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

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

02 Step  
Click on “Activation” 
link sent in email (or 
OTP sent in SMS to 
Indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 Step  
Log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
(MADAD). 04 Step  

Click on “Register 
Grievances” link to fill 
details of your grievances.

CONSULAR GRIEVANCES  
MONITORING SYSTEM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us

PERSIAN
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نوآوری

90 

مالقات اذهان
اجالس جهانی کارآفرینی 2017 برگزار شده در حیدرآباد با حضور ایوانکا 
ترامپ، به نوآوران سراسر هند قول تشویق و حمایت از جانب دولت هند 

برای تالش هایشان را داده است 

دولت هند همیشه بر پشتیبانی و حمایت 
در  جدید  های  ای��ده  و  ها  ن��وآوری  از 
زیرساخت  از  اعم  مختلف  های  زمینه 
ها، مراقبت های بهداشتی، خودروها و 
... متعهد بوده است. در اجالس جهانی 
کارآفرینی 2017 اخیرا به اتمام رسیده 
برگزار شده در حیدرآباد، تالنگانا،  و 
ایده های نوی بسیاری از جانب اذهان 
مطرح  هندی  استعداد  با  و  درخشان 
شدند. در اینجا به ذکر سه نمونه از آنها 
نسبتا  مثبت  دالیلی  به  که  ایم  پرداخته 
کمی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.    

آمبوپاد 
افسر  توسط  آم��ده  دس��ت  ب��ه  آمبوپاد 
اهل  هند  هوایی  نیروی  سابق  پزشکی 
پونا، یک میکرو آمبوالنس سه چرخه 
است که بوسیله انرژی خورشیدی کار 
می کند. این خودوری کم هزینه توسط 
های  مراقبت  به  مربوط  فاکتورهای 
بار  هر  و  شده  مجهز  اساسی  حیاتی 
این  باشد.  بیمار می  قادر به حمل یک 
آمبوپاد ضد آب و مجهز به کیت چادر 
و  بوده  اورژانسی  زایمان  برای  ویژه 
در  حرکت  جهت  ویژه  بطور  همچنین 
متصل  به  ق��ادر  شلوغ،  های  خیابان 
موتورسیکلت یا  و  اتومبیل  به   شدن 

می باشد. 

اسکوتر هوشمند
اولین اسکوتر هوشمند برقی هند توسعه یافته 
بنگلورو،  اهل  مهتا  تارون  تکنیسین  توسط 
از بنیانگذاران اتر انرژی، زمانی در میانه 
به حرکت  بازار را  نبض  های سال 2018 
شده  قدرتمند  اسکوتر  این  داشت.  واخواهد 

لیتیوم  باتری  طراحی  بسته  یک  توسط 
صفحه  با  داشبورد  یک  دارای  یون   –
حداکثر  و  داخلی،  اس  پی  جی  لمسی، 
سرعت 72 کیلومتر در ساعت می باشد. 

اترنال هالو
ماشین  توسط  ش��ده  ساخته  و  طراحی 
اولین  بنگلورو،  به  متعلق  اترنال  آالت 
روتر  و  محور   –  5 بعدی  سه  چاپگر 
می  گرا  کننده  مصرف  محوری   –  5
پنج محور  تر شامل  بیان ساده  به  باشد. 
متمایز است که سر چاپگر به همراه آنها 
ساختن  مقدور  حین  در  و  کرده  حرکت 
ساختارهای  چ��اپ  ت��ر،  ق��وی  ساخت 
پیچیده تری را نسبت به چاپگرهای سه 
بعدی معمول مقدور می سازد. با قابلیت 
مجهز کردن کاربر به دسترسی به نمونه 
اولیه سریع و توانایی باالی ساخت، این 
اختراع مقرون به صرفه با یک طراحی 
پیشرفته دارای مخزن همراه شده که از 
مسدود شدن پیشگیری کرده و از ایجاد 
یک چاپ رشته ای صاف اطمینان کسب 
شامل  آن  دیگر  های  ویژگی  کند.  می 
چند  پشتیبانی  ای،  ماده  چند  پشتیبانی 
دقت  با  رانش  مکانیزم  یک  و  اب��زاره، 
باالست که توسط پیچ های توپی کالیبره 
بدست  راهنمای خطی  های  ریل  و  شده 

آمده اند. 

من از تک تک شما 
دعوت به عمل می 
آورم که تبدیل به 

شریک روایت رشد 
هند شوید ... حمایت 

کامل از شما را 
تضمین می کنیم

نارندرا مودی
نخست وزیر هند
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مقادیر زیادی روغن حیوانی می باشد. تمام این 
ترکیبات برای ساعت ها و به آرامی در کنار 

یکدیگر پخته می شوند تا جایی که طعم تمام مواد 
غذایی در هم آمیخته و لقمه ای فراموش نشدنی را 
خلق کنند. حلیم تزئین شده با پیاز داغ و یک برش 

لیموترش، بصورت داغ سرو می شود. 

میتای مجیک
اگر در طی زمستان در دهلی باشم، همیشه مستقیم 

به سوی این شیرینی فروشی ویژه رهسپار می 
شوم که بهترین دودها، یک شیرینی شیری 

پرلعاب سرشار از مغزهای روغنی را دارد که از 
لذایذ فصلی است. این شیرینی همانند شکالت غنی 

به نظر رسیده، و کمی کشدار و لذت بخش است. 
میتای زمستانی دیگری که بسیار به خارج از 

دهلی و پنجاب سفر می کند، پینی است. این نیز 
یک شیرینی مقوی تهیه شده از لپه، صمغ درخت 

و دانه های روغنی است –بسیار گرمابخش در 
طی ماه های سرد. در ماهاراشترا، گوند و یا 

الدوهای کریستالی صمغ خوراکی بدلیل مفید بودن 
برای استخوان ها، از غذاهای محبوب زمستانی 
بشمار می روند. کریستال های صمغ خوراکی 

سرخ شده در روغن فراوان، با آرد گندم، شکر 
آسیاب شده و پودر هل ترکیب شده، جهت خنک 
شدن در گوشه ای کنار گذاشته شده و در نهایت 

بصورت الدوهای لذیذ فرم خواهند گرفت! 

نولن گور معموال 
برای تهیه ساندش، 

نوعی شیرینی بنگالی 
استفاده می شود

شیرین، زمینی و همانند طالی مایع 
– و این تنها خالصه ای از ویژگی 
های نولن گور کلکته، یا شکر زرد 

تهیه شده از خرماست
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نولن گور
شیرین، زمینی و همانند طالی مایع – و این تنها 
خالصه ای از ویژگی های نولن گور کلکته، یا 

شکر زرد تهیه شده از خرماست. این ماده غذایی 
ممکن است مانند یک گزینه نوظهور به نظر نرسد 
اما شیوه ای که قنادان بنگالی در طی سالیان از آن 

استفاده کرده اند بطور قطع آن را بصورت خوراکی 
درجه یک در هند درآورده است. نولن گور 

محصور در ساندش، روشوگوال و دیگر شیرینیجات 
بنگالی، و یا سرریز شده بر روی بستنی، برای 
بسیاری از متعصبین غذای بنگالی مایه افتخار 

است. روند تهیه آن از کارهای خسته کننده بوده و 
تنها در طی زمستان روی می دهد. با آغاز فصل، 

کوزه های تمیز سفالین جهت جمع آوری شیره خرما 
به درختان بسته می شوند که این شیره بعدا برای 
تهیه نولن گور در ظرف های فلزی جوشانده می 
شود. بهرحال این روزها یافتن این خوراک لذیذ 

زمستانی در بطری ها و لوله های بسته بندی شده – 
در تمام طول سال – کار مشکلی نیست!

حلیم
این غذای تک وعده ای، یک خوراک ریش ریش 

و گرم عالی برای مزه کردن در یک روز سرد 
زمستانی است. حلیم سنتی حیدرآبادی ترکیب 

خوشمزه ای از گوشت چرخ کرده، معموال گوشت 
گوسفند، گندم شکسته، عدس، ادویجات خاص و 

چپ: یک کاسه 
الدوی گوند

پایین: هند دارای 
انواع میتایی ها و 

یا شیرینیجات است 
که در طی زمستان 
خیلی مزه می دهند
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سوپ پایا
این صبحانه خوشمزه زمستانی با ترکیب پاچه گوسفند 

همراه با ادویه های انتخاب شده و روغن حیوانی 
تا حدی پخته می شود که چربی گوشت کامال ذوب 
شده و طعم درخشان خود را به سوپ پایا اهدا کند. 

در حالی که طرز تهیه خوراک از هر منطقه تا 
منطقه دیگر متفاوت است، طعم اصلی و گرمای این 
آبگوشت استخوان در همه جا نشان از یک خوراک 

زمستانی لذیذ هندی دارد. یک سوپ پایای سنتی 
سرشار از کلسیم، انواع ویتامین ها و مواد معدنی 

بوده و به معنای واقعی کلمه بدن را بصورت طبیعی 
گرم می کند. بهترین سوپ های پایا صبح زود در 

امتداد پیاده روهای باریک کائو گالیس )خیابان های 
مواد غذایی( در سرتاسر کشور سرو می شوند. 

پائونک
این خوراک ویژه زمستانی از گوجرات چیزی 

نیست جز دانه سورگوم یا ذرت خوشه ای لطیف 
و تازه که خیلی پیش از آماده شدن محصول برای 

برداشت از ساقه جدا شده اند. ساقه ها بر روی 
زغال چوب تفت داده شده و سپس تا زمانی که 

دانه ها از پوسته نرم آن بیافتند، ضربه می خورند. 
این مغزهای سبز رنگ اگر تازه خورده شوند بین 

دندان های شما ترکیده و طعم ظریف شیرینی ایجاد 
خواهند کرد، اما معموال به همراه فلفل، سیر و یا 

برگ لیمو همراه می شوند. پائونک به عنوان یک 
ماده غذایی دارای گرمای زیادی است و بنابراین 

جهت متعادل کردن تاثیر گرمادهی آن بر روی 
بدنتان، معموال با یک لیوان چاس رقیق )دوغ( 

دنبال می شود!

راست: حلیم

صفحه روبرو )از 
باال به پایین(: 

پائونک. سوپ پایا

حلیم سنتی حیدرآبادی ترکیب 
خوشمزه ای از گوشت چرخ کرده، 

معموال گوشت گوسفند، گندم شکسته، 
عدس، ادویجات خاص و مقادیر 

زیادی روغن حیوانی می باشد
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با وجود اینکه هند در سرتاسر چشم انداز گسترده اش 
تجربه های مختلفی از زمستان دارد، هنوز هم زمستان 

فصلی است که احتماال شما خواهان هیچ چیزی بیش 
از جمع شدن بر روی یک کاناپه گرم و نرم با یک 

بشقاب پر از غذای گرم و جوشان در دستتان نخواهید 
بود. و هیچ کمبودی از لحاظ لذایذ خوشمزه آشپزی در 

سراسر کشور وجود ندارد که در طی این فصل به گرم 
نگاه داشتن شما کمک کنند – از شمال تا جنوب و از 

شرق تا غرب، قادر به یافتن شمار بسیاری از غذاهای 
گرمابخش سنتی هندی خواهید بود. برخی از غذاهای 

محبوب من در اینجا هستند: 

سارسون دا ساگ و ماکی دی روتی
این غذا مایه افتخار پنجاب است. خاطرات کودکی من 

مملو از شاالپ شلوپ کاسه سارسون دا ساگ داغ با 
قطعه ای کره در آن است که برای ذوب نشدن سخت 

تالش می کند. برگهای تازه خردل تفت داده شده با 
ادویه های مختلف با ماکی دی روتی با مقداری روغن 
حیوانی بر روی آن و ساالدی از تربچه های ترد سفید 
همراه می شود... این خوراک دلپذیر و رضایت بخش 

است. برگ های سبز آنقدر تازه هستند گویی تازه چیده 
شده اند، و این غذا عالوه بر داشتن طعمی دلپذیر بسیار 

مغذی می باشد. روغن حیوانی مقداری کالری به غذا 
اضافه می کند، اما مزایای بسیار و خواص این خوراک 

برای سالمتی تضمین شده است. 

 یک زمستان

خوشمزه هندی
از سارسون دا ساگ نمادین و ماکی دی روتی در شمال 

هند تا پائونک در غرب هند و حلیم در سراسر مناطقش، 
در برخی از غذاهای لذیذ ویژه این کشور کاوش می کنیم

نوشته: سانجیو کاپور

یک کاسه سارسون 
دا ساگ سالم در 

حال بخار به همراه 
ماکی دی روتی
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گلزار ترانه سرا و کارگردان متوجه 
نیروهای بالقوه کانا شده و از بازی او 
در نقش های اصلی فیلم های مره آپنه 
)1971( و آچاناک )1973( بهره برد

جانب منتقدان پیش رفت. همکار سوپراستار او در 
فیلم شابانا عاظمی به خاطر می آورد: “من حیطه 
پوکار  کی  خون  تا  شاک  از  را  ها  فیلم  از  وسیعی 
بطور  و  ام،  کرده  بازی  وینود  کنار  در   )1978(
بردم.”  لذت   )1977( پاروریش  اجرای  از  ویژه 
بین سال های 1971 و 1982، کانا در 47 فیلم چند 
فری،  هرا  گیاراح،  اک  آئور  “اک  شامل  قهرمانی 

ضمیر و مقدر کا سکندر” درخشیده است. 
مانند  هایی  فیلم  در  که  زن  بازیگر  مالینی  هما 
میرا )1979( و پاتهار آئور پایال در کنار کونار به 
ایفای نقش پرداخته اظهار می دارد که در حالی که 
شد،  آشکار  اش  مردانه  بسیار  تصویر  در  بازیگر 
آسیب  و  نجیب  مردی  خشن،  ماسک  آن  پشت  در 
دارم،  یاد  به  “من  آورد  می  بخاطر  او  بود.  پذیر 
گلزار  و  وینود  من،  میرا،  فیلم  فیلمبرداری  هنگام 

صاحب دور هم نشسته و درباره معنویات صحبت 
می کردیم. به یاد دارم که یک بار به من گفت: “ای 
کاش می توانستم نقش میرا را بازی کنم. زیرا با او 

احساس همزاد پنداری می کنم.” 
دو  که  “الهو  فیلم  در  کانا  کارگردان  بهات، 
رنگ” )1979( اضافه می کند که “برای حضور 
“او  است.”  سپاسگذار  اش  زندگی  در  کانا  وینود 
کسی است که زندگی من را هنگامی که فیلمسازی 
من  استعداد  به  او  ایمان  کرد.  متحول  بودم  مشتاق 
در  بسیاری  برای  رساند.”  اینجا  به  مرا  که  بود 
انجمن فیلم هند، کانا همیشه بیش از تنها یک ستاره 
زیبایی  به  را  آن  عاظمی  شابانا  است.  کننده  خیره 
و  بخشنده  مرد  یک  “او  رساند:  می  نتیجه  این  به 
باشکوه بود و من همیشه او را همانند روزهای اول 

به یاد می آورم – خوش تیپ، گرم و بامالحظه.”

