية  لالستثمارات  بالنسبة  المائة  في   24 إلى  تصل 
الخارجية. ولم يعد هناك حاجة لوجود مستثمر هندي واحد، 
على األقل، يمتلك  حصة 51 في المائة من المشروعات. 
كما تم إلغاء متطلبات الترخيص الصناعية لعدد من السلع. 
العمل  التراخيص، فقد تعمل  و حتي في حالة وجوب هذه 
دور  توسيع  بصدد  اآلن  نحن  العملية.  هذه  تبسيط  على  
الرئيسية.  بالصناعات  يتعلق  فيما  حتى  الخاص،  القطاع 

و الهدف من كل ذلك هو توفير فرص متكافئة للجميع “.
المجال  الهند في هذا  بتواجد  العالم يرحب  أن  نجد  كما 
الدفاع  وزي��ر  وكيل  كندال  فرانك  السيد/  وق��ال  الجديد. 
األمريكي في تصريحات تم نشرها في صحيفة “ذا هندو”: 
“يمكن لحكوماتنا و القائمين على الصناعة في بلدينا العمل 
المكسب  لتحقيق  الهند  في  الصناعية  القاعدة  لتعزيز  سويا 
أكثر  مكانا  والعالم  المنطقة  لجعل  ولكن  للهند،  فقط  ليس 
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ولكن البد أن نقر بحقيقة أن صناعة الدفاع لدينا في القطاع 
الناس. و  لكنها توظف آالف من  الخاص ال تزال صغيرة، 
من  المائة  في   60 من  يقرب  ما  أن  حقيقة  من  الرغم  على 
الوقت  في  نقوم  كما  استيرادها.  يتم  الهندية  الدفاع  معدات 
ذاته بإنفاق عشرات المليارات من الدوالرات على عمليات 
إلى  الدراسات  وتشير  الخارج.  في  شركات  على  استحواذ 
بين   ما  تتراوح  بنسبة  الدفاعية  وارداتنا  تخفيض  حتى  أنه 
المائة قد تساهم بصورة مباشرة في توفير  20 إلى 25 في 
عمل  فرصة  ألف   120 أو  ألف   100 بين  ما  يتراوح  ما 
في الهند تتطلب مهارات عالية إضافية. ولو تمكنا من رفع 
نسبة المشتريات المحلية بنسبة تتراوح ما بين  40 إلى 70 
أن  نستطيع  فسوف  المقبلة،  الخمس  السنوات  في  المائة  في 
و  المحلية.  الدفاع  في صناعة  اإلنتاج  مضاعفة  على  نعمل 
الخطوة  لهذه  الكبير  التأثير  نتخيل  أن  في ضوء ذلك، يمكن 
على  كذلك  و  مباشرة  العمل  فرص  على  مباشرة  بصورة 

قطاع الصناعات والخدمات ذات الصلة.
على  التوجه  هذا  في  الكبيرة  الفوائد  في  نفكر  أن  يجب 
والتكنولوجيات  المواد  توفير  حيث  من  األخرى  القطاعات 
تطوير  نركز على  أننا  في  السبب  هو  هذا  لعل  و  المتقدمة. 
نسعى  أسمى  بهدف  الشعور  مع  الهند  في  الدفاع  صناعة 
في  الدفاع  مجال  جعل  في  السبب  هو  وهذا  تحقيق،  إلى 
قلب مبادرة “صنع في الهند”. و في هذا الصدد، فإننا نقوم 
و  الدفاعية.  المعدات  شراء  إجراءات  و  سياسات  بإصالح 
العسكرية  للمعدات  واضح  تفضيل  هناك  سيكون  هنا  من 
المصنعة في الهند. وسوف نعمل من خالل إجراءات الشراء 
واتخاذ  والمساءلة  بالبساطة  تتسم  أن  المعدات  بهذه  المتعلقة 
من  بها  المسموح  النسبة  برفع  قمنا  قد  و  العاجل.  القرار 

أعلى: فريق بريتلينج وينج والكرز من المملكة المتحدة البريطانية
يسار: الطراز المدني من الطائرة الهليكوبتر دهروف الخاصة بالقوات الجوية الهندية 
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الهندية مثل شركة هندوستان للمالحة الجوية المحدودة ؛ و 
شركة بهارات لإللكترونيات المحدودة ؛ ومجموعة كالياني 
مشروعات  إقامة  في   النظر  و  منتجاتها  بعرض  وتاتا 
مشتركة مع شركاء من الخارج. وتحقيقا لهذا التوجه، قامت 
ألنظمة  اإلسرائيلية  رافائيل  مجموعة  و  كالياني  مجموعة 
االستثمار  ح��دود  الهند  ح��ررت  أن  بعد   - المتقدم  الدفاع 

 49 قدره  أقصى  حد  إلى  المباشر  األجنبي 
مشترك.  مشروع  على  بالتوقيع  المائة-  في 
بابا  السيد/  كالياني،  المجموعة  رئيس  وقال 
من  رافائيل  مجموعة  ك��ان  “لقد  كالياني، 
المشاركة بصورة نشطة في سوق  األطراف 
نحن  التحالف،  إطار  في  و  الهندي.  الدفاع 
العسكرية  التطبيقات  بتطوير  نقوم  أن  نأمل 
على أساس التكنولوجيا المحلية الخاصة بنا.” 
بعمليات  القيام  في  كالياني  مجموعة  وتهدف 
خالل  دوالر  مليون   100 بقيمة  تجارية 

