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الهند ...حقائق
جديرة 

باالهتمام 
تعرف على بلدك 

أكثر قليالً من خالل 
الحقائق  من  مجموعة 

باالهتمام الجديرة 

الهند تحقق الريادة في مجاالت عدة
يُنسب إلى الهند تأليف أقدم كتاب عن الرقص والموسيقى، 
وهو كتاب “ناتيا شاسترا” الذي قام بتأليفه الحكيم بهاراتا 
موني خالل الفترة من 200 قبل الميالد و 200 ميالدي. 

يحتوي الكتاب على 37 فصالً تتضمن 5569  أغنية 
شعرية. ويٌقال إن هذا الكتاب هو أساس الرقص والموسيقى 
الكالسيكية الهندية. عالوة على ذلك ، كانت شانتينيكيتان في 
والية البنغال الغربية، التي أسسها رابيندراناث طاغور في 

عام 1901، واحدة من أوائل الجامعات الهندية التي أدرجت 
الرقص في مناهجها الدراسية. ومن الحقائق األخرى المثيرة 

لالهتمام، أنه بينما المعدل العالمي لنسبة الطيارين المدنيين 
اإلناث مقابل الرجال هي %5، بينما النسبة في الهند 13%، 

وهذا يعني أن رحلة من بين كل ثماني رحالت في الهند تتولى 
قيادة الطائرة امرأة كابتن طيار.

التوائم...مسئولية مزدوجة!
تشتهر قرية كودهيني في والية كيراال الساحلية بوالدة التوائم! نعم، الخبر الذي 
قرأته في الجملة السابقة صحيح تماما. مقارنةً بالمتوسط   العالمي للتوائم التي 

تبلغ 8 أزواج من التوائم في كل 1000والدة ، فإن كودهيني تمتلك رقماً مذهالً 
يصل إلى 54  زوجاً من التوائم في كل 1000 والدة. في الوقت الحالي، يوجد 
ما يقرب من 400 زوج من التوائم في القرية، ونتيجة لذلك أصبحت القرية 

معروفة على المستوى المحلي باسم “قرية التوائم”. عالوة على ذلك ، تم وضع 
العديد من الخطط الخاصة بالتوائم عالوة على إرساء جمعية كودهيني للتوائم.

ركن اإلعالم
بدأت أول صحيفة تنشر في الهند عملها في 29 يونيو 
1780 وكانت تحمل اسم “هيكيز بنغال جازيت”. قام 
جيمس أوجستس هيكيز بإصدار هذه الصحيفة، وهي 

من أوائل الصحف التي تم طباعتها في آسيا.

كل ركن وزاوية في بالدنا 
المترامية األطرف يحمل سمة 

يتفرد بها. على سبيل المثال، نجد 
أن الصحيفة المسائية اليومية التي 
تصدر تحت اسم “ذا مسلمان” ، 

وهي صحيفة كانت تصدر مكتوبة 
بخط اليد من جانب أربعة خطاطين 
قبل أن يتم إنتاجها على نطاق واسع 

بواسطة مطبعة. تم نشر الصحيفة 
في تشيناي منذ عام 1927 ويوجد 

25 ألف مشترك ولم تتوقف الجريدة 
عن الطباعة في أي يوم.

تعد محطة مدينة ليه التابعة إلذاعة 
عموم الهند في جامو وكشمير، 

والتي تقع على ارتفاع 11800 قدم 
فوق مستوى سطح البحر ، هي 

أعلى محطة إذاعية في العالم. تبث 
المحطة برامجها وأخبارها بعدة 

لغات، من بينها التبتية، و البالتي و 
الهندي واألوردية و  الالداخية.
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المحلي.  الفن  في  التعمق  طريق  عن  العالمية 
وفي وقت الحق وتحديدا في أواخر السبعينيات 
من القرن العشرين، تم إنتاج العديد من األفالم 
من جانب مؤسسة تنمية األفالم المحلية الطليعية 
المهرجانات  في  األفالم  بتلك  االعتراف  وتم 
إلى  ذلك  أدى  المرموقة.  الدولية  السينمائية 
السينما  في  جديدة  إبداعية  طاقات  إطللالق 
نرى  أن  اليوم  الممكن  من  وأصبح  الهندية. 
ومن  محدودة.  بميزانية  هندي  سينمائي  عمل 
بين صانعي األفالم الذين سيطروا على المشهد 
السينمائي الموازي المخرجين : مرينال سين، 
وماني كول ، وأوتار كول ، وكومار شاهاني 
 ، كارانث  وبي.   ، جوباالكريشنان  وأدور   ،
جيريش  قام  كارناد.  وجيريش  بينيجال  وشيام 
كانت  التي  األفالم،  من  العديد  وإخراج  بتمثيل 
وال تزال تعتبر من العالمات البارزة في حركة 

بعض  وتضمن  الهند.  في  الموازية  السينما 
و  سامسكارا  اآلخرين:  البارزين  المخرجين 
و  سوامي  و  ونيشاند  أنكور  و  وكادو  مانثان 
جوهولي وغيرهم. ظهرت بصمة جيريش في 
من  “أوستاف”  فيلمه  خالل  من  السينما  عالم 
انتاج عام 1984 وهو مستوحاة في األساس من 
بعنوان  السنسكريتية  باللغة  مسرحية كالسيكية 
استطاع  الفترة  تلك  في  “مريششهاكاتيكا”. 
من  االنتقال  الهنود  والمخرجون  الممثلون 
ولكنهم  الهندية،  السينما  إلى  اإلقليمي  المسرح 
حافظوا،بعد بمشاركتهم في عالم السينما، على 
اإلقليمية.  مسارحهم  في  العمل  في  االستمرار 
هذا  في  كبير  بشكل  ساهم  الذي  جيريش،  كان 
المشروع على مستوى التخصصات المتعددة، 
وكان  اإلبداعية.  األفكار  أصحاب  طليعة  في 
يؤمن جيريش بالمساهمة من خالل السعي دوماً 

خالل  من  ذلك  كان  سواء  الفنية  الريادة  نحو 
اإلخراج أو التمثيل أو الكتابة.

األمر الرائع في مسيرة هذا الفنان الكبير أنه 
يبقي  تلو األخرى،  فنية  بينما كان يخرج تحفة 
تحدث  التي  التطورات  العالم  مع  اتصال  على 
جيريش  استمر  للبالد.  القومي  الصعيد  على 
الحركات  في  المشاركة  في  حياته  نهاية  حتى 
اتصال  على  وكان  والعلمانية.  الديمقراطية 
دائم بالنخبة و المفكرين و طبقة عامة الشعب. 
هي خسارة  العظيمة  الشخصية  هذه  رحيل  إن 
بمعنى الكلمة وال يمكن تعويضها ليس فقط على 
مستوى المسرح والسينما في الهند، ولكن أيًضا 
جيريش  كان  لقد  ككل.  المجتمع  مستوى  على 
كثيراً.  الهند  ستفتقده  نوعه  من  فريداً  مفكراً 
افتقدت  فقد  جيريش،  بوفاة  إنه  القول  ويمكن 

الهند سفيراً ثقافياً لها.

مهاراج كريشنا راينا هو خريج الكلية الوطنية 
للدراما  وقد ارتبط بالمسرح كممثل ومخرج. وقد ارتبط بالعديد من 

المجموعات في مختلف أنحاء العالم، وشارك في التمثيل في أكثر من 
100 مسرحية.

في الجزء األخير من حياته المهنية ، وتحديدا من خالل 
مسرحياته التاريخية، حّول المخرج كارناد بٌصلته الفنية 
تدريجياً لالستغراق في أمور عامة الشعب وشارك في 

الكفاح الوطني 

من اليسار إلى اليمين: رئيسة الهند السابقة براتيبها باتيل تقدم 
جائزة جانجا شاران سينج لجيريش كارناد؛ صورة قديمة للممثل 

والمخرج جيريش خالل سنواته األولى في المسرح الهندي
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 جائزة بادما شري	 
جائزة جنانبيث	 
جائزة بادما بهوشان	 
جائزة الفيلم القومي ألفضل 	 

فيلم روائي
 جائزة الفيلم القومي ألفضل 	 

إخراج
جائزة الفيلم القومي ألفضل 	 

سيناريو
جائزة الفيلم القومي ألفضل 	 

فيلم غير روائي

تكريم الفنان
 العبقري

الهندي. وشجعت كذلك المخرجين على استخدام 
األفكار والموضوعات المركبة في مسرحياتهم. 
أفكار  نقل  في  المبدعين  من  الجيل  هذا  وبدأ 
المسرحية  األعمال  هذه  خالل  من  معاصرة 
مجتمع  الفني  اإلدراك  هذا  وأعطى  التقليدية. 
المسرح الهندي شعوراً بالتحرر والثقة لمتابعة 
هذه  الحديثة. خالل  األفكار  من  المزيد  تجسيد 
الفترة ، ظهر أربعة من كتاب المسرح البارزين 
وهم: فيجاي تيندولكار وموهان راكيش وبادال 
أعمدة  باعتبارهم  كارناد  وجيريش  سيركار 
رئيسية للمسرح القومي الهندي. واحتفت الهند 
استطاعوا  الذين  الرواد  هؤالء  بأعمال  كثيرا 
هؤالء  كل  اللغوية.كان  الحواجز  على  التغلب 

الكتاب يستكشفون فهمهم للعالم، والذي ربطهم 
بالواقع في الهند خالل فترة ما بعد االستقالل. 
“بالي”   بعنوان  األولللى  مسرحيته  من  بداية 
المالحم  خالل  من  الحاضر  جيريش  تناول 
جيريش  وسار  الهندي.  والتاريخ  واألساطير 
السنسكريتية،  المسرحيات  كتاب  درب  على 
المالحم  من  مسرحياته  من  واستوحى قصص 
استطاع  ماهر  ككاتب  ثم،  والكتبالمقدسة.ومن 
خالل  من  مسرحياته  قصص  نسج  جيريش 
في  الللواردة  الشعرية  والرموز  االستعارات 
ممثالً  جيريش  لكون  ونظرا  المرجعيات.  تلك 
معالجة  على  قللادراً  دائماً  كان  فقد  ومخرجاً، 
ذاتياً  والمتناقضة  والدقيقة  المعقدة  شخصياته  
في بعض األحيان. واستطاع جيريش من خالل 
الممثلين   كافة طاقات  أن يوظف  األسلوب  هذا 
وتجسيد  المستحيل  لتحقيق  والفكرية  الجسدية 

تلك الشخصيات على الوجه األمثل. 
مسرحية  و  “تُغلق”  مسرحية  من  بداية 
“راكتا  مسرحية  إلللى  وصللوال  “هايافادانا” 
نجد  بيمب”  “بيكري  ومسرحية  كاليان” 
شكل  يغير  أن  دائما  يحاول  كان  جيريش  أن 
مسرحياته.  في  والمحتوى  الشكل  بين  التفاعل 
القرن  الستينيات والسبعينيات من  وخالل فترة 
الماضي، كان صناع األفالم العظام من أمثال: 
يخرجون  جاتاك  وريتويك  راي  ساتياجيت 
إلى  البنغالية، مما جعلهم يصلون  باللغة  أفالماً 

أعلى: الكاتب األسترالي 
ريتشارد فالناجان وجيريش 

كارناد يتبادالن أطراف 
الحديث خالل مهرجان 

جايبور األدبي

أسفل: لقطات من مسرحية 
تٌغلق التي كتبها كارناد
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توفي الممثل الشهير والكاتب المسرحي جيريش كارناد في 10 يونيو 
الماضي. ويجب القول إن إسهامات كارناد في المجتمع الهندي ال تعد وال 
تحصى، بداية من كونه جزءا ال يتجزأ من حركة السينما الموازية خالل 

أواخر السبعينات في القرن العشرين وصوال إلى كونه أحد المفكرين 
البارزين على الساحة الهندية

مفكر ستفتقده الهند كثيرا

بقلم: إم. كيه. راينا

جيريش كارناد

 1966 عام  في  للدراما  الوطنية  الكلية  قامت 
لم يسمع  التي  بإقامة عرض لمسرحية “تُغلق”، 
بها أحد وهي من تأليف جيريش كارناد، وكانت 
مترجمة من لغة كانادا إلى اللغة األوردية. كانت 
تلك المسرحية هي أول إنتاج لهذا الكاتب الكبير 
األصلية  باللغة  تكن  لم  وإن   المسرح،  عالم  في 
خشبة  على  المسرحية  عرض  تم  بها.  المكتوبة 
وأخرج  نيودلهي.  في  كوتال  شاه  فيروز  مسرح 
دور  كذلك  لعب  الذي  أوم شيفبوري،  المسرحية 
تُغلق. وقام بعمل تصميم المسرحية  مدير الكلية 
الوطنية للدراما آنذاك إبراهيم القازي. وأصبحت 
المسرح  تاريخ  في  بارزة  المسرحية عالمة  تلك 
تلك  نجاح  أخبار  وانتشرت  المعاصر.  الهندي 
المسرحية على نطاق كبير. وأراد الجميع معرفة 
تجاوز  قد  يكن  لم  الللذي  جيريش،  عن  المزيد 
المسرحية.  تلك  عندما كتب  الثالثين عاماً  حينها 
المتحدة  المملكة  من  لتوه  عاد  قد  جيريش  وكان 
حيث كان يدرس في إطار منحة رودس. لم يكن 
جيريش معروفاً حتى في األوساط األدبية لكتاب 
الكانادا األم ، لكن مسرحية “تُغلق” غيرت  لغة 
كل شيء. القى جيريش احتفاًء كبيرا من خالل 
العديد من العروض المسرحية للمسرحية بلغات 

والهندية  والبنغالية  الماراتية  مثل:  أخرى  محلية 
أنتجت  الكبير،  النجاح  ذلك  بعد  واإلنجليزية. 
الكلية الوطنية للدراما  مسرحية أخرى  لجيريش 
حملت اسم “بالي”. كانت تلك المسرحية األخيرة 
بريرنا  بالفنان  الخاص  الدبلوم  مشروع  هي 
عالم  في  جيريش  أشتهر  ما  وسرعان  كارانث. 
الستينيات  أواخر  فترة  وكانت  الهندي.  المسرح 
الفترات  أكثر  الماضي  القرن  من  والسبعينيات 
اإلبداعي  الفني  الجانب  هذا  في  لجيريش  تميزا 
على مستوى المجتمع الهند. اتسمت األجواء في 
السؤال  و  الحر  التفكير  في  بالرغبة  الفترة  تلك 
خضوع  من  قللرون  فبعد  األشياء.  ماهية  حول 
الهندي  المسرح  بدأ   ، االستعماري  للحكم  الهند 
يثير تساؤالت حول الهوية الثقافية الهندية، وكيف 
الغربي. وتم  الهندي عن نظيره  المسرح  يختلف 
واألعمال  المسرحية  التجارب  من  العديد  إجراء 
الفنية للتأكد من الهوية المتفردة للمسرح الهندي...
مبتكرة  محلية  مسرحية  عروض  هناك  كانت 
و  ماهاراشترا  في  “تاماشا”  مسرحية  مثل 
مسرحية “ناوتانكي” في شمال الهند. استطاعت 
أن  المحلي  الشعبي  المسرح  في  العروض  تلك 
تفتح الطريق وتطلق إمكانيات جديدة لفن المسرح 
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كان جيريش راجوناث 
كارناد كاتباً مسرحياً 

معاصراً و ممثالً 
ومخرجاً سينمائياً
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فيكاس  الشهير  الشيف  تعيين  على  المهرجان عالوة 
ويقول  للمهرجان.  التجارية  للعالمة  سفير  خانا 
نينا  بطولة  من  وهو  فيلمه  يدور  الذي  خانا،  فيكاس 
يدور  فيلمي  المؤثرة،:”إن  العالقات  حول  جوبتا 
واألهم من   ، االجتماعية  المحرمات  حول موضوع 
لطالما  منبوذين.  المجتمع  يعتبرهم  الذين  أولئك  ذلك 
الجمهور  إلى  وأحتاج  القصة  هذه  أروي  أن  أردت 
المناسب لسماعها. لقد أعطاني هذا المهرجان منصة 
وثائقي  فيلم  عرض  وتم  هدفي.”  لتحقيق  مثالية 
وهم  الهندية  للسينما  نيويورك  مهرجان  في  آخر 
سابنا  الشهيرة  الشعر  لمصّممة  “سندوستان”  فيلم 
بالحديث  السند.  منطقة  ثقافة  يتناول  الذي  بهافناني، 
الهندية،  للسينما  نيويورك  مهرجان  و  فيلمها  عن 
للسينما  نيويورك  مهرجان  “كان  بهافناني:  تقول 
األول  العالمي  للعرض  ممتازة  نافذة  بمثابة  الهندية  

وكان   ، لي  وداعماً  متحمساً  الجمهور  وكان  لفيلمي. 
العرض رائعاً حقاً.”

فقط على األفالم  لم يركز  المهرجان  فإن   ، ذلك  ومع 
باللغة  الناطق  فيلمه  كان  الذي   ، مادوميثا  وقال  البديلة. 
الهندية  األفللالم  مجموعة  من  “دي.كلليلله.”  التاميلية 
بين  خاطئ  اعتقاد  هناك  يكون  ما  المعروضة:”عادة 
في  بجوالت  الفيلم  يقوم  عندما  بأنه  الهندي  الجمهور 
فقط  الفيلم موجه  أن  يعني  فإن هذا   ، مهرجانات األفالم 
لجمهور متخصص. ولكن على العكس تماماً، فإن أفالم 
المهرجان عادة ما تحاول الجمع بين المحلي والعالمي.”
بإنتاجها  الهندية  السينما  فيه  تفتخر  الذي  الوقت  في 
فإنها  الهند،  في  الهندي  بلغة  الناطقة  األفالم  الضخم من 
تفتخر اليوم كذلك بإنتاج مئات من األفالم ذات ميزانيات 
ضخمة سنوياً، حيث يعمل صناع األفالم في جميع أنحاء 
ظل  في  نوعها  من  فريدة  قصص  تقديم  أجل  من  الهند 
مثل  المهرجانات  وتقدم  كبير.  حد  إلى  مقيدة  ظروف 
ألصحاب  الفرصة  الهندية   للسينما  نيويورك  مهرجان 
دولية  نافذة  الهندية  السينما  عالم  في  المبدعة  العقول 
المهرجان  ما ذكره مدير  تماما  إبداعاتهم. وهذا  لعرض 
الترويج  إلى  المهرجان  “يهدف  قوله:  في  شابرا  عاصم 
ألفالم لم تكن لتصل إلى نيويورك أو إلى الجمهور على 
من  قصة  كل  نجعل  أن  نحاول  نحن  العالمي.  الصعيد 
قصص األفالم الهندية تروى وتسمع من جانب الجمهور 

العالمي! “

كاران كوشيك صحافية مقيمة في دلهي. وتهوى كوشيك، التي 
تخرجت في المعهد الهندي لإلعالم، السفر وتوثيق تجاربها 

خالل رحالتها في مختلف أنحاء البالد.

في اتجاه عقارب الساعة من أعلى: 
المخرجة جوريندير تشادها مع الممثل 

عامر تشادها باتيل، الذي  لعب دور 
البطولة في فيلمها “بلينديد باي ذات 
اليت”؛ حصل المخرج ريتيش بترا 

على جائزة أفضل مخرج في مهرجان 
نيويورك للسينما الهندية عن فيلمه 

“باترا” ؛ )أقصى اليمين( نواز الدين 
صديقي وسانيا مالهوترا مع الممثلين 

الرئيسيين في الفيلم 
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هدفنا هو تسليط الضوء 
على األفالم األقل 

شهرة التي أبدعها 
مخرجون مستقلون 

وتجريبيون من مختلف 
أنحاء البالد. والفكرة 
هي العمل على دعم 

وتشجيع صناع األفالم، 
الذين يقومون بعمل 

طيب في مناطقهم من 
خالل تقديم قصص 

رائعة.
عاصم شابرا
مدير مهرجان نيويورك للسينما الهندية  

الفيلم  ويتناول  المهرجان.  في  مخرج  أفضل 
مومباي  شللوارع  في  هللاوي  مصور  قصة 
تضغط  عندما  جامعية  فتاة  مساعدة  يطلب 
عليه جدته للزواج. ويتعرض فيلم “ذا الست 
كالر”، وهو أول فيلم للشيف الشهير المخرج  
العليا  المحكمة  حكم  لموضوع  خانا،  فيكاس 
بالمشاركة  لألرامل  سمح  الذي   2012 لعام 
والقى  فريندافان.  في  بالهولي  االحتفال  في 
هذا الفيلم الذي تم عرضه في ختام المهرجان 
وشاركت  المهرجان.  على  القائمين  استحسان 
فيلماً   19 المختلفة  المهرجان  أنشطة  في 
والماراثية  واألسامية  البنغالية  باللغات  إقليمياً 

والتاميلية ولغات أخرى.
فقد  شابرا،  عاصم  المهرجان  لمدير  ووفقاً 
من  اإلقليمية  للسينما  قوي  تمثيل  هناك  كان 
الكشميري  األطفال  فيلم  ذلك  في  بما  الهند 
“إننا  شللابللرا:  ويقول  الداخ.  بلغة  الناطق 
فخورون بمشاركة مجموعة رائعة من األفالم 
من  االختيار  هذا  يظهر  و  الهند.  من  الجديدة 
روعة  االستثنائية  األفالم  من  المجموعة  هذه 
وقوة القصص الهندية. ومن جانبه قال راكيش 
الهندية  الفنون  مجلس  رئيس  نائب  كللول 
لمهرجان  المنظمة  الهيئة  وهي  األمريكية 
السينما  الهندية:”تبرز  للسينما  نيويورك 
شاهد  وقد  للهند،  الحقيقي  الجوهر  اإلقليمية 
الجمهور في نيويورك روعة الهند من خالل 

المهرجان.” فاعليات 

السينما صناع 
شيفداساني  أرون  المهرجان  هللذا  أسللس 
إدارته  في  نجح  والذي  نيويورك،  سكان  من 
العام  تقاعده  قبل  عاماً  عشرين  مدى  على 
في  شيفداساني  خلفوا  من  ويقوم  الماضي. 
المهرجان  نقل  على  بالعمل  المهرجان  إدارة 
االستعانة  خللالل  من  التالي  المستوى  إلللى 
الشهير  السارود  عازف  وانضم  جدد.  برعاة 
إدارة  مجلس  إلى  خان  علي  أمجد  المايسترو 

أعلى: فيلم “ذا الست كالر” للشيف الشهير فيكاس خانا يعتمد في 
قصته على حكم المحكمة العليا لعام 2012 الذي يسمح لألرامل 

بالمشاركة في مهرجان الهولي في فريندافان؛ أسفل: روهينا جيرا 
)يسار( مخرج فيلم “سير” مع تيلوتوما شومي صاحبة دور البطولة 

النسائية في  الفيلم
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يحتفل مهرجان نيويورك للسينما الهندية في دورته التاسعة عشرة باألفالم 
المستقلة وإنتاج المؤسسات الفنية وأفالم السينما البديلة من شبه القارة الهندية

السينما الهندية
 تستحوذ على 

الصيف في أمريكا
بقلم: كاران كوشيك

تم خالل فاعليات المهرجان عرض اثنين وثالثين فيلماً 
في ستة أيام، من بينها سبع عالمية عرض أول وخمس 
أفالم أمريكية عرض أول و باقي األفالم من نيويورك 
اآلسامية  مثل:  محلية  هندية  بلغات  أفالم  على  عالوة 
والبنغالية والتاميلية والماالياالمية والماراتية والكانادا 
والداخي والبنجابية وهاريانفي! ولكن كل هذه الحقائق 
ليست هي الملفتة للنظر فيما يتعلق بمهرجان نيويورك 
أقدم  يعد  الذي  المهرجان،  هذا  ألن  الهندية،  للسينما 
وأعرق مهرجان سينمائي هندي في أمريكا، معروف 
إبداع  من  الجديد  لألفكار   المثيرة  باألفالم  باالحتفاء 
لالهتمام  المثير  ومن  الهندية.  القارة  شبه  من  فنانين 
دائماً  تتعلق  ال  األفالم  هذه  ترويها  التي  القصص  أن 
بالهند أو الهنود، ولكن لها صلة بالبلد نفسها وأحوالها! 
افتتحت الدورة التاسعة عشرة من المهرجان فاعلياتها 
تجاوزت  التي  األفللالم،  من  كبيرة  مجموعة  بعرض 
على  التركيز  ودفعت  والسياسية،  الجغرافية  الحدود 
المهرجان،  إن  القول  ويمكن  جديدة.  وحوارات  أفكار 
الذي جرت فاعليته خالل الفترة من 7 إلى 12 مايو في 
عكست  ونيويورك،  مانهاتن  في  فيليج  إيست  سينمات 
قوة أبناء الهند في المهجر، الذين يحتفظون على روح 
أماكن  في  استقرارهم  من  الرغم  على  األم  وطنهم 

مختلفة من العالم. 