IP_PERS_BOOK.indb   10 17/01/18   4:51 pm



سینما

|  اکتبر – دسامبر 2017        |  82دور نماي هند 

باال و صفحه روبرو )چپ 
تا راست(: کانا با همسرش 
کاویتا کانا در معبد گلدن 
واقع در آمریستار. بازیگر 
به همراه آرجان باجوا، 
دارمندرا و شاهرخ خان در 
مراسم اجرای اول موسیقی 
یک فیلم. کانا به همراه 
همسر و پسرش، راهول 
کانا در یک مراسم

استفاده از بازی او در نقش های کلیدی در مره آپنه 
با  نیروهای خشن را  آچاناک )1973(  )1971( و 
آسیب پذیری های احساسی رو کند. گلزار صاحب 
فیلم  اولین  آپنه  “مره  گذارد  می  میان  در  اینگونه 
در  نیز  ما  و  بود،  کامل  قهرمان  یک  عنوان  به  او 
در  دوستان خوبی شدیم.  به  تبدیل  فیلم  حین ساخت 
را  جیتندرا  دوست  نقش  او   )1972( پاریچای  فیلم 
برعهده داشت و بنابراین توانستیم در طول پروژه 
فیلم  فیلمبرداری  طی  در  باشیم.  یکدیگر  کنار  در 
میم”  “ع  را  یکدیگر  که  کردیم  شروع  آچاناک، 
است  اینگونه  و  بنامیم!  من  عزیز  عنوان  خالصه 
حتی  کنیم.  می  همکاری  یکدیگر  با  همچنان  ما  که 
در فرودگاه ها و یا اماکن عمومی به محض اینکه 
کسی مرا صدا کند “ع میم” سریع متوجه می شوم 

که این وینود است.” 
زمان  در  ن��ادر  فیلم  یک   ،)1973( آچاناک 
قتل  مورد  از  گرفته  الهام  آوازی،  هیچ  بدون  خود 
ناناواتی بود و در آن، کانا نظرهای هیجان انگیزی 
را برای اجرایش دریافت کرد. با تالش برای بازی 
جمله  از  نامعمول  و  آمیز  مخاطره  های  نقش  در 
شاک متعلق به آرونا – ویکاس )1976(، که در آن 
به ایفای نقشی پیچیده و بالغ به عنوان یک مظنون 
به  قتل پرداخت، به سوی کسب تحسین بیشتری از 

او کسی است که 
زندگی من را هنگامی 
که فیلمسازی مشتاق 

بودم متحول کرد. 
ایمان او به استعداد 
من بود که مرا به 

اینجا رساند
ماهش بهات

فیلم ساز

او یک مرد بخشنده 
و باشکوه بود و 
من همیشه او را 

همانند روزهای اول 
به یاد می آورم – 
خوش تیپ، گرم و 

بامالحظه
شابانا عاظمی

بازیگر
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سفر کانا در سینمای 
هند شاهد ایفای طیف 

گسترده ای از نقش 
های گوناگون، از خشن 

و تاریک تا شوخ و 
عاشقانه بود

که  دارد  می  اظهار  دش  مرا  گائون  مرا  فیلم  در 
برای  بازیگر  این  فیلمبرداری  از  هایی  بخش  در 
معنای  به  اج��رای��ش،  به  واقعی  فضای  اف��زودن 
واقعی کلمه جان می دهد. او به یاد می آود که “او 
این بوده که چالش ها و موانع را  همیشه خواهان 
خود بازی کرده و از حضور بازیگر بدل اجتناب 
می کند. برای فیلم مرا گائون مرا دش، همیشه یک 
پزشک در موقعیت فیلمبرداری حضور داشت.” 

پس از حضور به یادماندنی کانا در نقش های 
ویژه در فیلم هایی مانند پوراب آئور پاشیم و عان 
میلو ساجنا، ترانه سرا و کارگردان، گلزار متوجه 
با  که  گیرد  می  تصمیم  و  شده  او  بالقوه  نیروهای 

ع����ان م��ی��ل��و س��اج��ن��ا 
)1970(

این  اک��ران  هنگام  احتماال 
حاکم  ک��ان��ا  راج���ش  ف��ی��ل��م 
کانا  وینود  اما  بود،  بالیوود 
اصلی  ک��ار  تبه  عنوان  به 
از  ای  منصفانه  م��ی��زان 
به  توجهات و تحسین ها را 

خود جلب کرد

مره آپنه )1971(
هنگامی که گلزار در اولین 
از  اش  کارگردانی  تجربه 
ک��رد،  استفاده  کانا  ب��ازی 
نیروهای خشن و آسیب پذیر 
بازیگر  و  آمیخته  هم  در  را 
عملکردی  ارائه  به  قادر  را 

پویا ساخت

آچاناک )1973(
این فیلم گلزار شاهد حضور 
افسر  یک  عنوان  به  کانا 
خود  همسر  که  است  ارتش 
را  خ��ود  سپس  و  کشته  را 
درگیر می کند. اجرای بالغ، 
بطور  او  موثر  و  ظریف 
تحسین  م��ورد  ای  گسترده 

قرار گرفت

امتحان )1974(
به  گرفته  ق��رار  توجه  م��ورد 
عنوان یکی از پرتحرک ترین 
از  او  تصویر  کانا،  اجراهای 
یک استاد آرمان گرا که برای 
دان��ش  از  گ��روه��ی  اص���الح 
آموزان سرکش تالش می کند، 

از بیاد ماندنی ترین هاست

خط خاطره
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کانا اولین قهرمان اصلی بالیوود بود 
که پیشه خود را با ایفای شخصیت 

های منفی آغاز کرد

بالیوود  مدرن  قهرمان  اولین  “وینود  کند  می  تایید 
با بازی در نقش شخصیت  بود که حضور خود را 
بخاطر  او  کاری  تبه  نماد  و  کرد.  آغاز  منفی  های 
و جذبه شخصیتش،  جذابیت صورت  کشنده  ترکیب 

بر روی مخاطبان تاثیر بالعکس داشت.” 
به  تبدیل  را  کانا  که  بود  ترکیب  همین  احتماال 

تنها بازیگری کرد که می توانست برتری دارمندرا 
به چالش  بلیط  گیشه فروش  در  را  باچان  آمیتاب  یا 
در  را  ستاره  کانای  که  بازیگر  کاپور  ریشی  کشد. 
آنتونی”  اکبر  “عمر  جمله  از  بسیاری  های  فیلم 
“او  دارد  می  اظهار  کرده  همراهی  “چاندنی”  و 
قادر  که  شد  می  دی��ده  بازیگری  تنها  عنوان  به 
مردانه  تصویر  با  سخت  رقابتی  برپاداشتن  به 
سوپراستار دارمندرا و تصویر مرد جوان عصبانی 
لیگ  کانا  بود.  هندی  های  فیلم  در  باچان  آمیتاب 
مختص به خود را داشت. حتی فروز خان قهرمان 
نیز نتوانست ضرباهنگ شیوه و تشعشع نورانی او 
کانا  سوپراستار  همکار  دارمندرا،  کند.”  کسب  را 
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بود.  کانا غیر متعارف  اول هم وینود  از همان 
دهه  کاران  تبه  از  تن  چند  گذشته،  چیز  هر  از 
دام عشق خود  در  را  توانستند شما  می   1970
“مرا  مانند  هایی  فیلم  در  او  اما  کنند؟  گرفتار 
پایال  آئور  پاتهار  و  مرا دش” )1971(  گائون 
و  حرکت  هر  در  کرد.  را  کار  این   )1974(
و  نظیر  بی  ای  شیوه  نگاه،  هر  در  جذابیتش 
حضوری متمایز بر روی صفحه نمایش وجود 
داشت. او در صنعت سینمای هند به عنوان یک 
ستاره  به یک  تبدیل  معرفی شد، سپس  کار  تبه 
و بعد یک عابد کامل )مشهور به سوامی وینود 
ایاالت  در  آشرامی  در  باغبان  یک  بهارتی، 
متحده امریکا( و حتی یک سیاستمدار شد! کانا 
پنجابی  بازرگان  خانواده  یک  در  شده  متولد 
در پشاوار، در سال 1947 به بمبئی مهاجرت 
امور  رشته  در  تحصیالتش  اتمام  از  پس  کرد. 

ستاره شدن
معرفی شده به عنوان یک تبه کار، پذیرفته شده به عنوان یک ستاره و 

در خاطر مانده به عنوان تندیسی که دل میلیون ها نفر را به دست آورده، 
وینود کانا یکی از مسیرهای در نوع خود بی نظیر بالیوود را طی کرده و 

یک میراث سینمایی غنی از خود برجای گذاشته است
نوشته: گورسیمران کائور

جان بخشیدن و

آغاز  را  خود  سلولوئید  به  سفر  باالخره  بازرگانی، 
اعظم،  مغول  تماشای  از  پس  که  رویایی   – کرد 
شاهکار کی آسف برای اولین بار در مدرسه شبانه 

روزی عزیز پنداشته شده بود. 
دوستان  از  را  کانا  که  کارگردان  بهات  ماهش 
اینگونه  دیدارشان را  اولین  دانست،  عزیز خود می 
به یاد می آورد: “اولین خاطره من از وینود مربوط 
گائون مرا دش” راج کوسال می  به مجموعه “مرا 
شود که در آن من دستیار سوم کارگردان بوده و او 
بازی می کرد. متعهد  تبه کار را  نقش جبار سینگ 
به برآورده کردن نیازهای بازیگر، از همان ابتدا با 
او صمیمی شدم –با وجود اینکه او یک ستاره رو به 
رشد و من فقط در حال تقال بودم.” بهات با این نکته 
موافق است که آغاز کار کانا در بالیوود – به عنوان 
تبه کار نقش اول در “من کا میت” )1968( – برای 
او  بود.  غیرمعمول  خود  زمان  اصلی  بازیگر  هر 

وینود کانا
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برای خلق الگوهای 
سوزنی غافلگیر 

کننده بر روی دستگاه 
بافندگی کمری مهارتی 

الزم است که هرگز 
توسط دستگاه انجام 

نمی شود
جنجوم گادی

طراح مد هندی

پارچه ها و لوازم تزیینی را شامل می شوند 
که از بخش های مختلف ایالت تهیه می شوند. 
“من همیشه با بافندگان روستا کار کرده و با 
آن  در  واقعا  که  سنتی  های  بافت  از  استفاده 
ام.  پرداخته  ها  لباس  خلق  به  دارند،  مهارت 
به راستی که با این نقوش و الگوهای ظریف، 

خالقیت و خبرگیشان بی مانند است.”
در یک حرکت مشابه، قالب آثار جنجوم 
شیوه  با  را  سنتی  ه��ای  ای��ده  ط��راح،  گ��ادی 
های  برش  آمیزد.  می  هم  در  معاصر  های 
او زیرکانه و تمیز بوده، و در آثار او طنین 
یافت می شود. طرح  صدای جوانان شهری 
به  متعلق  تیربین  روستای  متولد  گادی  های 
و  نقوش  هنر،  مبنای  بر  پرادش،  آروناچال 
رنگ های قبیله ای و تجربیات شخصی اش 
نقش می بندند که از زمان کودکی با تماشای 
مادرش هنگام بافت لباس های خود با استفاده 
گذاشته  سر  پشت  کمری  بافندگی  دستگاه  از 
سوزنی  الگوهای  “خلق  گوید  می  او  است. 
و  گیاهان  خصوصیات  با  کننده  غافلگیر 
در  نوآوری  و  صنعتگری  نیازمند  جانوران 
تکرار  دستگاه  توسط  بوده و هرگز  هم  کنار 

نمی شود.” 
ایالت آسام مشهور به ابریشم های نفیسش، 
خود را در قالب ارائه آثار بسیاری از طراحان 
نامدار نیز مشاهده می کند. درحالی که ابریشم 

هر  برای  انگیز  وسوسه  مجموعه  یک  آسام 
طراحانی  است،  ساری  شناخت  متخصص 
مانند دیراج دکا و مگنا رای مدهی، به شیوه 
سنتی  دستباف  های  پارچه  از  خود  متمایز 
قدردانی می کنند. دکا، زاده ی تیهو، شهری 
پارچه  از  آثارش  تمام  در  آسام،  در  کوچک 
های دستباف آسامی استفاده می کند. درحالی 
بر روی  تحقیقات  انجام  برای  این طراح  که 
انواع مختلف ابریشم منطقه به نقاط زیادی از 
این ایالت سفر کرده، بطور ویژه عاشق کار 
به  نیز  باشد. مدهی  اری و پت می  با موگا، 
نوبه خود اظهار می دارد که در آسام، صنعت 
بافت  و  پود  و  تار  از  سرشار  دستی  نساجی 
پتانسیل  که  است  نظیری  بی  و  عجیب  های 
تبدیل شدن به آثار زیبایی، نمایانگر بسیاری 
همانند  دارن���د.  را  منطقه  ه��ای  ارزش  از 
پیشه  با  تنها  نیز  او  از معاصرانش،  بسیاری 
پارچه های  در  که  کند  کار می  وران محلی 
دارند.  بودو تخصص  اری، موگا و  دستباف 
او می گوید “در حالی که چادرهای دستباف 
پیچیده ی مکال تجسمی از حیات وحش پارک 
ملی کازیرانگا هستند، لباس های دیگر شامل 
با خالقیت  بامبو( سنتی  نقوش جاپی )سایبان 
ها و الگوهای مدرن می شوند. تالش من حفظ 
که معرف شمال شرق  است  جذابیت سادگی 

می باشد.”
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در ناگالند، صنعتگران 
رنگ هایی مانند آبی 
تیره، قرمز و زرد و 
همچنین رنگ های 
طبیعی را بکار می 
برند. طرح ها نیز 

خطی و هندسی هستند

من با بافندگان 
روستایی کار کرده و 
از آثار بافندگی سنتی 
آنها بهره می برم. به 

راستی که با این نقوش 
و الگوهای ظریف، 
خالقیت و خبرگیشان 

بی مانند است

آنوپاما دایال
طراح مد هندی

یانا نگوبا
طراح مد هندی

اخیرا برگزار شده در ایتانگر، با نمایش مجموعه های متعلق 
به طراحانی که این مکان را خانه خود دانستند، بهترین های 
فنون  و  جوش  و  جنب  پر  های  رنگ  کرد.  ارائه  را  منطقه 
برق گردهم  و  پر زرق  برای خلق یک شیوه دوخت  پیچیده 
نمایشی که شمال شرق را وارد زندگی در اوج خود  آمدند، 
بیانگر  انگیز،  شگفت  آثار  این  به  سریع  نگاهی  حتی  کرد. 
داستان های بیشماری از منطقه می باشد؛ برای مثال، چطور 
هر قبیله ی ناگالند دارای بافتی متفاوت، پالت رنگ متمایز، 
از  فردی  به  منحصر  های  سبک  و  ویژه،  نگارهای  و  نقش 
کاربرد پارچه است. دایال اطالع می دهد “شیوه رنگ آمیزی 
در ناگالند، جوهر اصلی خلق بافت است. آنها از رنگ هایی 
های  به رنگ  و  کرده  استفاده  و زرد  قرمز  تیره،  آبی  مانند 
طبیعی پایبند هستند. طرح ها معموال خطی و نسبتا هندسی می 
باشند. بکار گرفتن پارچه ها ممکن است به شکل های متفاوتی 
پیچاندنش  شال،  عنوان  به  پارچه  تکه  یک  برداشتن  تنها  از 

مانند دامن و یا تبدیل آن به یک لباس کامل انجام گیرد.”
در آنوراچال پرادش، زنان شیوه های سنتی بافندگی را با 
مهارت بی نظیری اجرا می کنند – مهارتی که به معنای بیان 
یانا نگوبا، طراح زاده  و حفظ هویت قبیله ایشان نیز هست. 
ی این ایالت که به نمایش آثار خود در هفته مد شمال شرق 
سنت  از  سیراب  را  هایی  لباس  پرداخت،   )NEIFW( هند 
های سرزمین مادری اش خلق کرده و به آنها رنگ و لعابی 
مدرن و مد روز می دهد. طرح های رنگارنگ و مفرح او 

صفحه روبرو )چپ و 
راست(: آثار متعلق به 

طراح یانا نگوبا

پایین )از چپ با راست(: 
مجموعه ای مردانه با 
طراحی جنجوم گادی. 