العامين المقبلين. وقال وزير الدفاع الهندي السيد/ مانوهار 
باريكار، وهو مهندس في مجال تكنولوجيا المعلومات، “في 
ظل سيناريو األمن، أصبح من المهم أن تحقق الهند االكتفاء 
الذاتي في مجال اإلنتاج الدفاعي. إن شعار “صنع في الهند” 
لضمان  المهم  الوقت  هو  هذا  و  للغاية  المهمة  األمور  من 

كبرى  ح��رص��ت 
شركات الطائرات 
على  ال��ع��ال��م��ي��ة 
ال����ت����واج����د ف��ي 
المعرض الذي أقيم 
بمحطة سالح الجو 
الهندي في يالهانكا

عقد الصفقات التجارية.”  كما تقوم الهند كذلك بدعم قواتها 
الهندية  الحكومة  قررت  الماضي،  فبراير  ففي  البحرية. 
صنع سبع فرقاطات وست غواصات تعمل بالطاقة النووية، 
بتكلفة مجتمعة تبلغ أكثر 1 الك كرور روبية. طلبت القوات 
الجوية من شركة هندوستان للمالحة الجوية المحدودة القيام 
بتصنيع ما يقرب من 70 طائرة تدريب من طراز بيالتوس 
مع الحصول على 38 من هذه الطائرات من 

السويسرية. الشركة 
براناب  السيد/  الهندي  الرئيس  وق��ال 
موخرجى خالل كلمته أمام البرلمان: “ يهدف 
إيجاد منظومة  إلى  الهند”  برنامج “صنع في 
للتصنيع  إلى مركز  الهند  لتحويل  بيئية كبيرة 
في  واالبتكار  البحث  على  تأكيد  هناك  و   ...
التصنيع  عملية  على  اهتمامنا  نركز  حين 

لخلق المزيد من فرص العمل.”
“يعمل  مودي  وقال  الهدف،  لهذا  وتحقيقا 
في المجال الدفاعي في القطاع الحكومي في الهند ما يقرب 
والعلماء.  المهندسين  آالف من  و  العمال  اثنين الخ من  من 
 7 من  يقرب  ما  الهندية  الدفاع  صناعة  إنتاج  حجم  يبلغ  و 
على  الهندية  الدفاع  صناعة  تعمل  و  سنويا.  دوالر  مليار 
دعم مجموعة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
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مظاهر التقدم

وخفة  ببراعة  مبهر  بأداء  قامت  التي  الهندي  الجو  سالح 
متناهية. و يجب  بدقة  إلى حركة طيران عمودي  باإلضافة 
كل  بأدائها  قامت  التى  الرائعة  العروض  ذكر  نغفل عن  أال 
الفرنسية  والطائرة  إف-16  المقاتلة  األمريكية  الطائرة  من 
بتقديم  األجنبية  الفرق  من  قليل  عدد  قام  و  رافال.  المقاتلة 
فريق  الفرق  تلك  بين  من  و  مثيرة  بهلوانية  جوية  عروض 

بريتلينج وينج والكرز من المملكة المتحدة. 
قلوب  فيها  خفقت  التي  اللحظة  كانت  و 
وهو  سارانج،  فريق  قام  عندما  الحضور 
لسالح  التابع  الهليكوبتر  عروض  فريق 
حمل  بعرض  ق��ام  حيث  الهندي،  الجو 
األولى،  وللمرة  الملون.  الطاووس  عنوان 
الهندي  الجو  شاركت ضابطتان من سالح 

في هذه العروض.
الهند  وزراء  رئيس  قام  البداية،   في 
الحدث  هذا  بافتتاح  مودي  ناريندرا  السيد/ 

الضخم- الذي كان بمثابة تدشين برنامجه “صنع في الهند” 
حفل  الدفاعية. وخالل  المعدات  لتصنيع  مركزا  الهند  لجعل 
إيرو-إنديا  معرض  هذا  “إن  مودي:  السيد/  قال  االفتتاح، 
اليوم هو أكبر  معرض للتكنولوجيا الطيران في الهند على 
الثقة داخل بالدنا  اإلطالق و هو ويعكس مستوى جديد من 

أن  حقيقة  إلى  نشير  أن  يجب  و  بالهند.  العالمي  واالهتمام 
الهند أصبحت كثير منكم تمثل فرصة استثمارية كبيرة. إن 
للمعدات  مستورد  أكبر  باعتبارها  طيبة  سمعة  تمتلك  الهند 
الدفاعية في العالم. قد يشنف هذا الحديث آذان البعض منكم 
أن  في  نرغب  ال  الذي  المجاالت  أحد  هو  هذا  ولكن  هنا. 
بالدنا  أمن  أن  جيدا  المعروف  ومن  فيه!  واحد  رقم  نكون 
الدولية  يواجه تحديات. كما أن مسؤولياتنا 
واضحة. نحن بحاجة إلى زيادة استعداداتنا  
أن  علينا  يجب  أنه  كما  أنفسنا.  عن  للدفاع 