قصص منسية في السينما الهندية
العناوين  ركزت  الموضوعات،  في  التنوع  وبخالف 
الرئيسية حول مهرجان نيويورك للسينما الهندية  لهذا 
الهند  في  يتم عرضها حتى  لم  أفالم  أربعة  العام على 
بليندد باي ذا اليت للمخرج جورنر تشاد،  وهي: فيلم 
فوتوجراف  فيلم  و  جيرا  روهينا  للمخرج  سير  وفيلم 
للشيف  كالر  الست  ذا  وفيلم  باترا  ريتيش  للمخرج 
هذه  أول  ويتناول  خانا.  فيكاس  والمخرج  الشهير 
أصل  من  إنجليزي  مخرج  إبللداع  من  وهو  األفللالم، 
هندي، قصة مراهق آسيوي-بريطاني من الثمانينات، 
ويقال  سبرينجستين.  بروس  موسيقى  في  عزاًء  يجد 
بالصحفي  الفيلم مستوحى من قصة حقيقية خاصة  إن 

سرفراز منذور.
ويتناول فيلم سير للمخرج روهينا جيرا، التي ُعرض 
الماضي  العام  الدولي  السينمائي  كان  مهرجان  في 
للسينما  نيويورك  مهرجان  في  جائزتين  على  وحصل 
ممثلة  أفضل  جائزة  و  فيلم  أفضل  جائزة  هما  الهندية 
)تيلوتاما شومي(، قصة راتنا وهي أرملة تعمل كخادمة 
ريتيش  السينمائي  بوليوود  مخرج  فاز  المنازل.  في 
“فوتوجراف”-  الجديد  الرومانسي  فيلمه  عن  باترا 
وهو أيضا مخرج فيلم “ذا النش بوكس”- من بطولة 
جائزة  على  مالهوترا  وسانيا  صديقي  الدين  نللواز 
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بوستر فيلم  “سير” 
للمخرج روهينا جيرا 

بطولة   تيلوتوما شومي 
وفيفيك جومبير
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 يتماشى موضوع 
الدروع مع فكر غاندي 
عن المقاومة. دروعي 

تعبر عن مقاومة 
األعمال الوحشية 

التي قد تقع على جسد 
النساء، وعملي ال 

يرتبط بجنسية معينة.
شاكونتاال كولكارني

جورجينا مادوكس هي كاتبة متخصصة في 
الشئون الفنية، ومنظمة معارض. وال تزال 
تشارك حتى اليوم في العديد من مشروعات 

الفنون البصرية. وتعمل حاليا مع صحيفة ذا إنديان إكسبريس 
مساعد محرر أول. 

وقال  المقص.  مثل  دين،  أو  مهنة  وجود 
الفريدة  الشخصية  إلى  يشير  :”هذا  ارانا 
لكل فرد ويعني أننا بالرغم من اتحادنا معا 
كما  الفريدة.”  بهويتنا  االحتفاظ  نواصل 
إلى  النعال  إلى  المرفقة  الرمل  تدل حبيبات 
الذين  األشخاص  يرتديها  األحذية  هذه  أن 
إلى  يشير  البحر، وهذا  بالقرب من  يمشون 
داندي  قرية  إلى  وصللوال  غاندي  مسيرة 
المطبق  المجحف  القانون  على  لالحتجاج 

البريطانية. الهند  في 
خالل  من  حسين  رمانة  الراحلة  تمثل 
يتكون  الللذي  “شظايا”  أعمالها  أهم  أحد 
عن  ويعبر  “قبر”،  أو  مكسور  وعاء  من 
بمفردها  ووضعت  والصمت؛  الخسارة 
فيدا  مقبول  الفنان  يمثل  بينما  المرايا.  على 
حسين من خالل لوحته “زامين” وهو عمل 
الهند  افكار  في  التأمل  بين  يجمع  تاريخي 

القديمة. الهند  الطبيعة في  جمال 

للفنون  الهندي  الجناح  أهمية  ازدادت 
لميالد   150 الل  بالذكرى  الهند  احتفال  مع 
وأصبحت  الماضي،  الللعللام  فللي  غللانللدي 
ظل  في  كبرى  أهمية  ذات  غاندي  فلسفات 
واقع العنف، الذي يكتنف عالمنا اليوم. يقول 
أهمية  إبراز  المعرض  “يحاول  كارودي: 
المعاصر.”  العالم  في  غاندي  فلسفة  قيم 
ولكنه  مؤسف  أمر  قائال:”إنه  وأضللاف  
واقعي. إننا بحاجة إلى تجارب غاندي اليوم 

إلرشادنا إلى طريق الحقيقة والصواب!”

زائرة تلتقط صوراً ألعمال الفنان 
شكونتاال كولكارني في معرض بينالي 

فينيس ويتكون عمله بدون عنوان 
من تمثالين الخيزران وسبع صور 

فوتوغرافية وأجزاء من مشروع 
“األجسام واألقفاص والدروع”. يرتبط 

هذا العمل بمجالس غاندي المصنوعة من 
الخيزران، والتي كان يلقي خطابتها لألمة 

وافقا عليها

81
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فنون

ليس بالضرورة أن 
تكون من المفكرين 
لتتمكن من مناقشة 

أهمية مبادئ 
غاندي في عالمنا 

اليوم.
أشيم بوركاياثزا

المؤيد  باعتباره  خطابه  عن  غاندي  تعبير 
“يفكر  تاريخية  لحظة  من  للسالم  الرئيسي 
غاندي  تلميحات  من  العديد  “مثل  كاالت 
من  الرسالة  هذه  أن  يبدو  حياته،  وتجارب 
موجهة  مفتوحة  كرسالة  غاندي  مراسالت 
والمستلم  التسليم  تاريخ  من  أبعد  هدف  إلي 
شخص  أي  إلى  مكتوبة  -رسالة  المقصود 

في أي وقت وفي أي مكان” 
الفني  العمل  وفريقها  كارودي  اختارت 
دوديا  أتللول  للفنان  المكسورة”  “الفروع 
حول  ويدور  عالمي”  “موضوع  قدم  ألنه 
:”قد  قائال  دوديا  ووضح  العنف.  موضوع 
العمل  هللذا  أن  هو  المحزن  األمللر  يكون 
اليوم  حتى  موجود  يللزال  ال  بي  الخاص 
تسع  من  التصميم  يتكون  مستمر.”  والعنف 
ملونة  إطار  لها  صور  مع  خشبية  خزائن 

باليد وأطراف صناعية وأدوات وأشياء ُعثر 
عليها من الماضي وغيرها من التذكارات.

ار  جي  الفنان  عاود  السياق  نفس  على 
التي   2010 لعام  أعماله  في  النظر  ارانللا 
ويقول  المقدسة  النعال  أو  بادوكاس  تضم 
وكلمة  نافو  عنوان  العمل  “يحمل  ارانللا: 
الكانادا التي تعني هوم أو باللغة اإلنجليزية 
نتحد  عندما  إلللي  يرمز  وهللذا  مًعا  تعني 
قضية  أجل  من  متماسكين  ونقف  جميًعا 
النعال  من  بمئات  العمل  هذا  ويتميز  ما.” 
على  وضعها  تللم  كللومللة  فللي  مللعللروضللة 
الجدران  الناس يسيرون على  الحائط وكأن 
والسقف. حيث انه في الهند يرتدي الرهبان 
مما  النعال  هذه  القداسة  أتباع  من  وغيرهم 
ترتبط  كما  العنف.  ونبذ  السالم  مبدأ  يعكس 
إلى  يشير  صغير  بشيء  األحذية  من  كل 

في سلسلة “غاندي/ مان 
دون المواصفات” أعاد 

الفنان أشيم بوركاياثا أختام 
مع بورتريهات للمهاتما 

غاندي ولكن دون النظارة

80
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يحمل العمل 
عنوان نافو وكلمة 
الكانادا التي تعني 

هوم أو باللغة 
تعني  اإلنجليزية 
مًعا وهذا يرمز 
إلي عندما نتحد 

جميًعا ونقف 
متماسكين من أجل 

قضية ما. 
جي. آر. إيرانا

تعرض الهند هذا العام سبع قطع فنية بما 
فيها لوحة هاريبورا للفنان نانداالل بوسي 
)1938( بتكليف من غاندي نفسه، والتي 
تصور سكان الريف في الهند. ويعرض 
عمل بدون عنوان لشاكونتاال كولكارني 

)2010-2012( يتكون من تمثالين 
من الخيزران وسبع صور فوتوغرافية 

واجزاء من مشروع “األجسام واألقفاص 
والدروع” ويرتبط هذا العمل الفني 
مع منصات غاندي المصنوعة من 
الخيزران والتي خاطب منها شعب 

األمة. و يعرض الفنان كولكارني هذه 
المادة كدروع للعديد من النساء في الهند 
الالئي يكسبن عيشهن من صنع منتجات 

الخيزران. كما يعرض عمل آخر بال 
عنوان )2019( للمخرج أشيم بوركاياثا 

وهو فن األكريليك على لوحة بأسلوب 
النحت الحجري يتحدث عن استخدام 

الحجر كأداة للعنف والحماية واسلوب 
غاندي للسالم.

فنانو الهند المشاركون 
في البينالي

العالمية.  الفنية  األحداث  في  المتقطع  الهند 
المساعد  المنسق  جهافيري  شناي  ويعرض 
متحف  في  آسيا  جنوب  في  الفنون  لقسم 
نيويورك مالحظاته  في  للفنون  متروبوليتان 
تظهر  التي  للهند  مثالي  وقت  “إنه  قائال: 
الدولية مثل مت  المتاحف  الفنية في  أعمالها 
دكيومينتا  ومعرض  نيويورك  في  بريور 
سنوات  خمس  كل  يقام  الذي  المعاصر  للفن 
بينالي  في  ألمانيا واآلن  في  مدينة كاسل  في 
للفنانين  بالترويج  جهافيري  قام  كما  فينيسيا. 
الهنود واستضاف معرض مت المعروضات 
نسرين  الراحلة  الهندية  للفنانة  رجعي  بأثر 
الفردي  العرض  حاليًا  ويستضيف  محمدي 

موخيرجي. مرناليني  للنحاتة 
المعرض  في  الهند  جناح  شارك  أن  منذ 
التنسيق  فريق  قللام  قبل  من  واحللدة  لمرة 
لعروض  كبير  صللرح  لوضح  بالمناقشة 
ثمانية فنانين هنود على منطقة بمساحة 530 
أن  اخترنا  “لقد  كارودي:  وقال  مربع.  متر 
تكون المساحة واسعة مما يثير الرنين خالل 

عرض األعمال الفنية، مع الحفاظ على طبع 
والتفكير  للصمت  التأمل  وضع  في  الجناح 
تصميمها  يشبه  ال  منطقة  اخترت  وقد  جيدا 
العروض  من  المزيد  متمنياً  المكان  باقي 

المعتادة.” والمواجهات غير  الفردية 
التي  القصة  عن  كللاالت  جيتيش  يكشف 
“غطاء  الفني  عمله  تصميم  إلللى  دفعته 
عمله  في  فنان  كل  :”يجلب  قائال  الرسالة” 
الفني تجارب شخصية واجتماعية وتاريخية 
ويعتبر  معناها.”  يغير  بأسلوب  مختلفة 
الشهيرة  أعماله  مثل  الرسالة”  “غطاء 
يعاد  قد  التاريخ  من  أقوال  يعكس  الثالثة، 
الحاضر.  في  بها  التفكير  إلعادة  توظيفها 
عن  عبارة  العمل  هذا  أن  كاالت  وأخبرنا 
تم عرضها  التاريخية  المراسالت  من  قطعة 
على شاشة مشوشة قابلة لإلزالة وهي رسالة 
في  هتلر  أدولف  إلى  غاندي  كتبها  قصيرة 
عام 1939 تحث الزعيم األلماني على إعادة 
كاالت  وأضاف  العنيفة.  وسائله  في  النظر 
طريقة  في  بالحيرة  شعور  “هناك  موضحاً 

يعرض جي. آر. أرانا أعماله الفنية التي تضم مئات من األحذية أو النعال المقدسة، وهي أحذية يرتديها الرهبان وغيرهم من القديسين وتعكس مبدأ السالم والالعنف
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أشعر أن موضوع 
أهمية غاندي وفلسفته 
عن الحب ونبذ العنف 

من الرسائل الهامة 
التي يجب أن تبرزها 

الهند للعالم. وهي 
مهمة الفانون الهنود 

والسيما في ظل 
عالمنا اليوم المليء 

بالعنف والتعصب.
أتول دوديا

موسوليني(  بينيتو  اإليطالي  الللوزراء 
أيًضا خطابًا عن  غاندي  وكتب  غامضاً. 
المراسالت  هذه  وتعتبر  هتلر.  أدولللف 
جيتيش  الفنان  أعادها  التي  التاريخية 
الغامرة  تركيبته  في  الحياة  إلى  كاالت 
هي  الللرسللالللة”  “غللطللاء  الفني  لعمله 
الهندي  الجناح  عروض  أهم  من  واحدة 
الرسالة  تظهر  حيث  فينيسيا.  بينالي  في 
دخانية  شاشة  على  عرضها  يتم  التي 
غير  وتوقيعه  غاندي  كلمات  تكون  حيث 
واضحين، مما يجعل المشاهد كأنه جزء 

التاريخ. من 
نتجت ابداعات جناح الهند من الجهود 
المشتركة للمعرض الوطني للفن الحديث 
الثقافة  ووزارة  بذلك  مفوًضا  بصفته 
الصناعات  اتحاد  مع  الهند  وحكومة 
برعاية  قللام  والللذي  كشركاء.  الهندية 
متحف  أمناء  رئيس  كللارودي،  روبينا 

كللارودي:  يقول  للفنون.  نللادار  كيران 
“لم أكن أتصور أن هذا المعرض بمثابة 
تمثيل واقعي لفلسفة غاندي في شكل يشبه 
إحياؤه  طريق  عن  أو  الوثائقي،  الفيلم 
قائال:”وجود  وأضاف  السجالت.”  من 
والمكان  الزمان  في  ثابت  ليس  غاندي 
في  العام  الضمير  إلى  يعود  انه  حيث 
ليس  فهو  اليأس  أو  األزملللات  فترات 
أو  المشاعر  في  فقط  يكمن  موضوًعا 
هو  بللاألحللرى  الماضي.  إلللى  الحنين 
أكثر  وكنت  المعاصر.  التفكير  موضع 
ميال للنظر في جوانب ممارساته وأيًضا 
أفكار فلسفته عن الحرف وكرامة العمل 

والتأكيد على االعتماد على الذات.”
نالت مشاركة الهند في معرض بينالي 
أنها  الكثيرين، حيث  استحسان  العام  هذا 
الهندي،  الفن  لتراجع  ستعمل كقوة دافعة 
لوجود  أسفها  عن  عبرت  طالما  التي 

عمل فني بعنوان “الفروع 
المكسورة” للفنان أتول 
دودنا مستوحى من 
الخزانات في منزل المهاتما 
غاندي في مدينة بوربندر
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أحد زوار المعرض تشاهد األعمال 
الفنية للفنان جيتيش كاالت في غرفة 

سوداء في بينالي فينيسيا. يعرض 
هذا العمل الذي يحمل عنوان “غطاء 
الرسالة “ خطابًا كتبه المهاتما غاندي 

إلى أدولف هتلر في 1939، قبل أسابيع 
من الغزو األلماني لبولندا، بمناسبة 
بداية الحرب العالمية الثانية وناشد 

غاندي هتلر في الرسالة من أجل السالم 
وحثه على مقاومة “تحويل البشرية إلى 

دولة متوحشة”
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تم إدراج الجناح الهندي للفنون من بين قائمة 
أفضل عشرة أجنحة مشاركة  في الموسم الثامن 

والخمسين لبينالي فينيسيا الدولي للفنون، مما 
يدعم فكرة بزوغ الهند كقوة دولية لها مكانتها في 

مجال اإلبداع الفني المعاصر
بقلم: جورجينا مادوكس البندقية  مدينة  إلى  غاندي  المهاتما  يسافر  لم 

من قبل حتى عام 2019 عندما سافر الفنانون 
مع  الرومانسية  اإليطالية  المدينة  إلى  الهنود 
في  غاندي  فلسفة  من  مستوحاة  فنية  أعمال 
السالم ونبذ العنف. وفي هذا العام الذي جاء 
الترحيب  وتم  سنوات  ثماني  دام  توقف  بعد 
أكبر  فينيسيا، وهو  بينالي  في  الهند  بمشاركة 
ليس  وأكثرهم شهرة  العالم  في  للفن  معرض 
فقط لما يُقدم فيه من األفكار اإلبداعية، ولكن 
المرتبطة  للموضوعات  محط  كونه  بسبب 
الجناح  إدراج  حقيقة  إن  غاندي.  بفلسفة 
الهندي للفنون في قائمة أفضل عشرة أجنحة 
في  نشرها  تم  تسعين  إجمالي  من  البالد  في 
دوت  ارتي  وموقع  تايمز  فاينانشال  مجلة 
المتحدة  الواليات  بجانب  للفنون  الرائد  نت 
لغانا  مشاركة  وأول  وبولندا  وسويسرا 
أفكار  تدعمه  الذي  إبداعنا  إلى  كثيًرا  تضيف 

غاندي.
نانداالل  مثل:  هنود  فنانين  ثمانية  هناك 
واتول  وام اف حسين وجيتش كاالت  بوسي 
الهند  جناح  في  أعمالهم  يعرضون  دوديللا، 
والخمسين  الثامن  فينيسيا  بينالي  في  الرسمي 
الفنانين  من  وغيرهم  نوفمبر(.   24 يوم  )في 
جيل  جللوري  مثل  اآلخللريللن  المعاصرين 
حازوا  الذين  جوبتا،  وسوهام  جوبتا  وشيلبا 
على إشادة النقاد العالميين على أعمالهم التي 
الرئيسي  المعرض  من  كجزء  عرضها  تم 
األمريكي  روجللوف  رالف  برعاية  لبينالي 
العام  لهذا  المعرض  ومنظم  مدير  وهللو 
في  مرة  ألول  الهند  شاركت  حيث    .2019
عام  في  الوطني  جناحها  مع  بينالي  معرض 
من  عاًما   116 حوالي  بعد  وذلللك   ،2011
 ،1931 عام  في  مرة  ألول  المعرض  بدء 
رسالة  وفي  روما  بزيارة  غاندي  قام  حيث 
أنه وجد موسوليني )رئيس  إلى صديق كتب 
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بروميتا موخيرجي هي صحفية بارزة عملت 
كمحررة في العديد من الصحف، وتكتب 

موضوعات مختلفة تتنوع ما بين المأكوالت 
واألزياء والسفر في العديد من الصحف القومية، من بينها مجالت 

السفر والحياة والموضة.

حوالي  الرحلة  وكلفتهم  العالمية.  الصلصا 
يترددوا  لم  لكنهم  هندية،  روبية  ألف   800
من  لديهم  ما  كل  من  تجميعها  قبل  لحظة 
أموال. في الواقع تركت نامراتا عملها كمنتجة 
وخسرت  بالرقص  شغفها  لمتابعة  تلفزيونية 
األخرى  مدخراتها  وجمعت  الثابتة  ودائعها 
صرف  أيًضا  إلفيس  أما  هناك.  إلى  للوصول 
نيويورك.  إلى  تذكرته  لتمويل  مدخراته  آخر 
وأثمر عملهم الشاق وتضحياتهم. حيث حصل 
المنفردين  الرجال  فئة  في  ذهبية  على  إلفيس 
ناماتا  أصبحت  بينما  ستار،  ريزينج  تسمى 
يقول  الحر.  الرقص  فئة  في  الثانية  الوصيفة 
ومايكل  ديفا  برابهو  بأمثال  متأثر  وهو  إلفيس 

جاكسون وتايت إيز وغيرهم من 
أحد  التمويل  “كللان  الراقصين 
ان  حيث  الرئيسية  الصعوبات 
بأموالك  البلد  لتمثيل  السفر  قرار 
فال  السهل.  باألمر  ليس  الخاصة 
ثابتة  كمهنة  بالرقص  يعترف 
ننفق  أن  علينا  لللذا  الهند.  فللي 
من  الكثير  هناك  وليس  التدريب  في  المال 
المسرح  إلى  السفر  لكن  والرعاية.  الدعم 
فمن  راقص  كل  إليه  يطمح  أمر  هو  الدولي 
بي على  االعتراف  يتم  أن  للغاية  المتواضع 

المستوى العالمي وأن ألقي هذا التقدير.”

دخل فريق كينجس يونايتد التاريخ عندما واصلوا 
للمشاركة في بطولة الهيب هوب العالمية للرقص 

في الس فيجاس في عام 2019، وفازوا في 
بالمسابقة النهاية 
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يمين: أعضاء فرقة مود 
بي.اي.ايه.اس.تي للرقص

الصفحة المقابلة: فرقة 
رقص كينجس يونايتد أثناء 

تقديم عرض في مسابقة 
ورلد اوف دانس في لوس 

أنجلوس، كاليفورنيا
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والجيران  الغزيرة  األمطار  منها  التحديات 
الذين اعترضوا وغيرها الكثير”.

في  القوية  الرغبة   “ يقولون  كما  لكن 
ما  لتحقيق  سيأخذك  ما  شيئًا  على  اإلصللرار 
الوصول  على  قادًرا  أنك  أبًدا  تتخيل  تكن  لم 
في  لنفسه  اسًما  يحفر  لم  الفريق  -هذا  إليه” 
بل  فحسب،  والدولي  المحلي  الرقص  مجال 
أيًضا رقم قياسي في رقص بي بوينج!  يحمل 
ولكن الحدث الذي عزز من موهبة األعضاء 
العالم لرقص  وخبرتهم في الرقص كان كأس 
الذي  الرقص  في  استمر  أي  )كود(  الشارع 
يعتبر  إلى بالدهم في عام 2017.   أحضروه 
الشوارع  لرقص  للمبتدئين  بالنسبة  كود  كأس 

للعبة  العالم  كللأس  هللو  مللا  هللوب،  والهيب 
بي.اي.ايه. مود  فريق  يكتفي  لم  الكريكيت. 
في  الهندية  بالتصفيات  فقط  بالفوز  اس.تللي 
بدأت  التي  العالمية  الشهرة  ذات  المسابقة  هذه 
في  استمر  لكنه   ،2004 عام  في  بكين  في 
تمثيل البالد في نهائيات المسابقات في كوريا 
 2020 عام  في  أيًضا!  بها  والفوز  الجنوبية 
سوف يشاركون في البطولة لدفاع عن اللقب.

الفيس  الثنائي  الصلصا  رقللصللة  فللريللق 
بعيدا  ليس  ويتكي  ونامراتا  ماسكارينهاس 
في  العالمية.  الي  والوصول  حلمه  تحقيق  عن 
ميامي  إلى  مومباي  من  سافروا   ،2018 عام 
بطولة  في  الهند  لتمثيل  المتحدة،  الواليات 

يمين: إلفيس ماسكارينهاس 
ونامراتا ويتيك، اللذين مثال 

الهند في منافسات بطولة 
صلصا العالمية في 2018

الصفحة المقابلة: سوريش 
موكوند من فرقة رقص 

كينجس يونايتد
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)ولدت  بي.اي.ايه.اس.تي  فرقة  النجاح.  إلى 
تكاد  فهي  الشوارع(  في  األخالقية  القدرات 
بي  رقللص  من  الفريق.  لتنظيم  ثانية  تكون 
بوينج والهاوس إلى دوجي ومن رقص بوبينج 
يوجد  كما   – وغيرهم  فيت  ليت  إلى  ولوكينج 
عدد قليل جًدا من “رقصات الشوارع” التي ال 

تتمتع فرقها الموهوبة بالخبرة الفنية.
تعتبر العوامل التي أدت إلى تكوين فريق مود 
قصة  هي   2013 عام  في  بي.اي.ايه.اس.تي 
يقول  اآلن.  حتى  رحلتها  تمثل  لالهتمام  مثيرة 
]الراقصون  “نحن  الفريق  من  عضو  سونيك 
إلى  عائدين  كنا  وسونيك[   62 وميك  نينجا 
تعرضنا  عندما  بنجالورو  من  مومباي  مدينة 
لسرقة جميع ممتلكاتنا. لقد نجينا بفضل تعاون 
بطريقة  المنزل  إلى  ووصلنا  البعض  بعضنا 
تمكنا من تحقيق  إذا  أنه  أدركنا  ثم  بأخرى.  أو 
تحقيق  فيمكننا  مًعا،  الموقف  هذا  خالل  ذلك 
إلى  ذلك  أدى  تعاونا. وقد  أي شيء من خالل 
برقص  فقط  يفخر  ال  الذي  الفريق  هذا  تشكيل 
بي بويس، بل أيًضا رقص بي جيرل والهيب 
ان  من  وبالرغم  الشوارع”.  ورقصات  هوب 
المضي قدما في طريق طويل مليء بالغموض 
الفريق  كان صعبا ولكن ال شيء يوقف سعي 
لتحقيق التفوق. وأضاف سونيك قائال: “لم يكن 
التدريبات  بإجراء  قمنا  لذلك  استوديو،  لدينا 
منطقة  في  ناجارداس  شارع  في  متجر  خارج 
اندري ايست وكان المحل يغلق في الساعة 8 
نلتقي  كنا  مساء   8.30 الساعة  وبحلول  مساًء 
من  العديد  واجهتنا  لقد  الللتللدرب.  في  ونبدأ 

كان الرقص هو المصدر الوحيد للهروب من الفقر بالنسبة للعديد من 
أعضاء فرقتنا، الذين ينتمون إلى عائالت غير مقتدرة من الناحية 

المالية. لقد قدمنا عروضاً وساعدتنا االجور في خدمة عائالتنا.
سوريش موكوند
أحد مؤسسي فرقة كينجس يونايتد الحائزة على بطولة ورلد اوف دانس 2019
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في الوقت الذي حصل فيه إلفيس على الميدالية الذهبية 
في فئة الرجال للرقص الفردي، استطاعت نامراتا اقتناص 