مجموعه ای زنانه با 
طراحی دیراج دکا

IP_PERS_BOOK.indb   17 17/01/18   4:51 pm



W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   |        | 75اکتبر – دسامبر 2017  

چپ: آثاری از 
مجموعه ی الهام 

گرفته از شمال شرق 
“فایت اند فیست” 

متعلق به آنوپاما دایال 
طراح

صفحه روبرو: آثار 
یانا نگوبای طراح به 

نمایش درآمده در هفته 
مد شمال شرق هند 
(NEIFW) 2017
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طراح مد، آنوپاما دایال، در تصویری از سفرهایش 
به ناگالند در سال گذشته به ما می گوید که چگونه 
همراه با رییس قبیله ی ییمچونگرو گام هایش را با 
ضرباهنگ درام شکاف دار همساز کرد. همانطور 
که تجربیاتش را از سرتاسر ایالت بازگو می کند، 
کم کم متوجه می شوید که چطور تصاویر گرفته 
شده در ذهنش را در مجموعه ای با عنوان “فایت 
آمازون  مد  هفته  در  درآم��ده  نمایش  به  فیست”  و 
مثال،  برای  است.  کرده  ترجمه  جاری،  سال  هند 

خواهری با

طراحی
صنعت مد شمال شرق هند برفراز نگاه داشته شده توسط گروهی از طراحان 

جوان و پویا، هویت فرهنگی و زیبایی شناسی منطقه را به پیش می برد
نوشته : شارمی آدهیکاری

الگوهای شطرنجی شال رییس قبیله، تفسیر خود را بر 
روی یک ساری شش یاردی مشاهده کردند. شمال شرق 
هند با گوناگونی فرهنگی، میراث غنی و چشم اندازهای 
از  بسیاری  برای  بخش  الهام  ای  گنجینه  کننده،  خیره 
طراحان ساکن در سراسر کشور بوده و همچنین موجب 
شکوفایی ستاره های متعلق به خود می شود؛ مجموعه 
ای از طراحان جوان و پویا که به بیان واژه های زیبایی 

شناختی ایالت خانه خود به جهان می پرازند. 
 )NEIFW( سومین دوره هفته مد شمال شرق هند
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آنکیا بائونا
در  را  خود  های  ریشه  آسام  به  متعلق  سنتی  نمایش  شیوه  یک  بائونا،  آنکیا 
ایالت دنبال کرده و شامل رقص و  یا ساتراهای  صومعه های وایشناوایت و 
نمایش به همراه آهنگ و گفت و گو می شود. این شیوه خلق شده توسط گوروی 
)معلم( معنوی و اصالح گر اجتماعی، سانکارادوا )1449-1568(، به حفظ 
بقایای سنت نمایش سانسکریت می پردازد. لباس های درخشان در رنگ های 
مختلف، اجرای ترانه هایی با صداهای عمیق و زیبا، ریتم ها و ملودی های 
پرشور با استفاده از طبل ها، سنج ها و فلوت ها، و جریان بی نظیر حرکات 

نمایشی از ویژگی های متمایز این شیوه از هنر نمایش قومی هستند.

کودیاتام
کودیاتام، شیوه ای از هنر 
نمایش قومی کراال، تنها 

شیوه باقی مانده از نمایش 
سانسکرت با سنتی 2,000 
ساله است. یکی از قدیمی 
ترین سنت های نمایشی 

زنده هند که توسط یونسکو 
به عنوان میراث فرهنگی 
نامحدود بشریت شناخته 

شده است. 

رامان
عضو دیگری از فهرست 
میراث فرهنگی نامحدود 

بشریت یونسکو، جشنواره 
رامان و نمایش تشریفاتی 
مذهبی آن به عنوان یک 

رویداد فرهنگی چند منظوره 
در روستاهای دوقلوی سالور 
– دونگرا واقع در اوتارکاند 

برگزار می شود.

راملیال
احتماال در میان مشهورترین 
اشکال نمایش قومی در هند، 
راملیال در ایاالت متعددی 
در سراسر کشور برگزار 

می شود. بطور سنتی، 
راملیال شامل تصویر به 
نمایش درآمده ی رامایانا 

در طی جشنواره ناوراتری 
می باشد.

شیوه های دیگر
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تماشا
دارای  ماهاراشترا  از  قومی  هنر  شیوه  یک  تماشا،  که  است  این  بر  باور 
کننده،  این شیوه هنر موزیکال سرگرم  باشد.  از 300 سال می  بیش  قدمتی 
شامل بزن و بکوب و ساز و آواز بسیار می شود. اجرای یک تماشای سنتی 
صحیح، ترکیبی از چندین فرم هنر سنتی از جمله باتاوانی )سوال و جواب 
در قالب موسیقی(، گانا هاوانانا )داستان های اساطیری خوانده شده از طریق 
موسیقی(، واگا )نمایش( و الوانی )رقص( است. یک گروه تماشا، معموال 
شامل حدود 100 عضو شامل هنرمندان، کارگران، آذوقه رسانان، رانندگان 
و کارکنان دیگر شده که برای سازماندهی اجراهای متعدد در سراسر ایالت، 
به مدت هفت تا هشت ماه در سال سفر می کند. اجرای یک تماشا به خودی 
جداگانه  های  بخش  که شامل  برد  می  تا هشت ساعت زمان  بین شش  خود 
برای گروه های مختلف تماشاگران – زنان، سالمندان، جوانان و ... – شده و 

همچنین دارای شیوه ها و چاشنی های متفاوت  در هر منطقه می باشد.
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نائوتانکی
نائوتانکی با توجه به 

زادگاهش در ایاالت اوتار 
پرادش و بیهار، شامل یک 
سیستم موسیقی پیچیده با 

واحدهای شمارش مخصوص 
به خود نظیر دوها )دو 

بیتی(، چائوبوال )رباعی( 
و... می شود. از ویژگی 
های شایان توجه آن می 

توان گفت و گوهای نمایشی 
و شماری از رقص های 

پرجنب و جوش را نام برد. 

یاکشاگانا
یاکشاگانا، یک شیوه رقص – نمایش محبوب اجرا شده در کارناتاکا، در کاساراگاد، 
در  ها  سال  طی  در  که  نمایش  این  است.  مرسوم  نیز  کراال  بخش  ترین  شمالی 
موقعیت دوم به عنوان شکلی از هنر معبد اجرا شده، هنوز هم در طی جشنواره 
های معابد منطقه از اجزای جدایی ناپذیر برنامه های فرهنگی به شمار می آید. 
بطور سنتی، بازیگران یاکشاگانا دارای آرایش صورت استادانه بوده و تاج های 
بزرگ، لباس های پر جنب و جوش و زیورآالتی بر تن می کنند که به معنای ایجاد 
عمق بزرگتری از زندگی در اطراف شخصیت هاست. همانند بسیاری دیگر از 
شیوه های نمایش قومی در هند، موضوعات انتخاب شده برای نمایش از حماسه 
های اساطیری – بویژه رامایانا و ماهابهاراتا – برگرفته می شوند. گروه موسیقی 
و  ها(  )سنج  چنگیال  جمله  از  موسیقی  آالت  شامل  یاکشاگانا  اجرای  یک  همراه 

االتاالم )سنج های کوچک( می شود.

بهاند پاتر
این شیوه نمایش قومی در 

جامو و کشمیر با عنوان بهاند 
پاتر شامل نه تنها رقص بلکه 
گفت و گو هم شده و به منظور 

افسون مخاطب بازی می 
شود. صحنه های نمایش از 
موضوعات زندگی معمولی، 
سنت های اهالی و معضالت 
معاصر برگرفته می شوند. 

کاریاال
کاریاال سرچشمه گرفته از 
هیماچال پرادش، با تنوع 

بومی بسیار در سراسر ایالت 
اجرا می شود. در پیش زمینه 
ی اجرای کاریاال نوای طبل 
وجود داشته و با حداقل لوازم 
و لباس ها، اغلب شامل کمدی 

و رقص می شود. 

شیوه های دیگر
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در  پیش  سال  خیلی  دسامبر  ماه  در  شبی  پایانی  ساعات  در 
سفری به روستای مادری ام در تودرتوی پاشیم مدینیپور واقع 
در بنگال بود که برای اولین بار اجرای جاترا پاال را تماشا 
کردم. تمام چیزی که در آن زمان می دانستم این بود که آنچه 
می دیدم اجرای یک نمایش در فضای باز با موسیقی بلند و 
بازیگرانی در لباس های پر زرق و برق است. همانطور که 
بر روی شانه های پدرم نشسته بودم، ذهن پرورش یافته من 
در شهری کوچک، توان درک دلیل اینهمه هیجان را نداشت. 
غوغای تماشاگران با ورود مردی در لباس پادشاه بر روی 
صحنه نمایش خاموش شد، و مابقی نمایش چنان تاثیری در من 

جاترا
قومی  نمایش  های  شیوه  از  یکی  جاترا 
گردد.  برمی   16 قرم  به  که  است  بنگال 
نقل  پاال، جهت  جاترا  عنوان  با  ها  بازی 
های  اسطوره  از  برگرفته  های  داستان 
اجتماعی  موضوعات  یا  و  تاریخ  هندی، 
کالم،  ب��دون  موسیقی  آواز،  از  معاصر 
می  بهره  سخنگویی  تک  و  گو  و  گفت 
برند. واژه بنگالی “جاترا” به عنوان سفر 
ترجمه شده و در حالی که در اصل جاترا 
به عنوان گونه ای نمایش موزیکال اجرا 
می شده، هم اکنون این شیوه تکامل یافته 
و  نوازی  بداهه  نثر،  گفتگوهای  شامل  و 

تعامالت خنده دار نیز می شود.

بسیاری از شیوه های نمایش قومی سراسر هند در کنار یکدیگر، به بافت 
پرده جذابی از میراث هنر نمایش کشور می پردازند که در آن هر منطقه 

دارای رایحه ی متمایز مخصوص به خود نیز هست
نوشته: شراباستی مالیک

فرهنگ صحنه نمایش

برجای گذاشت که تا امروز همچنان در خاطرم باقی مانده است. 
تنوع  منزل  هند  پهناور  سرزمین  که  همانطور  دقیقا 
بیشماری از غذاها، زبان ها و شیوه های فرهنگی است، شیوه 
های نمایش قومی سراسر کشور نیز به بافت پرده های پرجنب 
و جوشی از سنتی های هنر نمایشی می پردازند که در هر 
منطقه با دیگری متمایز است. درحالی که برخی قسمت هایی 
به  نمایش می دهند، دیگران  از حماسه های اسطوره ای را 
پردازند.  از زندگی روزمره روستا می  هایی  نمایش صحنه 
در اینجا چهار شیوه در میان آنها نام برده شده که تجربه آنها 

خالی از لطف نیست.
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تغییراتی دریافت کرده است.  قرن های 18 و 19 
حاکم   )1846–1813( تیرونال  سواتی  مهاراجه 
هند  در  تراوانکور  به  مشهور  ای  شاهزاده  دولت 
با  هنرمندی  و  شاعر  آهنگساز،  یک  بریتانیایی، 
استعدادهای متعدد بود که موجب شکوفایی موهینی 

یاتام در دوران سلطنتش شد. 
واالتول نارایانا منون شاعر، ملی گرا و اصالح 
طلبی که در بین سال های 1878 تا 1958 در قید 
حیات بود، تا حد زیادی به احیا و ایجاد محبوبیت 

نمایش  شیوه  شامل  کراال  هنری  اشکال  از  بسیاری 
رقص کاتاکالی یاری رسانده، اما او برای گسترش 
نیز تالش کرده و مرکز هنری کراال  یاتام  موهینی 
اندازی  راه  را  کراال  تریشور  در  واقع  کاالمانداالم 
کاالمانداالم   ،)20( بیستم  قرن  طی  در  است.  کرده 
ارشد  التحصیالن  فارغ  از  یک  آما،  کالیانیکوتی 
و  اج��را  احیا،  در  ای  افسانه  نامی  کاالمانداالم، 

آموزش موهینی یاتام بشمار می رفته است. 
امروزه، موهینی یاتام تنها “رقص افسونگران” 
این رقص موضوعات را  نیست. ممارست کنندگان 
فقط از میان داستان های معمول متعلق به خدایان و 
انتخاب نمی کنند، بلکه به معضالت بشری  الهه ها 
از جمله روند پیری، حقوق زنان، و سواالت ابدی 
میان  از  پردازند.  نیز می  به جنگ و صلح  مربوط 
رقصندگان و مربیان مشهور موهینی یاتام می توان 
شیواجی،  بهاراتی  جمله  از  شماری  انگشت  تعداد 
سوناندا  منون،  جایاپرابها  ب��اال،  اومچری  دیپتی 
متیل  و  وارم��ا،  گوپیکا  کریشنان،  پ��االوی  نائیر، 

دویکا را نام برد. 

امروزه، رقصندگان موهینی یاتام 
موضوعات خود را تنها از میان 

داستان های خدایان و الهه ها 
انتخاب نمی کنند، بلکه به معضالت 

بشری نیز می پردازند 
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درست: هنرجویان در 
حال تمرین در کراال 
کاالمانداالم واقع در 

تریسور، کراال

پایین و صفحه روبرو: 
حاالت چهره از جنبه 

های حائز اهمیت 
موهینی یاتام هستند

شود؛  می  آسان  شود،  می  بندی  طبقه  آن  مجموعه 
بیان مفاهیم  نرم، ظریف و زیبا، مشخصاتی برای 
شاسترا،  ناتیا  اول  فصل  در  زیبایی.  و  عاشقانه 
دارد  می  اظهار  بهاراتا،  متن،  ای  افسانه  نویسنده 
ویژه  بطور  حرکات  از  نوع  این  اجرای  برای  که 
از رقصندگان زن دعوت کرده است، زیرا که بدن 
احتماال  نیست.  حرکات  این  اتمام  به  قادر  مردانه 
امروز این دیدگاه مورد بحث قرار گرفته، چرا که 
آموزش بدن برای اجرای حرکات زیبا به جنسیت 
به  اگرچه  بنابراین،  شود.  نمی  مربوط  رقصنده 
توسط  ها  قرن  برای  یاتام  موهینی  معمول  طور 
رقصندگان زن اجرا شده، اما امروزه چندین تن از 
اند.  به چالش کشیده  این کلیشه را  رقصندگان مرد 
از این میان نام کی ام آبو شایان توجه است؛ که بر 
موهینی  مرد  نماینده  اولین  تنها  نه  گزارشات  طبق 
یاتام برای دریافت دکترای خود در این رشته بوده 
پژوهشگر  اولین  همچنین  که   ،)2015 سال  )در 
مسلمانی است که اقدام به چنین عملی کرده است. 