نعمل على تحديث قواتنا الدفاعية.”
لقد تم تحويل محطة سالح الجو الهندي 
بنجالور  إحدى ضواحي  في  يالهانكا،  في 
هذه  إلقامة  كبيرة  أرض  إلى  تحويلها  تم 
المتخصصة  الضخمة  التجارية  المعارض 
 300 و  هندية  شركة   250 بمشاركة 
بصفقات  للفوز  تتنافس  أجنبية  شركات 
تجارية خالل هذا المعرض الجوي  الذي يُقام مرتين سنويا. 
رولز  مثل:  الكبرى  الطيران  شركات  جميع  وحرصت 
و  مارتن  لوكهيد  و  بوينج  و  إندستريس  ايرباص  و  رويس 
تواجدها  تجعل  أن  على  اآلخرين  المشاركين  من  غيرهم 
العمالقة  الطيران  وقامت شركات  محسوسا.   المعرض  في 

من اليسار إلى اليمين: عرض سارانج بالطائرات الهليكوبتر؛ ياك-52 دي و ياك-50 من فريق 
ياكوفلفس من المملكة المتحدة؛ الطائرة بيالتوس بي.سي.-7 إم.كيه-2 المصنوعة في سويسرا

خفقت قلوب الحضور 
ع��ن��دم��ا ق���ام ف��ري��ق 
فريق  وهو  سارانج، 
الهليكوبتر  ع��روض 
الجو  ل��س��الح  التابع 
فقرته  بتقديم  الهندي، 

االستعراضية
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المشاهدين  جمهور  شعر 
بإثارة كبيرة و هم يتابعون 
تحلق  وه��ي  ال��ط��ائ��رات 
بسرعة عالية على ارتفاع 
بعمل  ت��ق��وم  و  منخفض 
بهلوانية  حركات  و  لفات 

في الهواء

بالتاريخ القديم  المتواضع للطائرات الحربية في الهند. و 
بالعبور إلى العصر الحالي و تماشيا 
الهند”  في  “صنع  مبادرة  شعار  مع 
قامت شركتان محليتان متخصصتان 
في إبداعات الطيران الجوي بعرض 
طائرة خفيفة مقاتلة وطائرة هليكوبتر 
سماء  في  حلقتا   حيث  خفيفة،  مقاتلة 
تتابع سريع الستعراض  العرض في 
الهند في  التي حققتها  السريعة  القفزة 
الطائرات.  صناعة  تكنولوجيا  مجال 
الخطوط  بطائرة  الحضور  أعجب  و 
طائرات  إحدى  سوخوي-30  الروسية  القتالية  األمامية 

فقد  الهند،  بحكومة  الدفاع  وزارة  ذكرته  لما  ووفقا  
 635 المعرض  فاعليات  في  شارك 
من  يقرب  وم��ا  الطيران  شركات 
من  التنفيذيين  المديرين  من   300
الهند والخارج، بما في ذلك أعضاء 
وفود من 42 دولة. و من خالل مئات 
قامت  المعرض  داخل  في  األجنحة 
منتجاتهم  أحدث  بعرض  الشركات 

المتقدمة. التكنولوجيا  من 
بقيام  ال��ج��وي  ال��ع��رض  وب���دأ 
لسالح  التابعة  موث  تايجر  الطائرة 

الحضور  تذكير  من  كنوع  طلعة  بعمل  الهندي  الجو 
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بقلم: باالفا باجال

مظاهر التقدم

تعتبر مدينة بينجالورو في جنوب الهند مركزا لتكنولوجيا 
المعلومات، ولكن على مدى األيام القليلة الماضية بدأت 
بعيدا  المدينة  تلك  في  السماء  تتابع صفحات  العيون  كل 
المشاهدين  جمهور  شعر  لقد  الكمبيوتر.  شاشات  عن 
بإثارة كبيرة و هم يتابعون الطائرات وهي تحلق بسرعة 
عالية على ارتفاع منخفض و تقوم بعمل لفات و حركات 
من  المشاركة  الطائرات  وكانت  الهواء.  في  بهلوانية 
جميع األشكال واألحجام و قد أبهرت الجمهور و كانت 
معرض  من  العاشرة  ال��دورة  إطار  في  الفاعليات  تلك 

إيرو-إنديا الذي تمت إقامته خالل الفترة من 18 إلى 22 
بأنواع  المتحمسة  الجماهير  افتتنت  و    .2015 فبراير 
التي  و  السماء  صفحة  في  تحلق  كانت  التي  الطائرات 
الشحن  وطائرات  المقاتلة  الطائرات  بين  ما  تنوعت 
المروحية  والطائرات  الهليكوبتر  طائرات  و  الكبيرة 
الموجهة و الطائرات بدون طيار. و حصل األداء الذي 
المصنوعة  و  الرابع  الجيل  من  تيجاس  الطائرة  قدمته 
اتسم  لما  نظرا  الجماهير  استحسان  الهند على  في  محليا 

به أدائها من دقة عالية.