المركز الثاني في فئة الرقص الحر في بطولة العالم 
للصلصا في ميامي 2018

عرض فرقة كينجس 
يونايتد في مسابقة ورلد 

اوف دانس في لوس 
أنجلوس، كاليفورنيا

أو  ماياناجري  اسم  مومباي  مدينة  على  يطلق 
الساحرة  الترفيه  عاصمة  وهي  األحالم  مدينة 
في الهند التي ال تهدأ أبدا، حيث يصل كل يوم 
الذين  الطموحين،  الفنانين  مئات  المدينة  إلى 
الذي  الوقت  في  الشهرة.   بتحقيق  يحلمون 
موطنا  تعتبر  اآلالف  فيه طموحات  تستضيف 
الرقص  فللرق  من  قليل  عللدد  بوجود  يفتخر 
-الكبيرة والصغيرة -التي لم تحظ فقط باإلشادة 
حفرت  ولكنها  والتكريمات  واأللقاب  الدولية 
أيًضا مكانة للهند في مسارح الرقص العالمية. 
سبيل  على  يونايتيد  كينجس  فرقة  عن  نتحدث 
فرقة  وهي  “الملوك”  باسم  والمعروفة  المثال 
للهيب هوب بقيادة مؤسسها سوريش موكوند، 
عادت  عندما  مرة  النجاح ألول  تذوقت  والتي 
)عرض  ووجللي  بوجي  كأس  مع  الهند  إلى 
 .2009 عام  في  الواقعي(  الهندي  الرقص 
في  حصلوا  حيث  البداية،  مجرد  هذه  وكانت 
في  األولللى  المراكز  على  التالية  السنوات 
برامج مثل برنامج كي ليا كوتش بهي كاريجا 
تالنت  جللوت  وانللديللان   )2010( الترفيهي 
على  تغلبوا  عندما  المثل  وضربوا   )2011(
للفوز  العالم  في  الحديثة  الرقص  فرق  أفضل 
األمريكي  الواقع  برنامج  من  الثالث  بالموسم 

عالم الرقص في عام 2019.
الراقصة  الفرقة  هللذه  نجاح  قصة  لكن   
بارث  مع  تأسيسها  في  موكوند  شارك  التي 

واجه  حيث  بالورود.  مفروشة  تكن  لم  فياس 
أعضاء الفرقة الشكوك حول طموحاتهم ولكن 
للتغلب على  إلى شق طريقهم  ايضا  اضطروا 

المالية. القيود 
المصدر  هو  الرقص  كان  موكوند”  يقول 
من  للعديد  بالنسبة  الفقر  من  للهروب  الوحيد 
غير  عائالت  إلى  ينتموا  الذين  فرقتنا  أعضاء 
قدمنا عروضاً  لقد  المالية،  الناحية  مقتدرة من 
وساعدتنا اجورها في خدمة عائالتنا”. بالنسبة 
تماًما  الحياة  تغيرت  يونيتيد  كينجس  فرقة  إلى 
الفوز  هذا  لنا  أتاح  “لقد  الدولي.  النجاح  بعد 
باستمرار  لها، وجعلنا نسافر  فرًصا ال حصر 
في  متعددة  مناسبات  في  العروض  لتقديم 
للتو  قمنا  “لقد  موكوند  يقول  مختلفة”.  بلدان 
أنحاء  جميع  في  الدولية  عملنا  ورش  بأولي 
في  بجولة  للقيام  ونخطط  المتحدة  الواليات 
كندا وأوروبا قريبًا. كما قمنا مؤخًرا بتصوير 
تعتبر  وهذه  الفلبين.  في  لنا  دولي  فيلم  أول 
امامنا طريق طويل”  يزال  وال  البداية  مجرد 
مصمم  ديسوزا  ريمو  ألهمت  موكوند  رحلة 
رقصات فيلم بوليوود “إني بودي كان دانس” 
لموكوند  انجاز  أحدث  ويعد   .2015 عام  في 
“تصميم  فئة  في  إيمي  لجائزة  ترشحه  هو 

الرقصات لبرنامج التنوع أو الواقع!
الراقصين  من  المتحمسة  وفرقته  موكوند 
للوصول  الشدائد  تحدوا  الذين  وحدهم  ليسوا 
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استطاعت فرق رقص هندية التغلب على المشكالت المالية وخرجت من أزقة مدينة 
مومباي بخطوات سريعة لتحقق حلمها و تبهر الجمهور بأدائها على المسارح العالمية

العالم مسرح كبير
بقلم: بروميتا موخيرجي
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ثقافات  معظم  في  “إنه  دلهي:  في  انامايا  مطاعم 
عادةً  تستخدم  الهند  فيها  بما  البالد  في  الطهي 
مذاق  أفضل  أو  قليالً  المحمصة  أو  الخام  البذور 
لها عندما يتم تحضيرها في شكل صوص خفيفة.

قبل  البذور  إنه يجب إضافة  الشيف جودا  يقول 
علي  كافية  لفترة  تُطهى  وأن  الطهي  من  االنتهاء 
النار حتى تزيد قوة النكهة وتظهر قيمتها الغذائية . 
ومن األمثلة الممتاز على ذلك طبق ماس سافد وهو 
طبق لحم الضأن يضاف عليه مزيج من مجموعة 
النهاية إلعطائه نكهة غنية. بذور شار ماجاز في 
إن هذا المزيج يتم تحضيره من خالل نقع البذور 
خشن.   قوام  علي  نحصل  حتى  وطحنها  الماء  في 
 ، تشادها  الشيف  يتبعها  التي  الطريقة  نفس  وهي 
كا  سوجي  لحلوي  المميزة  السمسم  نكهة  إلعطاء 
طبقه  يحضر  عندما   ، شاراد  أو  السميد(  )بودرة 
الشهير ريتا باستخدام بذور قرع العسل )طبق لحم 

الضأن(.
معرفة  المعاصرين  الطهاة  علي  السهل  من   
األطباق  تحضير  فللي  الللبللذور  استخدام  طللرق 
المختلفة وساعدهم علي ذلك تراث المطبخ الهندي 
القديم الذي كانت البذور جزًءا أساسي منه. ويقول 

الشيف ميجا كوهلي من مطعم الفاش 
الطهي  أسلوب  “تعلمت  سابي:  باي 
طفال  كنت  أن  منذ  البذور  باستخدام 
األطباق  لتتبيل  استخدامه  وأحببت 
يضيفها  التي  القيمة  أدرك  أن  دون 
إلى الطبق.كان االعتياد على استخدام 
إلعداد  استخدامها  من  مكنني  الذي  هو  البذور 
وجبة شهية لذيذة. نستخدم في المطعم البذور ليس 
ولكن  المكونات  من  المزيد  أطباقنا  إلعطاء  فقط 
أيًضا إلبراز طبق شهي له قيمة غذائية عالية وأحد 
)الخبز  كاليبوت  ماتناكاش  خبز  هو  األطباق  هذه 
ذي النكهة الريفية الناعمة( ، المصنوع من بذور 

اللوز. “
بصورة  التعرف  فوائد  الطهاة  اكتشف  عندما 
اكتشاف  الهندي و  المطبخ  مستفيضة على أصول 
في  المستخدمة  للمكونات  الفريدة  الصحية  الفوائد 
أطباقه. وتعرف الطهاة على  قيمة البذور الهندية 
األصلية باعتبارها مكونات أساسية جديدة تضيف 
لصحة  الوقت  نفس  في  ومفيدة  طبيعية  نكهات 

الجسم!

تعتبر مادوليكا داش كاتبة شهيرة في مجال الطعام 
والضيافة وكاتبة في موضوعات متعلقة بالمأكوالت.  
وقد شاركت بكتاباتها في العديد من منافذ النشر منها: 
موقع ياهو وسيفي ومجلة سواراجيا ومجلة هوتيلير انديا وموقع واي تو 

هوتيل وصحيفة انديان اكسبريس ومجلة فوربيس اليف.  

تحتوي البذور على مجموعة مثالية من الدهون 
والبروتين الالزمة، والتي تعمل بفعالية أكبر بكثير 

من أي مكمل غذائي.

أعلى )من اليسار إلى 
اليمين(: سندويشات 

راجي تاكو باستخدام بذور 
الفاصوليا المقلية والقرع 

الصغير المشوي مع نبات 
القطيفة ويقدم معها أرز 

متبل حار.
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في  إضافتها   يمكن  التي  الكتان(  )بذور  تيسي  أو  ألسي  بذور 
األطعمة الحلوة أو الالذعة.

يعطي رئيس الطهاة في مدينة بينجالورو الهندية فيكاس سيث 
الطعام   في  البذور  الستخدام  الكبيرة  األهمية  على  آخر  مثاالً 
مع  التورتيال  خبز  يشبه  الذي  األحمر  البنجر  ساندوتش  وهو  
:”إدخال  قائال  سيث  ويضيف  األمارانث  نبات  بذور  إضافة 
المظهر  في  تغيير  يعطي  انه  لمجرد  ليس  الطبق  في  البذور 

والطعم ولكن أيضا يقوي النكهة”.
يشرح جودا كيفية الحصول على أعلي قيمة غذائية باستخدام 
وأن  التقليدي   الهندي  المطبخ  في  تستخدم  كانت  كما  البذور 
األفكار  “من  وقال  المكونات  لزيادة  فقط  ليست  البذور  إضافة 
الرخيص  البديل  هي  ماجاز  شار  بذور  مجموعة  أن  الخاطئة 
علي  تحتوي  البذور  هذه  العكس  علي  لكن  الكاجو،  لكريمة 

المعادن والفيتامينات ومجموعة من الدهون الصحية”.
كما يفضل الشيف شانتانو مهروترا من مطعم أنديان اكسنت 
استخدام البذور في الطهي اليومي حيث يقول مهروترا  “بالنسبة 
إلى بذور نبات الكاروم ال تزال تستخدم في المأكوالت المختلفة 

نظًرا ألنها تساعد على الهضم وتضيف نكهة فريدة.”

االستخدام الصحيح للبذور
يقول الشيف بالبريت سينج تشادها مدير الطهاة  في مجموعة 

البطيخ:  من البذور منخفضة السعرات 
الحرارية وعالية القيمة الغذائية واألحماض 
الدهنية والبروتينات الحيوية وبها الكثير من 

المعادن ، وتعد هذه البذور أيًضا مصادر رائعة 
لفيتامين )ب(. ويحتوي كذلك على المغنيسيوم 

والحديد وحمض الفوليك مما يجعلها مفيدة 
للقلب وتقوي المناعة.  ويمكن لبذور البطيخ 

أن تجعل العظام أقوى  وتساعد في التحكم 
في معدل السكر في الدم لمرض السكري ، 

وتحسين عملية التمثيل الغذائي  والحافظ علي 
صحة الشعر والجلد.  ويمكن أن يتم تناولها 

حبوب البطيخ المحمصة جافة كنوع من 
المسليات  أو أن يتم خلطها مع الكاري.

الخيار: تعتبر بذور الخيار غنية باأللياف 
والمعادن ويمكن أن تستخدم للحد من المشاكل 

المتعلقة الهضم والحفاظ علي صحة البشرة 
والشعر.

قرع العسل: تحتوي بذور قرع العسل علي 
مجموعة واسعة من العناصر الغذائية التي تضم 

الماغنسيوم والمانجنيز والنحاس والبروتين 
والزنك ، فهي تعتبر من اقوي المكمالت 

الغذائية.  كما تحتوي أيًضا على مركبات نباتية 
تُعرف باسم فيتوستيرول ومضادات األكسدة 

أكثر من المتواجدة في الثمرة نفسها والتي يمكن 
أن تحافظ علي الصحة العامة للجسم.  

بذور الخشخاش: تعد بذور الخشخاش من 
العناصر عالية القيمة الغذائية ولها نكهة 

المكسرات، يمكن لهذه البذور أن تمنع 
األمراض الشائعة مثل السعال الجاف واألرق.  
ولكن هذه البذور يجب استخدامها بحرص مثل 

أي مكون آخر يجب إضافتها إلى النظام الغذائي 
بعد التشاور مع طبيب.  كما يمكن تناولها في 

كاري الخضار أو الحساء أو المكرونة. ويمكن 
إضافة بذور الخشخاش المطحون لتزيد من 

تماسك قوام األطباق المختلفة.

سبجا أو بذور الريحان الحلوة: تكون هذه 
البذور سوداء الشكل وتشبه قطرة الماء وغالبًا 

ما يتم خلطها مع بذور الشيا.  فهي غنية 
بمضادات األكسدة واأللياف والبروتينات 

والكربوهيدرات والدهون الصحية ولها فعالية 
كبيرة جًدا في إنقاص الوزن. ويقول أخصائي 
التغذية الدكتور شيفالي جورونج : “يمكن أن 

تساعد بذور الريحان في السيطرة على مرض 
السكري ومن خالل االستخدام المنتظم يمكن 

أن يحسن من صحة الجلد والشعر.” ويصعب 
مضغ هذه البذور ومن األفضل أن يتم نقعها 

في الماء.

الفوائد الصحية 

ميثا اشار، و يتم تحضيره 
باستخدام المانجو المجفف 

بالشمس وبذور البصل 
المحمص من مطعم انديان 

اكسنت
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من السهل علي الطهاة المعاصرين معرفة طرق 
استخدام البذور في تحضير االطباق المختلفة  

وساعدهم علي ذلك تراث المطبخ الهندي القديم الذي 
كانت البذور جزًءا أساسي منه.

تستخدم  التي  البذور  من  نهائية  ال  قائمة  هناك 
في  المستخدمة  البذور  ومن  الهندي  المطبخ  في 
وصفات المطبخ الهندي بعض بذور قرع العسل 
الممزوج بالكاري.  بذور الريحان علي عصير 
المطحون  الخشخاش  بللذور  لمسة  الليمون. 
تستخدم  التي  البركة  حبة  بذور  المكرونة.  في 
تحضير  طرق  وتختلف  الخبز  إعداد  في  بكثرة 
هذه البذور، حيث يوجد منها ما هو محمص أو 
البذور  كانت  فقد  الماء  في  منقوع  أو  مطحون 
المأكوالت  مكونات  من  يتجزأ  ال  جزءا  الهندية 

الهندية منذ العصور القديمة.
وخبراء  الطهاة  يتعمق  الحالي  الوقت  وفي 
البذور ومعرفة  أكبر في استخدام  التغذية بشكل 
الفوائد الصحية لها. حيث يصفهم الطاهي الشهير 
ساباساشي جوراي  )يطلق عليه مدير الطهي أو 
جريد( الذي كان يعمل بالطهي باستخدام البذور 
ألكثر من عقد من الزمان وأطلق عليهم “صانعو 
المذاق الرئيسي”. كما أطلق عليهم خبير التغذية 

كافيتا ديفجان أساسيات التغذية.
الشائعة  الللبللذور  “تعد  قللائللال:  ذلللك  وفسر 
بما  للتغذية  كبيرة  مصادر  الهند  في  الموجودة 
فيها من األلياف والمعادن كما أنها تحتوي على 
والصحية  المشبعة  غير  والفيتامينات  الدهون 
واالستخدام،  الشراء  سهلة  إنها  إلى  باإلضافة 

وتعطي إضافة لذيذة على النظام الغذائي “.

تنوع وبراعة
في  بارك  فندق  من  ديوان  شاراد  الشيف  يقول 
جلب  على  يعمل  كان  والللذي   ، كولكاتا  مدينة 
المطبخ  في  مستخدميها  أوائللل  ومللن  البذور 
الهندي: “جمال البذور يكمن في براعة تكوينها 
ومذاقها. وال أقصد من هذا الكالم  فقط التكوين 
من  يتجزأ  ال  جللزًءا  جعلهما  الللذي  والللمللذاق 

أهميتها  حيث  من  أيًضا  ولكن  الطهي  أساسيات 
فقط  تحتاج  ال  البذور  أن  ويوضح  التغذية.”  في 
يمكن  ولكن  حساء  أو  كمقبالت  استخدامها  إلى 
القديمة  األطباق  منه  تتكون  جيد  بديل  تكون  أن 

والجديدة.
تعتبر  باسين  سفيتا  التغذية  أخصائي  يقول 
الدهون  من  مثالية  مجموعة  الواقع  في  البذور 
أكبر  بفعالية  تعمل  والتي  الالزمة،  والبروتين 

بكثير من أي مكمل غذائي.
األطعمة  وصفات  معظم  أن  إذن  عجب  ال 
إليها كمية جيدة من  القديمة كان يضاف  الهندية 
على  مثال  وأفضل  المراحل  مختلف  في  البذور 
هذه الوصفات هو تيل كي الدو )كرات الحلوي 
هذه  تحضير  يتم  وكللان  السمسم(.  بللذور  من 
الشتاء  فصل  في  القديمة  العصور  في  الحلوى 
بخواص  تحظي  و  دافئاً  الجسم  على  للحفاظ 
المطبخ  تقاليد  في  الموسمية.  األمراض  تحارب 
يتم إضافة بذور عشب األسقف و بذور  الهندي 
الهندي  )الخبز  روتي  خبز  لجعل  البركة  حبة 
المعدة.   حيث  المسطح( مقرمش وخفيف علي 
فكرة  الهندي  المطبخ  إلي  اخللري  مرة  عللادت 
)مزيج  ماجاز  شار  بذور  مجموعة  طبق  إعداد 
وبذور  الكانتالوب  وبللذور  اليقطين  بللذور  من 

البطيخ المياه وبذور الخيار( مع الكاري.
فندق  في  الطهاة  كبير  جودا  أكشراج  يقول 
الهندية  بنجالور  اي تي سي ويندسور في مدينة 
جميع  علي  لتؤثر  الللبللذور  استخدام  :”يمكن 
بذور  تعطي  المثال  سبيل  على  التذوق.  عناصر 
مذاق  لها  الشمر  وبذور  مر،  طعم  البركة  حبة 
وبللذور  بالزيوت  غنية  السمسم  وبللذور  حلو  
الكزبرة إلضافة  تستخدم  الالذعة.  كما  الخردل 
مع  رائعة  وتكون  والمالح  الحلو  المذاق  كال من 
مع  الحال  هو  كما  تافتان”  مثل  الرقيق  الخبز 

دجاج بالكاري محشو ببذور 
الحشيش مع أرز جوبندبوج 
من مطعم الفاش باي سابي
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يستخدم المطبخ الهندي المجموعات الصغيرة من البذور والتوابل  منذ عصور طويلة، 
والتي تم إعادة اكتشافها في الفترة الحالية باعتبارها من األغذية فائقة الجودة. ونتعرف من 

خالل السطور التالية أراء خبراء الطهي حول هذه األمور:

تناول الغذاء الصحي
بقلم: مادوليكا داش
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بدأت سارة تود حياتها المهنية كعارضة أزياء 
في إنجلترا قبل ظهورها في البرنامج التليفزيوني 

ماسترشيف أستراليا. بدأت رحلتها في مجال الطهي 
مع العديد من برامج السفر للطهي في جميع أنحاء الهند. قامت بتأليف 

كتاب “النموذج الصحي للطهي” ، وهي اآلن صاحبة مطاعم ناجحة لها 
ثالثة مطاعم مزدهرة في مومباي وجوا ونيودلهي
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من  الكثير  مع  محمص  رقيق  )كعك  ماسكا 
مطبخ  يستطيع  العدس(.  )فطائر  ودالفادا  الزبد( 
الطعام  محبي  أذواق  يلبي  أن  أباد  أحمد  مدينة 
الجوجاراتي – وأنا واحدة منهم.  إنني في الواقع 
نسختي  صنعت  قد  أنني  لدرجة  المطبخ  أحب 
تقليدية  خفيفة  )وجبة  النباتي  الكاكرا  طبق  من 
من  المصنوعة  المقرمشات  تشبه  جوجاراتية 
دقيق القمح والزيت( باستخدام الجزر المخبوز ، 
القرنبيط المخلل ، الجبن النباتي وصوص الثوم. 
أنني أحب  يعرف أي شخص مطلع على عملي 
مكونات  تشمل  التي  النباتية  األطعمة  تحضير 
أن أضع  أحب  المنزلي.  والجبن  المشروم   مثل 
وجعلها  المحلية  األطعمة  علي  المميزة  لمساتي 
أستمتع  ذلك  من  وبالرغم  بي.  خاصة  أصناف 
دوكال  مثل  الشهية  الجوجاراتي  المطبخ  بأطباق 
ومقرمشات   ، اللبن  وزبدة   ، هاندفو  وكعكة   ،
فافدا ، وجبة سيف أوسال ، وجبة ديبرا الخفيفة 
وغيرها  ثال  موهان  وحلوي   ، ثيبل  وفطائر   ،
المطبخ  يتفوق  حيث  األطللبللاق،  مللن  الكثير 

طعام  إعللداد  في  كبيرة  بصورة  الجوجاراتي 
متوازن النكهات بين الحلو والمالح والحار.

إن الرحلة إلى مدينة أحمد آباد ال تكتمل بدون 
جولة تسوق ولم أتمكن من مقاومة شراء بعض 
أقمشة باندهاني الرائعة التي تم صنعها باستخدام 
تقنيات الربط والصبغ القديمة. ال أحتاج أن أقول 
الوالية  هذه  في  الصنع  محلية  األقمشة  هذه  إن 
التي تحتل مكانًا متميًزا في صناعة المنسوجات 
جميع  في  التجول  أريد  ما  بقدر  الغنية.  الهندية 
وأصواتها  بمشاهدها  الستمتع  المدينة  أنحاء 
ال  لكنني  انتهت.  قد  مغامرتي  فإن  ورائحتها 

أغادر قبل أن أسجل مالحظاتي لعودتي.

يقع معبد الشمس الرائع  
بالقرب من مدينة 

ميهسانا، ويُضاء بشكل 
جميل في الليل
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مع  كحلوى!  وليس  الوجبة  مع  الحلوى  طبق 
اختالف المكونات والنكهات جعلتني األطباق 
المطبخ  بتنوع  كبير  بشكل  مفتونة  الهندية 

الهندي.
بزيارة  قمت   ، جوعي  أشبعت  أن  وبعد 
قرية  في  يقع  الذي  المدرج  فاف  أداالج  بئر 
حوالي  بعد  على  تقع  التي  الجذابة،  اداالج 
المدينة  وسللط  عن  كم   18
يعود  الرائع  المكان  هذا   ،
عشر  الخامس  القرن  الي 
طوابق  خمسة  من  ويتكون 
يجعلني  زوايلللا   ثمان  لها 
اشللعللر بللأنلله اخلللذ روحللي 
البئر  هذا  إن  يقال  بعيًدا.  
ثقافي  كموقع  مبنياً  يكن  لم 
يعتبر  بل   ، فحسب  ونفعي 
يوميًا  القرية  أهل  يزوره  روحي  مالذ  أيًضا 
اآللهة  ألشكال  العبادة   شعائر  ويقدمون 
بارد  المكان  ويكون  جدرانه  على  المنحوتة 

هنا،  المتعبدين  من  أي  أرى  ال  الداخل.  في 
من  بعضهم  الزوار  من  الكثير  أقابل  ولكنني 
أعجبت  سائحين.  وبعضهم  المحليين  السكان 
تفخر  التي  المعقدة  المعمارية  بهندسته  جدا 
وأالحللظ   ، اإلسالمية  الهندية  بالتأثيرات 
بتعجب التناغم بين أنماط األزهار اإلسالمية 
رموز  مع  بسالسة  اندمجت  التي  المعقدة 
والجايني.  َحرصت علي  الهندوسي  الطراز 
أن أحصل علي مشاهدة كافية في هذا المكان 

الساحر قبل أن أودعه وأعود إلى المدينة.
تتطلب األمسيات في مدينة أحمد آباد شرب 
الشاي مع الوجبات الخفيفة التي تدعوك إليها 
الرائحة   انتشار  خالل  من  المدينة  شللوارع 
الممزوج  الحلو  )الشاي  الكرك  لشاي  اللذيذة 
الشوارع  في  الجائلين  والباعة   ، بالحليب( 
)فطائر  المقرمشة  باكورا  دال  فطائر  يبيعون 
األطباق  من  والعديد  العدس(  من  مصنوعة 
األطباق  من  واحدا  اخترت  األخرى.  الشهية 
كعكة   ، بالحليب  شاي  المدينة   في  المميزة 

لقد قمت بالفعل بإعداد نوع خاص من 
طبق خاكرا نباتي باستخدام الجزر 

المخبوز والقرنبيط المخلل والفلفل الحار 
يوضع في صوص الثوم مع الجبن

طبق خمان، وجبة 
خندوي الخفيفة، داهي 
بهال ، حلوي الزالبية 

وفطائر بسان بابري
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اللذيذة.  األطباق  من  الكثير  وغيرها  األطباق 
حيث يمكنني االختيار من بين وجبة دوكوالس 
كادي  وشوربة  الفم  في  تذوب  التي  الخفيفة 

الجوجاراتية إلى حلوي الزالبية.
تالي  غداء  وجبة  اختيار  على  استقريت  لقد 
بالطريقة  تقدم  والتي  الكاملة  الجوجاراتية 
وعاء  ويتم وضع  نحاسية.  أواني  في  التقليدية 
صغير لغسل اليدين قبل تقديم الطعام من خالل 
لي  قيل  كما   ، معدني  وعاء  من  الماء  سكب 
وضع  تم  تدريجيا  قديمة.  هندية  عادة  هذه  أن 
في  المحلية  المقبالت  من  صغيرة  أصناف 
تبدأ بتشكيلة متنوعة  الطبق الخاص بي والتي 
صوص  مللثللل:  والللصللوص  المخلالت  مللن 
الكزبرة وصوص النعناع وصوص الجزر مع 
الفلفل الهندي األخضر المهروس يتم تقديم هذه 
المقبالت على ورقة شجر على الطبق. ويشرح 
لتجنب  الشجرة  ورقة  “توضع  قائالً:  االنادل 
النحاس”.  مع  للمخلل  الحامضة  المواد  تفاعل 

ثم يتم وضع األطباق الرئيسية - رينجانا باتاتا 
نو شاك )الباذنجان المطبوخ مع البطاطس( ، 
وتشورا نو شاك )صوص اللوبيا بالريحان( ، 
العدس  )شوربة  دال  ميثي  خاتي  وجوجاراتي 
الحلو والحامض( ، وأوندهييو )خضار مشكل 
)بامية  سامبهاريا  وبهيندي  السبانخ(،  مع 
بالكاري(، وجوجاراتي كادي )صوص خفيف 
واألرز   ، الحمص(  ودقيق  الزبادي  مع  حلو 
رئيسي  بشكل  يتكون  هندي  )طبق  والخيجدي 
والحمص(  والللبللازالء  والللعللدس  األرز  من 
خبز  مثل  الخبز  من  متنوعة  مجموعة  بجانب 
الخبز  أو  )روتي  روتلو  نو  ماكي  باجري،  
نبات  دقيق  من  المصنوع  المسطح  الهندي 
)الخبز  بللوران  بولي  وخبز  والللذرة(  الدخن 
الحين  وبين  قضمة  بكل  أستمتع  الُمحلى(. 
حول  الهندي  المطبخ  نصيحة  أتذكر  واآلخر 
بالطريقة  الجوجاراتي  تالي  طبق  تذوق  كيفية 
تناول  المثال  سبيل  على  يجب  الصحيحة. 