و  بوده  ای  پیچیده  تاریخ  دارای  یاتام  موهینی 
هیچ توافق روشنی روی خاستگاه آن وجود ندارد. 
نام  به  اشاره  با  شده  یافت  متون  اولین  که  درحالی 
شده،  دیده   16 قرن  به  متعلق  اثری  در  هنر  این 
در طی  یاتام  که موهینی  توافق شده   باور  این  بر 
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ای  العاده  فوق  شکل  به  یاتام  موهینی  موسیقی 
گروه  یک  افزاید.  می  اش  جذبه  و  تاثیرگذاری  به 
ارکستر موهینی یاتام بطور ویژه شامل یک خواننده 
و چندین ساز کوبه ای و ملودیک می شود. همراهی 
می  ایجاد  ماداالم  یا  و  مریدانگام  یک  توسط  ریتم 
حال  و  شور  ب��رای  نیز  ت��االم  یا  و  ها  سنج  ش��ود. 
گیرند.  می  ق��رار  استفاده  م��ورد  ریتم  به  بخشیدن 
دو  هر  یا  و  وینا  یا  فلوت  توسط  مودیک  همراهی 
نواخته می شود. یکی از سازهای همراه مهم، اداکا 
چوب  با  که  است  شنی  ساعت  شکل  به  طبل  یک 

نواخته می شود.  

سانگیتام  سوپانا  به  ک��راال  کالسیک  موسیقی 
سوی  به  که  هایی  گام  به  “سوپانام”  است.  مشهور 
ی  فلسفه  دارد.  اشاره  شوند  می  برداشته  زیارتگاه 
رفتن  باال  از  استعاره  مذهبی،  آواز  از  شیوه  این 
زاهد از پله های زیارتگاه برای نشان دادن افزایش 
شدن  نزدیک  با  گام  هر  در  طالب  اشتیاق  و  شور 
با سوپانا  اغلب  یاتام  است. موهینی  الهی  اهداف  به 
با  رقصندگان  اگرچه  ش��ود،  می  همراه  سانگیتام 
اجرای  به  نیز  کارناتیک  موسیقی  محبوب  قطعات 

رقص می پردازند.
کالسیک  نمایش  و  رقص  دیگر  اشکال  همانند 
توان  می  نیز  را  یاتام  موهینی  های  ریشه  هندی، 
هنرهای  نظیر  بی  مجموعه  شاسترا،  ناتیا  در 
های  قرن  به  متعلق  و  سانسکریت  زبان  به  نمایشی 
در  کرد.  دنبال  میالد  از  پس   2 و  میالد  از  پیش   2
مختلف  های  شیوه  درباره  که  هنگامی  رساله،  این 
مطالعه  مختلف  انتقال حاالت  اجرای حرکات جهت 
در  یاتام  موهینی  که  ای  شیوه  تشخیص  کنیم،  می 

کی ام آبو اولین نماینده مردی است 
که مدرک دکترای موهینی یاتام را 

دریافت کرده است
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صفحه روبرو: 
رقصندگان موهینی 
یاتام در تیرووانان 

تاپورام، کراال

راست )باال به پایین(: 
پاالوی کریشنان نماینده 

موهینی یاتام در طی 
اجرای تک نفره. مانا 

جیپاپباخ
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کراال، ایالتی در گوشه جنوب غربی هند، گرچه 
خط  آن  باریک  شکل  رسد،  می  نظر  به  کوچک 
آن همچنین خانه  نمای  و  دربر گرفته  را  ساحلی 
شمار زیادی از اشکال هنری می باشد. از میان 
اشکال هنرهای نمایشی متعدد که متعلق به کراال 
هستند، موهینی یاتام وجود دارد که نامش بطور 
ترجمه  افسونگران”  “رقص  عنوان  به  معمول 
شده است. حرکات برازنده بدن اجرا کننده، لباس 
به  صورتش  طراحی  او،  طالیی  و  کرم  های 
یادآور آپساراس آسمانی باشد، موهای  شکلی که 
حلقه  سر،  طرف  یک  در  شده  جمع  سرمستش 
شده با گل های سفید، و موسیقی هیجان انگیزی 
تجربه  به  کند  می  همراهی  را  اینها  همه  که 
بصری و  صوتی  زیبایی  حس  از  نظیر  بی   ای 

می افزایند. 
حرکات تابنده ویژه بدن رقصنده در موهینی 
یاتام به شکل جادویی مخلوق تصوراتی است که 
برای ما یادآور کراال هستند: درخت های نارگیل 
مملو  آسمان  برابر  در  تاب  و  پیچ  حال  در  بلند 
نرمی  به  باریک  های  تنه  بارانی،  ابرهای  از 

افسونگری
نمایش

از میان هنرهای نمایشی متعدد که متعلق به کراال هستند، موهینی یاتام، یک شیوه 
رقص کالسیک است که زیبایی، نمایش و عمق موضوع را در هم می آمیزد

نوشته: آنجانا راجان

امواج  شدن  پایین  و  باال  برگشان؛  پر  های  ساقه 
خروشان دریای عرب؛ یا تپه های ناهموار، شاخ 
کائوچو.  یا  تاپیوکا  میوه،  درختان  سبز  برگ  و 
آن  در  نفر  یک  که  انگیزی  شگفت  تصویر  هر 
برای  کند که  پردازی  یا خیال  و  غوطه ور شده 
او یادآور کراال باشد را می توان در پیچ و تاب 
ظرافت  رقصنده،  کمر  عمیق  های  چرخش  و 
پا  و  دست  نرم  های  کشش  و  حاالتش،  تقارن  و 
دیگری جاری می شوند،  به  از حالتی  که گویی 

دید.  هماهنگ 
و  زیبایی  به  مربوط  تنها  یاتام  موهینی  اما 
های  رقص  اشکال  دیگر  همانند  نیست.  ظرافت 
هنرهای  از  نیز  رق��ص  ای��ن  هندی،  کالسیک 
همچنین  و  سرایی  داستان  جذاب  بسیار  تجسمی 
به  بشری  احساسات  ک��اوش  ب��رای  ای  رسانه 
شمار می آید. برای انتقال ترانه آهنگ که توسط 
از  رقصنده  شود،  می  اجرا  همراه  ی  خواننده 
تمامی واژگان حرکات شامل حاالت چهره، یک 
همچنین  و  دست،  حرکات  از  پیچیده  نامه  لغت 

حاالت و حرکات پا بهره می برد. 

صفحه روبرو: بطور 
سنتی موهینی یاتام 

توسط رقصندگان زن 
اجرا می شود
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هاریواالب سانگیت سامالن
ترین  قدیمی  روی��داد  این  که  است  این  بر  ب��اور 
در  که  است  هند  در  کالسیک  موسیقی  جشنواره 
سال 1875 توسط بابا هاریواالب، قدیس و نماینده 
خاطره  تکریم  در  هندوستانی  کالسیک  موسیقی 
آغاز  گیری  تولجا  سوامی  خود،  )معلم(  گوروی 
دوره ی  دومین )142(  و  است. صد و چهل  شده 
این جشنواره در سال جاری در جالندار واقع در 
خاطره  و  یاد  از  تجلیل  به  و  شده  برگزار  پنجاب 
یافته  اختصاص  آمونکار  گیریجا دوی و کیشوری 
است. هر ساله هزاران تن از عالقمندان به موسیقی 
از سرتاسر کشور و آنسوی مرزها نیز برای لذت 

گرد  برجسته  هنرمندان  ی  زنده  اج��رای  از  بردن 
هنرمندان  از  قدردانی  و  تشویق  جهت  آیند.  می  هم 
به  پراتیوگیتا  سانگیت  هاریواالب  بابا  شری  آتی، 
شده  سازماندهی  جشنواره  این  از  بخشی  عنوان 
زنده  اج��رای  شانس  رقابت  ای��ن  برندگان  اس��ت. 
را جشنواره  بعدی  دوره  اصلی  صحنه  روی   بر 

خواهند داشت. 

جشنواره موسیقی ساپتاک 
و  سی  میزبان  نقش  گوجرات  در  واق��ع  احمدآباد 
موسیقی  سالیانه  جشنواره  دوره   )38( هشتمین 
ایفا  ژانویه 2018   13 تا   1 از  را  ساپتاک 2018، 
خواهد کرد. اولین دوره این رویداد موسیقی در سال 
شانکار  راوی  پاندیت  سیتار،  استاد  توسط   1980
توسط یک  شده  سازماندهی  آتی،  دوره  شد.   افتتاح 
با  جلسه   50 از  بیش  شامل  عمومی  خیریه  بنیاد 
و  بوده  هنرجو   40 و  هنرمند   200 حدود  حضور 
دروپاد  از  را  هندی  کالسیک  موسیقی  طیف  تمام 
گاراناهای  و  ها  شیوه  ارائه  با  تومری،  تا  کایال  و 

متنوع پوشش خواهد داد.

باور بر این است که هاریواالب 
سانگیت سامالن، قدیمی ترین 

جشنواره موسیقی کالسیک هند 
می باشد
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سکرید، پوشکار، راجستان
برگزار می  دسامبر هر سال  در  پوشکار  سکرید، 
ورک  تیم  توسط  شده  برگزار  جشنواره  این  شود. 
به  عالقمندان  برای  نظیر  بی  ای  دروازه  آرت، 
از  فرحبخش  تجربه  یک  ایجاد  که  است  موسیقی 
جلسات  یوگا،  آموزشی  های  کارگاه  آواز،  اجرای 
میراث  راهپیمایی  راهنما،  حضور  با  مراقبه 
فرهنگی در شهر و برگزاری بسیاری برنامه های 
جشنواره  این  هرساله،  کند.  می  تضمین  را  دیگر 
برخی از قدرتمندترین و متنوع ترین اجراکنندگان 
گوناگون  موسیقی  های  از سنت  المللی  بین  و  ملی 
 – کالسیک  و  فولکلور  کاپال،  انجیل،  صوفی،   –
و  تاریخ  از  عمیقی  نفوذ حس  تحت  شهری  در  را 
این   ،2017 سال  در  آورد.  می  هم  گرد  معنویت 
برنده  پرکاشن  نوازنده  حضور  به  مزین  جشنواره 
جایزه گرمی، ویکو وینایاکرام، و خوانندگانی چون 
البوراتوریوم  شد.  ست  کاویتا  و  اگروال  راشمی 
لهستان  از  از زنان خواننده کاپال  پایزنی، گروهی 
مرکز  و  فونیک،  پلی  و  سنتی  آواز  به  مشهور 
اختصاص  نپالی  سازمان  یک  سینگینی،  تحقیقات 
مناطق  موسیقی  و  رقص  ترویج  و  حفظ  به  یافته 
مخاطبین  که  بودند  اشخاصی  میان  در  نیز  هیمالیا 
را به خود جذب کردند. تماشای اجراها برای همه 
اما برای شرکت در راهپیمایی میراث  آزاد است، 

فرهنگی ثبت نام قبلی الزم می باشد. 

در جهت عقربه های 
ساعت از باال: یک 
اجرا در هاریواالب 

سانگیت سامالن. 
یک کنسرت موسیقی 

کالسیک در معبد 
میناکشی در مادورای، 

تامیل نادو. کارگاه 
آموزشی ناگادا در 

سکرید، پوشکار. یک 
اجرا در هاریواالب 

سانگیت سامالن

صفحه روبرو: )چپ 
تا راست(: اجرای باله 
در سکرید، پوشکار. 

این جشنواره یک 
راهپیمایی فرهنگی نیز 

ارائه می کند

IP_PERS_BOOK.indb   31 17/01/18   4:52 pm



W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   |        | 61اکتبر – دسامبر 2017  

هر  هند،  موسیقی  میراث  جشن  برگزاری  با 
ساله جشنواره های موسیقی کالسیک، گاه همزمان 
در  کامال  موارد  بقیه  در  و  دیگر  رویدادهای  با 
خدمت هنر، در سرتاسر کشور برگزار می شوند. 
در  جالندهار  تا  کراال  در  تیرووانانتاپورام  از 
در  کلکته  تا  گوجرات  در  احمدآباد  از  و  پنجاب، 
با گردهم آوردن  بنگال، هر منطقه از این کشور 
نمایندگان مشهور و همچنین استعدادهای نوظهور 
ملودی  شبهای  به  بخشیدن  ح��ال  و  ش��ور  ب��رای 
با میراث غنی موسیقی  بیعت خود را  آزاد،  های 
جشنواره  این  بخشند.  می  تجدید  هندی  کالسیک 
و  جوش  و  جنب  پر  دهنده،  تکان  موسیقی  های 
سنتی، یادآور نوازندگان افسانه ای بوده، به سنت 
های باستانی ادای احترام کرده و افسانه هنرهای 
نمایشی هند را به پیش می برند. با توجه به فصل 
جشنواره های موسیقی کالسیک در هند، در اینجا 
این  ترین  محبوب  از  نمونه  چهار  از  نوایی  به 

جشنواره ها گوش می سپاریم. 

دهلی،  کالسیک  موسیقی  ج��ش��ن��واره 
دهلی نو

دهلی  کالسیک  موسیقی  جشنواره  دوره  هشتمین 
در  کامانی  تئاتر  آمفی  سالن  در  ش��ده  برگزار 
نوازندگان  و  خوانندگان  از  برخی  میزبان  اکتبر، 
پرطرفدار هند و همچنین هنرمندان جوان باارزش 
بوده است. در سال جاری، این رویداد پنج روزه 
و  پاریشاد  کاال  ساهیتیا  توسط  مشترک  بطور 
سازمان هنر، فرهنگ و زبان دولت دهلی سازمان 
دهی شد. در روز نخست، یک دقیقه سکوت برای 
کار،  کهنه  کالسیک  خواننده  یاد  داشت  گرامی 
گیریجا دوی مشاهده شد که با موسیقی تجلیل پادما 
شری پروین سلطان از آپاجی، آنطور که گیریجا 
دوی شناخته شده بود، و سپس اجراهای نوازندگی 
و خوانندگی جذاب توسط هنرمندانی مانند پاندیت 
آجوی چاکرابارتی، نوازنده فلوت آجی پراسانا و 
سوپوری  بهاجان  و  سوپوری  آبهی  سنتور  اساتید 

دنبال شد. 

هنگامی که سنت

سلطنت می کند
با توجه به فصل جشنواره های موسیقی کالسیک در هند، از این میان شما را 
به نگاهی اجمالی به چهار نمونه از جشن های سالیانه پر جنب و جوش که 

میراث موسیقی این ملت هستند، دعوت می کنیم
نوشته : شیلپی ای سینگ
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سفر زائران 
ویندهیا  های  کوه  رشته  تالقی  نقطه  آمارکانتاک، 
هندو  باستانی  زیارتی  مراکز  از  یکی  ساتپورا،  و 
سرچشمه  همچنین  مکان  این  شود.  می  محسوب 
است.  جوهیال  و  سونه  ن��ارم��ادا،  رودخ��ان��ه  سه 
کلمه  واقعی  معنای  به  تجربه  یک  کسب  ب��رای 
 MPTDC مینیمالیست، در چادرهای استراحتگاه
خود  با  رودخانه  بستر  کنار  در  و  گزیده  اقامت 
یکی  بستر  نارمادا،  رودخانه  سواحل  کنید.  خلوت 
اومکارشوار   – هند  در  جیوتیرلینگا  زیارتگاه   12
شیپرا،  رودخانه  سواحل  امتداد  در  باشد.  می  نیز 
واقع  هندوییسم  مقدس  از هفت شهر  یکی  اوجاین، 
شده است. با قدمتی به درازای 600 سال پیش از 
بزرگترین  مال،  کومبها  جایگاه  مکان  این  میالد، 

 12 هر  که  هست  نیز  جهان  مذهبی  گردهمایی 
سال یکبار روی می دهد.