شهد معرض إيرو إنديا مشاركة حماسية من جانب الشركات الهندية و األجنبية المتخصصة 
في مجال الطيران

)الصفحة المقابلة( الهليكوبتر المقاتلة الخفيفة من إنتاج شركة هندوستان للمالحة الجوية المحدودة؛ أعلى: رئيس الوزراء 
الهندي السيد/ ناريندرا مودي في معرض إيرو-إنديا 2015

“صنع في الهند”
 شعار المرحلة الجديدة
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السيد/ مودي يساعد يف غيل اللنب بصورة تقليدية مع إحدى األرس قبل 
انتقالها إىل منزل جديد يف جافنا- رسيالنكا

مانيش تشاند يشغل منصب رئيس تحرير شبكة ُكتاب الهند المتوفر على موقع www.indiawrites.org وهي عبارة عن بوابة 
إعالمية متعددة األوساط تركز على الشؤون الدولية و األمور المتعلقة بالهند

إن موقع الهند الجغرافي المتميز تجعلها تلعب دورا بارزا 
السياسية والتكامل اإلقليمي في منطقة  الجغرافيا  في تشكيل 
المحيط الهندي، وذلك من خالل مجموعة من مشاريع الربط 
والطاقة والنقل. ويتمثل الدافع الرئيسي في سياسة الهند تجاه 
منطقة المحيط الهندي في رغبتها في تحويل منطقة المحيط 
الهندي إلى منطقة تنعم بالسالم و تتوافر فيها الفرص لجميع 
الدول المطلة على المحيط ، و أن يتم رفع التنمية االقتصادية  

فوق أي مطامع جيوسياسية أو عسكرية.
المبادرة  تنتهز  أن  الجديدة  الهندية  الحكومة  واستطاعت 
بصورة جيدة من أجل إعطاء دفعة جديدة و تحقيق التماسك 
الدول  بين  تجمع  التي  الدبلوماسية  إطار  في  االستراتيجي 
المطلة على المحيط الهندي. و مع وضع مصالحها الوطنية 
إطار  في  هاما  دورا  الهند  تلعب  االعتبار،   في  الحيوية 
رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، حيث استضافت 
العشرين  ممثلي  ضم  الذي  و  للرابطة  الوزاري  االجتماع 
دولة و ذلك في عام 2012. وتعد منطقة المحيط الهندي من 
المسائل الهامة للتعاون مع القارة األفريقية الصاعدة و البالغ 
جديدة  مسارات  رسم  فإن  ثم،  من  و  دولة.   54 دولها  عدد 
الموضوعات  من  يكون  سوف  المنطقة  هذه  في  للتعاون 
الهند- لقمة  الثالث  المنتدى  خالل  بقوة  طرحها  سيتم  التي 
وقت  في  نيودلهي  تستضيفها  أن  المقرر  من  التي  أفريقيا 

الحق من هذا العام.

للمستقبل الطريق 
ومن المتوقع أن تكتسب دبلوماسية الهند تجاه الدول المطلة 
عهد  في  الزخم  و  القوة  من  مزيدا  الهندي  المحيط  على 
فيما  الخاصة  رؤيتها  لديها  التي  الجديدة  الهندية  الحكومة 
يتعلق بتعزيز االتصال عبر اإلقليمي بتغطية مناطق الشرق 
الهندية  البحرية  القوات  لعبت  وقد  وآسيا.  وأفريقيا  األوسط 
هذه  في  للبالد  الحيوية  المصالح  تأمين  في  محوريا  دورا 
كبير  بدور  الهندية  البحرية  القوات  قيام  بينها  من  المنطقة؛ 
في مرافقة و تأمين ما يزيد على 1000 سفينة لحمايتهم من 
القراصنة في خليج عدن، األمر الذي يعد بمثابة تقديم الهند 
المنطقة،  ألوراق اعتمادها باعتبارها العبا رئيسيا في أمن 

مما ساعد كذلك على تعزيز حسن النوايا بصورة كبيرة.
و تؤكد هذه الجهود المتنوعة والمتعددة على فكرة التعاون 
المبدأ  يعد  الذي  و  العالمي،  البحرية  المنظومة  إطار  في 
في  نيودلهي  دبلوماسية  أساسه  على  تتحرك  التي  التوجيهي 
والتعاون  التكامل  على  التركيز  مع  الهندي،  المحيط  منطقة 

السيد/ مودي يزور معرب املهاجرين “أبارافاسيس” 
يف أبرافايس غات- بورت لويس- موريشيوس

نيودلهي  اهتمام  خالل  ومن  المالحة.  وحرية  اإلقليمي 
التعاون  و  التواصل  خالل  من  البحري  التعاون  بتحديث 
على المستوى الثنائي مع الدول والدبلوماسية القوية متعددة 
األطراف من خالل مبادرات مثل رابطة الدول المطلة على 
فإنه  الهندي،  المحيط  عن  البحرية  والندوة  الهندي  المحيط 
تؤكد من جديد على دورها البارز في تشكيل المحيط الهندي 

باعتباره يمثل فرصا ضخمة للجميع.
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يسار: السيد/ مودي ينزل من قطار تاليمانار -مانار في محطة السكة الحديد تاليمانار1650  بيير 
يمين: رئيس الوزراء الهندي يدفع صدقات في جمعية ماهابودهي في كولومبو- سريالنكا

ف��ي س��ري��الن��ك��ا، 
ت��ع��ه��دت ال��ه��ن��د  
مليون   318 بدفع 
شكل  ف��ي  دوالر 
خ��ط ائ��ت��م��ان من 
أج�����ل ت��ط��وي��ر 
الحديد  ال��س��ك��ك 

هناك 

سريالنكا
في  دوالر  مليون   318 بدفع  الهند   تعهدت  سريالنكا،  في 
هناك   الحديد  السكك  تطوير  أجل  من  ائتمان  خط  شكل 
التأشيرات  مجاالت  في  اتفاقيات  أربع  البلدان  وقعت  كما 
مودي  السيد/  وتعهد  الشباب.  تثقيف  و  والتنمية  والجمارك 
بدعم سريالنكا من أجل تحويل ترينكومالي مركزا البترول. 
كما كشف رئيس الوزراء الهندي النقاب عن “اتفاق مبادلة 
على  الحفاظ  أجل  من  دوالر  مليار   1.5 بقيمة  العمالت 

االستقرار االقتصادي في سريالنكا.