في اتجاه عقارب الساعة من 
يمين: المالمح المعمارية لبئر 

أدالج المدرج ، كما تقع في 
مدينة أحمد آباد أنقاض مسجد 

كاماني في متنزه شامبانير 
بافاجاد األثري ؛ الهندسة 

المعمارية للمباني التاريخية 
المحيطة بمدينة أحمد آباد 
انتشرت االطباق الجوجار
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تعتبر بون ماسكا وشاي ماساال
المساء  في  المثالية  الخفيفة  الوجبة 

، بان ماسكا )خبز محمص 
بالزبد( وشاي ماساال هي وجبة 

أساسية منتشرة في شوارع  خفيفة 
آباد. أحمد 

دانديا
تعتبر رقصة دانديا راس أو داندي 

راس من انواع الرقص الشعبي 
التقليدي في والية جوجارات. 

لالحتفال  المميز  الشكل  يعد  كما 
مثل  المختلفة  المهرجانات  خالل 

تقديمه  يتم  والهولي.  نافراتري 
كشكل من أشكال الرقص مع 
العصي ذات األلوان الزاهية.

المنتجات  لشراء  التسوق 
اليدوية

الزاهية  باأللوان  المدينة  تشتهر 
تمأل  التي  المتأللئة،  المنتجات  و 

البازارات الصاخبة في  العديد من 
أرجاء مدينة أحمد آباد.
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تعد مدينة أحمد آباد أول مدينة هندية يتم تصنيفها ضمن مواقع التراث العالمي 
لمنظمة اليونسكو، وهي أكبر مدن والية جوجارات، وتعتبر المدينة وجهة 

مفضلة لدي السائحين لما تقدمه من تجارب ال تنسي من خالل آثارها العريقة، 
وأسواقها النابضة بالحياة وأطباقها المتميزة

بنكهات متميزة
أمدافاد...أطباق

بقلم: ساره تود
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نهر  ملليللاه  تللدفللق  صللوت  سللمللاع  يمكنني 
قريبة  مسافة  في  يتدفق  كأنه  سابارماتي 
يتداخل مع صوت غناء  عصفوران  فوقي، 
عاصفة  تهب  بينما  عاٍل  شجرة  فرع  على 
في  أقف  وأنا  أمطار  بسقوط  تُنبأ  الرياح  من 
األراضي الخضراء الهادئة  لدير سابارماتي 
لم  بسالم  شعرت  حيث  آباد  أحمد  مدينة  في 
المدينة  صخب  أسمع  ال  قبل.  من  به  اشعر 
بأجواء  محاطة  لست  و  المكان،  هللذا  في 
في  عليه  اعتدت  الللذي  الصاخب  النشاط 
عبر  أمشي  ذلك  من  العكس  علي  مدينتي. 
معروضات المتحف التي توثق حياة المهاتما 
تعطي  حيث  وفلسفته.  حياته  وفترة  غاندي 
بعناية  المحفوظة   ، المتواضعة  سكنه  أماكن 
التي كان  العليا  المثل  المتحف لمحة عن  في 
ساعات  بضع  قضاء  الممكن  من  بها.  يؤمن 

لنهر  الغربية  الضفة  على  الواقع  الدير  في 
سابارماتي وكان هذا الدير مقراً لغاندي أثناء 
الكفاح من أجل استقالل الهند من 1917 إلى 
قمت  الذي  سابارماتي   دير  يعتبر   .1930
بزيارته واحدا من أوائل المعالم البارزة  في 
آباد أو أمدافاد كما تعرف محليًا  مدينة أحمد 
تقريبًا.  الغداء  وقت  كان  غادرته  وحينما 
واكتشفت أنه يمكن تحديد المدن في الهند من 
التعرف  يمكنك  الطعام. فمثال  خالل أصناف 
علي منطقة جنوب الهند من قِبل كعكة األرز 
والكريب، والبان كيك ، ومنطقة شمال الهند 
بان  المحشوة ، وطبق  باراثا  قِبل فطيرة  من 
والخضراوات.  الخبز  وطبق  النباتي   ماتر 
ما في هذه  أفضل  تذوق  يمكنك  أنه  في حين 
أن  إال   ، الهند  في  مكان  أي  في  االطباق 
هذه  جميع  بتقديم  تتميز  أبللاد  أحمد  مدينة  

ال تكتمل الرحلة إلى مدينة أحمد آباد بدون القيام بجولة 
للتسوق. ال تفّوت شراء األقمشة المذهلة التي صنعت 

القديمة  التقنيات  باستخدام 
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الممر الجميل في معبد 
يقع في وسط مدينة أحمد 

أباد التاريخي

60
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جاجان نارانج هو الالعب الذي حصل على الميدالية 
البرونزية األولمبية في منافسات البندقية الهوائية للرجال 

10 أمتار خالل أولمبياد لندن 2012. وكان أيًضا أول 
العب هندي يتأهل لتلك المنافسات. وقام كذلك بتأسيس أكاديمية “جنز فور 

جلوري” ، وهي أكاديمية عالمية للرماية بدأت في مساعدة الالعبين الشباب 
في رياضة الرماية من جميع أنحاء البالد..

شامل  تنمية  برنامج  توفير  إلى  األكاديمية  وتهدف 
لالعبي رياضة الرماية الشباب الطموحين من أبناء 
الهند. ولعل ما يساعد الشباب أيضاً اليوم على الدخول 
إلى مجال الرياضة هو تغير نظرة المجتمع إلى الذين 
يعملون في مهنة الرياضة. وفي وقت سابق، كانت 
لعبة الكريكيت فقط هي التي تستحوذ على إعجاب 
الجمهور، ولكن اآلن بعد أن فاز الرماة و العداءون 
في  الهند  أبناء  من  وغيرهم  الهنود  التنس  والعبو 
الرياضات األخرى بالميداليات الذهبية في البطوالت 
الدولية، ومن بينها المنافسات األولمبية، بدأ التركيز 
ينصب التركيز على الرياضات األخرى أيًضا. وبدأ 
أمراً  للرياضة  أطفالهم  بأن ممارسة  يقتنعون  اآلباء 
طيباً باعتبار الرياضة من المجاالت المهنية الواعدة. 
جاء الدعم المؤسسي من خالل مبادرة “خيلو إنديا” 
لتشجيع  الهندية  المركزية  الحكومة  أطلقتها  التي 

الرياضة بين الشباب. وبموجب هذا البرنامج ، وقع 
األلعاب  االختيار على 1000 رياضي في مختلف 
بقيمة  الرياضية ليحصلوا على منح دراسية سنوية 
500 ألف روبية هندية لكل منهم لمدة ثماني سنوات.

حلم حصد الجوائز
مع التقدم في تكنولوجيا التدريب، تتحول اآلن أحالم 
أرض  على  حقيقة  إلى  الناشئين  الرماة  من  العديد 
الواقع. أصبح متوفرا اليوم ألصحاب المواهب في 
األقصى  الحد  لتحقيق  الوسائل  البالد  أنحاء  جميع 
للوصول إلى العالمية. بينما توفر خدمات االلتحاق 
إليها  يأتي  الهند،  أنحاء  جميع  من  األكاديمية  في 
الرياضية  الهيئات  وبدأت  أخرى.  بالد  من  آخرون 
المحلية االهتمام بقاعدة الناشئين، وإقامة معسكرات 
تعتبر  الحقيقية.  المواهب  اكتشاف  في  للمساعدة 
رياضة الرماية واحدة من أسرع الرياضات نمواً في 
الهند وتنمو بمعدل أسرع من أي بلد آخر في العالم، 
العالمي  الصعيد  على  مؤخًرا  تحقق  الذي  والنجاح 
يشهد على جهود جميع الهيئات الرياضية المعنية في 

جميع أنحاء البالد. 

أعلى: مجموعة من النجوم 
الشباب في أكاديمية “جنز 

فور جلوري” للرماية 
في بونية

يمين: الجمهور يشجع 
الالعبين أثناء نهائي 

منافسات مسابقة الرماية 
بالبندقية الهوائية لمسافة 

10 أمتار خالل كأس العالم 
للرماية لعام 2019 
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 15 من  الفترة  نيودلهي خالل  في  المقبل  العام 
المجمعة  المنافسات  ويتضمن  مارس.   26 إلى 
لكأس العالم مباريات في فئات البندقية والمسدس 

والمسدس الهوائي.

نجوم رياضة الرماية
قام االتحاد الدولي للرماية بتدشين فاعليات كأس 
العالم للرماية في عام 1896 لوضع نظام نهائي 
الرماية األولمبية. ويتألف  إلى مسابقات  للتأهل 
لجميع  سنوية  مسابقات  أربع  من  العالم  كأس 
أداًء في  الالعبين  يتنافس أفضل  الرماية.  فئات 
هذه الفئات لحجز مقاعد لهم في دورة األلعاب 
األوليمبية. لقد تجمع 919 رياضياً بارزا من 98 
دولة في مدينة ميونيخ األلمانية للتنافس على 17 
مكاناً متاحاً للمشاركة في دورة األلعاب األولمبية 
في طوكيو في عام 2020 ، إلى جانب المنافسة 
على حصد المركز األول وميدالية كأس العالم 

شاركت   ،2019 نهائيات  إطار  وفي  للرماية. 
الهند بفريق مكون من 35 العباً. وضع القائمون 
متميزين  العبين  في  ثقتهم  الرياضة  هذه  على 
من أمثال: سوراب تشودري ، ومهولي جوش ، 
وإيالفينيل فاليريفان ، وأبهيشيك فيرما ، وشازار 
رزوي ، ومانو بهاكر وراهي سارنوبات عالوة 
على العبات مخضرمات من أمثال:هينا سيدهو 
، وأنجوم مودجيل وأبورفي تشانديال. وكان من 
بين األسماء التي لمعت خالل البطولة ديفيانش 
سينج بانوار، الذي تمكن بعد يوم واحد فقط من 
الفوز بأول ميدالية دولية في منافسات المختلط 
فئة البندقية الهوائية على مسافة 10 أمتار للرجال 
وتمكن من حجز مكان في دورة طوكيو لأللعاب 
األولمبية 2020. وفاز النجمان الشابان بهاكير و 
تشودهاري بالذهبية الثانية على التوالي في فريق 
مختلط فئة المسدس الهوائي طول 10 أمتار بعد 
ويحمل  نيودلهي.  في  األول  المركز  احتاللهما 
كل العب إمكانية الفوز بميدالية في اليابان. وفي 
الوقت الذي حجز فيه بالفعل بعض الرياضيين 
للمشاركة في  الرماية مكانهم  الهنود من أبطال 
دورة األلعاب األوليمبية، ال يزال البعض يكافح 
بباقي الزمالء في ذلك الحدث  اللحاق  من أجل 

الرياضي الكبير.

االستثمار في الشباب
الهند  أداء  غيرت  التي  العوامل،  أحد  يتمثل 
بشكل كبير على الساحة الرياضية الدولية، هو 
حدث  الشباب.   الالعبين  في  الكبير  االستثمار 
لتحقيق  المستمرة  للمثابرة  نتيجة  التطور  هذا 
نهضة رياضية شاملة على مستوى البالد. منذ 
عقدين من الزمن ، لم يكن الحصول على معدات 
التدريب أو المشاركة في منافسات عالمية أمراً 
سهالً. و لم يكن بمقدور المرء أن يتحصل على 
معدات على طراز عالمي لممارسة اللعبة سوى 
بعد أن يثبت أنه بالفعل رامي جيد. إننا نريد أن 
الالزمة  بالتكنولوجيا  والشباب  األطفال  نزود 
والمعدات في بداية الطريق، وهو هذا هو السبب 
أكاديمية “جنز فور جلوري”، وهي  إنشاء  في 
أكاديمية للتدريب على الرماية مقرها في بونية. 

تعتبر رياضة الرماية واحدة من أسرع الرياضات نمواً في الهند وتنمو 
بمعدل أسرع من أي بلد آخر في العالم

أعلى الصفحة: الرماة الهنود مانو بهاكر )يمين( وسوراب تشودري )يسار( فازا بالذهبية في نهائي منافسات المسدس 
الهوائي المختلط مسافة 10 أمتار خالل منافسات كأس العالم للرماية

أسفل: جاجان نارانج مع العبات شباب خالل منافسات كأس العالم للرماية في الصين
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الرماة الهنود أنجوم مودجيل 
)يسار( ورافي كومار )يمين( 
يشاركان في تصفيات الرمي 
بالبندقية الهوائية مسافة 10 
أمتار خالل منافسات كأس 

العالم للرماية
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استطاع أفراد فريق الرماية الهندي 
للشباب أن يكتبوا اسمائهم بأحرف 

من نور خالل منافسات كأس العالم 
لالتحاد الدولي لرياضة الرماية، 

األمر الذي يثبت تفوق وبراعة شباب 
الهند من فريق الرماية وتصميمهم 
على االستمرار في مسيرة النجاح 

وتحقيق االنجاز تلو اآلخر. 

الرماية 
الهندي

تفوق فريق

بقلم: جاجان نارانج

المجال  شهدها  التي  األخيرة  التطورات  ساهمت 
موهوبين  رياضيين  بزوغ  إلى  الهند  في  الرياضي 
قوية  عزيمة  ويمتلكون  النجاح  تحقيق  إلى  يسعون 
تجعلهم قادرين على التغلب على كافة الظروف من 
أجل الوصول إلى أهدافهم. ويمكن اعتبار مشاركة 
الرياضيين من أبناء الهند في فاعليات بطولة كأس 
العالم لالتحاد الدولي للرماية، الذي اختتمت مؤخراً 
على   واضحاً  مثاالً  العام،  هذا  من  مبكر  وقت  في 
لقد  الرياضي.  الصعيد  على  الهند  شباب  إمكانيات 
استطاع فريق الهند المشارك في تلك المنافسات من 
التوالي  الثاني على  للعام  األولى  بالمرتبة  االحتفاظ 
ذهبيات  ثالث  وهي  ميداليات  أربع  على  بحصوله 
وفضية، وحصل الفريق على مشاركة خمسة العبين 
 .2020 لعام  بطوكيو  األولمبية  األلعاب  دورة  في 
ويتألف الفريق الهندي بشكل أساسي من رياضيين 
في  الكبار(.  )فريق  األول  للفريق  مؤخرا  انضموا 
كثير من األحيان، يجب العمل على ضخ دماء شابة 
جديدة تتطلع لمزيد من االنجازات، ويجب أن نتجاوز 
األرقام القياسية السابقة و أن نعمل على العمل بدأب 
من أجل استكمال المسيرة دون توقف. وهذا ما ثبت 
بطولة كأس العالم لالتحاد الدولي للرماية التي أقيمت 
في يوليو 2019 في مدينة سوهي بألمانيا، حيث قدم 
الالعب إيشواريا براتاب سينج تومار أداًء رائعاً في 
طريقه للفوز بالذهبية. وأنهى فريق الرماية الهندي 
ومن  ذهبية!  ميداليات   10 على  بحصوله  البطولة 
المنافسات  ستستضيف  الهند  أن  لالهتمام  المثير 
المجمعة لبطولة كأس العالم لالتحاد الدولي للرماية 
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باليوم  احتفاالت  المقابلة:  الصفحة 
العالمي لليوجا في برازيليا 

العالمي  باليوم  االحتفاالت  أعلى: 
نانوي-  في   2019 لليوجا  الخامس 

فيتنام

العالمي  باليوم  االحتفاالت  سفل: 
الخامس لليوجا في تيمفو
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يمين: تنظيم معسكر لليوجا 
العالمي  باليوم  لالحتفال 

لليوجا في سنغافورة

أسفل: المئات يشاركون في 
العالمي  باليوم  االحتفاالت 
في  المدينة  وسط  اليوجا 

الهاي في هولندا
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هناك ستة أشكال مقبولة على نطاق واسع من اليوجا ، والتي يمكن 
ممارستها حسب الحاجة ، وهي: هاثا يوجا ، و راجا يوجا ، وكارما 

يوجا ، وبهاكتي يوجا ، وجنانا يوجا وتانترا يوجا

أعلى: لقطة من معسكر 
اليوجا الذي تم تنظيمه 
صوفيا  مللديللنللة  فلللي 

الجميلة في بلغاريا
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الصفحة المقابلة: بعض الممارسين 
خالل اليوم العالمي لليوجا في مدينة 

دمشق في سوريا

جبال  متسلقو  الصفحة:  أع��ل��ى 
خالل  من  اإلحماء  بعملية  يقومون 
في  اليوجا  تمارين  بعض  أداء 

معسكر قاعدة إفرست في نيبال

السكان  بعض  انضمام  أس��ف��ل: 
لليوجا  العالمي  باليوم  لالحتفاالت 

في مدينة بكين في الصين
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يعد كتاب “يوجا سوترا”، الذي ألفه الحكيم الهندي 
باتانجالي حول فلسفة اليوجا التي يعود تاريخها إلى 
2000 عام، دليالً حول كيفية إتقان عملية التحكم في 

العقل والسيطرة على العواطف ونمو الروحانيات

أسفل : مجموعة من عشاق ومحبي 
اليوجا في معسكر خاص باليوجا تم 
تنظيمه في أبو ظبي  بدولة اإلمارات 

العربية المتحدة

مجموعة  المقابلة:  الصفحة  أعلى 
من المشاركين يؤدون أوضاع يوجا 
مختلفة في مدينة دكا في بنجالديش

بعض  المقابلة:  الصفحة  أسفل 
ومحبي  عشاق  يشاهدون  المشاة 
اليوجا أثناء االحتفال باليوم العالمي 
لليوجا في مدينة كييف في أوكرانيا
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من  مئات  المقابلة:  الصفحة 
سوريا  وضعية  يللؤدون  الناس 
من  بالقرب  الشهيرة  ناماسكار 

برج إيفل في باريس

أبدعه  الرمال  تمثال من  أعلى: 
الرسم  في  المتخصص  الفنان 
على الرمال سودارشان باتنايك 
في  لليوجا  العالمي  اليوم  في 

مدينة بوري- والية أوديشا
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يصف البعض اليوجا بأنها ثورة في العصر الحديث، بينما يطلق عليها آخرون بأنها 
بمثابة يقظة للوعي الداخلي لإلنسان. ولكن تبدو اليوجا بصورة عامة ممارسة نموذجية 

تهدف إلى أن يعيش اإلنسان حياة أكثر صحة ويكون أكثر وعياً بالموجودات من 
حوله. وعبر السطور التالية نأخذ القارئ في رحلة إلى مختلف أنحاء العالم لنتعرف 

على فوائد هذه التدريبات التي وردت في كتاب الفيدا القديم وذلك بمناسبة اليوم العالمي 
الخامس لليوجا، الذي تم االحتفال به في يوم 21 يونية 2019 

أوضاع اليوجا األساسية 
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راشمي بانسال كاتبة هندية غير روائية ورائدة 
أعمال وخبيرة شابة. تخرجت بانسال في المعهد 

الهندي لإلدارة ، في أحمد آباد، وعملت في البداية كمديرة للعالمة 
التجارية لصحيفة التايمز أوف إنديا.

وتأثرت  المتحدة.  الواليات  في  اإلرهابية  سبتمبر 
الهجوم  جاء  ثم  العالم.  أنحاء  جميع  في  السياحة 
على البرلمان الهندي في ديسمبر 2001 مما تسبب 
هذا  في  كانط  قام  ذلك،  ومع  السائحين.  ذعر  في 
الوقت بالتحديد بتدشين حملة الهند أرض العجائب. 
وبحلول نهاية العام األول، كان التأثير واضًحا مع 
في   61 بنسبة  للبالد  الوافدة  السياحة  نسبة  ارتفاع 
كانط  ويرأس  السياحي.  الجذب  مناطق  في  المائة 
وهي  آيوج،  الهند  لتحويل  الوطنية  المؤسسة  حاليا 
مركز أبحاث حكومي يعمل على رسم اتجاه وتيرة 
التغيير في الهند. ويرفع كانط شعار: “ألنك ستواجه 
على  قادراً  تكون  أن  يجب  المعارضة.  من  الكثير 
الوقوف أمام قوى الضغط المعارضة للتغيير. هذه 

هي الطريقة الوحيدة لتحقيق النجاح.” 

اإليمان بالهدف
نيتين  األداء  في  االستراتيجية  نفس  استخدام 

التنفيذي  الرئيس  منصب  تولى  الذي   ، بارانجبه 
2008. خالل  عام  في  يونيليفر  هندوستان  لشركة 
بإمكان  كان  العالمية،  االقتصادية  األزمة  مواجهة 
بارانجبه أن يرفع يديه ويقول: “الظروف خارجة 
عن إرادتي”. و لكن بدالً من ذلك، استخدم بارانجبه 
المستقبل.  في  للنمو  أسس  لوضع  كفرصة  التباطؤ 
في ذلك الوقت ، كان لدى شركة هندوستان يونيليفر 
حوالي مليون نقطة بيع في جميع أنحاء الهند، مما 
منفذاً   15000 إلى   10000 بين  ما  إضافة  يعني 
يتمثل  هدفًا  بارانجبه  حدد  عام 2009،  في  سنوياً. 
في إضافة 50000 منفذ بيع تجزئة في العام المقبل. 
في البداية شعر الناس بالصدمة، ولكن بعد ذلك ساد 
شعور من الدهشة للنجاح الكبير الذي تحقق الحقا. 
إن ما قام به هو التفكير خارج الصندوق  من خالل 

االبتكار.
أقل  أهللداف  يضع  “معظمنا  بارانجبه:  يقول 
الفشل.”  من  الخوف  وهو  واحد  لسبب  لتحقيقها 
القضاء على هذا  المرء بطريقة ما  إذا ما استطاع 
العنان  إطالق  من  سيتمكن  فإنه  بالخوف،  الشعور 
أضافت  المقبلين  العامين  في  البشرية.  لإلمكانات 
للبيع  جديد  منفذ  مليون  يونيليفر  هندوستان  شركة 
المبيعات.  بالتجزئة، ومع تعافي االقتصاد ارتفعت 
العمل  قائال: “ما طلبته من فريق  بارانجبه  ويشير 
والتصميم  جانبا  للعقل  المنطقي  التفكير  وضع  هو 
على تحقيق الهدف من القلب وانطالقا من اإليمان 
ويصدك  المنطق  يستخدم  سوف  العقل  ألن  به. 

بأسبابه عن المضي قدما.”
أنه ال يمكن ألي شخص أن  القول هي  خالصة 
يستطيع  منا  واحد  كل  ولكن  أعمال،  رائد  يكون 
وأن  تماما،  األعمال  كرائد  والتصرف  التفكير 
عمله.  نطاق  في  التغير  عوامل  من  عامل  يصبح 
األمر يحتاج إلى ساعة من التفكير السليم. يجب أن 

نعي ما يقتضه واجبنا تجاه األمة والعالم.

نيتين بارانجبه هو العضو 
المنتدب والرئيس التنفيذي 
لشركة هندوستان يونيليفر 
المحدودة والفرع الهندي 

للشركة الرئيسية التي يقع 
مقرها في لندن وروتردام.
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مصنع جديد على أحدث طراز بالقرب من 
بونيه وذلك لتلبية الطلبات التي سترد إلى 
الشركة على مدى الل 10 و20 و30 سنة 
القادمة. وتم أخذ هذه الخطوة التي تنطوى 
ماهيندرا  استمرار  وتفسر  مخاطرة  على 
في هذا االستثمار، بغض النظر عن موجة 

جوينكا  ويفسر  الحالي.  الوقت  في  القائمة  التباطؤ 
ليست  التنفيذي  الرئيس  قائال:”مهمة  الموقف  هذا 
يستعين  أن  بل  نجماً،  تصبح  أن  وال  النجوم،  خلق 
بفريق عمل عادي ويحقق نتائج غير عادية. وهذا 
األمر سيحدث إذا لم يتصرف المدير التنفيذي كما 

لو كان يعرف كل شيء عن كل شئ.”