خوشگذرانی عشاق 
برای  چاندری  و  ماهشوار  تاریخی  شهرهای 
دستباف  های  پارچه  از  شده  تهیه  های  ساری 
برای  خرید  که  حالی  در  دارن��د.  شهرت  خود 
دو  این  تجربه  برای  راه  بهترین  دلتان  خوشایند 
رنگ  پارچه،  بافت  روند  تماشای  است،  شهر 
نیز  را  دستی  نساجی  کارگاه  با  کار  و  آمیزی 
دور  خیلی  نه  ای  فاصله  با  داد.  دست  از  نباید 
از این شهر، ایندور، شهری مشهور به غذاهای 
شکموها،  ب��رای  اس��ت.  گرفته  ق��رار  خوشمزه 
در  روز  یک  کردن  سپری  برای  راه  بهترین 
اینجا، آغاز روز با بشقابی پر از پوها – جالبی 
و  ها  نمکین  از  ای  گسترده  تنوع  آن  بدنبال  و 
گردش  رساندن   اوج  به  باالخره  و  ها  گاجاک 
نام  به  شهر  مشهور  غ��ذای  ب��ازار  به  رفتن  با 

“سارافا بازار” است.

برای شکموها بهترین راه برای 
آغاز سپری کردن یک روز در 

شهر ایندور، بشقابی از پوها – 
جالبی است
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و  سیاه  گوزن  یک  باراسینگها،  منزل  که  بروید 
پنچ،  در  باشد.  می  مخملی  گردنبندی  با  طالیی 
و  گوند  قبیله  به  پیوستن  ب��رای  زی��ادی  شانس 
هنرمندان  داشت.  خواهید  آنها  سنتی  هنر  تحسین 
بوم  عنوان  به  دیوارها  و  در  از  استفاده  با  گوند 
از  شده،  امضا  الگوهای  خلق  جهت  نقاشیشان، 
رنگ های زرد و سیاه بهره می برند. باری که 
سرشار  قبایل  فرهنگ  و   ها  جنگل  از  را  خود 
خود  خستگی  و  شده  خیس  دهید  اجازه  کردید، 
مادهیا  مباهات  طبیعی  های  آب  شگفتی  در  را 
شهر  کیلومتری   25 حدود  در  بشویید.  پرادش 
باشکوهی  و  بزرگ  شکل  نعلی  آبشار  جبالپور، 
شده،  شناخته  هند  نیاگارای  عنوان  با  عموما  که 
بداگهات  در  واقع  دواندهار  است.  گرفته  قرار 
های  سکانس  از  بسیاری  برای  عالی  موقعیتی 

رویایی بالیوود بوده است!

باال: ببری در پارک ملی کانها

صفحه روبرو )چپ به 
راست(: سابودانا کیچری. 
شیوانی دهار، متخصص 

صنایع دستی در حال نشان 
دادن کار با ماشین بافندگی 
دستی در یک بازار بزرگ 

سازماندهی شده توسط دولت 
مادهیا پرادش

روز 1
پس از ورود به گوالیور 

راهی راهپیمایی برای تماشای 
میراث فرهنگی قلعه گوالیور، 

کاخ جای ویالس و سارود 
گر، موزه موسیقی احداث شده 

به افتخار استاد حافظ خان 
شوید

روز 2
شیوپوری، پایتخت تابستانی 
سابق خاندان سلطنتی شیندیا 

از گوالیور بخاطر وجود 
چهاتری هایش )مقبره های 

سلطنتی( بسیار مشهور است. 
در هنگام غروب خورشید 
به اورچا رسیده و شب را 

در کنار ساحل رودخانه بتوا 
سپری کنید. 

روز 3
برای رسیدن به خواجوراهو 
و تماشای طلوع خورشید با 

منظره معابد، زودتر حرکت 
کنید. برای دریافت اطالعات 

دقیق تر، از کیوسک 
گردشگری واقع در کنار باجه 

بلیط یک راهنمای صوتی 
اجاره کنید. 

روز 4
یک روز را در دواندهار 

واقع در بداگهات سپری کنید. 
در هنگام عصر، برای دیدن 

حیات وحش ایالت به سوی 
باندهاوگر رهسپار شوید. 

برای کسب اطالعات بیشتر 
از این وبسایت دیدن کنید: 

mptourism.com

چهار  س��ف��رن��ام��ه 
گوالیور  از  روزه: 

تا باندهاوگر
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طبیعت سخاوت 
فاصله  به  همه   – باندهاوگر  و  پنچ  کانها، 
میان  از   – جاده  راه  از  یکدیگر  چند ساعتی 
و  ب��وده  ببر  ش��ده  حفاظت  مناطق  بهترین 
های  گونه  بامبو،  و  سل  درختان  از  سرشار 
تنبل، گوزن، خزندگان و  پلنگ، خرس  نادر 
پرندگان می باشد. سه ماه زمستان به عنوان 
طبیعت  نظر  مورد  قویا  گردشگری،  فصل 
گرایان و مشتاقان به حیات وحش است. شما 
 2,000 به  متعلق  باندهاوگر  با  توانید  می 
این مکان، جایگاه حائز  آغازکنید.  پیش  سال 
خانه  نیز  و  ها  افسانه  و  اساطیر  اهمیت 
دست  ساخت  غارهای  و  سنگی  های  نقاشی 
کانها  سوی  به  تر،  آنطرف  کمی  است.  بشر 
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عالی گذشته 
زمان  به  شما  بازگرداندن  قادر  پرادش  مادهیا 
بهیمبتکا،  سنگی  های  پناهگاه  است.  گذشته 
یونسکو  جهانی  فرهنگی  میراث  بخش  یک 
سنگی  هنرهای  از  باز  جنگلی  گالری  یک  و 
بخش  ای��ن  اس��ت!   30,000 ح��دود  قدمتی  با 
طبیعی  غارهای  سوی  به  برداشتن  گام  با  را 
به  متعلق  اودایگیری  غارهای  و  پاچمارهی 

کنید. دنبال  وایدیشا 
اش  باستانی  معابد  با  خواجوراهو  سپس  و 

جهان  هنرهای  ترین  ظریف  از  برخی  نمایانگر 
در  آن  تماشای  تجربه  بهترین  که  دارد  وجود 
رنگ های قرمز و طالیی طلوع و غروب آفتاب 
مجسمه  از  سرشار  معابد  این  شود.  می  سپری 
همچنان  و  نظیر  بی  تصاویری  با  نفیس  های 
معنویت،  مراقبه،  مانند  موضوعاتی  از  قدرتمند 
همه  از  و  سلطنت  گیری،  کشتی  خویشاوندی، 
باشد.  می  شهوانی  عشق  به  وابسته  هنر  تر  مهم 
سپس، در استوپاهای بکر و آرام سانچی احساس 
بوپال،  در  اگ��ر  گیرید.  آغ��وش  در  را  رهایی 
که  شوید  مطمئت  هستید،  ایالت  ای��ن  پایتخت 
تماشای  برای  نیز  بهوجپور  از  نزدیکی  آن  در 
تکمیل  معبد  کنید.  می  دیدن  ناتمام  شاهکارهای 
ترین  ب��زرگ  از  یکی  خانه  بهوجشوار،  نشده 
فوت   7.5 و  ارتفاع  فوت   18( هاست  شیولینگ 
محیط( که تماما درون یک قطعه سنگ یکپارچه 
این  معماری  های  شگفتی  است!  شده  تراشیده 
را  اورچا  و  گوالیور  تاریخی  شهرهای  ایالت، 

نیز شامل می شود.

صفحه روبرو )باال به پایین(: پناهگاه های سنگی بهیمبتکا در مادهیا پرادش. استوپاهای سانچی؛ باال )چپ به راست(: یک خانه گوند در بوپال. مجسمه های 
جین تیرتنکارا، یا ناجیان در نزدیکی قلعه گوالیور

باندهاوگر یکی از خوش منظره 
ترین پارک های ملی هند و همچنین 
خانه بسیاری از افسانه های مهم و 

اسطوره های بزرگ می باشد
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قلب هند
از پناهگاه های تاریخی سنگی بهیمبتکا تا آبشار مهیج 

دوندهار – سفر به مادهیا پرادش برای آنهایی که به 
دنبال زیبایی مناظر، غذای خوشمزه، میعاد با معنویت 

و... هستند، گریزی ایده ال از فصل زمستان است
نوشته: شاشی پریا

کاوش در

همانطور که زمستان بر روی مناطق داخل کشور 
فرود می آید، صبح های روشن و آفتابی بوضوح 
خواب  در  نباید  را  فصل  این  که  کنند  می  اعالم 
آلودگی هدر داد. احتماال، این زمانی است که باید 
این فصل دست  به  نسبت  های معمول  از سوءظن 
برداشته و نگاهتان را به سوی اماکن جذاب مادهیا 
هر  با  گردشگری  هر  برای  که  بگردانید،  پرادش 
سلیقه چیزی برای ارائه دارد – دوستداران تاریخ، 
معنویت،  جستجوی  در  اف��راد  گ��رای��ان،  طبیعت 
باشید،  که  هرآنچه  تشنه  و...  خوشگذرانی  عشاق 
سیراب  برای  چیزی  هند  شکوهمند  قلب  این  در 

شدن پیدا می کنید. 
قلعه باشکوه 

گوالیور
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مسکن های روستای هودگا متعلق 
به کوچ. خانه های روستایی 
سنتی به نام بهونگا مشهور 

هستند. در طی ران اوتساو، در 
دهوردو چادرهای ویژه ای برای 
اقامت گردشگران برپا می شود 

که از طریق این وبسایت قابل 
 رزرو کردن می باشند:

www.rannutsav.com/
package-tour.php

ران اوتساو، از طریق 
نمایشگاه های رنگین، 

گردشگری با شتر، رقص 
های محلی و ... سنت هایی 
به قدمت چندین قرن را با 

جشن های دلپذیر در هم می 
آمیزد. این دوره در سال 
جاری، آغاز شده در ماه 
نوامبر تا 4 مارس 2018 
ادامه خواهد داشت. برای 

کسب اطالعات بیشتر به این 
 وبسایت مراجعه کنید: 

www.gujarattourism.
com/ fairs-festivals/cul-

tural-festivals/rann-utsav
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باال: پلیس نیروی امنیتی مرزی هند )جاوان BSF( نشسته بر روی شترهایی با 
تزیینات پر جنب و جوش در طی رویداد ران اوتساو

صفحه روبرو: دسته ای از فالمینگوهای امریکایی در کاوش برای غذا در لیتل 
ران کوچ. ران تنها زمین مناسب برای آشیانه ی فالمینگوهای بزرگ در هند است
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باال: سقف رنگی کلبه ای در ران کوچ. درحالی که چشم انداز منطقه در طی سال به رنگ سفید بی نظیری باقی 
می ماند، خانه و لباس های اهالی ساکن در ران، فضا را با درخشش رنگ ها متمایز می کنند

صفحه روبرو: زنان مشغول به آثار گلی در یک روستا. صنایع دستی سفالی از جزییات حائز اهمیت سنت های 
باستانی گوجرات بوده و کتیبه های دیواری نقیس با آینه های کوچک در بخش های کوچ و کدا ساخته می شوند
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کوچ برای گلدوزی های آینه کاری 
پیچیده ای که بطور سنتی توسط زنان 
دوخته می شوند، شهرت جهانی دارد
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چپ: گلدوزی کوچ بیان کاملی از سنت های صنایع 
دستی و نساجی راباری ها، چادرنشین ترین قبایل 
گوجرات است که اعضای آن در جستجوی مراتع 

مناسب تر برای چرای شترها و گوسفندانشان، مدام 
در حال کوچ هستند. الگوی آثار اغلب پیرامون اشکال 

هندسی شکل می گیرند. 

پایین: دست های تتو شده ی یک زن متعلق به قبیله 
راباری. لیتل ران کوچ منزل بسیاری از گروه های 

راباری و همچنین اعضای قبیله بانجارا می باشد.

IP_PERS_BOOK.indb   47 17/01/18   4:53 pm



W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N   |        |  45اکتبر – دسامبر 2017  

IP_PERS_BOOK.indb   48 17/01/18   4:53 pm



 تصویر لحظه ها

|  اکتبر – دسامبر 2017        |  44دور نماي هند 

چهره های ران
ران اوتساو، جشنواره فرهنگی سالیانه برگزار شده در کوچ گوجرات، در هر 
زمستان با شور و هیجان و انرژی ضیافت، ماسه های سفید ران واقع در کوچ 

را به جنبش وا می دارد. امسال، ما چشم انداز مردم، فرهنگ و رایحه ی منطقه 
را برایتان به ارمغان می آوریم که سرشار از سنت های زیباشناختی غنی نظیر 
گلدوزی و آثار سفالین بوده و با فراهم کردن پناهگاهی برای پرندگان مهاجر و 

دیگر مخلوقات حیات وحش، زیبایی طبیعت را پاس می دارد. 

راست: یک زن 
در روستای هودکا 

واقع در کوچ

صفحه روبرو: 
کامشی راباری 60 

ساله در روستایی 
در نزدیکی بهوج 

واقع در کوچ 
زندگی می کند
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روایات  از  ها  موقعیت  تغییر  موجب  امر  این  است. 
آن را  و  تا شهرنشینی قرن 21 شده  بیستم )20(  قرن 
به سوی یک تفسیر موثر سوق می دهد. دوداس متعلق 
هدف  بی  ثروتمند  لوس  جوان  مرد  یک  کاشیاپ،  به 
است که زندگی بسیار متفاوتی از پیشینیان خود در هند 
دارد. تخریب پدرساالری، تجدید نظری در نقش های 
جنسیتی و نگرشی متفاوت نسبت به جهان قابل مشاهده 
است که بشکل قابل توجهی با سیستم ارزشی “خاندان 
موکرجی” متمایز می باشند. ِدو نیز مابین انگیزه های 
از  بیش  او  نگاه  بهرحال،  است.  شده  گرفتار  متناقض 
وارد  درون  به  اجتماعی  هنجارهای  با  پیوند  احساس 
شده و زمینه را برای توجه بر مفهوم زندگی شخصی 
و  پ��ارو  اس��ت.  ساخته  فراهم  جهانی  دنیای  میان  در 
چاندراموکی متعلق به کاشیاپ نیز تعریف متفاوتی از 
پیشینیانش،  برخالف  دهند.  می  بازتاب  را  بودن  زن 
نکرده و  دادن عشقش سوگواری  از دست  برای  پارو 
به جای آن زندگی شاد در یک خانواده جدید را انتخاب 
قهرمانی  الگوهای  در  کامل  جابجایی  یک  کند.  می 
سابق و هویت “مردانه” او نیز دیده می شود. در واقع، 
پارو و چاندا به نمایش ویژگی هایی می پردازند که در 
نسخه های پیشین به فضای مردانه منسوب شده است: 
آنها به همان اندازه توانایی خشم و غضب را دارند که 
علیرغم  و  خوددارتر  پذیر،  آسیب  همانقدر  داشت،  ِدو 
منطقی  توجهی  قابل  بشکل  اش  المللی  بین  تحصیالت 

تر از او هستند. 
از  متفاوت  هم  و  شبیه  هم  نیز   21 قرن  دوداس 
و  شده،  تعریف  رکود  با  او  هویت  است:  پیشینیانش 
برتر  تراژدی  قهرمان  یک  اخالقی  لحاظ  از  هم  هنوز 
شمار  به  اجتماعی  جدید  های  قالب  ی  کننده  بازگو 
نمی رود. در نهایت هنگامی که در حال مرگ است، 
او  غریبه  یک  ی  مشاهده  و  خود  صورت  به  نگاهی 
می  اش  زندگی  مسیر  در  تحوالتی  ایجاد  به  وادار  را 
با  به سرنوشت، و  اعتقاد  از  با حسی  پیشینیانش،  کند. 
آنها هستند )رمان  به نیروهایی که ورای کنترل  تسلیم 
با  شانس  “اگر  که  گوید  می  دوداس  مانند  افرادی  از 
های  چاه  ترین  عمیق  در  توانند  می  نباشد،  یار  آنها 
یافت  موقعیتشان  از  برخاستن  از[  ]ناتوان  بدبختی... 
می شوند(  شخصیت سازی شده اند، اما دِو متعلق به 
تراژدی  کامال غیر  پایان  به  نسبت  نهایت  در  دو دیس 
خود خوش بین است. این دوداس برای دیدن روزی نو 

زندگی می کند. 