رؤية جماعية
ال��وزراء  رئيس  بها  قام  التي  الجولة  خالل 
الهندي عبر الدول الثالثة، كان التركيز ينصب 
واالقتصادي  األمني    التعاون  توسيع  على 
الهدف  إل��ى  ال��وص��ول  أج��ل  من  والتنموي 
جماعية  رؤية  “صياغة  وهو  أال  األسمى، 
للتعاون بين دول المنطقة”.  وخالل التكليف 
الرسمي بدشين عمل المركبة البحرية الهندية 
الدوريات  ألغراض  تستخدم  التي  باراكودا 
البحرية في موريشيوس في 12 مارس، قال 

السيد مودى: “بالنسبة لي ترمز العجلة ذات اللون األزرق 
أو  الزرقاء  الثورة  إمكانات  إلى  الهندي  الوطني  العلم  في 
المقومات المتوفر في المحيط”. و في  القائم على  االقتصاد 
المحيط  تعزيز صورة  نحو  الهند  بأولويات  للتعريف  كلمته 
الهندي باعتباره مصدر لفرص جمة أضاف رئيس الوزراء 
التعاون  دعم  على  العمل   علينا  يجب   “ قائال:  الهندي 
واالستثمار  والسياحة  التجارة  مجاالت  في  أكبر  بصورة 
و  والتكنولوجيا  البحرية  والعلوم  التحتية  البنية  وتطوير 
مصايد األسماك المستدامة و حماية البيئة البحرية، و تنمية 

االقتصاد بصورة شاملة في دول المحيط الهندي.”

الرئيسية الدوافع 
الدول  تلك  في  الهندي  ال��وزراء  رئيس  جولة  عملت  لقد   
تجاه  نيودلهي  لدبلوماسية  المتعددة  الخطوات  دعم  على 
مجموعة  تحقيق  إلى  تهدف  التي  و  الهندي،  المحيط  دول 
متشابكة و مترابطة من األهداف االقتصادية و اإلستراتيجية 
العديد  هناك  أن  نجد  ناحية،  فمن  بالطاقة.  متعلقة  وأخرى 
واألمن  القرصنة  بينها  من  المتشابكة  األمنية  التحديات  من 
الحدود  المنظمة عبر  والجرائم  النووي  البحري، واالنتشار 
يشكل  الهندي  المحيط  أن  نجد  أخرى،  ناحية  الوطنية. ومن 
المطلة عليه  للدول  االقتصادية  الحياة  شريان 
باإلضافة إلى كونه يمثل طريق بالغ األهمية 
النفط  إمدادات  بوصول  يتعلق  فيما  لنيودلهي 
ومن  عامة.  بصورة  الطاقة  أمن  بالتالي  و 
من  أكثر  تستورد  الهند  أن  بالذكر  الجدير 
حوالي 90 بالمائة من النفط عبر طرق بحرية 

في المحيط الهندي.
للمحيط  اإلستراتيجية  األهمية  وتنبع 
الهندي في كونه ثالث أكبر مسطح مائي على 
مستوى العالم، باإلضافة إلى كونه – وبدون 
تعتمد  التي  البحرية  للطرق  مركزا  مبالغة- 
عليها بعض أكبر االقتصادات في آسيا. و في ضوء موقعها 
ارتكاز  نقطة  البحرية  المنطقة  هذه  أصبحت  االستراتيجي، 

لمنظومة بحرية جديدة بين القوى الكبرى في القارة.
و مع ازدياد حوادث القرصنة قبالة خليج عدن وسواحل 
بشأن  رؤيته  عن  الهندي  الوزراء  رئيس  كشف  الصومال، 
تعزيز التعاون األمني   البحري. وفي هذا الصدد، قال رئيس 
الوزراء: “ إننا نؤيد أيضا الجهود الرامية إلى تعزيز اآلليات 
اإلقليمية لدعم التعاون البحري بداية من التعامل مع اإلرهاب 
إلى  وص��وال  الجرائم،  من  وغيرها  القرصنة  أو  البحري 

السالمة البحرية والكوارث الطبيعية “.
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سيشيل
األمنية  الشراكة  بدعم  الهند  اهتمام  تنامي  تعكس  في خطوة 
الهند  وقعت  الهندي،  المحيط  في  جيرانها  مع  البحرية 
األمر  وهو  مختلفة،  مجاالت  في  اتفاقيات  أربع  وسيشيل 
ثانية من  إهداء طائرة  نيودلهي عن  الذي تزامن مع إعالن 
األرخبيل.  شكل  تأخذ  التي  سيشيل  لدولة  دورنير  طراز 
الجغرافية  التعاون في مجاالت  وتضمنت االتفاقيات األربع 
وبيع  التحتية  البنية  وتطوير  المتجددة،  والطاقة  البحرية، 
السيد/  أطلق  قد  اإللكترونية.و  و  العادية  المالحة  الخرائط 
مودي رسميا مشروع مراقبة الساحل بالرادار وهو مشروع 
البحري  االستطالع  و  المراقبة  قدرات  تعزيز  إلى  يهدف 

لدى دولة سيشيل.