مبتكرين
في  الموظفين  األعمال  رواد  المرء  يجد  أن  يمكن 
في  البيروقراطيون  بدأ  أيًضا.  الحكومي  القطاع 
موظفي  على  يتعين  حيث  يتغيرون،  الجديدة  الهند 
على  والقدرة  الديناميكية  من  المزيد  إظهار  الدولة 
حل المشكالت. ويعد أميتاب كانط مثاالً رائعاً على 
ألسباب  للغاية  مهمة  مهنته  كانت  الذي  الموظف 
القرن  من  الثمانينات  أواخللر  نسردها.في  سوف 

كاليكوت  حي  كرئيس  يعمل  كانط  كان  الماضي، 
وبدأ في حملة بقيادة المجتمع المحلي لتمويل مطار 
في  أول مطار  كاليكوت  الدولي. وأصبح  كاليكوت 
البالد يفرض رسوم تطوير المستخدم، وهو نموذج 
البالد. وخالل  أنحاء  في جميع  بعد  فيما  تطبيقه  تم 
عمله كمسؤل عن السياحة في والية كيراال، استطاع 
الوافدة  السياحة  عدد  زيللادة  على  يعمل  أن  كانط 
للوالية بشكل كبير خالل فترة واليته وذلك من خالل 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واستطاع أن 
المبتكر إلى المستوى الوطني من  الفكر  ينقل نفس 
العجائب، والتي عرضت  الهند أرض  خالل حملة 
لم  بطريقة  الهند  أنحاء  جميع  في  السياحة  إمكانات 

تحدث من قبل.
تولى كانط منصب نائب وزير- بوزارة السياحة 
 11 هجمات  قبيل  وذلللك   2001 عام  في  الهندية 

قد يكون لدى رائد األعمال رؤية، لكن رائد 
األعمال الموظف في هيئة يستطيع أن يترجم 

رؤية رائد األعمال إلى واقع على األرض.

أميتاب كانط  هو المدير 
التنفيذي للمؤسسة الوطنية 

لتحويل الهند-آيوج- ومؤلف 
كتاب “براندينج إنديا...

قصة رائعة”.
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أحد  في  العام  هذا  من  مايو  في  واألعمال  المال 
تقاريرها:” رفعت شركة ماهيندرا مؤشر االستثمار 
بمقدار  القادمة  الثالث  السنوات  لمدة  بها  الخاص 
الكثيرون  يرى  قد  هندية.”  روبية  كرور   3000
انتباهي  لفت  ولكنه  أنه خبر عادي وروتيني جدا، 
واستوقفني لسبب ما. في مايو 2019 أي بعد انتهاء 
بعض  كانت  مباشرة،  الهند  في  العامة  االنتخابات 
مبيعات  انخفاض  حول  بالتقارير  مليئة  الصحف 
الهندي.  لالقتصاد  المذرية  و”الحالة  السيارات، 
لماذا إذن كانت شركة ماهيندرا لصناعة السيارات 
تعمل على توسيع طاقتها؟ لفهم السبب وراء ذلك، 
 ،  1993 عام  إلى  بالذاكرة  نعود  أن  علينا  يجب 
معهد  خريج  وهو   ، جوينكا  د/بللاوان  ترك  عندما 
كورنيل،  وجامعة  كانبور  في  الهندي  التكنولوجيا 
شركة جنرال موتورز في ديترويت لالنضمام إلى 
قسم األبحاث والتطوير المتواضع بشركة ماهيندرا 
آند ماهيندرا، وهي شركة مملوكة لعائلة من رجال 
األعمال على امتداد خمسة عقود. كان خريج جامعة 

هارفارد الشاب أناند ماهيندرا قد استلم للتو رئاسة 
المؤسسة، وكان لديه رؤية جريئة ألن يسلك نفس 
الطريق الذي سلكته عدد قليل من الشركات الهندية 

في السابق.
في  استمر  فريق  بتشكيل  جوينكا  د/بللاوان  قام 
طرح  وهو  أال  المستحيل  تحقيق  أجل  من  العمل 
سيارة رياضية متعددة األغراض “صنع في الهند” 
إطار  في  “سكوربيو”،  التجارية  العالمة  تحمل 
 550 قدرها  وميزانية  سنوات  أربع  مدته  زمني 
بالنسبة  متواضع  مبلغ  )وهو  هندية  روبية  كرور 
تحظى  أن  السيارة  واستطاعت  المشروع(.  لحجم 
المتميزة  لمواصفاتها  نظرا  الكثيرين  بإعجاب 
حصان   100 يتجاوز  محرك  )أول  القوي  وأدائها 
في الهند( وبأسعار رائعة. وعن هذا اإلنجاز يقول 
وراء  آخر  عامل  هناك  كان  أنه  “أشعر  جوينكا: 
خروج السيارة “سكوربيو” للنور. كان ذلك االنجاز 
بمثابة فخر للهنود أن تقوم شركة هندية بتحقيق هذا 
األمر...” في عام 2009 ، أطلقت شركة ماهيندرا 
سيارة دفع رباعي تسمى أكسيولو ، والتي فشلت في 
تحقيق أهداف المبيعات. وسجلت الشركة 
العام.  ذلك  من  الرابع  الُربع  في  خسارة 
ومع ذلك، كان د/جوينكا قد تقدم في ذلك 
الوقت باقتراح جريء إلى مجلس اإلدارة 
في  هندية  الستثمار 5000 كرور روبية 

باوان جونكا رئيس 
قطاعات السيارات 

والمعدات الزراعية 
بشركة ماهيندرا آند 

ماهيندرا

رواد األعمال الموظفين هم مجموعة هامة ألي 
شخص يرغب في االستثمار في قصة نمو الهند 

وجني ثمار هائلة



اإلقتصاد
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 يعمل رواد األعمال الموظفين داخل المؤسسات على خلق فرص جديدة ويعملون كذلك 
على تعزيز النمو االقتصادي في الهند. و نرصد من خالل السطور التالية  قصص نجاح 
ثالث شخصيات من هؤالء الرواد وهم: باوان جوينكا ، ونيتين بارانجب، وأميتاب كانط

نعم نحن جميعا نستطيع
بقلم: رشمي بانسال

الهند هي أرض الشباب من أصحاب األفكار الجريئة. 
لقد شعرت باندهاش كبير مما رأيت في عيون الشباب 
من طموح و آمال في أصغر قرية على مستوى الهند. 
استشعرت فيهم األمل والتفاؤل رغم الصعوبات التي 
يصادفونها. ولعل الكثير من هذا الطموح يرجع الفضل 
الحكومة. ومع  اتخذتها  التي  البرامج  للسياسات و  فيه 
فهم  األعمال  رواد  هم  لإللهام  مصدر  أهم  فإن  ذلك، 
بالنسبة لهؤالء الشباب الرموز الذين أضحوا يفهمون 
الكثير والكثير عن العقلية الهندية. وأطلق على هؤالء 

الرواد لقب رواد األعمال الموظفين، وهم مجموعة من 
الرجال والنساء الذين يتمتعون باإلرادة واألفكار التي 
تمكنهم من إحداث تحول داخل المنظمات التي يعملون 
رائد  لكن  رؤية،  األعمال  رائد  لدى  يكون  قد  لديها. 
رؤية  يترجم  أن  يستطيع  هيئة  في  الموظف  األعمال 

رائد األعمال إلى واقع على األرض.

رجل السيارات
ذكرت إحدى الصحف اليومية المتخصصة في مجال 
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المزخرفة  والمنسوجات  البلجيكية  الزجاجية 
التي تم إحضارها من لكناو بأمر من الحاكم. 
من  أواده  درع  الرئيسي  المدخل  على  يوجد 
“يد  عليه  يُطلق  مفتوح   وعليه كف  األسلحة 
همسة”، وهو رمز يشير إلى أكثر الشخصيات 
توقيرا في اإلسالم. وتزين الجدران ابيات من 
اإلسالمية.  العلوم  من  وصور  الحاكم  شعر 
على  المعروضة  الصناديق  أحد  وتحتوي 
بينها  من  التذكارات،  من  متنوعة  مجموعة 
نسخة من القرآن الكريم يقال إن الحاكم كان 

يستخدمها في قراءة الذكر الحكيم.

بيجوم أومدا محل إيمابارا
على  إيمابارا  محل  أومدا  بيجوم  قصر  بُني 
البنغال.  من  المدينة  حاكم  زوجات  إحدى  يد 
ويقع القصر إلى الغرب من قصر سيبينتاباد 
حالة  في  الخارج  من  القصر  ويبدو  إيمابارا. 
على  والجمال  بالروعة  يتسم  أنه  إال  سيئة، 
بالكاد  ويمكن  الداخلية.  الديكورات  مستوى 
لكناو،  حاكم  آثار  بقايا  من  شيء  أي  رؤية 

حيث إن معظم القطع الملكية إما تم تدميرها 
المتاحف.  بعض  في  عرضها  أو  سرقتها  أو 
تقسيم  تم  الحاكم،  وفاة  “بعد  ميرزا:  ويقول 
تأخذ  األمللور  وبللدأت  الشهير  الحاكم  قصر 
شكالً مختلفاً.” ومع ذلك، يبقى األمل في أن 
“لقد  قائال:  ويضيف  لنصابها.  األمور  تعود 
قطعت كولكاتا شوطا طويال في هذا الطريق. 
وهناك الكثير من أعمال الترميم التي تتم في 
معظم المباني التراثية في المدينة ، وربما يتم 

إحياء مجد قصر حاكم المدينة.”

لصحفية الشهيرة أياندرالي تعشق 
الكتابة واكتشاف األماكن وقراءة الكتب بينما تحتسي 

الشاي. وتعشق العمل دوماً على اكتشاف المزيد والمزيد 
من األماكن.

أعلى )من اليسار إلى اليمين(: 
مسجد رائع في منطقة جاردن 
ريتش؛ زخرفة داخلية في قصر 
سيبينتاباد إيمابارا؛ درع الحاكم 
واجد علي شاه؛ أسفل: كرسي 
مزخرف كان يستخدم كعرش 
عندما كان يعيش الحاكم في في 
كولكاتا
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 “خالل سنوات نشأتي،رأيت هذه 
المدينة تتباهى بالثقافات الصينية 

واألرمينية واليهودية واألنجلو- هندية 
واألفغانية واإليرانية والزرادشتية. لقد 
كانت دائما مثاالً واقعياً لالندماج بين 

الثقافات المتعددة. نشأنا على السفر في 
الترام، الذي كان يتحرك بسرعة بطيئة  

وعربات الريكشاو التي تجر باليد ، 
والتي كان لها أهمية كبيرة أثناء موسم 

األمطار المعروف باسم المونسون. 
وكانت المدينة، التي ينتشر عبر جنباتها 

السيارات المصنوعة في الهند ماركة 
أمباسادور والسيارات الفيات وعدد 

قليل من السيارات الجيب، تتميز بسحر 
خاص فريد من نوعه. وكان معظم 

سائقي سيارات األجرة من طائفة السيخ 
وكانوا يحظون بالثقة. كانت أيامنا 

مليئة بالمناسبات لالستمتاع بمشاهدة 
الكريكيت في منطقة حدائق عدن، و كنا 
نستمتع بتناول الكثير من األطباق اللذيذة 

في مطعم نيزام )أحد المطاعم الشهيرة 
في تلك الفترة( ومشاهدة األفالم في دور 

عرض اليت هاوس ، وإيليت ، ونيو 
إمباير وجلوب. ولعل كل هذه األوصاف 

هي ما تدفع الصحفية أياندرالي 
لالستمرار في اكتشاف المزيد والمزيد 

عن هذه المدينة.

كلكتا!

منظر بانورامي لمنطقة جاردن 
ريتش مع فيدياساجار سيتو و 

هوراه بريدج على نهر هوغلي 
في الخلفية. جاردن ريتش هو 

المكان الذي أقام فيه الحاكم 
مدينة مصغرة من والية لكناو

الديكورات الداخلية 
الجميلة تعمل على 
تجدد الهواء في قصر 
سيبينتاباد إيمابارا الرائع
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الملكي  المسجد  أو  الطريق مسجد شاهي  هذا 
 .1857-1856 عام  حوالي  في  بني  الذي   ،
أول  هو  المسجد  هذا  يكون  أن  اعتقاد  وثمة 
الشخصي  الستخدامه  الحكام  شيده  مبنى 
بمعنى ليؤدي فيه الصلوات. وتقول القصة إنه 
دعا أي شخص لم يفوت حتى ولو واحدة من 
ليضع حجر  للتقدم  اليومية  الخمس  الصلوات 
األساس. وعندما لم يتقدم أحد فعل الملك ذلك 
مآذن  أو  قباب  المبنى على  يحتوي  بنفسه. ال 
وله نافورة ولكنها ال تعمل. وتستخدم النافورة 

حاليا في عملية الوضوء قبل أداء الصالة.

بيت أون نجات إيمامبارا
)قصر  إيللمللامللبللارا  نللجللام  أون  بلليللت  يللقللع 
 ، ريتش  جللاردن  طريق  على  االستراحة( 
بالقرب من منطقة كمال توكيس. ويٌطلق عليه 

أيضاً اسم الحسينية أو أشورخانا أو إيمامبارا 
لالحتفاالت  تجمع  قاعة  عن  عبارة  وهو   ،
الدينية. في الواقع ، قام الحاكم ببنائه في عام 
1863 إلحياء ذكرى شهر محرم مع عائلته. 
واحد  طابق  من  المؤلف  المبنى  هذا  ويضم 
الحديد  من  وسور  خضراء  وأبللواب  أقواس 

المصبوب.

قصر سيبينتاباد إيمابارا
للفخامة  المدينة  حكام  آثارعشق  رؤية  يمكن 
الذي  إيمابارا  سيبينتاباد  قصر  في  واألبهة 
يضم قبر الحاكم. تم بناء هذا القصر في عام 
قصر  من  األصل  طبق  نسخة  ليكون   1864
نطاق  على  كان  وإن  لكناو  في  إيمابارا  بادا 
في  البذخ  مظاهر  وتتضح  بكثير.  أصغر 
والمصابيح   ، المصقولة  الرخامية  أرضياته 

أعلى: بيت بي إن آر المقر 
األول للحاكم واجد علي شاه، 
وأصبح اآلن مقر المدير العام 

للسكك الحديدية الجنوبية 
الشرقية 
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لكناو على شكل مصغر
خالل فترة بقاء الحاكم في المدينة، نشر أفراد 
من أسرته وحاشيته، الذين رافقوا الوفد الملكي 
المالبس  استخدام  ميتيابورز  في  واستقروا 
قطع  مللن  أخللرى  ومجموعات  المحتشمة 
 ، والشوريدار   ، الشيروانيس  مثل:  المالبس 
وسلوار قاميص ، وشارارا-غارارا. وساهموا 
كذلك في إدخال رياضات مثل: عراك الديوك 
المصارعة  و  الورقية  بالطائرات  واللعب 
كما  تماما  شعرية  ندوات  تنظيم  على  عالوة 
الحال عليه في مسقط رأسهم. كان حاكم  كان 
عشقه  وانعكس  الطعام  خبراء  كبار  من  أواده 
شاهين  يقول  متيابروز.  في  المختلفة  لألطباق 
كتقليد  الديوك  عراك  ظهر  ميرزا:”لقد  شاه 
حيث  الفترة،  تلك  خالل  المنطقة  في  ملكي 
كان الحاكم نفسه يمتلك ما يقرب من 42 ألف 
ديك. وكان يتم إعداد األطباق الشهية والغريبة 
البرياني  و  موساالم  مورج  مثل:  المنطقة  في 
كوفاتاس  ونارجيسي  باتريدج  أو  باتير  و 
يتم  وكللان  وزاردا.  وشيرمال  وموتانجان 

يد طهاة من  الملكي على  المطبخ  إعدادها في 
أواده جاءوا مع الحاكم إلى البنغال.   وكان يتم 
الوالئم  إلى  كولكاتا  من  الضيوف  كبار  دعوة 
تالشت  الحاكم  وفاة  مع  ذلك،  ومع  الفخمة. 
وفي  المنطقة.  تاريخ  من  العظيمة  الفترة  تلك 
وقت وفاته، كانت ملكية واجد علي شاه تضم 
لقياس األرض(  قديمة  بيجهاس )طريقة   257
اليوم سوى  منها  يتبقى  لم  مبنى.  وحوالي 20 

المساجد.

ال��ب��واب��ة  ط��ري��ق   - ش��اه��ي  مسجد 
الحديدية

الخاصة  البوابة  فللإن   ، االسللم  يوحي  كما 
بالمسجد الموجود على طريق البوابة الحديدية 
البوابة  تلك  وكانت  الحديد.  من  مصنوعة 
على  ويوجد  الملك.  مدخل ضيعة  عند  عالمة 

تطلبت عملية استعادة 
بريق تراث كولكاتا  

الكثير من المال والجهد، 
ولكنه أصبح في حالة 

جيدة اآلن. أنا أؤيد أي 
مشروع من هذا القبيل 
مثل مهرجان متيبروز، 
الذي يحتفل بالمأكوالت 
التي جلبها الحكام إلى 

المدينة. 
شاهين شاه ميرزا

أعلى: شاهينشاه ميرزا   ؛ يسار: مسجد الشاهي أو المسجد الملكي
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صورة لبوابة مدخل 
قصر سيبينتاباد إيمابارا 
الرائعة من الداخل
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عندما قام البريطانيون بنفي واجد علي شاه آخر حكام أواده إلى البنغال، 
كان قد أسس ما يشبه بوالية لكناو على شكل مصغر في مدينة أطلق عليها 
مدينة الفرح والسعادة. ويسترجع معنا حفيد حفيده األكبر شاهين شاه ميرزا   

مجد تلك األيام الخوالي من الماضي العريق 

حاكم كولكاتا
بقلم: أياندرالي دوتا- صور: سانتانو تشاكرابورتي

الحائز على  المخرج  قام  أربعة عقود عندما  منذ 
موقع  باختيار  راي  ساتياجيت  األوسكار  جائزة 
مشارف  على  متيبروز  في  إيمامبارا  قصر 
كي  شاترانج  الشهير  فيلمه  لتصوير  كولكاتا  
خيالدي )إخراج عام 1977(، فإن هذا االختيار 
لم يكن اختياراً عشوائياً. عاش في قصر إيمامبارا 
علي  واجد  كلكتا  غرب  جنوب  في  متيبروز  في 
أطاح  الذي  واألخير،  العاشر  أواده  حاكم   ، شاه 
به البريطانيون ليعيش هناك في المنفى. لقد كان 
موقعاُ مثالياً حقاً للفيلم ، الذي صور بمهارة رائعة 
غير  بطريقة  ومملكته  الحاكم  هذا  نفوذ  تراجع 
مباشرة من خالل الفيلم. وما يتبقى اليوم من تلك 
عاما   13 بعد  األطراف  المترامية  اإلمبراطورة 
عام  في  المكان  هذا  في  شاه  على  واجيد  قضاها 
1856 ، هو قصر إيمامبارا ومسجد شاه ، وهو 
مسجد رائع بناه بعد مرور ما يقرب من عقد من 
الزمان على نفيه ، ويسترجع حفيد الحفيد األكبر 
المكان.  ذلك  بناء  ذكريات  ميرزا  شاه  شاهين 
لكناو،  حاكم  يعاقبون  البريطانيون  كان  وبينما 
بل صادروا أرضه  بنفيه فحسب  يكتفوا  لم  فإنهم 
الشكل.  بهذا  ليهزم  يكن  لم  الملك  لكن  وخزانته. 
مدينته  من  األصل  طبق  نسخة  مدينة  ببناء  فقام 

أن يحضر  استطاع  وكأنه  متيبروز  في  المفضلة 
للحيوانات،  حديقة  ببناء  فقام  كالكوتا.  إلى  لكناو 
ومأكوالت  الورقية،  الطائرات  لعبة  وأدخللل 
لكناو، وأقام قاعة للموسيقى والرقص على غرار 
شكل  كذلك  وأدخللل   ، لكناو  في  الموجودة  تلك 
سائدا  كان  الذي  القماش  تطريز  في  شيكنكاري 
الثقافية  بتلك  البنغالية  النخبة  وتأثرت  لكناو.  في 
الثرية للملك، ومن هنا بدأ ارتباط البنغال بتراث 

الملكي. لكناو 

العتيق   القصر 
في   11 قصر  ببناء  الحاكم  قام   ، كولكاتا  في 
متيبروز ليتخذه مقرا إلقامته. وكان ذات يوم مقر 
إقامة رئيس قضاة المحكمة العليا السير لورانس 
القصر،  هذا  إلى  الحاكم   انتقل  وعندما  بيل. 
تحويل  في  وبدأ  خانا  السلطان  اسم  عليه  أطلق 
ويطلق  األرض.  على  الجنة  من  كقطعة  المنطقة 
على القصر اليوم “بي.إن.آر. هاوس” وهو مقر 
الشرقية.  الجنوبية  الحديدية  للسكك  العام  المدير 
وعادة ال يسمح الدخول إلى المبنى، ولكن يمكن 
هيئة  من  إذن  على  الحصول  بعد  جوالت  تنظيم 

السكك الحديدية الجنوبية الشرقية.
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والحظ الجمهور ذلك واندهش به. حيث وفرت 
المتطلبات  الهندي  للمشتري  ماشرو  اقمشة 
وراحة  بسهولة  ارتدائه  وهم  الرئيسية  الثالث 

وبساطة التصاميم واالنسيابية الرائعة.
قائال:  الماشرو  مستقبل  عن  جارج  يتحدث 
اهتمام  في  يكمن  ماشرو  اقمشة  مستقبل  “إن 
خالل  تزايدت  والتي  بها  النساجين  مجتمعات 
العقود الماضية.   ومن بين كل تصميماتي تعتبر 
الخاص  إلى اسلوبي  اقمشة ماشرو هي األقرب 
وخاصة عندما استوحي افكاري من وقت آلخر 

من تصميمات ازياء أبها كورتا.”
األشكال  جللارج  تصميمات  استمدت  لقد 
بينما  التراثي،  النسيج  من  كبير  بشكل  واأللوان 
أضاف إليها  لمسات من القصات والتصميمات 
المعاصرة مما يجعل قطع ماشرو نادرة  وجذابة 
كرافتروتس  محالت  مجموعة  بدأت  حيث  جدا. 
في والية جوجارات باعتبارها منصة فريدة من 
نوعها تضم تصاميم ماشرو من أعمال الديكورات 
المنزلية الداخلية والمنسوجات كما بدأت تعرض 

هذه األقمشة في عام 2001. ويقول راجو ثاكور 
الهندي  المتحدث باسم المجموعة:”نبيع الساري 
الرجالي  والمالبس  المنزلي  الديكور  ومنتجات 
في جميع أنحاء الهند ،ونُصدر كذلك إلى الدول 

األجنبية.”
إنتاج  بقوله:”يتطلب  الحديث  راجو  ويتابع 
الرائع  ماشرو  نسيج  من  فخمة  كاملة  قطعة 
هذه  من  أي  إغفال  تم  وإذا  معقدة  سبع خطوات 
جودة  أفضل  على  الحصول  يمكن  ال  الخطوات 
هذه  اكتمال  بعد  النهائي  المنتج  يظهر  حيث 
اقمشة  قطع  تظهر  كما  مبهر.”  بشكل  الخطوات 
النسيج  هذا  أن  علي  وتدل  الرف  على  ماشرو 

التراثي يتألق مرة أخرى.

إيشيتا جويل هي صحفية مقيمة في مدينة نيودلهي، 
وبعد قضاءها فترة قصيرة في العمل لدي صحيفة 
انديان اكسبريس. وكانت تكتب بصورة كبيرة في 

الموضوعات التي تخص التراث الهندي واألحداث 
الجارية في الهند.

صورة مقربة 
لنسيج ماشرو
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مشاهدة ماشرو إال في المتاحف. “

بصيص من األمل
كل  ماشرو  نسيج  يفقد  لم  ذلك  من  وبالرغم 
المناطق  في  وخاصة  العمالء  ألن  شلليء، 
وجمال  قيمة  يدركون  الهند  في  الحضرية 
المصممين  من  قليل  عدد  بدأ  ولذلك،  ماشرو. 
المحليين في تجربة عمل التصميمات واأللوان 
المطبوعة  االقمشة  بتصميمات  ويستعينوا 
األساسي،  النسيج  الستكمال  والمصبوغة 
كبير في األسواق  بقيمة  االقمشة  وتحظي هذه 

المحلية.
األكثر  المصممين  أحد  جارج  سانجاي  يعد 
ماشرو  نسيج  بصناعة  يقومون  الذين  شهرة 
وكانت  مانجو”،  “رو  التجارية  العالمة  تحت 
على  الفخمة  األقمشة  من  سانجاي  إبداعات 
أفللراد  يرتديها  كللان  والتي  العالم  مستوى 
هذا  تللداول  عملية  وبللدأت  الملكية.  العائالت 
إلى  أدى  مما  الناس  بين  القماش  من  النوع 

شهرته وإقبال المشترين على اقتنائه. 
وسجلوا  دلهي  في  األزيللاء  خبراء  جلس   
قدمه  الذي  األزياء  عرض  خالل  مالحظاتهم 
جارج وعرض فيه تصميمات الكورتا الهندية 
والتنانير وحتى السراويل الحديثة من الماشرو  
أمازون  لصيف  الموضة  أسبوع  خالل  وذلك 
وسارت   .2016 وصيف  ربيع  في  اقيم  الذي 
بها  رائعة  بمالبس  المسرح  علي  العارضات 
تم  ولكن  القماش،  هللذا  من  تقليدية  لمسات 
مثاال  وتعد  وعصرية  مريحة  لتصبح  تعديلها 
الحديثة حيث أن  الهندية  المرأة  على ما تريده 
القطن جعل القماش يمكن ارتداؤه بشكل أفضل 

استمدت تصميمات جارج األشكال 
واأللوان بشكل كبير من النسيج 

التراثي، بينما أضاف إليها  لمسات 
من القصات والتصميمات المعاصرة 

مما يجعل قطع ماشرو نادرة  
وجذابة جدا

عارضة أزياء ترتدي 
فستانًا من أقمشة ماشرو 

من مجموعة العالمة 
التجارية رو مانجو
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الذين ما زالوا ينسجون  القليل من الحرفيين  من 
ماشرو على النول.