دوداس، رمان سارات 
چاندرا چاتوپادهیای 

برای اولین بار در سال 
1917 منتشر شد. از آن 

زمان تا کنون، توسط 
بسیاری از فیلم سازان 

شامل پی سی باروا 
)دوداس، 1935(، بیال 

روی )دوداس، 1955(، 
سانجی لیال بهانسالی 
)دوداس، 2002( و 

آنوراگ کاشیاپ )دو 
دی، 2009( مجددا ارائه 

و همچنین تفسیر شده 
است.
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به چالش کشیدن کامال تضعیف شده است. پس از آن، 
دوداس به کلکته می گریزد، پارو را پشت سر گذاشته 

و با چاندراموکی مالقات می کند. 
ویژگی تراژدی روایت 1955 روی، قالبا منجر 
مدرن  قهرمان  یک  عنوان  به  دوداس  خواندن  به 
اش  توانایی  عدم  در  ریشه  او  ت��راژدی  شد،  هندی 
این دوداس نیز در  در تطبیق سنت و مدرنیته دارد. 
سیستم ارزشی “خاندان موکرجی” و اصرار او برای 
در  گرفتن  قرار  تاثیر  تحت  آن،  طلبیدن  مبارزه  به 
افتاده  گیر  شهرنشینی  و  مدرن  تحصیالت  معرض 
است. رانجانی مازومدار نویسنده، در کتابش با عنوان 
زمینه خاصی  در  شهر،  از  آرشیوی  بمبئی:  سینمای 
از فیلم های هندی دهه 1950 مورد بحث قرار گرفته 
که در آن، “تناقض بین شهر و حومه شهر، معمول 
هند  که  تصوری  است[”،  ]بوده  مکانی  تفاوت  ترین 
با خود مواجه شده و در آن “حسی از  در آن زمان 
آسیب مشهود است که مانع روبرو شدن شخصیت ها 
با زمان حال می شوند.” محقق فیلم، پوجا رنگان در 
را  مطلب  این  دوداس،  بودن  الکلی  در  خود  مطالعه 
ناآگاهی دربرابر درک واقعیت  از  با عنوان “شکلی 
“مدرن” خواه در هرج و مرج بی قانونی شهر و یا 

رکود قراردادی روستا بازتاب می دهد. 
در طی چند دهه اخیر، قهرمان آرام دهه 1950 
که دوداس دیلیپ کومار آن را جاودانه کرد، راه را 
کاپور  شامی  ال  “قدرتمند”  رمانتیک  قهرمان  برای 
باز کرد که نهایتا با عبور از “مرد جوان عصبانی” 
برسد  ای  نقطه  به  زمامدار،  خان  و  باچان  آمیتاب 
خواه  ای،  اندازه  و  شکل  هر  در  قهرمان  آن  در  که 
از ویژگی های  یا زن ظهور کرده و هیچ یک  مرد 
دیگران  از  متمایز  مرد(  یا  و  زن  )چه  او  فیزیکی 
نباشد. در جایگاه این مفهوم است که تفسیر آنوراگ 
گرفته  قرار   )2009( دی  دو  دوداس،  از  کاشیاپ 

انطباق آن با بیش از 17 نسخه 
سینمایی، گواهی صادق بر دارا 

بودن جاذبه ای پایدار درمیان 
فرهنگ عامه است
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چاندرا  سارات  بنگالی،  نویس  رمان  که  هنگامی 
را  خود  خوانندگان   1917 سال  در  چاتوپادهیای 
با دواداس آشنا کرد، احتماال پیش بینی نکرده بود 
منتظر  چیزی  چه  رمان،  این  ورای صفحات  که 
قهرمان تراژدی داستان او بوده که او را تبدیل به 
این  است.  کرده  یافته  ظهور  جمعی  تصویر  یک 
داستان با قدمتی به درازای یک قرن در سالگرد 
تولد خود در 2017، در طی سالیان شاهد شماری 
تفسیرهایش  از  یک  هر  و  بوده  ها  بازگویی  از 
بازتابنده تحولی دیگر در هند بوده است. انطباق 
با بیش از 17 نسخه سینمایی، گواهی صادق  آن 
فرهنگ  درمیان  پایدار  ای  جاذبه  بودن  دارا  بر 
به  میان  این  در  نماد  ترین  مهم  که  است  عامه 
تصویر کشیدن چهره ملت رشد یافته ایست که در 
می  هدایت  اجتماعی  تغییرات  وزش  با  که  حالی 
شوند، به پذیرش یا رد مفاهیم مردانگی، زنانگی 

و قهرمانی می پردازند. 
به  دوداس  با  را  خواننده  چاتوپادهیای،  رمان 
و  کرده  آشنا  موکرجی”  خاندان  “دوداس  عنوان 
مسیر  کرده،  ارائه  آن  از  پس  که  ارزشی  سیستم 
قهرمان را مشخص می کند. او در طی نقل داستان 
“از خاندان موکرجی” باقی می ماند، کسی که به 
رد آرایه های بین الیه ها و کالس های اجتماعی 
با  او  قانونی  پیوند  ایجاد  از  مانع  که  پرازد  می 

پارو و یا چاندراموکی می شوند که هر دو توسط 
تقسیمات اجتماعی از او جدا شده اند. با ورود او 
به دوران بلوغ، درگیری بین شرایط اجتماعی و 
تمایلش برای پارو، راه را برای پایانی غم انگیز 
انتهای  در  معروف،  صحنه  یک  در  گشاید.  می 
او  از  و  رفته  دوداس  مالقات  به  پارو  شب  یک 
تقاضای ازدواج می کند. پسر با هراس می گوید: 
“شرم بر تو. فردا چطور به چشم های مردم نگاه 
خواهی کرد؟” چند ساعت پس از آن، در یکی از 
تنها دو مثال نقل شده از او در حال تالش برای به 
چالش کشیدن هنجارهای “شرافت” که او در آنها 
محدود شده، پیشنهاد می کند که دختر را در راه 
بازگشت به خانه همراهی کند. او می گوید “اگر 
هنوز  آورد،  بوجود  رسوایی  و  ببیند  را  ما  کسی 
باشد”  داشته  وجود  دیگری  راه  است  ممکن  هم 
سال  در  ساز  فیلم  روی  بیمال  سینمایی  نسخه  و 
1955، کلمه به کلمه آن را بازتاب می دهد. این 
نمایش  به  متوالی،  تصاویر  از  جریانی  در  فیلم 
برابر  در  کومار  دیلیپ  بازی  با  دوداس،  سکوت 
پاسخ های منفی اعضای خانواده اش می پردازد. 
برخالف فیلم، در رمان او را به شکل پسری داریم 
و  “در سکوت  و  سپرده  پدر گوش  امتناع  به  که 
خجالت زده، یک گوشه نشسته است.” در رمان، 
در مطابقت با ماهیت اخالقی زمان خود، انگیزه 

ویژگی تراژدی روایت 1955 روی معموال به خواندن 
دوداس به عنوان قهرمان مدرن هندی منجر می شود 
که حزن انگیز بودن او در عدم توانایی اش در ادغام 

سنت و مدرنیته ریشه دارد
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قهرمان بازسازی

شده، دوداس
با 100 ساله شدن رمان نمادین سارات چاندرا چاتوپادهیای، نشان می 

دهیم که چطور تکرار آن بازتابنده سفر هند درحال تحول بوده است
نوشته : ناندینی دی تریپاتی

پوستری از دوداس 
متعلق به پی سی 

باروا )1935( 
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یک رژیم غذایی صحیح مبارزه کردم - بدون تخم مرغ، 
تنها  بدون صبحانه.  وحتی  ورزشی،  های  مکمل  بدون 
نهار و شام می خوردم که شامل برنج ساده و سبزیجات 
به  همیشه  زن  مشت  این  مشکالت،  علیرغم  شد.”  می 
فرصتی که بدست آورده بود توجه می کرد. و به هیچ 
پدرش،  به  او  بدهد.  دست  از  را  آن  نبود  قرار  عنوان 
را  شما  هرگز  من  نباشید.  “نگران  گفت  می  کوم  تونپا 
به دردسر نخواهم انداخت. من سخت کار خواهم کرد. 
هنگامی که دختران دیگر 10 روپیه خرج می کنند، من 
فقط یک روپیه خرج می کنم.” این فداکاری و احساس 
افتخار  و  شکوه  این  کسب  به  را  او  که  بود  مسوولیت 
رساند. همه نشدنی ها با اراده و ثبات، سخت کوشی و 
مهارت های او به پیروزی تبدیل شدند. کوم حتی پدرش 

را به این نکته راضی کرد که تبدیل شدن به یک مشت 
زن هدفی است که ارزش دنبال کردن توسط زنان را نیز 
دارد. او دارای پیوندهای خانوادگی ورزشی نیز هست 
– پدرش در روزهای جوانی کشتی گیر بود، درحالی که 

همسرش اونلر فوتبالیست بوده است. 
عالوه بر مدال هایش، این مشت زن اهل معنویات 
موفق به کسب افتخارات دیگری نیز شده است. او برنده 
جایزه پادما بهوشان بوده و همچنین دریافت کننده جایزه 
آرجونا می باشد. همچنین در سال 2009 نایل به کسب 

جایزه راجیو گاندی کل راتنا شده است. 
امروزه، کوم خواهان به میراث گذاشتن دستیابی به 
جوایز نفیس برای مشت زنان هندی است. در روستای 
مانیپور، “بنیاد مشت  بازی های ملی النگول واقع در 
هند  ورزشی  مقامات  حمایت  با  کوم”  ای  منطقه  زنی 
است.  پرداخته  ورزشی  دانشکده  یک  اداره  به   )SAI(
بنیاد نام آوران مشت زن نیز جهت ترویج ورزش مشت 
زنی در شمال شرقی و حمایت مشت زنان محروم توسط 
او و به همراهی همسرش تاسیس شده است. بازیکنان 
جوانی که وارد این دانشکده می شوند با حضور مک 
مری کوم، زنی که نام هند را بر روی نقشه مشت زنی 

جهان وارد کرده، نیازی به انگیزه بیشتر ندارند!

عالوه بر مدال هایش، کوم افتخارات 
دیگری نیز کسب کرده است: او برنده 

جایزه پادما بهوشان بوده و جایزه 
آرجونا را نیز دریافت کرده است
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نگاه داشته و موجب متمایز بودن او شده است. او در 
مصاحبه ای با مجله 1843 می گوید “یک مشت زن باید 
باهوش باشد. یک مشت زن باید قوی باشد. اما مهمترین 
چیز، اراده است.” با این قدرت اراده، او مانند همیشه 
قوی و نامتزلزل بوده و کیم هیانگ، بازیکن متعلق به 
کیلوگرمی   84 قهرمانی  مسابقات  در  را  شمالی  کره 
در  شده  برگزار  اخیرا  آسیا  زنان  کنفدراسیون  بوکس 
و  داد،  شکست   0-5 نتیجه  با  ویتنام  مین  هوشی  شهر 
متعاقبا نخست وزیر نارندرا مودی ضمن ابراز تبریک 
قدرتمند طالی  برد  کوم،  “مری  گفت:  مردم  جانب  از 
زنان  بوکس  کنفدراسیون   ASBC قهرمانی  مسابقات 
آسیا را تبریک می گویم. هند از کسب این موفقیت شما 

خرسند است.” 
این مشت زن، پیروزی خود را به کسانی تقدیم کرد 
که حتی هنگامی که بسیاری بر اعتبار و قابلیتش تردید 
داشتند، به پای او ایستادند. او گفت “تا زمانی که سخت 
تمرین می کنم و بدنم در شرایط مطلوبی قرار دارد، هر 
کسی را می توانم بزنم. فقط باید آماده چالش باشد.” در 
طی این سال ها، خانواده اش به حمایت او ادامه داده اند. 
او اینگونه بیان می کند “در ابتدا که مشت زنی را 
شروع کردم برایم خیلی سخت بود و مجبور بودم کمی 
بیشتر تقال کنم. به مدت پنج سال، بدون در نظر گرفتن 

مری کوم، برد قدرتمند 
طالی مسابقات قهرمانی 
ASBC کنفدراسیون 
بوکس زنان آسیا را 

تبریک می گویم. هند از 
کسب این موفقیت شما 

خرسند است

یک مشت زن باید 
باهوش باشد. یک 
مشت زن باید قوی 
باشد. اما مهمترین 

چیز، اراده است

نارندرا مودی
نخست وزیر هند

مک مری کوم
مشت زن هندی

صفحه روبرو: مری کوم 
به همراه ژینا شکربیکوا 
از قزاقستان، له تی بنگ 
از ویتنام، و ناندینستگت 

میاگماردوالم از مغولستان 
در طی مراسم اعطای مدال 

ها در بازی های آسیا 2014 
در ناچون، کره جنوبی

پایین: کوم در حال دریافت 
راجیو گاندی کل راتنا از 
رییس جمهور سابق هند، 

پراتیبها پاتیل در سال 2009
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الهه پیروزی از 

شمال شرقی
مشت زن هندی، مک مری کوم با اجازه دادن به نیروی اراده اش برای 

راهنمای در مسیر پیروزی باشکوه، بار دیگر با برد پنجمین مدال طال در 
مسابقات قهرمانی بوکس کنفدراسیون زنان آسیا 2017 تاریخ ساز شد

نوشته :  پریانش

آنچه  کسب  به  موفق  دنیا  ورزشکاران  از  تن  چند  تنها 
به  با  و  آورده  بدست  هندی، مک مری کوم  مشت زن 
ادامه می دهد،  نابرابری ها به آن  مبارزه طلبیدن همه 
شده اند. ثبت چنین رکورد عالی نیازمند صرف قدرت 
ذهنی و جسمی فوق العاده ای بوده، و کوم به راه خود 
در ساخت تاریخ ادامه می دهد. در نوامبر سال جاری، 
این مشت زن بطور بی سابقه ای موفق به برد پنجمین 
مدال طال در مسابقات قهرمانی بوکس کنفدراسیون زنان 