موريشيوس
بحري  شريك  تعتبر  التي  موريشيوس،  لدولة  بالنسبة  أما 
بقيمة  ائتمان   خط  بتوفير  الهند  تعهدت  فقد  للهند،  رئيسي 
البنية  مشاريع  من  مجموعة  إلقامة  دوالر  مليون   500
في  بما  اتفاقيات،  على خمس  التوقيع  إلى  باإلضافة  التحتية 
المطلة على  الدول  اقتصاد  تنمية  ذلك معاهدة رئيسية حول 
بشأن  تفاهم   إلى  أيضا  البلدان  توصلت  كما  الهند.  المحيط 
أجاليجا  جزيرة  في  الجوية  و  البحرية  النقل  شبكة  تطوير 
تاريخية  خطوة  في  موريشيوس.  في  الخارجية  والجزيرة 
ترأس  موريشيوس،  في  البحرية  التحتية   البنية  لتعزيز 
للباراكودا  الرسمي  التدشين  مراسم  أيضا  مودي  السيد/ 

البحري في موريشيوس.
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كان لون أمواج المحيط الزرقاء هي عنوان مشروع األمن و النمو لدول المحيط الهندي الذي طرحه رئيس الوزراء السيد/ 
ناريندرا مودي و الذي يضع مالمح لدور أكبر من جانب الهند في دعم اقتصادات الدول المطلة على المحيط الهندي

يسار: رئيس الوزراء الهندي السيد/ ناريندرا مودي يتفقد نظام رادار المراقبة 
الساحلية في سيشيل

أعلى: السيد/ مودي يحيي الجماهير في سيشيل

الزرقاء  مياهه  بلون  واحد  محيط  بينهم  يجمع  دول  ثالثة 
الصافية وهدف واحد. في شهر مارس الماضي، سافر رئيس 
الوزراء الهندي السيد/ ناريندرا مودي إلى ثالث دول مطلة 
على المحيط الهندي عبر قارتي آسيا وأفريقيا، و تلك الدول 
هي: سيشيل وموريشيوس وسريالنكا. و تعد هذه الجولة هي 
بها رئيس وزراء هندي، وهي  يقوم  التي  نوعها  األولى من 
على  الهندية  الخارجية  السياسة  منظومة  اهتمام  على  تؤكد 
نحو متزايد بالدول المطلة على المحيط الهندي، و هو التوجه 
الهند في مشروع “األمن والنمو  الذي أوجزه رئيس وزراء 
على  التوقيع  الجولة  تلك  تم خالل  قد  و  المنطقة.  دول  لكافة 
عدد من االتفاقيات و الكشف عن مجموعة من الخطوات التي 

تهدف جميعا إلى تنمية اقتصاد دول منطقة المحيط الهندي.

مشروع األمن و النمو لدول المحيط الهندي
لون الموج األزرق للمحيط يجمع بين شركاء

بقلم: مانيش تشاند
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رئيس التحرير: فيكاس سواروب
نائب رئيس التحرير: نيكليش ديكشيت

وزارة الشؤون الخارجية 
غرفة رقم A‘ ،152’ وينغ، شاستري بهافان، 

India ،110001 - نيودلهي
الهاتف: 23388949، 91-11-23381719+،

 فاكس: 91-11-23384663+
http://www.indiandiplomacy.in:الموقع على االنترنت

osdpd2@mea.gov.in:للمالحظات/ االستفسارات

البهاسا  و  العربية  باللغات:  الهند”  “آف��اق  مجلة  تصدر 
اإلندونيسية واإلنجليزية والفرنسية واأللمانية و الهندي 

الروسية  و  البرتغالية  و  والفارسية  والباشتو  واإليطالية 
والسنهالية واألسبانية والتاميلية و الصينية و اليابانية. 

وكيل  سواروب،  فيكاس  الهند  آفاق  مجلة  وإصدار  بنشر  يقوم 
الشؤون  وزارة  باسم  الرسمي  والمتحدث  الخارجية  ب��وزارة 
شاستري  وينغ،   ’A‘  ،152 رقم  غرفة  دلهي،  الخارجية،نيو 
بهافان، نيودلهي - 110001. وتم اإلصدار في مكتب مجموعة 
المكتب  عنوان  المحدوة،  الخاصة  الهندية  ميديا  ماكسبوزر 
أجنحة  األرض��ي،  ال��دور  0-آي��ه-  جي-  رقم  وح��دة  الرئيسي: 
شارع  ناغار،  إيشوار  و2،   1 القطعة  رقم  التجارية،   MIRA
الهند  آفاق  مجلة  تصدر  الهند.   110065  – دلهي  نيو  ماتورا، 
استخدام  يمكن  محفوظة.  الحقوق  جميع  السنة.  في  مرات  ست 
الصور  و/أو  الفنية  واألعمال  المقاالت  جميع  نشر  إع��ادة  أو 
من  اقتباسها  إلى  االشارة  مع  بالمجلة  المنشورة  الفوتوغرافية 
و  الخارجية  الشؤون  وزراة  تتحمل  ال  الهند”.  “آف��اق  مجلة 
المسؤولية  المحدوة  الخاصة  الهندية  ميديا  ماكسبوزر  مجموعة 
والمخطوطات،  فيها،  مرغوب  الغير  المنتجات  تلف  أو  لفقدان 
أو  الشفافة  واألوراق  الفنية،  واألعمال  الفوتوغرافية،  والصور 
المواد األخرى. وإن اآلراء التي يتم التعبير عنها في المجلة قد ال 
تكون آراء وزراة الشؤون الخارجية و مجموعة ماكسبوزر ميديا 

الهندية الخاصة المحدوة بالضرورة.