خيوط ملونة
يبدأ العمل فجر كل يوم داخل ورشة حسن كاكا 
الثالثة  أبنائه  ويساعده  الخافتة  اإلضللاءة  ذات 
بهدف نسج ما ال يقل عن 3 أمتار من القماش في 
كاكا  ابن  زوبين،  محمد  ويوضح  الواحد.  اليوم 
ماشروفي  نسيج  من  أنواع  عدة  :”هناك  قائالً 
خطوط  بها  أقمشة  وهي  ماشرو  كاتاريا  منها 
وأقمشة  ملفوفة  ملونة  خيوط  باستخدام  ملونة 
دانيدارو هي شكل منقط حيث يتم إضافة أربعة 
البالغ  حسن  ويقول  النول.”  إلى  إضافية  أعمدة 
قد  الللسللاري  أن  مضيفًا  عاًما   72 العمر  من 
يستغرق ما يصل إلى ثالثة أشهر ليكون جاهًزا! 

“يستغرق تجهيز نسيج القماش قرابة 
شهر ونصف” 

ويقول “إن هذا العمل شاق واألموال 
للغاية.”  قليلة  عليها  نحصل  التي 
في  رغبته  عللدم  سبب  هللو  وهلللذا 
عند  الحرفة.  بمتابعة  ألبنائه  السماح 
مقارنة ما يحدث اليوم حيث ال يزال 

 30 إلى    25 من  يقرب  ما  إال  الحرفة  يمارس 
لكن  باتان  مدينة  في  فقط  الباقين  النساجين  من 
كان  انه  منذ بضعة عقود  التي ظهرت  الصورة 
يعمل بها ما يقرب من 400 من النساجين إلنتاج 
أقمشة ملونة وسط أجواء الصحراء القاسية وهذا 
شيء من الصعب تصديقه.”  ويقول يونس بهاي 
ملون  صغير  متجر  وهو  جامثيفاال  متجر  مالك 
موقع  وهو  راني-نو-حاجيرو  أمام  مباشرة  يقع 
فترة حياة  باتان:”خالل  سياحي شهير في مدينة 
جدي حققت عائلتنا ثروتها من خالل بيع أقمشة 
ماشرو حيث تمكنا من إنشاء ثالثة متاجر فخمة 
بعد المتجر الصغير وكل ذلك بفضل الطلب على 
القماش. ومع ذلك في الفترة الحالية ال أحد يطلبه 
النوع  هذا  تتحسن حالة  لم  إذا  أنه  أخشى  ولكني 
يتم  لن  سنوات،  بضع  غضون  في  النسيج،  من 

يتميز  نسيج ماشرو بأن له بريقاً المعاً من الخارج 
ويحتوي على القطن من الداخل مما يجعل مرتديها 

يشعر بالراحة

يسار: نساج يصمم نسيج ماشرو، أعلى: نساج يجمع الخيوط المتكسرة مع بعضها البعض
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التحدي  لهذا  مبتكر  حل  في  النساجون  فكر 
النسيج  باعتباره  ماشرو  أقمشة  صناعة  وهو 
الذي جعل الناس يتبعون اعتقادهم بعدم ارتداء 
بشرتهم  علي  مباشرة  الحرير  من  مالبس 
يشعرون  الوقت  نفس  وفي  الحرارة  الرتفاع 

بالراحة أثناء ارتدائها. 
خيوط  نسجها  في  ماشرو  أقمشة  تستخدم 
الرأسية( وخيوط  الطول )الخيوط  الحرير في 
القطن في نسيج الخيوط األفقية وكلمة ماشرو 
مشتقة من اللغة الفارسية وتعني المسموح به. 
ويقول البعض إنها مشتقة من كلمة ميشرو من 
تعني  والتي  القديمة  الهندية  السنسكريتية  اللغة 
باستخدام  األقمشة  هذه  صنع  ويتم  المختلط. 
مثل  الرائعة  األلللوان  من  واسعة  مجموعة 
حتى  والنيلي  واألصفر  واألحمر  األخضر 
رمزا  النهاية  في  ماشرو  أقمشة  أصبحت 

للترف.
في  العظيمة  الحاكمة  األسر  انهارت  حيث 
والحرف  الفنون  معها  واختفت  الحقبة  تلك 
اليدوية في نفس الوقت. وبعد ذلك بدأ النساجون 
القبائل  لنساء  البسيطة  ماشرو  أقمشة  نسج  في 
هيئة  في  ارتدائها  على  اعتدن  الالتي  المحلية 
تنورة مع بلوزة. ولكن حتى هذا النوع بدأ يقل 
أيًضا حيث أصبحت األقمشة شائعة ورخيصة 
ويتم نسجها يدويا. أما اليوم يتم االعتماد على 
النول لصناعة اقمشة ماشرو من قبل عدد قليل 
باتان  مدينة  في  تعيش  التي  العائالت  من  جًدا 
في والية جوجارات. ويعتبر حسن كاكا واحدا 

تزايد االهتمام بأقمشة ماشرو خالل الفترة الماضية،  حيث أنه يتميز بارتباطه 
القوي بالعالمة التجارية الشهيرة “رو مانجو”، مما ادي إلي تطور جديد في 

صناعة المنسوجات في مدينة بنارس الهندية باإلضافة إلى ذلك تجديد االهتمام 
بين مجتمع النسيج  والصناعة.

سانجاي جارج; مصمم أزياء

أعلى وأسفل: نساج 
يعمل علي نسيج 
ماشرو في مدينة 

باتان ؛  صورة مقربة 
للنسيج على النول
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عارضة أزياء ترتدي 
ساري من أقمشة ماشرو 

تسير على المنصة في 
عرض األزياء األول 

للمصمم سانجاي جارج في 
أسبوع الموضة في أمازون 

إنديا عام 2016
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كانت أقمشة ماشرو الفاخرة على حافة االنقراض وتكاد تكون منسية من قبل 
مصممي األزياء حتى قامت شركات األزياء الرائدة باكتشافها مرة أخري 

إحياء
نسيج ماشرو

بقلم: إيشيتا جويل

يعتبر نسيج ماشرو عبارة عن صناعة نسيج يدوي 
تقليدية يرجع عمرها إلى 500عام، وهي صناعة 
تجسد براعة النساجين في تلك الفترة. وكان التقليد 
القماش  ذلك  من  جزئية  كل  تعكس  أن  هو  المتبع 
من  ومشاهد  والمجتمعات  للملوك  قصصا  الفاخر 
النسيج  معارك و صورا لممالك مفقودة. كان هذا 
وهو  الماضي،  في  جوجارات  والية  في  مزدهراً 
الحرير  خيوط  من  مزيج  عن  عبارة  األساس  في 
من  فترة  في  ماشرو  أقمشة  كانت  لقد  والقطن. 
لدى  اإلطالق  على  المفضلة  األقمشة  هي  الزمان 

الملوك والصفوة في المنطقة.
الخارج  من  المعاً  بريقاً  له  بأن  ماشرو  يتميز 
يجعل  مما  الللداخللل  مللن  القطن  على  ويحتوي 
ماشرو  اقمشة  تتميز  كما  بالراحة.  يشعر  مرتديها 
من  وكانت  عريضة،  وأشرطة  متأللئة  بألوان 

أشهر األقمشة في صناعة المالبس.
وتللعللد واليلللة جلللوجلللارات هللي مللوطللن هللذه 

نسجها  يتم  كان  حيث  الصناعة، 
المناطق  في  واسللع  نطاق  على 
وماندافي  باتان  بمدينتي  المحيطة 
صناعة  فللي  اسللتللخللدامللهللا  ويللتللم 
الهندي  والساري  الهندية  الكورتا 
كان  حيث  الللواسللعللة،  والتنانير 
عالم  في  ذهبي  تاريخ  النسيج  لهذا 

األزياء ولكنه تالشى مع مرور الوقت. ومع ذلك 
يتم إعادة استخدام هذا النسيج البسيط واألنيق في 
عليه  الضوء  وتسليط  إحياءه  ويتم  الحالية  الفترة 

بجهود بعض مصممي األزياء.

ماضي عريق
اإلمبراطورية  كانت  عشر  السادس  القرن  خالل 
أنحاء  جميع  في  انتشرت  التي  العظيمة  العثمانية 
نطاق  التجارة على  مهنة  تمارس  األوسط  الشرق 
التجار في والية جوجارات وباإلضافة  واسع مع 
المختلفة  واألواني  والحبوب  البهارات  تجارة  إلى 
كانت أقمشة الحرير من أهم السلع التي تم تبادلها. 
زيادة  إلي  الساحر  ولمعانها  رونقها  أدي  حيث 
اإلمبراطورية  في  األشللراف  طبقة  بين  شعبيتها 
ال  الحرير  أن  منهم  الكثير  أعتقد  ولكن  اإلسالمية 
وذلك  بشرتهم  على  مباشرة  ارتدائه  يتم  أن  ينبغي 
ألنه غير مريح في حرارة أرضهم القاحلة. ولذلك 

يتم صنع هذه األقمشة باستخدام مجموعة واسعة 
من األلوان الرائعة مثل األخضر واألحمر واألصفر 

والنيلي حتى أصبحت أقمشة ماشرو في النهاية 
رمزا للترف
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د/برابهو راجوبال هو أستاذ في مركز التقييم 
غير المدمر بقسم الهندسة الميكانيكية في معهد 

التكنولوجيا الهندي في ماداراس، وهو أيضا خبير 
في التفتيش الهيكلي عن بعد. وحصل د/راجوبال على جائزة التصميم 

الوطني لعام 2016

الهندية  النظرية  بين  جوهري  فرق  يوجد 
لعلم الجمال و النظرية الغربية الخاصة بعلم 
“الجمال  إن  الهندية  النظرية  تقول  الجمال. 
نافا  هناك  وأن  الذهنية”  الحالة  في  يكمن 
معترف  مزاجية  حللاالت  تسع  أو  راسللاس 
بها. وينظر النهج الهندي إلى جميع الكائنات 
الوحدوي،  الوعي  نطاق  في  تقع  أنها  على 
مع  األشياء  “تتزامن”  أن  يجب  وبالتالي 
وضعنا العقلي، ويجب أن تتدفق اإلبداعات 
بسالسة من الداخل إلى الخارج. وربما هذا 
المفرط لأللوان  السبب وراء االستخدام  هو 
المنتجات  انفصلت  ربما  ولكن  الهند.  في 
كنا  وإن  التوجه،  هذا  عن  الحديثة  الهندية 
للتقاليد من حيث  تأثيرا كبيرا  ال نزال نرى 
واضح  هو  كما  وذلللك  األللللوان  استخدام 
وفنون  والحرف  النسيج  مثل  منتجات  في 
الحاالت  األلوان  تلك  تجسد  حيث  المعابد، 
المرء  حالة  تناسب  التي  المختلفة  المزاجية 

في تلك اللحظة.

عصر جديد
لقد وضعت مفاهيم ُمثُل سواديشي و جوجاد 
و  الهندي،  التصميم  في  ثورة  لبنة  راسا  و 
التي من المقرر أن تغزو كافة أنحاء العالم. 
إن اإلعدادات الفلسفية للغانديَّة و سواديشي 
لتقليل  الحماس  تأثيرات أوسع في  أيًضا  لها 
دعم  مع  التدوير  إعللادة  وتشجيع  الهدر 
صديقة  وسائل  وإتباع  والتقنيات  الموارد 
الهندي  العميل  أن  نجد  ما  وغالبا  للبيئة. 
في  والمتانة  االستخدام  سهولة  مسألة  يقّدر 
تحقيق  إلى  كذلك  يسعى  بينما   ، المنتجات 
أقصى استفادة وعائد من عملية االستثمار.

)من اليمين إلى اليسار(: 
خبراء التصميم نيلش ووكي 

وأرفيند ساهو وفيناي 
في. يعرضون “بوراك” 

، الطرف االصطناعي 
القابل لالرتداء الذي صممه 

وطوروه خالل  معرض 
“ريبلز 2018” في المعهد 
الهندي للعلوم في بنجالورو
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بلمنهج  اإلشادة  يتم  ما  غالبًا  المنتج.  فوائد 
الهندية،  البقاء  غريزة  باعتباره  جوجاد 
الهندية.   التصميم  نظرية  تعكس  والتي 
األدنى  الحد  مع  الفائدة  تعظيم  آخر  بمعنى 
في  األدنى  الحد  هذا  ويتجلى  التكاليف.  من 
كل شيء بدءاً من المراوح  اليدوية وسيارة 
أمثلة أكثر حداثة مثل  إلى  نانو وصوال  تاتا 
المركبة  و   450 إس  الكهربائية  الدراجة 
تحت  بٌعد  عن  تعمل  التي  بيلجوا  آر.إل. 
في  المعلومات  تكنولوجيا  معهد  من  الماء  
مداراس. ويمكن للمرء التعرف على نظرية 
الفضاء  برنامج  خالل  من  الهندية  البساطة 
الهندي والبرنامج النووي.وشعر الكثير من 
تكلفة  أن  من  بالذهول  الغربيين  المعلقين 
الفضائية  المهمة  وهي   ، مانجاليان  مهمة 
الهندية إلى المريخ ، كانت أقل من ميزانية 
األمريكية  السينما  أفللالم  من  فيلم  إنتاج 
هوليوود، عالوة على نجاح البعثة الفضائية 

في أول محاولة إطالق.

نظرية علم الجمال الهندية

لقد وضعت مفاهيم ُمثُل سواديشي و 
جوجاد و راسا لبنة ثورة في التصميم 

الهندي، و التي من المقرر أن تغزو 
كافة أنحاء العالم

يسار و أعلى: مركبة بيلوجا تعمل عن بٌعد تحت الماء من إبداع شركة بالنيز الناشئة التابعة 
للمعهد الهندي للتكنولوجيا في مداراس  
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على  لالعتماد  الهند  سعي  أنها  على  الهند”  في 
الذات في عصر العولمة.

باالعتماد  العمل  في  نهجها  سواديشي  تستمد 
المستوى  على  المتوفرة  المواد  مصادر  على 
على  المصنعة  التقنيات  عن  والبحث  المحلي 
هذا  اعتماد  هو  واألهللم  البلد.  أبناء  كللوادر  يد 
الوطنية  األهمية  ذات  المشاكل  حل  على  النهج 
القصوى. على سبيل المثال ، تعد منظمة أبحاث 
على  القليلة  المنظمات  بين  من  الهندية  الفضاء 

تركيزها  ينصب  التي  العالم  مستوى 
الفضاء  أبحاث  استخدام  األساسي على 
خالل  مللن  الللنللاس  معيشة  لتحسين 
خدمات  تحسين  وأيًضا  بالطقس  التنبؤ 
وإدارة  والالسلكية  السلكية  االتصاالت 

الكوارث.

نظرية تبسيط األمور
الحد  تحقيق  الهندي  التصميم  نظرية  تفضل 
بالعامية  يعرف  ما  أو  المنفعة  من  األدنللى 
على  تعريفها  تم  والتي   ، “جوجاد”  باسم 
على  أوكسفورد  قاموس  في  مناسب  نحو 
على  يعتمد  المشكالت  لحل  مرن  أنها:”نهج 
استخدام الموارد المتوفرة المحدودة بطريقة 
 ، بسيطة  بعبارات   ، يعني  وهذا  مبتكرة”. 
أنه إلى الحد األدنى من التكاليف  مع تعظيم 

 يمكن وصف مبادرة “اصنع في الهند” 
بأنها سعي الهند لالعتماد على الذات في 

عصر العولمة

نماذج “اصنع لمركبات اإلطالق الهندية التي عرضتها منظمة الفضاء واألبحاث الهندية )إيسرو( في مهرجان تقني أقيم في المعهد الهندي للتكنولوجيا في مومباي
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الميكانيكية األوتوماتيكية ، حيث  الهندسة  عن 
حركة  تحاكي  أن  يمكن  اآلليات  أن  إلى  يشير 
الكتاب  ذلك  أن  نجد  وبذلك  البشرية  اإلنسان 
الحديثة.  للروبوتات  إرهاصة  بمثابة  كان 
البخاري  المحرك  اختراع  أن  يبدو  ومع ذلك، 
والثورة الصناعية الالحقة في أوروبا قد طغى 
على الهندسة والحرف الهندية التقليدية ، ومنذ 
ذلك الحين سادت السلع والتصاميم األوروبية 
على  اآلن  لوحظ  كما  الهندية.  األسللواق  في 
في  الهند  مساهمة  انخفاض  واسللع،  نطاق 
يصل  ما  إلى  العالمي  المحلي  الناتج  إجمالي 
عشر  الثامن  القرن  خالل  المائة  في   24 إلى 
 .1947 عام  في  المائة  في   3 كانت  أن  بعد 
استطاع  فقط،  الماضية  القليلة  العقود  وفي 
الهنود تنشيط أنفسهم ودفع عجلة االقتصاد من 
والفنون  للهندسة  الشديد  حبهم  اكتشاف  خالل 
الحثيثة  الجهود  عن  فضالً  اليدوية  والحرف 
المجاالت األخرى.  بذلها في مختلف  يتم  التي 
اليوم ، تجد الحافالت والجرارات والدراجات 
تصنعها  الللتللي  الللسلليللارات  وحللتللى  الللنللاريللة 
األسواق  في  تباع  الكبرى  الهندية  الشركات 

أنحاء  جميع  في  الناشئة  البلدان  في  الرئيسية 
من  آسيا.  أفريقيا وشرق  في  ، وخاصة  العالم 
عربات  وحتى  وبنادق  دبابات  ظهور  المقرر 
“صنع  شعار  جميعها  تحمل  الحديدية  السكك 
العالم ،  أنحاء  الهند” ألول مرة في جميع  في 
الحالة  يناسب  تصميم  نظرية  قبول  يثبت  مما 

الهندية.

سواديشي أو النظرة العالمية الهندية 
باسم  الهندية)المعروفة  العالمية  النظرة  بدأت 
القديمة  العصور  منذ  المعروفة  سواديشي( 
في  الللعللام  الللوعللي  تجسد  ُمثل  إلللى  تتحول 
التي  الكبرى  اإلنجازات  لكافة  وأساس  الدولة 
تحققت. وحتى اليوم، ال تؤمن فلسفة التصميم 
الهندي بالتكنولوجيا التي يتم امتالكها بصورة 
مكان  من  نقلها  أو  استيرادها  أو  حصرية 
ونبحث  األفكار،  حرية  إلى  نتوق  نحن  آخر. 
العالمية. ويبدو أن نهج  للتحديات  عن إجاباتنا 
في  يستمر  الهند( سوف  في  )صنع  سواديشي 
االزدهار والدفع بالعديد من االبتكارات للجيل 
الهند. ويمكن وصف مباردة اصنع  التالي في 

من أعلى ألسفل: فنيون 
يقوم بتجميع سيارة كهربائية 
من إبداع شركة أثير الناشئة 

التابعة للمعهد الهندي 
للتكنولوجيا في مداراس ؛ 
قسم من نظام الدفع )نظام 
في مركبة آلية يربط ناقل 

الحركة بمحاور القيادة( في 
مركبة كهربائية
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تتمتع الهند، باعتبارها واحدة من أقدم الحضارات 
الثقافية  اإلنجازات  من  طويل  بتاريخ   ، العالم  في 
الرائعة  التماثيل  تعد  والعلوم.  الفنون  في  والتميز 
ومجمعات  الموجودة  الفنية  والتحف  واللوحات 
وتجسد  البشري  الخيال  القديمة من روائع  المعابد 

كذلك التخطيط والتنفيذ العملي.
المحرز  التقدم  أيًضا عن  الهندي  األدب  يتحدث 
في العصور القديمة في مجاالت مثل: الرياضيات 
الفلك.  وعلم  الموسيقية  والنظرية  واللغويات 
 ، بانيني  مساهمات  أثللرت   ، المثال  سبيل  على 
مقاالً  كتبت  التي   ، العظيمة  الهندية  اللغة  عالمة 
السادس  القرن  في  السنسكريتية  اللغة  قواعد  عن 
كبير  بشكل  اللغة  ، على  الميالد  قبل  الخامس  إلى 
 . العالم  أنحاء  جميع  في  الحديثة  اللغويات  في 
فريتس  أو  ستال  فريدريك  يوهان  بذلك  واعترف 
األصلية  لغته  فللي  االسللم  ينطق  حسبما  ستال 
اللغات  في  الحديث  العصر  أساطير  أحد  باعتباره 
والثقافات األسيوية وكذلك شارك الرأي عالم اللغة 
وغيرهما  تشومسكي  نعوم  األمريكي  والفيلسوف 

الكثيرين.
هناك العديد من األمثلة األخرى على اإلنجازات 
العلوم  مجاالت  في  التقدم  مثل  القديمة  الهندية 
والهندسة كما هو مسجل على سبيل المثال من خالل 
عمل  عن  عبارة  وهو  سوترادهارا،  سامارانجانا 
موسوعي في مجال الهندسة المعمارية الكالسيكية 
في  السيد/بارامارا  بهوجا  ملك  كتابة  من  الهندية 
عام 1000 ميالدي. ويتضمن الكتاب كذلك فصالً 

ينظر النهج الهندي إلى جميع 
الكائنات على أنها تقع في نطاق 

الوعي الوحدوي

يسار: رسم يمثل مهمة 
الهند في المريخ

أسفل: تاتا نانو تناسب الحد 
األدنى في الهند
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أظهرت العديد من الدراسات أن المستهلك الهندي في حاجة ماسة إلى أن تكون 
المنتجات التي تقدم إليه تتوافق مع الحالة الهندية، وحتى األطراف الدولية في 
السوق العالمي أدركت هذا التوجه وأن يجب عليهم تطبيق نهج في التصميم 

“يناسب تماما الحالة الهندية”

الحالة الهندية
تصميمات تناسب

بقلم: برابهو راجابوبال



اعتبار  يمكن  الناخبين،  جمهور  بين  امللرأة 
بأنها   2019 لعام  الهندية  العامة  االنتخابات 
إجراؤه  يتم  للديمقراطية  انتخابي  ٌعرس  أكبر 
ومنحت  العالم.  مستوى  على  اإلطالق  على 
نتيجة االنتخابات رئيس الوزراء مودي والية 
أخرى. ولكن السياسات المالية والرفاهية التي 
موقف  جانب  إلى  مؤخًرا  عنها  اإلعللالن  تم 
خالل  اإليجابي  الدولي  الدبلوماسي  الهند 
تكشف  أوساكا  في  العشرين  اجتماع مجموعة 
الطريق  على  بالفعل  تسير  الحكومة  أن  عن 
“الهند  إلى خلق  البالد  تسعى  الصحيح، حيث 
الجديدة” مع اقتراب احتفال الهند بمرور 75 

عاما على استقاللها.

باتانجالي بونديت خريج جامعة كولومبيا وكلية 
لندن لالقتصاد، و يعمل حاليًا في صناعات الدفاع 
والبنية التحتية ، ويساهم بصورة منتظمة بكتابات 

في مختلف الدوريات.
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)من اليسار إلى اليمين(: رئيس 
وزراء بوتان لوتاي شيرينج ، ورئيس 

سريالنكا مايثريباال سيريسينا ، ورئيس 
قرغيزستان سورونباي جينبكوف ، 

ورئيس بنجالديش عبد الحميد ، ورئيس 
الهند رام ناث كوفيند ، ورئيس وزراء 

ميانمار و رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي ، ورئيس ميانمار وين مينت 

و رئيس وزراء موريشيوس برافيند 
جوجناوث ، ورئيس وزراء نيبال كيه. 