آسیا شد. هدف بعدی او، کسب مدال طال در بازی های 
مشترک المنافع 2018 در ساحل گلد استرالیا، و سپس 

در المپیک 2020 توکیو می باشد. 
کوم با تکرار پنج بار قهرمانی دنیا، تنها بانوی مشت 
زن دنیاست که در همه شش مسابقات قهرمانی برگزار 
شده جهان مدال آورده و همچنین تنها بانوی مشت زن 
هندی است که در مسابقات المپیک موفق به کسب مدال 
برتر  را  او  که  اوست  اراده  و  عزم  قدرت  است.  شده 

چپ: مک مری کوم در 
حال مشت زدن به پامال 

پائوال بناویدز از آرژانتین 
در مسابقات آزمایشی 
مشت زنی المپیک در 

لندن، 2011

صفحه روبرو: کوم در 
طی جلسه تمرین
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کشتیرانی اقیانوس به تعامل با محلیان می پردازند. 
طبق منابع دولتی، ناویکا ساگر پاریکراما جهت 
حداکثر  به  رسیدن  راستای  در  زنان  توانمندسازی 
هماهنگ  ملی  های  سیاست  با  شان،  بالقوه  نیروهای 
“ناری  نمایش  بر  حرکت  این  همچنین  است.  شده 
کمک  و  جهانی  سکوی  در  زنان(  )قدرت  شاکتی” 
هدفمند  هند  زنان  به  نسبت  جامعه  نگرش  تحول  به 

شده است. 
اقیانوس  بادبانی  کشتی  دومین   ،INSV تارینی 
پیمای نیروی دریایی هند بوده و در دیوار متعلق به 
ایالت گوا ساخته شده است. این کشتی تقریبا با همتای 
بیش  در  شده  ساخته  نمادین  مهادئی  خود،  برجسته 
دریایی  سفرهای  است.  یکسان  قبل،  سال  هشت  از 
هندی  انفرادی  سفر  اولین  شامل  اخیر  شکن  مسیر 

انجام گرفته توسط کاپیتان دیلیپ دونده )بازنشسته( 
توقف  بدون  انفرادی  سفر  اولین  و   2009 سال  در 
تامی در سال  آبهیالش  یاور توسط فرمانده  و بدون 
بومی  فوتی   56  INSV تارینی  شوند.  می   2013
سازی شده، در اوایل سال 2017 به خدمت نیروی 
دریایی هند درآمده و نمایانگر بخشی از ابتکار عمل 
“ساخت هند” بوده است. نیروی دریایی هند، چهار 
اقیانوس  در  استقرار  توانایی  با  پیما  اقیانوس  کشتی 
شامل  فهرست  این  کند.  می  هدایت  را  آزاد  های 
همه  تارینی،  و  مهادئی  سودارشینی،  تارانگینی، 
ساخت کارخانه کشتی سازی گوا، می شود. نیروی 
کشتیرانی  بازسازی  ب��رای  همچنین  هند  دریایی 
اقیانوس آزاد تالش کرده و نیز چهار کشتی شاهکار 
خدمت  به  را  آزاد  اقیانوس  ای  مسابقه  فوتی   40

خواهد گماشت. 
ستوان آیشواریا بوداپاتی این ماجرا را به شکل 
زیبایی در بالگ خود خالصه کرده است: “پس در 
اینجا ما برای هر نبردی که اقیانوس بر سر راهمان 
هوشیار  مدت  تمام  ما  هستیم...  آم��اده  دهد  ق��رار 
ارتفاعی  تاریک کم  ابرهای  با وجود  هستیم... حتی 
که در فاصله ای دور آسمان را مانند پتویی پوشانده 

و می گویند، حاال تماشا کن!” 

ناویکا ساگر پاریکراما جهت 
توانمند سازی زنان برای رسیدن به 
نیروهای بالقوه شان با سیاست های 

ملی همگام شده است.

دانستنی ها
در طی تاریخ، این سفر اولین گردش دور 
دنیای هندی ها توسط گروهی از زنان است 
این سفر برای بهره مندی از انرژی جهت 
بهینه سازی وضعیت معیشت زنان بر روی 

عرشه هدفمند شده است.
آب  بر  توسط  همچنین  دریایی  سفر  ای��ن 
بومی سازی شده،   INSV تارینی انداختن 
هند”  ابتکار عمل “ساخت  نمایش  با هدف 

صورت گرفته است. 
از  خارج  مقیم  های  هندی  با  تعامل  ایجاد 
ارتقای  سفر  این  هدف  که  آنجا  از  کشور: 
روحیه  ترویج  و  اقیانوس  راه  از  سفر 
ماجراجویی است، گروه در توقف در بنادر 
با هندی  مختلف به طور گسترده به تعامل 
های مقیم خارج از کشور خواهد پرداخت. 
جهت دنبال کردن اطالعات به روز رسانی 
 شده از این سفر به این صفحه مراجعه کنید:

parikrama123.blogspot.in
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دریا  به  داریم  دوست  ما  واقع  در  و  ای��م...  داده  رشد 
بازگردیم، ما با تارینی به عنوان ناجی مان خود را به 

دریا تسلیم می کنیم.” 
“از لحاظ جهانی، زنان ما در چیزی درخشیده اند 
به  را  آن  دنیا حتی تصور  دریایی  نیروهای  بیشتر  که 
ذهن راه نداده اند.” سیتارامان پس از برافراشتن پرچم 
نیروی دریایی هند و  از  کشتی خاطرنشان کرد. “من 
آموزش  و  دادن  انگیزه  بخشی،  الهام  برای  مربیان  از 

این زنان شجاع و باشهامت قدردانی می کنم.”
این سفر شامل پنج مرحله با توقف در چهار بندر 
بندر  نیوزیلند؛  لیتوتلون،  استرالیا؛  فریمنتل،  می شود- 
استنلی، فالکلند؛ و کیپ تاون، افریقای جنوبی. انتظار 
می رود که در آوریل 2018 گروه پس از حدود 165 

بازگردد.  شده،  عازم  آن  از  که  جایی  گوا،  به  روز  
دریایی  نیروی  پیمای  اقیانوس  )کشتی   INSV تارینی
هدایت شده،  وارتیکا جوشی  دریابان  کاپیتانی  به  هند( 
پراتیبا جاموال و پی سواتی،  و گروه شامل دریابانان 
گوپتا  پایال  و  آیشواریا  بی  و ستوان اس ویجایا دوی، 

می شود. 
ماجراجویانه،  سفر  این  گرفتن  برعهده  بر  عالوه 
اطالعات  رسانی  روز  به  و  آوری  جمع  به  گروه  این 
دقیق  بینی  پیش  برای  امواج  و  اقیانوس  هواشناسی، 
 )IMD( هند  هواشناسی  سازمان  توسط  هوا  وضعیت 

پرداخته است. 
آنها همچنین به بررسی آلودگی دریایی در آب های 
آزاد پرداخته و در طول توقف در بنادر، جهت ارتقای 

گروه تارینی به کاپیتانی 
دریابان وارتیکا جوشی، 

شامل دریابانان پراتیبا 
جاموال و پی سواتی، 

و ستوان ها اس ویجایا 
دوی، بی آیشواریا و 

پایال گوپتا می شود

صفحه روبرو: وزیر 
دفاع، نیرماال سیتارامان 
در حال برافراشتن پرچم 

ناویکا ساگر پاریکراما
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پس ما دوباره در اینجا مرحله دوم سفر خود را با جهشی 
های  سرزمین  سوی  به  دیگر  گامی  و  ایمان  از  دیگر 
ناشناخته و ناآرام ... جایی که در گذشته به آن تعلق داشته 

ایم... بر روی کشتی پیش می گیریم” 
و  هند  دریایی  نیروی  ستوان  بوداپاتی،  آیشواریا 
خدمه  تالش  اولین  پاریکراما،  ساگر  ناویکا  از  عضوی 
نیروی دریایی بانوان هند برای سفر به دور دنیا در بالگ 
نیرماال   ،2017 سپتامبر   10 در  نوشت.  اینگونه  خود 
 INSV تارینی  پرچم  هند  دولت  دفاع  وزیر  سیتارامان، 
)کشتی اقیانوس پیمای نیروی دریایی هند( را برافراشت. 
در 10 نوامبر، دو هفته پیش از لنگر انداختن تارینی 
در  هند(  دریایی  نیروی  پیمای  اقیانوس  )کشتی   INSV
بندر لیتوتلون در نزدیکی کریستچرچ نیوزیلند، این افسر 
خود  سفر  ماجراجویی  جزییات  شرح  به  دریایی  نیروی 
در بالگش پرداخت. “ما همیشه این سوال را می پرسیم: 
ماندن در دریا برای چنین مدت طوالنی چه حسی دارد؟” 
دیدن  مانند  دیگری  چیز  هیچ  کنید...  “باور  داد  ادامه  او 
آب های بیکران در هر طرف به من حس صلح و آرامش 
نمی دهد... تماشای طلوع و غروب خورشید در افق بین 
اخیر  سال  دو  این  طی  در  راستی،  به  دری��ا...  و  آسمان 
را  خود  دریایی  های  گام  دوزیستان  به  شدن  تبدیل  برای 

165 روز
دور دنیا در

ناویکا ساگر پاریکراما، اولین تالش گروه شش نفره خدمه 
نیروی دریایی بانوان هند برای سفر به دور دنیا است 

INSV تارینی
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و همچنین رهایی از خشونت و بطور کلی 
تروریسم، جهت تسهیل وقوع هر توسعه حائز 

اهمیت و صلح پایدار ضروری است.

در اتصاالت
نخست وزیر مودی و رییس جمهور غنی از 

احداث یک خط حمل و نقل هوایی بین دو کشور 
به عنوان مفهوم حائز اهمیت مجهز کننده ی 
کشاورزان افغانستانی به دسترسی مستقیم به 
بازار هند قدردانی کردند. بیانیه انتشار یافته 

توسط وزارت امور خارجه دولت هند از تالش 
های صورت گرفته برای راه اندازی سریع تر 
بندر چابهار به عنوان گامی مهم به سوی ایجاد 

“فرصت های جدید حمل و نقل و تجارت” 
برای افغانستان قدردانی می کند. امید است که 

این امکان حمل و نقل جدید در راستای رشد 
و توسعه افغانستان موثر واقع شود. دولت هند 
“ابراز آمادگی خود برای اینتگریتد چک پست 

در آتاری جهت دریافت کامیون های افغانستان 
حامل کاال به هند و یا از هند را تکرار کرد.”

مستمر همکاری 
در ماه سپتامبر، نخست وزیر مودی اظهار 

داشت که هند بر اولویت پیوندهایش با افغانستان 
توجه ویژه داشته و جهت ارائه حمایت مستمر به 
دولت و همچنین مردم این کشور قول داد. طبق 

بیانیه وزارت امور خارجه )MEA( در طی 
جریان دیدار دولتی رییس جمهور غنی، نخست 

وزیر مودی به تکرار تعهداتش بر بیانیه های 
پیشین پرداخته و هر دو رهبر جهت “همکاری 

نزدیک با شرکای منطقه ای و بین المللی؛ و 
رایزنی، همکاری و مشارکت با فدراسیون های 

بین المللی گوناگون با دیدگاه توسعه اهداف 
ظهور افغانستان به عنوان یک کشور پایدار، 
در صلح، متحد، در حال پیشرفت، کامیاب و 

پلورالیسم” موافقت کردند.
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چپ و صفحه 
روبرو: ورود 
رییس جمهور 

افغانستان به دهلی 
نو برای دیدار 

کاری یک روزه 
اش در هند

هر دو رهبر تاکید کردند که 
رهایی از خشونت و تروریسم، 

جهت تسهیل وقوع توسعه و 
صلح پایدار ضروری است

پشتیبانی شده از جانب هند در سراسر حوزه هایی 
شامل کشاورزی، سالمت، آموزش و پرورش، 
زیرساخت ها، و توسعه مهارت نقشی مهم در 

توسعه اقتصادی و خلق دولت موثر در افغانستان 
خواهد داشت. در این زمینه، هند به ارائه حمایت 

و پشتیبانی خود از افغانستان متعهد شده است.

مبارزه بر علیه تروریسم
رییس جمهور غنی در طی یک سخنرانی در 

دهلی نو به همسایه غربی هند اندرز داد که به 
حمایت خود از گروه های تروریستی مانند طالبان 
خاتمه داده و میان ترک ایجاد دولت حامی فعالیت 
های تروریستی و یا تحمل پیامدهای خشونت های 
افراطی یک گزینه را انتخاب کند. رییس جمهور 
افغانستان با اشاره به موضوع ارتباطات اظهار 

داشت که در صورت رد مجوز اتصاالت بین هند 
 CPEC و افغانستان توسط پاکستان، عضویت در

)داالن اقتصادی چین – پاکستان( را نخواهد 
پذیرفت

رییس جمهور غنی افزود “شیوه دستیابی 
ما به صلح داخلی، کسب آن از طریق 

فرآیندهای تحت رهبری دولت افغانستان 
است.” رهبری هند پشتیبانی خود از این 

بیانیه و پیامدهای آن را وسعت بخشیده، و 
بر حضور خود در یک آشتی سیاسی مذاکره 
شده در کشوری به مالکیت افغانستان، تحت 

کنترل افغانستان و به رهبری افغانستان 
تاکید ورزید. هر دو رهبر تاکید کردند که 
بستن پناهگاه های امن تحت حمایت دولت 
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عدم دخالت واقعی پرداخت. اینکه پیوندهای 
دوستانه بین دو کشور دربرابر تحوالت جغرافیای 

سیاسی حاکم در منطقه تاب آورده، مشوق نشانه 
هایی برای سود دوجانبه و صلح در منطقه می 
باشد. در اینباره، همواره هر دو کشور به حفظ 
پیوند های ناگسستنی در راستای اهداف صلح 

آمیز پرداخته اند. 

توسعه استراتژی 
در اکتبر سال 2017 جهت تقویت بیشتر روابط 
میان هند و افغانستان، رییس جمهور افغانستان 

محمد اشرف غنی به دیداری یک روزه از دهلی 
نو پرداخت. مذاکرات رو در رو با جزییات کامل 

مابین رییس جمهور غنی و نخست وزیر مودی 
صورت گرفت. هر دو رهبر بر تعهداتشان جهت 

یک مشارکت استراتژیک بین دو کشور تاکید 
ورزیده، و نتایج حاصل از تبادالت دوجانبه 

سطح باالی اخیر، شامل دیدار رییس اجرایی 
افغانستان، دکتر عبدوهللا عبدوهللا و وزیر خارجه 
هند، ربانی روی داده در سپتامبر 2017، و نیز 

دیدار مشاور امنیت ملی هند از افغانستان در 
اکتبر 2017 را بررسی کردند.