ميديا  ماكسبوزر  مجموعة  لالستفسارات. 
الهندية الخاصة المحدوة

الهاتف: 91-11-43011111+
فاكس: 91-11-43011199+

www.maxposure.in

آفاق الهند
المجلد 29  ■   العدد 3 ■   مايو-يونية 2015

مجموعة ماكسبوزر ميديا الهندية الخاصة المحدوة
الناشر ومدير العمليات: فيكاس جوهري

الرئيس التنفيذي والمدير العام: براكاش جوهري
رئيس التحرير التنفيذي: ساوراب تانخا

المقر الرئيسي:
مجموعة ماكسبوزر ميديا الهندية الخاصة المحدوة

الدور  0-آي��ه-  جي-  رقم  وحدة  الرئيسي:  المكتب  عنوان 
األرضي، أجنحة MIRA التجارية،

رقم القطعة 1 و2، إيشوار ناغار،
India ،110065 - شارع ماتورا، نيو دلهي

الهاتف:91-11-43011111+
 فاكس:91-11-43011199+

CIN No: U22229DL2006PTC152087
للمالحظات / االستفسارات:

indiaperspectives@maxposure.in

تابعنا على:

بالبعثة  االتصال  يرجى  الهند  آفاق  مجلة  من  نسخة  على  للحصول 
34الدبلوماسية الهندية في دولتكم.
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مشروع ساجار ياترا 

أروع الكنوز األدبية 

في اليوجا الهندية 
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بمناسبة االحتفال باليوم العالمي لليوجا في يوم 21 يونية، نركز في هذا العدد من المجلة بصورة كبيرة على هذه الممارسة 
التقليدية القديمة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين اإلنسان و الطبيعة، وهي بذلك تمثل منهجاً شامالً للحفاظ على صحة 
اإلنسان و عافيته. و نشير من خالل بعض المقاالت في هذا العدد إلى مجموعة من الكتب الكالسيكية و الحديثة التي تم 
تأليفها عن اليوجا، حيث نقدم استعراض لكتاب “قوة اليوجا” تأليف ياميني موثانا وهو كتاب يوضح أهمية تحقيق التوازن 
بين النواحي التقنية و الفلسفية لليوجا. كما نقدم استعراضا لفيلم وثائقي بعنوان “اقتفاء أصول اليوجا” وهو من إنتاج وزارة 

الشئون الخارجية الهندية و هيئة الخدمة العامة لإلذاعة الهندية. و يتناول الفيلم بمزيد من التفاصيل أصول نشأة اليوجا. 

وعلى صعيد عالقات الهند الثنائية بالدول المختلفة، نقدم للقارئ العزيز موضوعاً بعنوان “ياجار ياترا” حول الزيارة التي 
قام بها مؤخرا رئيس وزراء الهند السيد/ ناريندرا مودي إلى دول سيشيل و موريشيوس و سريالنكا. و يستعرض المقال 
الدور الفاعل و النشط الذي تقوم به الهند في تنمية اقتصادات دول منطقة المحيط الهندي. ومن خالل مقال آخر نقدم للقارئ 
نبذة سريعة عن مشروع “مواسم” الذي يهدف إلى إحياء العالقات التي توارت لفترة طويلة بين الدول المطلة على المحيط 
الهندي. كما نلقي الضوء في مقال آخر على الدفعة القوية التي تلقتها مبادرة رئيس الوزراء الهندي بعنوان “صنع في 
الهند” من خالل معرض إيرو-إنديا 2015 في بنجالورو، حيث يضم المعرض منتجات شركات هندية و أجنبية متخصصة 
في مجال الطيران. و نبرز من خالل موضوع آخر فتح سوق تجاري على الحدود لبناء عالقات تجارية أوثق بين منطقة 

تريبورا و دولة بنجالديش. 

و من خالل مقال قصة صورة، نقدم موضوع عن موقع هامبي األثري الرائع و الجهود المبذولة من أجل ترميم الموقع 
من جانب هيئة الميزانية االتحادية الهندية التي تستهدف ترميم تسعة مواقع تراثية في مختلف أنحاء الهند. و يمكن للقارئ 
العزيز أن يحضر مهرجان هيميس السنوي في مدينة الداخ والذي يحل يومي السابع و الثامن من يوليو، حيث يحتفي 
المهرجان بانتصار الخير على الشر. و تعد الرقصات التي تؤدى بارتداء األقنعة و إقامة الصلوات و غيرها من الطقوس 

المميزة من مظاهر الجذب في هذا المهرجان. 