بي. شارما أولي، والمبعوث الخاص 
من تايالند جريسادا بونراش خالل حفل 

أداء اليمين الدستورية للحكومة الهندية

تتطلب إدخال إصالحات كبيرة، حيث سيتعين 
المعاكسة  الرياح  قوى  على  تتغلب  أن  عليها 
االقتصادي  المستقبل  لتحقيق  عليها  والتغلب 
خطوات  التخاذ  الحكومة  وتخطط  المأمول. 
في  العاملة  غير  األصللول  لمعالجة  ملموسة 
 ، الللصللادرات  وزيللادة   ، المصرفي  القطاع 
والتصدي ألي أزمة زراعية وزيادة االستثمار 
العام في مشروعات تطوير البنية التحتية دون 
وسيتطلب  المالي.  الحذر  بتوخي  التضحية 
لتحسين  الضريبي  الهيكل  تبسيط  األمر  ذلك 
وجود  وضمان  المشروعات  إرسللاء  سهولة 
شبكة ضريبية على نطاق أوسع. وقد تم بالفعل 
وضع خطط لهذا األمر على مستوى البالد بعد 

إقرار قانون ضريبة السلع والخدمات.
في ظل وجود مليون مركز اقتراع و 2.33 
وحدة  مليون   1.63 و  اقتراع  وحللدة  مليون 
للتحقق  تدقيق  مسار  مليون   1.74 و  متابعة 
موظف  مليون   11 و  الناخبين  شخصية  من 
مليون   729 وحوالي  االقللتللراع  عملية  في 
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صورة منحوتة على 
الرمال لرئيس الوزراء 

ناريندرا مودي من إبداع 
الفنان ماناس ساهو على 

شاطئ بوري بوالية 
أوديشا

يمثل كل عضو في 
مجلس اللوك سابها 

)مجلس الشعب 
الهندي( 150 ألف 

شخص في المتوسط. 
وإذا لم نتمكن من 

خدمة أبناء الدائرة 
التي  االنتخابية 
بالشكل  نمثلها 

األمثل، فلن نصبح 
أكفاء  برلمانيين 

وفعالين
أميت شاه
وزير الداخلية

أواس  الوزراء  رئيس  مبادرة  مثل  مبادرات  إن 
يوجانا و مبادرة المدن الذكية قد غيرت المشهد 
في مناطق الحضر في الهند. وأكد رئيس الوزراء 
أن السياسات التي وضعتها حكومة مودي بقيادة 
حزب بهاراتيا جاناتا في واليتها األولى أسفرت 
عن إحداث تحول نموذجي في التنمية الحضرية 
في الهند،والتي ساهمت في إدخال تغيير في حياة 
الماليين من أبناء الهند. وأضاف رئيس الوزراء 
أن المبادرات شهدت استثمارات قياسية وسرعة 
في األداء واستخدام كبير للتكنولوجيا ومشاركة 
الللوزراء  رئيس  وتابع  النطاق.  واسعة  عامة 
قائال” “إننا ملتزمون بالعمل على تحسين البنية 
من  جهدا  نألو  لن  الحضر.  مناطق  في  التحتية 
أجل تحقيق حلم توفير سكن للجميع، األمر الذي 
إلى  الهند  أبناء  من  الماليين  طموحات  سيحول 
 ،  2014 عام  في  الواقع.”  أرض  على  حقيقة 
على  منصباً  عملها  في  الحكومة  تركيز  كانت 
الهند(  تنظيف  )حملة  بهارات  سللواش  حملة 
المناطق  في  المعيشة  سبل  تحسين  على  عالوة 
الريفية في الهند، وسوف تستمر الحكومة كذلك 
في عام 2019 في المضي قدما في هذه الحملة 
قدمتها  التي  الميزانية  واقترحت  عوائق.  دون 
الحكومة إدراج العديد من خطط الرفاه الجديدة، 
وهي  االجتماعية  البورصة  بينها  من  التي 

اإللكترونية  األمللوال  لجمع  منصة  عن  عبارة 
والمنظمات  االجتماعية  المؤسسات  لمساعدة 
و  الفقر،  وطأة  وتخفيف  والقرى،  التطوعية، 
دعم برامج المزارعين. وستركز الميزانية على 
في  أسرة  لكل  والطاقة  الغاز  توصيالت  توفير 
الحكومة  وتستهدف   .2022 عام  بحلول  الهند 
  19.5 وتسليم  بناء  من  االنتهاء  العام  نفس  في 
مليون منزل في المناطق الريفية في الهند. ومع 
تركز  التي  أبهيان  شاكتي  جال  خطة  فإن  ذلك، 
الهند هي  المياه إلى كل منزل في  على توصيل 
وقد  المناقشات.  معظم  يدور حولها  التي  الخطة 
حددت الحكومة بالفعل 1592 مجمع سكني في 
التي سيتم  الهند،  256 منطقة في مختلف أنحاء 
توصيل المياه إليها نظرا لتردي خدمة المياه بها.

الطريق نحو المستقبل 
عن  مؤخًرا  مودي  الوزراء  رئيس  أعلن  عندما 
ليصل  الهندي  االقتصاد  حجم  لمضاعفة  رؤيته 
تقريباً إلى 5 تريليون دوالر أمريكي في غضون 
خمس سنوات من خالل زيادة دخل الفرد وزيادة 
في  البعض  شكك  اإلنتاجية  وزيادة  االستهالك 
من  ما  أنه  وأكللد  أوضللح  ولكنه  الحديث.  هذا 

مستحيل في ظل العمل بدأب وجد وعزيمة.
سوف  الحكومة  رؤيللة  أن  فيه  الشللك  ومما 
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يسار: إس. جيشانكار مساعد وزيرة الخارجية السابقة الذي أدى اليمين الدستورية كوزير جديد 
للشؤون الخارجية في الهند أثناء مشاركته في اليوم العالمي الخامس لليوجا

 أعلى: وزيرة المالية وشؤون الشركات نيرماال سيترامان مع سمريتي إيراني وزيرة شؤون 
المرأة وتنمية الطفل و وزيرة المنسوجات في مجلس الوزراء الذ تم تشكيله مؤخرا

أعلى  وهي  االنتحابية  العملية  خالل  ترشحت  امرأة 
اللوك سابها - سيكون  نسبة على اإلطالق في مجلس 
سياسات  في  الجوهرية  األمللور  من  المرأة  تمكين 
نفسه  الوزراء  رئيس  وأكد  حديثاً.  المنتخبة  الحكومة 
على هذه النقطة في خطابه في قاعة البرلمان المركزية 
النساء  أدت  “لقد  قال:  حين  االنتخابات  في  الفوز  بعد 
المساواة  قدم  أداًء جيًدا وكن على  في هذه االنتخابات 
منهم.” ووصف رئيس  أفضل  يكن  لم  إن  الرجال  مع 
الواقي  الدرع  بأنها بمثابة  النساء  الهندي قوة  الوزراء 
في  الهامة  الحقائب  من  العديد  النساء  وتترأس  لألمة. 
حكومة رئيس الوزراء مودي مثل: نيرماال سيترامان 
إيراني وزيرة  ، وسمريتي  المالية  في منصب وزيرة 
وهارسيمرات   ، والطفل  المرأة  وتنمية  المنسوجات 

كور بادال وزارة الصناعات الغذائية.

اإليمان بأهمية التمكين 
في  السابقة  مودي  الوزراء  رئيس  والية  فترة  خالل 
أطلقتها  التي  والخطط،  البرامج  لعبت   ،  2014 عام 
للوزراء  في إعادة تعيينه رئيساً  حكومته دوراً حاسماً 
االجتماعية  التنمية  برامج  وقدمت   .2019 عام  في 
البارزة التي أطلقتها الحكومة مثل: حملة تنظيف الهند 
باشاو  )بيتي  التوعية  بهارات( و حملة زيادة  )سواش 
بيتي بهدهاو(مساهمات بهدف تحفيز إحداث تغيير في 

طريقة تفكير الناس. وقد القت هذه البرامج دعما هائال 
من أبناء الهند في شتى بقاع الدولة.  واستهدفت برامج 
الشاملة  الصحية  الرعاية  برامج  من  بداية  أخللرى 
رئيس  برنامج  إلللى  وصللوال  بللهللارات(  )أسوشمان 
برنامج  و  يوجانا(  )أواس  العام  لإلسكان  الللوزراء 
لصغار  االقتصادي  الدعم  لتقديم  اللللوزراء  رئيس 
المزارعين )كيسان يوجانا(، قطاعات المجتمع الهندي 
إيجابية عن  تقديم صورة  وتمكنت من خلق  المختلفة، 
الحكومة للمجتمع. وتم كذلك تطبيق خطط تأمين للفئات 
بإدماجها في  المجتمع وذلك  االقتصادية األضعف في 
للغاية  بسيطة  أقساط  دفع  خالل  من  التأمين  منظومة 
وذلك في إطار سعي الحكومة إلى تطبيق شعار “النمو 

للجميع”.
الخاصة  الرائدة  الحكومة  خطة  القت  الواقع،  في 
نيدهي  سامان  كيسان  بسام  والمعروفة  بالمزارعين، 
للمزارعين،  دخل  توفير  بضمان  تعد  التي  و  يوجانا 
األوروبي  واالتحاد  أستراليا  جانب  من  واسعة  إشادة 
أقيمت  التي  العالمية  التجارة  منظمة  فاعليات   خالل 
مؤخراً. وقالت كل من أستراليا واالتحاد األوروبي أن 
مثل هذه الخطط يجب توسيعها في الهند لتغطية المزيد 

من المنتجات والقطاعات األخرى.
الوزراء مودي  قال رئيس  الحضر،  وعلى مستوى 
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تستعد الهند اليوم ،في ظل وجود زعيم قوي في سد 
الحكم تدعمه حكومة مستقرة تتمتع باألغلبية، للبدء 

في رحلة جديدة 

أعلى: وصول نصرت جاهان وميمي تشاكرابورتي ، النائبتان المنتخبان حديثًا من والية البنغال 
الغربية ، لحضور جلستهما األولى في البرلمان باعتبارهما يمثلن الجيل القادم من الشباب في الهند

أسفل: العب الكريكيت السابق والنائب األول من نيودلهي )منطقة شرق العاصمة( جوتام جامبيت 
أثناء وصوله لحضور جلسته األولى في البرلمان.

االستعداد لالنطالق إلى األمام.

االستقرار واالقتصاد
الناخبون  فيه  يتدفق  كان  الذي  الوقت  في 
االنتخابات  خللالل  االقللتللراع  صناديق  على 
خبراء  أعللرب  مؤخراً،  انتهت  التي  العامة 
الشديدة  رغبتهم  الهند عن  في  المالية  السياسة 
في أن تفوز حكومة قوية من حزب واحد. إن 
وجود حكومة تمثل حزباً واحداً، كما ثبت من 
قبل، تجعل عملية صنع السياسة في البالد تتم 
عملية  القوية  القيادة  تجعل  أسللرع.  بصورة 
صنع القرار عبر القطاعات أكثر سالسة بداية 
من التغييرات اإلدارية وصوال إلى مشروعات 

البنية التحتية والدفاع والمالية وغيرها.
في حين أن الفوز  الكبير الذي حققه رئيس 
السريع  العالج  يكون  ال  قد  مودي  الللوزراء 
إال   ، الهند  تواجه  التي  االقتصادية  للتحديات 
إلى  بالتأكيد  ستؤدي  أنها  يرون  الخبراء  أن 
على  البالد  اقتصاد  تجبر  التي  الثغرات،  سد 
على  بالفعل  تظهر  النتائج  بدأت  وقد  التباطؤ. 
أداء  من  واحللد  شهر  غضون  ففي  األرض. 
بدأت  الدستورية،  اليمين  الجديدة  الحكومة 
الدوليين،  والمستثمرين  الشركات  من  العديد 
البالد،  في  الموقف  يترقبون  كانوا  الذين 
وتحسن  البالد.  في  استثماراتهم   ضخ  في 
مدعومة  قوة  وازدادت  الروبية  صرف  سعر 
األمر  إقرارها  يتم  التي  المستقرة  بالسياسات 
و  االقتصادي  النشاط  زيادة  إلى  يؤدي  الذي 
رأينا  وكما  العمل.  فرص  من  المزيد  توفير 
قدمتها  التي  المركزية،  الحكومة  ميزانية  في 
نيرماال  المركزية  بالحكومة  المالية  وزيللرة 
اقتصادية  سياسات  طرح  تم  فقد   ، سيترامان 
البيئة  توفير  االعتبار  في  األخللذ  مع  أقللوى 
بصورة  اإلصالحات  تنفيذ  في  للبدء  المواتية 

أكثر سالسة.
على  الحكومة  عللزم  الميزانية  وتوضح 

االلتزام باالنضباط المالي ، وتطهير منظومة 
من  تزيد  التي  الللقللرارات  تجنب  مع  الفساد 
في  االستمرار  وبالتالي   ، الشعبوية  العقلية 

خطتها لتحقيق النمو المستدام والشامل.
مثل  مهمة  مجاالت  على  الموازنة  وتركز 
والكهرباء  كالطرق  التحتية  البنية  مشروعات 
العديد  على  عالوة  وغيرها  المياه  وتوصيل 
التعليم  مللثللل:  األسللاسلليللة  الللقللطللاعللات  مللن 
لإلنترنت  األساسية  والبنية  األعمال  وريادة 
وتسهيل  الرقمية  والمدفوعات  والتكنولوجيا 

إقامة المشروعات وغيرها.

صعود المرأة بقوة
رئيس  رؤيللة  أيضاً  الجديدة  الحكومة  تمثل 
يتسم  مجتمع  إرسللاء  بشأن  مللودي  الللوزراء 
على  التركيز  مللع  الجنسين  تجاه  بالحياد 
 78 وجود  ظل   في  و  الجميع.  بين  المساواة 
 716 أصل  من   البرلمان  في  كعضو  امرأة 
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رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي وأعضاء حكومته 

المشكلة حديثًا أثناء 
مراسم أداء اليمين 

الدستورية في قصر 
راشتراباتي بهافان

مايو 2019 سيظل محفوراً  أن شهر  في  الشك 
تاريخ  في  فاصلة  لحظة  باعتباره  الذاكرة  في 
الهند  تاريخ  امتداد  وعلى  الهندية.  السياسة 
االنتخابي، هذه هي المرة الثالثة فقط التي ينجح 
متتاليتين  بفترتين  الفوز  في  سياسي  حزب  فيها 
بأغلبية كاملة، األمر الذي يجعل رئيس الوزراء 
ناريندرا مودي أول رئيس وزراء بعد استقالل 
الحملة  متتاليتين.خالل  بفترتين  يفوز   الهند 
رؤية  عن  الللوزراء  رئيس  تحدث  االنتخابية، 
حكومته وإنجازاتها وسياساتها. وركزت الحملة 
اإلرهللاب  ضد  القوي  السياسي  الموقف  على 
والعمل على إرساء صورة للهند كبلد تعمل بقوة 
على  الحكومة  رؤية  وتؤكد  بالنظافة.  وتتمتع 
جعل الهند قوة عظمى قوية وبازغة تتجاوب مع 

تطلعات شباب الهند في أن يروا بالدهم تمضي 
أسباب االنقسام سواء على أساس  قدما متخطيةً 

الطائفة أوالنوع االجتماعي أوالدين.
يعني  الذي  إن  جافة.  حقائق  مجرد  هذه  لكن 
أفضل  حوكمة  يللرى  أن  هللو  الللشللارع  رجللل 

واقتصاد مزدهر ومستقبل واعد.
وتستعد الهند اليوم ،في ظل وجود زعيم قوي 
باألغلبية،  تتمتع  حكومة  تدعمه  الحكم  سد  في 
للبدء في رحلة جديدة. و في ظل وجود حكومة 
سكانية  تركيبة  و  النمو  سريع  واقتصاد  مستقرة 
في  شللاركللوا  ممن  ناخب  مليون   15( شابة 
سابها  اللوك  مجلس  لتشكيل  العامة  االنتخابات 
السابع عشر كانت أعمارهم تتراوح ما بين 18-
أهبة  على  الجديدة”  “الهند  أصبحت  سنة(،   19
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في ظل وجود 900 مليون ناخب مسجل في قوائم الناخبين في الهند، فإن االنتخابات 
العامة على مستوى الهند هي بكل تأكيد مهمة شاقة للغاية. ولعل النصر الساحق الذي 
تحقق في االنتخابات يعكس ثقة الناخبين في رؤية الحكومة من أجل خلق “هند جديدة”.

ٌعرس الديمقراطية
بقلم: باتنجالي بونديت
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األساسية  الركائز  من  واالستثمار  التجارة 
الهامة في هذه العالقة.

متعددة  المنظمات  مستوى  على  أمللا 
أجل  من  جاهدة  الهند  تسعى  األطلللراف، 
مجلس  في  دائمة  عضوية  على  الحصول 
األمن التابع لألمم المتحدة، وهو ما تستحقه 
حفظ  عمليات  في  مساهمتها  أسللاس  على 
واألمن  السالم  دعم  في  وسجلها   ، السالم 

الكبير. الدوليين عالوة على عدد سكانها 
عن  المدافعة  الللدول  كأحد  الهند  برزت 
وتولت  النظيفة  والطاقة  المناخ  تغير  قضايا 
الهند  وتعمل  الدولي.  الشمسي  الحلف  قيادة 
الللدول  رابطة  مثل  إقليمية  منظمات  مع 
المطلة على المحيط الهندي من أجل تطوير 
المنطقة. في  األزرق  باالقتصاد  يٌعرف  ما 
اتفاقية شاملة  إبرام  إلى  الهند أيضا  ودعت  
الدولي.  المستوى  على  اإلرهاب  لمكافحة 
إصالح  في  المبادرة  زمام  الهند  واتخذت 

الدولية-  المنظمات  في  العالمية  الحوكمة 
المؤسسات  أو  المتحدة  األمم  كانت  سواء 
العشرين.  مجموعة  أو  الدولية  المالية 
في  العشرين  مجموعة  لرئاسة  الهند  تستعد 
أن  نجد  النهائي،  التحليل  وفي   .2022 عام 
وفقًا  صياغتها  يتم  الخارجية  الهند  سياسة 
الهند  وبرامج  المحلية  الدوائر  لمتطلبات 
التكنولوجيا  جلب  في  ورغبتها  للتنمية 
التقدم  لتحقيق  األمللوال  رؤوس  جللذب  و 

والعلمي. االقتصادي 

شغل أنيل وادوا منصب مساعد وزير الخارجية 
لشئون الشرق بوزارة الشئون الخارجية الهندية  

وشغل في السابق منصب سفير الهند لدى كل 
من بولندا وسلطنة عمان وتايالند وإيطاليا ، وشغل عدة وظائف 

في البعثات الهندية في هونج كونج والصين وسويسرا. وعمل في 
منظمة حظر األسلحة الكيميائية في الهاي.

شهدت السنوات القليلة الماضية تجدد 
العالقات مع اآلسيان ، والتركيز على 
مشروعات االتصال سواء المادية 
أوالثقافية أوالرقمية 

أعلى )من اليسار إلى 
اليمين(: وزير الشؤون 
الخارجية إس جيشانكار يلتقي 
وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون الدولي لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة 
الشيخ عبد هللا بن زايد آل 
نهيان ، في نيودلهي؛ الرئيس 
رام ناث كوفيند يلتقي رئيس 
بنين باتريس تالون 

17
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أعلى: نائب الرئيس فينكايا 
نايدو و نائبة رئيس فيتنام 
دانج ثي نجوك ثين يعقدان 
محادثات على مستوى الوفود 
في القصر الرئاسي في 
هانوي ، فيتنام؛ يسار: رئيس 
الوزراء ناريندرا مودي 
يصل إلى بيشكيك في زيارة 
تستغرق يومين إلى جمهورية 
قيرغيزستان لحضور قمة 
منظمة شانجهاي للتعاون 
لعام2019
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مع  وكذلك  ؛  وغيرها  المتحدة  والمملكة 
دول أمريكا الالتينية. وقد ازدهرت التجارة 
الللدول،  هذه  و  الهند  بين  واالستثمارات 
جديداً  مجاالً  الطبيعية  الموارد  وأصبحت 
للتعاون. وال تزال روسيا شريك موثوق به 
بالنسبة  الدفاعي  المجال  في  األمد  وطويلة 
سبل  يستكشفان  الجانبان  بدأ  لكن  للهند، 
االقتصادية  الشراكة  تنشيط  إلعادة  جديدة 
سوتشي  فللي  قمة  اجتماع  عقب  بينهما 
وشهدت  البلدين.  قادة  بين  الماضي  العام 
وكوريا  إسرائيل  دول  مع  الهندية  العالقات 
إن  واضحاً.  توسعا  وأستراليا  الجنوبية 
طابع  لها  المتحدة  بالواليات  الهند  عالقة 
مجاالت  أصبحت  حيث  االتجاهات،  متعدد 
التواصل  و  والتكنولوجيا  والعلوم  الدفاع 
مجاالت  في  وكذلك  الشعبي  المستوى  على 
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ونيوزيلندا  وأستراليا  الصين  دول  مع  
اتفاقية  حول  الجنوبية  وكوريا  واليابان 
للتعاون  الشاملة  االقتصادية  للشراكة 
بنجاح،  إبرامها  تم  إذا   ، والتي  اإلقليمي 

المنطقة. المدى في  بعيد  ستكون تطوراً 
على  وأفريقيا  الهند  بين  الشراكة  وتسير 
أكبر،  ارتفاعات  لتحقيق  الصحيح  الطريق 
التي  العشرة  التوجيهية  المبادئ  إلى  استناًدا 
مودي  ناريندرا  الللوزراء  رئيس  حددها 
لمنطقة  وبالنسبة  أفريقيا.   في  خطابه  في 
الهند  فإن  الغرب،  جهة  الممتد  الهند  جوار 
إمللدادات  من  هائلة  حصص  على  تحصل 
سبعة  ويعمل  يعيش  و  دولها،  من  الطاقة 
على  عالوة   ، هناك  المغتربين  من  ماليين 
واألمنية  واالستثمارية  التجارية  العالقات 

النقاط  المنطقة، وشهدت كل هذه  الطيبة مع 
الهامة  الهند  مصلحة  من  إنه  كبيرة.  طفرة 
فهي  وبالتالي  باالستقرار،  المنطقة  تنعم  أن 
الواليات  بين  الصراع  تصاعد  من  حذرة 
مباشر  بشكل  يؤثر  مما  وإيللران،  المتحدة 
آسيا  دول  مع  واالتصال  الطاقة  أمن  على 
عن  بعيدا  الواقعة  بالنسبة  أما  الوسطى. 
أيضاً  الهند  الممتد،سعت   الجوار  مناطق 
آسيا  دول  مع  للتعاون  دوائللر  إيجاد  إلللى 
الوسطى، حيث أصبحت الهند اآلن مشارًكا 
وتعمل  للتعاون،  شنجهاي  منظمة  في  نشطًا 
مع  اقتصادية  منظومة  إرسللاء  على  كذلك 
أوروبا،  في  األوروبية-اآلسيوية  المجموعة 
دول  مع  وثيقة  عالقات  الهند  أقامت  حيث 
وإيطاليا  وإسبانيا  وفرنسا  ألمانيا  مثل: 

أسفل: رئيس الوزراء 
مودي يغادر كولومبو بعد 

إنتهاء زيارته الناجحة 
التي استغرقت يوماً 

واحداً إلى سريالنكا في 
يونيو 2019
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جنوب  دول  رابطة  و  الهند  بين  العالقات 
على  والتركيز   ، )اآلسلليللان(  آسيا  شللرق 
أو  المادية  سللواء   - االتصال  مشروعات 
الرقمية أو الثقافية. وفي هذا الصدد، شهدت 
وسنغافورة  الهند  بين  الدفاعية  العالقات 
تقدماً  والفلبين  وإندونيسيا  وماليزيا  وفيتنام 
ملحوظاً. واكتسب مفهوم الدول المطلة على 
المحيط الهندي-الهادئ زخماً جديد، وبزغت 
غير  كتجمع  الرباعية  األمنية  المبادرة 
وأستراليا  واليابان  المتحدة  للواليات  رسمي 
متشابهة  ديمقراطيات  جميعا  وهي  والهند- 
سيادة  على  الحفاظ  في  وترغب  التفكير  في 
والسالم  والطيران  المالحة  وحرية  القانون 
مفهوم  ويتزامن  المنطقة.  في  واالستقرار 

المحيط  على  المطلة  بالدول  المرتبطة  الهند 
اآلسيان  مفهوم  مع  الهندي  والمحيط  الهادئ 
الهندي  المحيط  منطقة  أن  يعني  والللذي 
 ، شامال  مفهوما  تمثل  هي  الهادئ  والمحيط 
وال يسعى إلى عزل أي بلد ضد مصلحة أي 
شخص، وأن مجموعة دول اآلسيان ال تزال 
وأنها  المفهوم  هذا  في  محورية  مكانة  تمثل 
من  التعاون  لتعزيز  ترتيبات  إلى  تسعى 
في  للجميع  واالزدهار  التنمية  تحقيق  أجل 
الهند مع اآلسيان  المنطقة. وتقدمت عالقات 
بشكل مطرد وتمكنت الهند من إرساء بعض 
الوعي  مجال  في  الدول  تلك  مع  الترتيبات 
إلى  الهند  ودخلت  البحري.  الجانب  بأهمية 
حاليًا  مفاوضات  في  اآلسيان  رابطة  جانب 

 تركيز الهند دائماً على منطقة الجوار الممتد لتأمين 
توافر بيئة مستقرة للنمو الشامل

أعلى: مجموعة من 
الحاضرين في االجتماع 
الحادي والعشرين لكبار 
المسؤولين في اآلسيان 

والهند، الذي ُعقد في 
أبريل 2019 في نيودلهي
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األمريكية. وبدأت مجاالت الصراع الجديدة 
على  والقدرة  التكنولوجيا  هيمنة  إلى  تتجه 
تطوير قوى الذكاء االصطناعي ، وإنترنت 
بشكل  والروبوتات  اآللي  والتعلم   ، األشياء 
تغير  أن عوامل مثل  الرغم من  كبير، على 
واإلرهاب  الغذائي  األمن  وانعدام  المناخ 

البشرية. تقدم مسيرة  تعطيل  تعمل على 
الجوار  منطقة  على  الهند  ركللزت  لقد 
لتحقيق  مستقرة  بيئة  إرساء  لتأمين  الممتد 

جنوب  منطقة  تحتل  النمو. 
الخصوص،  وجه  على  آسيا، 
سياسة  فللي  خللاصللة  مللكللانللة 
الهند  وتعمل  الخارجية.  الهند 
مع  أقللوى  عالقات  بناء  على 
وبنجالديش  سريالنكا  دول 

المالديف  وجزر  وميانمار  ونيبال  وبوتان 
وباكستان. وتحاول الهند أيًضا الحفاظ على 
توازن عالقاتها مع الصين. و على الصعيد 
الخالف  الهند  وضعت  الصين،  مع  الثنائي 
على دوكالم مع الصين جانباً عقب اجتماع 
ومن  الماضي،  العام  القيادتين  بين  قمة 
تعديالت  إدخال  عملية  تستمر  أن  المرجح 

الصين. التعاون مع  لتعزيز 
تجدد  الماضية  القليلة  السنوات  شهدت 

تدخل الهند والصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا 
الجنوبية إلى جانب رابطة اآلسيان في منظومة شراكة 

التعاون االقتصادي اإلقليمي الشامل

رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي )الصف األول الثالث 

من اليسار( مع رؤساء 
دول آخرين في قمة منظمة 

شنجهاي للتعاون في 
بيشكيك - يونيو 2019
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يقول السفير السابق أنيل وادهوا إنه مع تغير 
النظام العالمي ستبدأ الهند في رسم  مسار شامل 