آذان  شنفوا  الذين  الكالسيكية،  الهندوستانية  الموسيقى  المجلة موضوع عن ورثة  كذلك على صفحات  نستعرض  كما 
جمهور المستمعين بأجمل األلحان المعزوفة على اآلالت الموسيقية. وفي لمسة وفاء و تقدير لشخص الشاعر الهندي 
الكبير رابندرانات طاغور الحائز على جائزة نوبل و الذي تحل ذكرى ميالده في السابع من مايو، نأخذ القارئ في جولة 
داخل منزل أجداد هذا الشاعر الكبير في مدينة كلكاتا. وفي الجزء الخاص بالحوارات، نقدم حواراً خاصاً مع د/تيسي 

توماس، المرأة التي تقف وراء العديد من النجاحات الرئيسية للهند في مجال تكنولوجيا 
الصواريخ.

و نقدم من خالل مقالين، قدرات الهند الكبيرة على االبتكار، حيث يلقى أحداهما 
الضوء على االستفادة من الطاقة الشمسية لتحسين الظروف المعيشية للسكان في منطقة 
إبر  نبات  الكهرباء من  توليد  فيتناول كيفية  المقال اآلخر  أما  الشتاء  الداخ في فصل 

الصنوبر في والية أوتاراخاند.

فيكاس سواروب

افتتاحية العدد
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معرض التصميم و الديكور
للتعرف على أحدث التصميمات و الديكور 

يمكن للمرء أن يزور معرض أمبينت 
إنديا للديكورات الداخلية و اإلكسسوارات 
المنزلية. يضم المعرض منتجات لكبرى 

الشركات  و شركات ناشئة عاملة في هذا 
مجال. و بالتالي يعتبر المعرض حدثا يضم 
تحت سقف واحد المصنعين و المصممين و 

الموردين في مجال التصميم و الديكور. 
موعد المعرض: الفترة من 25 إلى 27 يونية

مكان إقامة المعرض:  براجاتي 
ميدان- نيودلهي 

مهرجان المانجو
يعتبر مهرجان دلهي الدولي للمانجو فرصة 

لتذوق أكثر من 1100 نوع من أنواع المانجو 
المختلفة من كافة أنحاء الهند. و يتخلل 

المهرجان مسابقات لتناول المانجو و إقامة 
مسابقات و تقديم عروض فلكلورية، وكل 

هذه الفاعليات مستوحاة في األساس من ثمرة 
المانجو التي تُعرف باسم “ملك الفواكه”. 

يونية   30 من  الفترة  خالل  المهرجان:  موعد 
إلى 2 يوليو 

مكان إقامة المهرجان: نيودلهي هات- 
بيراممبورا- دلهي

مجلة “آفاق الهند” تصدر اآلن باللغة اليابانية 
أصبحت مجلة “ آفاق الهند” تصدر حاليا بـ 

16 لغة، بعد أن صدرت مؤخرا باللغة اليابانية. 
وكان أول عدد من المجلة باللغة الصينية قد 

صدر في وقت سابق من هذا العام. و من بين 
اللغات األخرى التي تصدر بها المجلة: اللغة 

الفارسية و لغة الباشتو و اللغة السينهالية و 
التاميلية.  اللغة 

احتفال الدوسيرا على ضفاف نهر الجانجا
يُطلق على االحتفال باليوم - الذي نزل 

فيه نهر الجانجا المقدس إلى األرض 
ليحمل معه نقاء و طهارة السماء ألبناء 

األرض- جانجا دوسيرا. و في هذه 
االحتفالية، يقوم الناس باالستحمام في 

النهر المقدس لتطهير أجسادهم من 
الذنوب و الخطايا، ويقدمون تبرعات 

عبارة عن عشرة أصناف من المأكوالت. 
موعد االحتفال: 28 مايو 

 مكان إقامة االحتفال: على ضفاف 
نهر الجانجا

معرض الصوتيات و المرئيات
في إطار الدورة الخامسة عشر لمعرض بالم 
إكسبو الخاص باألنظمة الصوتية و اإلضاءة 

و تركيب معدات الصوت و الموسيقى و 
المرتبطة بصناعة  المتكاملة  المنظومات 

الصوتيات والمرئيات. و على امتداد المسيرة 
الناجحة لهذا المعرض التي تبلغ 14 عاما، 

يقدم معرض إكسبو أفضل المنتجات من كبرى 
الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

موعد المعرض: خالل الفترة من 28 إلى 30 مايو 
مكان المعرض: مركز بومباي للمعارض- 

مومباي

مهرجان دهارامساال السينمائي 
يعرض مهرجان دهاراماساال السينمائي أفالماً 

سينمائية من مختلف أنحاء العالم. ويُنظم 
المهرجان تحت شعار “الوعي و االبتكار” 
و يتم عرض مجموعة من األفالم التي تقدم 

نماذج عن موضوع تمكين النساء. 
موعد المهرجان: خالل الفترة من 11 إلى 13 

يونية 
 – دهاراماساال  شمال  المهرجان:  إقامة  مكان 

والية هيماتشال براديش 

المقتطفات
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حوارات
د/ تيسي توماس

قصة صورة
ترميم منطقة هامبي األثرية

شراكات
مشروع األمن و النمو لدول المحيط الهندي 

أروع الكنوز األدبية 
عن اليوجا الهندية 

آفاق الهند
المجلد 29  ■  العدد 3  ■  مايو- يونية 2015
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