جديد يحدد مالمح عالقاتها الدبلوماسية

القرن الحادي 
والعشرين

سياسة الهند 
الخارجية في

في  للهند  الخارجية  السياسة  على  سيطر 
بيئة  لخلق  السعي  والعشرين  الحادي  القرن 
في  وكذلك  الجوار  دول  في  األخر  تمكن 
بتحقيق  للهند  يسمح  مما  العالم،  دول  كافة 
واالرتقاء  المجتمع  وتنمية  اقتصادي  نمو 
 1.3 الهند  سكان  عدد  يبلغ  حيث  بقوتها، 
مليار نسمة. وتسعى الهند حاليا لتبؤ المكانة 
التي تستحقها بين األمم. بعد مرور ما يقرب 
واالنفتاح  اإلصالحات  من  عقود  ثالثة  من 
تحديات  الهند  تواجه  الخارجي،  العالم  على 
جديدة ألمنها و الحاجة لزيادة تدفق رؤوس 
األموال والتكنولوجيا واألفكار واالبتكارات 
على  الشامل  التحول  هذا  وتيرة  لتسريع 
التجارة  مستويات  زيادة  إن  البالد.  مستوى 
ظل  في  والتكنولوجيا   االستثمارات  وتدفق 

على  الزمللا  يجعل  الترابط   متزايد  عالم 
من  إمداداتها  تأمين  على  تعمل  بأن  الهند 
طبيعية  مللوارد  على  الحصول  و  الطاقة 
اتصال  خطوط  على  والحفاظ  للتنمية، 
بحرية مفتوحة، والبحث عن فرص تجارية 
نفسه  االنفتاح  أثناء  الخارج  في  واستثمارية 
خالل  من  والعمل   ، الخارجي  العالم  إلى 
لتأمين  األطلللراف  المتعددة  المؤسسات 
واالستثمار  التجارة  لحركة  منظومة  إرساء 

بالحرية. وتتسم  القواعد  تحكمها 
هيمنة  سمة  تغيير  الماضي  العقد  شهد  لقد 
حيث  العالم،  في  الوحيدة  العظمى  القوة 
ظل  في  تحدياً  المتحدة  الواليات  واجهت 
الدولي.  النظام  في  للقوة  الجديد  التوزيع 
الهيمنة  لتلك  كمنافس  الصين  بزغت  فقد 
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جوخالي انطباعاً بأن رئيس الوزراء الهندي قد 
بدعوة  الهند  تلتزم  ولم  موقفه.  نفسه  على  ثبت 
إدارة ترامب لفرض حظر على خطة هواوي 
البالد.  في  الخامس  الجيل  تكنولوجيا  لتطبيق 
االعتبار  في  سيتخذ  قرارها  إن  الهند  وقالت 
المصالح التجارية واألمنية للبالد. واقترح الوفد 
الهندي القضاء على سيأخذ في المجتمع ، وقال 
إنه “ينبغي مكافحة الفساد على جميع المستويات 
من قبل جميع دول مجموعة العشرين من خالل 
دول  من  دولة  كل  أن  وضمان  الفساد  مكافحة 
مجموعة العشرين لديها قانون لتطبيقه في هذا 
الصدد.” وتتضمن إعالن أوساكا  مخاوف الهند 
بشأن جميع القضايا الرئيسية. ويسلط اإلعالن 
الضوء على النشاط الذي قامت به الدبلوماسية 
هذا  إن  متوازن.  عالم  خلق  أجل  من  الهندية  

أوساكا  قمة  الذي ظهر في  التحول، 
أكبر  قدر  عن  تعبير  مجرد  ليس   ،
ولكنه  الهند،  في  بالنفس  الثقة  من 
أيًضا مدفوع بطموح أن يكون للهند 
القواعد  تلك  صياغة  في  هام  دور 
و  اآلخرين.  تلقيها من  وليس مجرد 
اتخاذها مواقف  في  الجديدة  الهند  ثقة  انعكست 
ألول  المختلفة  الدولية  الشؤون  إزاء  واضحة 
مرة خالل قمة مجموعة العشرين لعام 2018 
باألرجنتين.  آيللرس  بوينس  في  عقدت  التي 
وخالل قمة العام الحالي، أكدت الهند على نفس 
مجموعة  قمة  وستظهر  مواقفها.  في  التوجه 
ستستضيفها  التي   ،  2022 عام  في  العشرين 
نيودلهي، هذا التوجه، باعتبار الهند قوة عالمية 

بازغة لها ثقلها.

شغلت بهاجواتي موخيرجي سفيرة الهند لدى 
هولندا خالل الفترة من عام 2010 إلى عام 

2013. كما شغلت كذلك منصب مندوبة الهند 
الدائمة لدى اليونسكو خالل الفترة من 2004 

إلى 2010. وهي تحاضر في المعهد الدبلوماسي 
الهندي وفي جامعات مختلفة حول قضايا متنوعة ما بين السياسة 

الخارجية ونزع السالح و الشؤون اإلستراتيجية.

تناولت الهند مسألة التخفيف في اإلجراءات 
والتكيف مع الظروف. أما بالنسبة للهجرة ، 
فترى الهند أنها قضية تحد إنساني

رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي يرحب بأبناء الهند 
في الخارج في أوساكا 
خالل زيارته لليابان 
لحضور قمة مجموعة 
العشرين لعام 2019.
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“حيز  من  حرمانها  من  مخاوفها  عن  النامية 
االتفاق  من خالل  الرقمي  لتصنيعها  السياسة” 
متعدد األطراف المقترح بشأن التجارة الرقمية. 
إن الموقف القوي الذي اتخذته الهند ودول نامية 
اإلعالن  في  المعتمد  النص  أن  أخرى ضمنت 
دعمنا  “نؤكد  يلي:  ما  يتضمن  للقمة  الختامي 
العالمية  التجارة  لمنظمة  الضروري  لإلصالح 

لتحسين وظائفها”.

تحدي الجيل الخامس 
تتعلق  التركيز  في  أخرى  مشكلة  هناك  كانت 
خلفية طلب  ذلك على  الخامس،و  الجيل  بتقنية 
الواليات المتحدة أن تحظر الدول شبكة هاواوي 
الخامس.  الجيل  بتقنية  لالتصاالت   الصينية 
قيل   ، الرسمية  اإلعالمية  التصريحات  خالل 

الهند  الهند والواليات المتحدة ستعززان “قدرة  إن 
في التطوير التكنولوجي في مجال التصميم ووادي 
الجيل  تكنولوجيا  تطوير  في  ودورها   ، السيليكون 
النقاش  وبعد  المتبادلة.”  المنفعة  لتحقيق  الخامس 
الثنائي بين الرئيسين ترامب و نظيره الصيني شي 
جين بينج ظهرت بوادر انفراجة وشيكة في الحرب 
التجارية بين الواليات المتحدة والصين إلى جانب 
وستتضح  هواوي.  على  األمريكي  الحظر  تخفيف 
اتفاق  إلى  ذلك  أكبر كيف سيؤدي  األمور بصورة 
قمة  بحلول  والصين  المتحدة  الواليات  بين  نهائي 
تم  نفسه،  الوقت  وفي  المقبلة.  العشرين  مجموعة 
الرئيس  بين  القمة  اجتماع قصير على هامش  عقد 
مودى.  الوزراء  ورئيس  ترامب  دونالد  األمريكي 
وخالل التصريحات اإلعالمية التي أعقبت المقابلة، 
فيجاي  الهندي  الخارجية  الشئون  وزيللر  أعطى 

أسفل: )من اليسار( الرئيس 
الصيني شي جين بينج، والرئيس 

الروسي فالديمير بوتين، والرئيس 
البرازيلي يير بولسونارو ، ورئيس 

الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
ورئيس جنوب إفريقيا سيريل 

رامافوسا يتصافحون أثناء انعقاد 
اجتماع قمة البريكس خالل قمة 

مجموعة العشرين في أوساكا
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جميع أبناء الهند. و أشار بيان أوساكا الختامي 
والتي  كبير،  حد  إلى  الرئيسية  المخاوف  لهذه 
المناخ. وتم إدراج فقرة  بينها قضية تغيير  من 
الواليات  إلقناع  أوساكا  إعللالن  في  منفصلة 
المتحدة بالدخول مع أخرى في االلتزامات مع 
اإلعالن  الدولي. ونص  المجتمع  أعضاء  باقي 
الواليات  تؤكد   “ بينها:  من  أمور  جملة  على 
من  باالنسحاب  قرارها  أخرى  مرة  المتحدة 
األمريكيين  بالعمال  يضر  ألنه  باريس  اتفاق 

ودافعي الضرائب.”

مأزق التجارة الرقمية
ومن بين القضايا األخرى المثيرة للجدل مبادرة 
اليابان لتعميم منطق “أخذه كله أو اتركه كله” 
بشأن التجارة الرقمية على كافة دول مجموعة 
موافقة  على  للحصول  تسعى  التي  العشرين 
متعددة   المفاوضات  لتشجيع  أوساكا  مسار  من 
التجارة  حول  دولة  الخمسين  بين  األطللراف 
الرقمية. وكان القصد من ذلك إدخال قواعد شاملة 
الحظر على  وإزالة   ، البيانات  تدفقات  لتسهيل 

توطين البيانات والحوسبة السحابية وغيرها. لم 
تتم الموافقة على هذه المفاوضات بشأن التجارة 
العالمية.  التجارة  منظمة  قبل  من  الرقمية 
وقاطعت الهند وكذلك جنوب أفريقيا وإندونيسيا 
مسار أوساكا. شعرت هذه االقتصادات الناشئة 
أن مسار أوساكا سيقوض بشكل أساسي مبادئ 
للتوصل  األساسية  العالمية  التجارة  منظمة 
التوافق.  على  على  تقوم  بصورة  قرارات  إلى 
وفي الواقع ، قدمت الهند وجنوب إفريقيا نصاً 
توافقياً حول هذا الموضوع. اتفق قادة مجموعة 
العشرين على إعالن حول “االبتكار: الرقمنة ، 
تدفق البيانات مع الثقة”. يضمن هذا اإلعالن أن 
مجموعة العشرين ستضم مطالب الهند وجنوب 
إفريقيا من أجل “تحقيق مجتمع شامل ومستدام 
الرقمنة  خالل  من  مبتكر  بالثقة  وجدير  وآمن 
أصرت  الناشئة”.  التقنيات  تطبيق  وتشجيع 
على  النامية  الللدول  من  كبيرة  وأغلبية  الهند 
االستخدام  يؤديه  الذي  الحاسم  “الدور  إدخال 
الفعال للبيانات كعامل تمكين للنمو االقتصادي 
الدول  وأعربت  االجتماعي”.  والرفاه  والتنمية 

أسفل )من اليسار إلى اليمين(: 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

مع رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبي ، ورئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي خالل اجتماع 
ثالثي ؛ الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان مع رئيس الوزراء 
الهندي ناريندرا مودي قبل لقائهما

العشرين  في ختام قمة مجموعة 
في أوساكا ، عقد رئيس الوزراء 

ناريندرا مودي أكثر من  20 
لقاء مع قادة الدول، وشملت هذه 

ثنائيات مع  لقاءات  اللقاءات: تسع 
وألمانيا  والبرازيل  أستراليا  دول 

وكوريا  واليابان  وإندونيسيا 
السعودية  العربية  والمملكة  الجنوبية 
اثنين  المتحدة( و  وتركيا والواليات 

لقاءات ثالثية مع دول )اليابان 
األمريكية  المتحدة  والواليات  والهند 

وكذلك روسيا والهند والصين( 
وأيضاً اجتماع غير رسمي مع قادة 

البريكس.

زيادة التواصل
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التي تدعمها أكثر من 50 دولة وتسليط الضوء 
الللوزراء  رئيس  بللرز  الفساد،  قضية  على 
مجريات  في  قوي  كصوت  مودي  ناريندرا 
أن  الهندي  الللوزراء  رئيس  واستطاع  القمة. 
بالتواصل  يتعلق  فيما  مثالياً  توازناً  يحقيق 
القوى  مع  الثنائي  المستوى  على  والتفاعل 
مودي  الوزراء  رئيس  عقد  الكبرى.  العظمى 
القمة  هامش  على  االجتماعات  من  سلسلة 
وأخرى  فردي  بشكل  بعضها  العالم  قادة  مع 
الللوزراء  رئيس  عقد  مجموعات.  إطللار  في 
اجتماعات مع رئيسي الصين وروسيا ، ومع 
ورئيس  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 

الوزراء الياباني شينزو آبي.

تركيز الهند
الهند من خالل رجال  إبراز وجهات نظر  تم 
كلمة  الهند  في  عليهم  )يٌطلق  الهندية  السياسة 

“شيربا”( خالل فاعليات قمة مجموعة العشرين 
السيد/  آنذاك  التجارة  وزير  خالل  من  وكذلك   ،
ولقاءاته  تصريحاته  عبر  برابهو  سللوريللش 
“شيربا”  كلمة  تشير  و  القمة.  بعد  اإلعالمية 
الذي يمهد  الدولة،  الممثل الشخصي لرئيس  إلى 
الهند  اهتمامات  شملت  الدولية.  االجتماعات  له 
والتمويل  التحتية  البنية  بينها  من  موضوعات 
مجموعة  معايير  بتطبيق  االلتزام  و  العالمي 
العمل المالية المعدلة مؤخرا فيما يتعلق باألصول 
مكافحة  تدابير  على  التأكيد  وتم  االفتراضية. 
يتعلق  وفيما  العالمي.  المستوى  على  الفساد 
في  التخفيف  مسألة  الهند  تناولت  المناخ،  بتغير 
بالنسبة  أما  الظروف.  مع  والتكيف  اإلجللراءات 
إنساني  تحد  قضية  أنها  الهند  فترى   ، للهجرة 
 ، وأخيًرا  واسع.  نطاق  على  بمناقشتها  وقامت 
أبرز رئيس الوزراء مودي دور االبتكار الجديد 
على  بالنفع  تعود  تغييرات  تحقيق  في  الهند   في 

كان أحد أهم النتائج بالنسبة للهند هو موافقة مجموعة العشرين 
على اقتراح الهند بأنه “يجب مكافحة الفساد على جميع المستويات 

من قبل جميع دول مجموعة العشرين”

أعلى )من اليسار إلى اليمين(: 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي 
يلتقي ولي عهد المملكة العربية 
السعودية محمد بن سلمان آل سعود 
على هامش قمة مجموعة العشرين؛ 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي والرئيس الصيني شي جين 
بينج يلتقطون صورة جماعية
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جميع  تضم  التي  العشرين،  مجموعة  أصبحت 
اآلليات  العالم،إحدى  في  الكبرى  االقتصادات 
العالمي.  االقتصاد  إدارة  منظومة  في  الدولية 
إلى  الوقت  بمرور  اليوم  المجموعة  وتحولت 
واحدة من أقوى المجموعات االقتصادية والمالية. 
تُعرف  كانت  التي  العشرين،  مجموعة  بذلت 
واالقتصاد  المالية  األسواق  “قمة  باسم  رسميًا 
العالمي” وتمثل دولها أكثر من 80 في المائة من 
إجمالي الناتج المحلي العالمي، جهودا متواصلة 
نحو تحقيق المزيد من النمو االقتصادي القوي 
األخيرة،  القمة  وخالل  العالمي.  الصعيد  على 
القضايا  بعض  إلى  المجموعة  تركيز  تحول 

تغير  قضايا  بينها  من  العالمية، 
ومكافحة  والصحة  والطاقة  المناخ 

اإلرهاب والهجرة.

توازن مثالي
كانت قمة مجموعة العشرين، التي 

عقدت يومي 28و 29 يونيو 2019 في أوساكا 
برئاسة  اليابان  تستضيفها  قمة  أول  باليابان، 
اختيار  تم  وقد  آبللي.  شينزو  الللوزراء  رئيس 
“االقتصاد  وهي:  للمناقشة  موضوعات  ثمانية 
العالمي” ، و”التجارة واالستثمار”، و”االبتكار 
، و”البيئة والطاقة” ، و”التوظيف”،و”تمكين 
سيطر  “الصحة”.وبينما  المرأة”،و”التنمية”و 
على مجريات القمة النزاع التجاري بين أمريكا 
تحقق  أن  استطاعت  الهند  أن  إال  والصين،  
نجاحات دبلوماسية قوية خالل فاعلياتها. بداية 
من موقفه في مواجهة ضغوط الواليات المتحدة 
ومقاومة التغيرات في منظومة التجارة الرقمية 

وستظهر قمة مجموعة العشرين في عام 
2022، التي ستستضيفها الهند، هذا التوجه، 

الهند كقوة عالمية بازغة لها ثقلها

رؤساء الدول في قمة 
مجموعة العشرين 

لعام 2019 في أوساكا 
- اليابان
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اتخذت الهند موقفاً قوياً في قمة أوساكا لمجموعة العشرين بشأن مجموعة من القضايا 
بداية من اللوائح التجارية ومكافحة الفساد، والسياسات البيئية وصوالً إلى التقدم 

االقتصادي. وتسلط السفيرة السابقة بهاجواتي موخيرجي فيما يلي الضوء على بعض 
النقاط الرئيسية حول تلك المشاركة

...سياسية قوية ومتوازنة
الهند في قمة أوساكا



دور نماي هند
شماره 03  |  جلد  33  |  2019

روز یوگا
سالمتی در سراسر جهان جشن گرفته شده است

گیریش کارناد

جمعیت عموم روشن فکران هند، دل 

شان برایت تنگ خواهد شد

عطر و طعم آمداواد

مسیر غذای گوجراتی

هویت هندی با طراحی

تجزیه و تحلیل مصرف کننده هندی

في الوقت الذي خرج فيه ماليين الهنود على قلب رجل واحد لإلدالء بأصواتهم في واحدة من أكبر مظاهر العرس 
الديمقراطي في العالم، فإننا ننظر إلى ما تعنيه نتائج ذلك التكليف الهائل من تطلع إلى حكم يتسم باالستقرار والشفافية. 
ونأخذ القارئ في رحلة إلى مدينة أوساكا في اليابان حيث انعقاد قمة مجموعة العشرين لعام 2019، لنتعرف على الموقف 
الحازم والنهج المبتكر الذي جسد صورة  الهند الجديدة والمتطورة أمام المجتمع الدبلوماسي العالمي. ونرصد بالتحليل 
كيف تمكنت السياسة الخارجية للهند من التكيف مع السيناريو الدبلوماسي متعدد األطراف سريع التغير في القرن الحادي 

والعشرين.

ينبع ارتباط الهند بالفن من تراثها العريق الذي يعود إلى قرون عديدة من الزمان. وقد تم الحفاظ  على هذا الفن التراثي 
بشكل مثالي إلى حد كبير، حيث تتناقله األجيال جيل بعد جيل. نجح تراث الهند الفني في لفت االنتباه العالمي، حيث يتم 
عرضه من خالل الجناح الهندي المشارك في معرض بينالي البندقية لعام 2019. ونمضي سريعا في رحلة للتعرف على 
تراث األجداد الثقافي الرائع في كولكاتا التي حملت تراث لكناو إلى عاصمة البنغال على يد حاكم أواده واجيد على شاه. 
واستمعنا خالل تلك الرحلة لرواية حفيد الحفيد األكبر لحاكم المنطقة شاهين شاه ميرزا الذي كان يحكم أواده، حيث أطلعنا 

على خبايا كولكاتا التي توصف بأنها شكل مصغر من لكناو.

وعلى صفحات السينما نلقى نظرة على اإلرث المسرحي والسينمائي الذي جعل من الممثل والكاتب والمؤلف الراحل 
جيريش كارناد بطالً جماهيرياً. ثم نسافر سريعا إلى نيويورك لحضور فاعليات المهرجان السينمائي الهندي السنوي الذي 

أظهر تألق الهند السينمائي على مستوى العالم.

وعلى صفحات قسم قصة صورة، نقوم بجولة قصيرة حول العالم بمناسبة اليوم العالمي لليوجا، وذلك للتعرف على 
مظاهر االحتفال بهذا اليوم على الصعيد الدولي. بعد ذلك، نرافق الطاهية الشهيرة سارة تود في رحلتها الرائعة في مدينة 
أحمد أباد الجميلة بوالية جوجارات، حيث ألقت الضوء على أصناف الطعام اللذيذ. وفي ظل تحول رياضة التجول في 
المتنزهات لتصبح اليوم واحدة من أكثر طرق السفر مغامرة و رواجاً، نتحدث على صفحات العدد مع المنظمات التي 
تقودمعركة حامية للحفاظ على جبال الهيمااليا الجميلة في صورتها المبهرة والنظيفة والخضراء كوجهة خالية من أي 

نوع من النفايات لألجيال القادمة.

ونقتفي سويا رحلة النسيج التقليدي الهندي المعروف باسم”ماشرو”، والذي تم اكتشافه على مر السنين  كأحد أشكال 
آخر  الرياضة على  الحرير. ونتعرف في مجال  وأناقة  القطن  نعومة  بين  الجميلة والمريحة وهي تجمع  المنسوجات 
التطورات واإلنجازات التي حققها العبو الهند الشباب من فريق الرماية على المستوى العالمي من خالل التحدث إلى 

صاحب الميدالية البرونزية في األولمبياد جاجان نارانج.

و في نهاية العدد، نتحدث إلى مجموعة من أكبر رواد األعمال، الذين ساهموا في دعم النمو االقتصادي في الهند بأفكارهم 
نافذة البصيرة وطموحهم الذي ال حدود له. ونتعرف كذلك على كيف تختلف عقلية التصميم في 
الهند لتتماشي مع محدودية الموارد والتكلفة مع تعظيم الفوائد. وبوصف الهند واحدة من أقدم 
الحضارات في العالم، نحاول أن نتعرف كيف انعكست قرون طويلة من التقدم الفكري في إبداع 

“تصاميم تتماشى والحالة الهندية”.

رافيش كومار

العدد افتتاحية 
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مهرجان أونام
بدأ االحتفال بمهرجان أونام في 

األصل باعتباره مهرجان الحصاد 
، وهو من أكبر المهرجانات التي 
تقام في جنوب الهند. ومن مظاهر 

االحتفال بهذا المهرجان: تنظيم 
سباقات القوارب المعروف باسم 

“فاالم كالي”، وإقامة رقصات النمر 
المعروفة باسم “بوليكالي” و تنسيق 

الزهور وهي  فاعلية تعرف باسم 
“بوكاالم”.

مكان إقامة االحتفال: في كافة أنحاء 
والية كيراال

عيد استقالل الهند
تحتفل الهند في كافة ربوعها بعيد استقاللها 
بمشاعر متقدة تفيض بالحماس، حيث يمثل 
ذلك اليوم حصول الهند على استقاللها عن 

الحكم البريطاني بعد أن أقر برلمان المملكة 
المتحدة قانون استقالل الهند في عام 1947.

مكان إقامة االحتفال: في كافة أنحاء الهند

جانيش شاتورثي 
يتم االحتفال بمهرجان جانيش شاتورثي إلحياء ذكرى ميالد 
اإلله جانيشا، حيث يتم وضع تماثيل اإلله جانيشا في المنازل 

في جميع أنحاء الوالية. ويختتم المهرجان، الذي تستمر 
فاعلياته عشرة أيام، بغمر تماثيل اإلله في أحد المسطحات 

المائية القريبة من المكان. 

مكان إقامة االحتفال: ماهاراشترا وجوجارات وكارناتاكا

15أغسطس 2019

1إلى 13 سبتمبر 2019

راكشاباندهان
يتم االحتفال بمهرجان راكشاباندهان الشهير في العديد من 
الواليات في جميع أنحاء الهند. ويجسد المهرجان بصورة 

رمزية مظاهر تعزيز روابط األخوة والرعاية والحماية 
والمسئولية بين األخوات و إخوانهم. 

مكان إقامة االحتفال: في كافة أنحاء الهند

أغسطس 2019
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مهرجان تيج3
يخصص مهرجان تيج لالحتفاء باإللهة بارافتي وذلك خالل موسم 
األمطار المعروف باسم المونسون، ويحتفي المهرجان كذلك بقدوم 
موسم األمطار وكذلك مناسبة زواج اإلله شيفا من اإللهة بارفاتي. 

مكان إقامة االحتفال: في كافة أنحاء الهند و في دولة نيبال

أغسطس، 2019

مهرجان ال دارشا
يتم االحتفال بمهرجان ال دارشا منذ عام 1980 
باعتباره تظاهرة تعرض مظاهر الثقافة الفريدة 

النابضة بالحياة في مناطق الهيمااليا. وساهم المهرجان 
في تحسين العالقات التجارية بين المناطق الحدودية. 

وأصبح المهرجان اآلن سبباً في تعزيز الصداقة 
والتفاهم االجتماعي بين سكان منطقة الهيمااليا.

مكان إقامة االحتفال: مدينة كازا - والية هيماشال 
براديش

15 أغسطس 2019

11
/12 أغسطس 

2019

عيد األضحى 
يعد عيد األضحى المبارك أحد أكبر االحتفاالت اإلسالمية، حيث 

يحتفي هذا العيد بروح الفداء والتضحية واإلحسان. ويتخلل مظاهر 
االحتفال بالعيد توزيع الحلويات والوجبات بين األصدقاء و أفراد 

العائلة.

مكان إقامة االحتفال: في جميع أنحاء العالم

األحداث القادمة في 
مختلف أنحاء الهند 

مقتطفات



يوم اليوجا 
االحتفاء بالصحة والعافية في كافة أنحاء العالم

جيريش كاراند
المفكر الشهير الذي افتقدته الهند

أطباق أمدافاد الشهية 
استعراض المأكوالت الجوجراتية

نهج جديد ابتكرته الهند
تحليل توجهات المستهلك الهندي 
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