این رهبران موافقت کردند که مشارکت 
توسعه جدید، تاسیس شده در جریان اجالس 

شورای مشارکت استراتژیک 2017، گامی حائز 
اهمیت در راستای افزایش همکاری بین هند و 

افغانستان می باشد. این همکاری با هدف دستیابی 
به توسعه مشارکت بین دو کشور در زمینه های 

مختلف طراحی شده است. احتماال، چندین پروژه 

چپ: مالقات رییس 
افغانستان  جمهور 

اشرف غنی با وزیر 
امور خارجه هند، 

ساشما سواراج

صفحه روبرو: رییس 
جمهور غنی به 

همراه نخست وزیر 
هند نارندرا مودی

در طی این دیدار دولتی، مذاکرات رو 
در رو با جزییات کامل مابین رییس 
جمهور غنی و نخست وزیر مودی 

صورت گرفت

29 

IP_PERS_BOOK.indb   64 17/01/18   4:54 pm



مشارکت

|  اکتبر – دسامبر 2017        | دور نماي هند 

در طی سالیان، افغانستان پیوندهای دوجانبه 
صمیمانه با هند را حفظ کرده است. در طی 

چند دهه اخیر، این کشور با مراحلی از 
دشواری ها در سطوح مختلف روبرو بوده، 
و هند به عنوان دوست افغانستان، به فراهم 
کردن دست یاری به هر شیوه ممکن متعهد 

بوده است. هند در زمینه های گوناگون 

متعهد به حمایت
رییس جمهور افغانستان، اشرف غنی و نخست وزیر هند، نارندرا مودی، در 
طی دیدار کاری اخیر در هند در 24 اکتبر 2017، همکاری دوجانبه پایدار 

بین دو کشور را تحکیم بخشیدند
نوشته: ال تی جن کامال داور

یاری رسان دولت و مردم افغانستان بوده 
است و هم اکنون نیز به این ممارست 

ادامه می دهد. پس از تاسیس “عملیات 
آزادی پایدار” توسط ایاالت متحده امریکا 

 )ISAF( و نیروهای امنیتی بین المللی
جهت رهاسازی افغانستان از تروریسم، 
هند درمورد این کشور به حفظ سیاست 
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شاه فیلیپ و ملکه ماتیلد از بلژیک با دعوت 
رییس جمهور هند، رام نات کوویند، از 5 تا 

11 نوامبر 2017 یک دیدار دولتی هفت روزه 
از هند داشتند. آنها توسط شش تن از وزیران 

و یک هیات تجاری شامل مدیران عامل حدود 
90 شرکت بلژیکی، 13 تن از سران موسسات 

پادشاه و ملکه بلژیک

دانشگاهی، و 30 عضو هیات رسانه ای 
همراهی شدند. این بازدید با برجسته ساختن 

70 سال پیوند سیاسی بین دو ملت در سال 
2017، در راستای افزایش همکاری های 

سیاسی و اقتصادی بیشتر بین هند و بلژیک 
هدفمند شده بود. 

گردش این زوج سلطنتی از هند با بازدید 
از آگرا و با مراسم رسمی در فضای باز 

راشترا پاتی در 7 نوامبر سازمان دهی شده 
به افتخار پادشاه آغاز شد. پادشاه و ملکه 

در طی اقامتشان در پایتخت با وزیر امور 
خارجه هند، ساشما سواراج و معاون رییس 

جمهور ام ونکایاح نایدو دیدار کرده، در یک 
جلسه با نخست وزیر نارندرا مودی در خانه 

حیدرآباد شرکت کرده، و همچنین در یک 
میهمانی برگزار شده به  افتخار آنان و به 

میزبانی رییس جمهور هند، رام نات کوویند 
یافتند.  حضور 

چپ: شاه فیلیپ 
و ملکه ماتیلد از 
بلژیک در طی 

تشریفاتی  استقبال 
در دهلی نو

پایین: شاه فیلیپ 
در حال تقدیم یک 

تاج گل در آمار 
جوان جیوتی، 

دهلی نو
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چارلز فیلیپ آرتور جورج، شاهزاده ی والز به 
همراه همسرش،  دوشس کورنوال برای یک 

دیدار دو روزه از 8 تا 10 نوامبر 2017 به هند 
سفر کردند. 

این دیدار دولتی با هدف افزایش و 
قدرتمندسازی همکاری دوجانبه بین دو کشور، 

شاهد مالقات شاهزاده چارلز با نخست وزیر هند 
نارندرا مودی جهت صحبت درباره موضوعات 

وسیعی شامل “مالقات آتی رهبران کشورهای 
مشترک المنافع” با قرار برگزاری در آوریل سال 

2018 در انگلیس بود. هر دوطرف با پرداخت 
توجه بیشتر به پتانسیل هند برای ایفای نقشی 

پررنگ تر در رفاه عمومی موافق بودند. 
شاهزاده چارلز، ضمن سخنرانی برای 

میهمانان کمیسیون عالی بریتانیا از روابط بین 
هند و بریتانیا تقدیر کرده و از مردم دعوت کرد 

شاهزاده ی والز
که به “گوناگونی” کشورهای مشترک المنافع 

احترام بذارند. او تاکید کرد “این گوناگونی، نه 
تنها بدلیل اهمیتش در هویت ما و احساس تعلق 

خاطر ما، بلکه همچنین به نظر من بخاطر فراهم 
کردن بهترین امیدها برای امکان پرداختن به 

دشوارترین چالش های زمان، باید مورد سپاس 
قرار گرفته و گرامی داشته شود.” 

شاهزاده چارلز و دوشس کامیال یک شب 
را در دهلی نو سپری کرده، و آن را تبدیل به 
شانسی برای بازدید از ایندیا گیت، و مشاهده 

یک دقیقه سکوت در خاطره دهلی کردند. آنها 
در رویدادهایی شامل تعامل دانش آموزان 

مدرسه با رهبران تجاری و همچنین شرکت 
رانندگان تاکسی زنان حضور یافته و نیز در 

یک میهمانی شام ویژه به میزبانی نخست وزیر 
مودی شرکت کردند. 

نخست وزیر مودی 
به همراه شاهزاده 

چارلز و دوشس 
کامیال
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نخست وزیر هند 
نارندرا مودی به 

همراه شاه جیگمی 
کزار نامگیل 

ونگچاک از بوتان

پادشاه بوتان، جیگمی کزار نامگیل ونگچاک 
به همراه همسرش، ملکه جتسون پیما ونگچاک 
و پسرشان، شاهزاده جیگمی نامگیل ونگچاک 

از 31 اکتبر تا 3 نوامبر 2017، سفری 
چهار روزه به هند داشتند. رییس جمهور 

هند، رام نات کوویند و نخست وزیر نارندرا 
مودی میزبانی یک شام افتخاری را برعهده 

گرفته، در حالی که در طی اقامت این خانواده 
سلطنتی، وزیر امور خارجه شاسما سواراج، 

معاون رییس جمهور ام ونکایاح نایدو و چندین 

تن از وزرای ارشد به مالقات شاه ونگچاک 
پرداختند. 

رهبران به تبادل نظر پیرامون موضوعات 
متعدد منافع المشترک پرداختند. هر دو طرف 

با برگزاری جشن طالیی احداث روابط سیاسی 
رسمی بین دو کشور در سال 2018 موافق 

بودند. رییس جمهور هند به تمدید دعوت شاه 
و ملکه بوتان جهت انجام یک دیدار دولتی در 

طی جشن طالیی نیز پرداخت. شاه ونگچاک با 
مهربانی این دعوت را پذیرفت. 

پادشاه و ملکه بوتان
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نفوذ یک جو گرم و صمیمی بر سه دیدار دولتی 
سلطنتی در سال 2017 از هند دیده می شد. 
نامگیل ونگچاک، ملکه  پادشاه جیگمی کزار 
جتسون پیما ونگچاک، و پسرشان شاهزاده 

نامگیل ونگچاک مورد استقبالی گرم در  جیگمی 
فرودگاه قرار گرفته و در جریان اقامتشان به 

ابراز رضایت فوق العاده ای از وضعیت عالی 
روابط دوجانبه بین دو ملت همسایه پرداختند. 
شاه ونگچاک بر ادامه تعهدات بوتان مبتنی بر 

عمیق تر شدن این روابط مثال زدنی در سرتاسر 
بخش های همکاری و مشارکت تاکید کرد. 

شاه فیلیپ و ملکه ماتیلد از بلژیک نیز در طی 

سلطنتی
میعاد با اعضای خانواده

نوامبر 2017 شاهد هند به عنوان میزبان مهربان سه 
دیدار سلطنتی بود: پادشاه، ملکه و شاهزاده بوتان، 

شاهزاده ولز و دوشس کورنوال، و پادشاه و ملکه بلژیک

گردش هفت روزه شان در هند به بیان احساساتی 
مشابه پرداخته و به کاوش در چشم اندازهای 

گسترده و گوناگون و نیز مذاکره با نخست 
وزیر هند نارندرا مودی در طیف وسیعی از 

موضوعات دو جانبه و چند جانبه نظیر مبارزه 
با تروریسم، تجارت و سرمایه گذاری، روابط 

بین هند و اروپا، مبارزه با تغییرات جوی و ... 
پرداختند. شاهزاده چارلز و دوشس کمیال در بدو 

ورود به صرف شام رسمی افتخاری، میهمان 
نخست وزیر مودی بوده و پیرامون موضوعاتی 

مانند تغییرات جوی، توسعه پایدار و همکاری 
اقتصادی با او به گفت و گو پرداختند. 
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رهبران دو کشور بر تعهداتشان مبنی 
بر موافقتنامه پاریس و جهت گیری 

توسط اصول آن تاکید ورزیدند

هر دو کشور در راستای جایگزین سازی منابع 
انرژی سنتی با انرژی های قابل بازیافت به عنوان 
مفاهیم موثر در مبارزه با تغییرات جوی داشتند، به 

تفاهم نامه ی بین وزارت محیط زیست جمهوری 
ایتالیا و وزارت انرژی نو و قابل بازیافت جمهوری 

هند خوشامد گفتند. 

ارتباطات فرهنگی
وزیر  نخست  مردمی،  مستقیم  رواب��ط  بر  تاکید  با 
ایتالیا  در  ساکن  هندی  جامعه  حضور  بر  جنتیلونی 
اشاره کرده و از سهم آنها در اقتصاد ایتالیا قدردانی 
از  خ��ود،  جانب  از  نیز  م��ودی  وزی��ر  نخست  ک��رد. 
ایتالیا جهت مقدور ساختن استقرار  تالش های دولت 
آنها  آمیز  موفقیت  ادغام  نتیجتا  و  ایتالیا  در  ها  هندی 
بر  همچنین  رهبر  دو  کرد.  تشکر  ایتالیایی  جامعه  با 
باستانی”  و  فرهنگی  میراث  های  “ارزش  اهمیت 
تاکید ورزیده و از تبادل اقدامات موثر و فنون علمی 

مناسب برای حفظ این میراث استقبال کردند.

مودی  وزیر  نخست  به  جنتیلونی  وزیر  نخست 
المللی  بین  روز  ب��رگ��زاری  در  موفقیت  ب��رای 
دادن  قرار  امکان  از  و  گفته  تبریک   2017 یوگا 
ایتالیا  مدارس  بدنی  تربیت  درسی  برنامه  در  یوگا 

صحبت می کند.
این دیدار دولتی با اشاره بر روابط سیاسی 70 

ساله بین هند و ایتالیا، به عنوان پیشگام روابط 
متقابل قدرتمندتر بین دو کشور خدمت رسانی کرد
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چپ: دیدار نخست 
وزیر جنتیلونی با 

معاون رییس جمهور 
هند، ام ونکایاح نایدو

صفحه روبرو )باال تا 
پایین(: نخست وزیر 

جنتیلونی در حال 
بازدید از گارد افتخار 
در طی مراسم رسمی 
استقبال در دهلی نو. 

نخست وزیر جنتیلونی 
با رییس جمهور هند، 

نات کوویند مالقات 
می کند. 

رهبران دو کشور بر تعهداتشان مبنی 
بر موافقتنامه پاریس و جهت گیری 

توسط اصول آن تاکید ورزیدند

قابل بازیافت، و تولیدات با فناوری باال ابراز کرد، 
نخست وزیر جنتیلونی نیز از هند برای در نظر 
گرفتن فرصت های تجاری کشور خود در بخش 

هایی نظیر اتومبیل، منسوجات، چرم، ماشین آالت 
و مواد شیمیایی دعوت به عمل آورد. ایتالیا با 

تجارت دوجانبه با ارزش 8.79 میلیارد دالر در 
سال های 2017-2016، پنجمین شریک تجاری 
بزرگ هند در اتحادیه اروپا محسوب می شود. 
صادرات هند به ایتالیا به ارزش 4.90 میلیارد 
دالر، و وارداتش 3.89 میلیارد دالر بوده که 

ماحصل آن ایجاد تراز تجاری 1 میلیارد دالری 
به سود هند بوده است. در طی چهار ماهه اول 

سال مالی 2017-2018، تجارت متقابل به 3.22 
میلیارد دالر رسید. 

مبارزه با تروریسم
دو رهبر با تصمیم گیری برای مبارزه برعلیه 

هر گونه افراط گرایی خشونت آمیز و تروریسم، 
حمالت تروریستی اخیر در اروپا، هند و هرجای 

دیگر دنیا را قویا محکوم کرده و بر لزوم نیاز 
اقدامات فوری و تالش های هماهنگ با جامعه 

جهانی دربرابر این تهدیدات، تاکید ورزیدند. طبق 

بیانیه مشترک، نخست وزیر مودی و نخست وزیر 
جنتیلونی “رضایت خود را از اولین گروه همکاری 

مشترک هند - ایتالیا برای مبارزه با تروریسم بین 
المللی برگزار شده در 10 نوامبر 2016 در رم 

ابراز کرده، و بر تقویت بیشتر مکانیسم مشاوره از 
طریق تبادالت منظم ارزیابی و اطالعات، برنامه 

های آموزشی و توانمندسازی و ... در حوزه 
مبارزه با تروریسم موافقت کردند.”

آب و هوا و انرژی
رهبران دو کشور بر تعهداتشان مبنی بر موافقتنامه 

پاریس و جهت گیریشان توسط اصول “عدالت 
و اشتراک اما مسوولیت های متفاوت و توانایی 

های نسبی در سایه ی شرایط مختلف ملی” تاکید 
ورزیدند. آنها همچنین با قدردانی از پیشرفتی که 
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اهمیت مشترک پرداختند. در طی جریان این 
مذاکرات، تاکید بر تجدید و احیای همکاری 

های بین هند و ایتالیا در بخش های گوناگون، 
و نیز تحقق پیشرفت پس از سپری کردن 

دورانی ناهنجار در گذشته اخیر بود. نخست 
وزیر مودی در اشاراتش پس از اتمام این جلسه 

اظهار داشت که هر دو رهبر بر تحقق “ایجاد 
روابط دوجانبه در عمقی جدید” موافقت کردند. 

نخست وزیر جنتیلونی نیز به نوبه خود در 
اشاراتش از “تاسیس روابط بدون هیچ مانعی” 

سخن گفته و در راستای همکاری های بین 
هند و ایتالیا در طیف وسیعی از حوزه های 

گوناگون نظیر توسعه انرژی قابل بازیافت و 
کشاورزی، به خلق راه های جدیدی پرداخت. 
در یک بیانیه مشترک ارائه شده در پایان 
دیدار نخست وزیر ایتالیا از دولت، سران دو 

کشور بر اهمیت تماس های مکرر سطح باال و 
تبادالت میان دو کشور جهت افزایش همکاری 

و درک متقابل تاکید ورزیدند. گفته می شود 

که رهبران دو کشور بر “لزوم ایجاد روابط 
نزدیک تر بین هند و ایتالیا بر اساس اصول 
مشترک و ارزش های دموکراسی، آزادی، 

رعایت قوانین و احترام به حقوق بشر و 
تمامیت ارضی ایاالت” توافق کردند. همچنین، 
رهبران تعهد مشترک خود را نسبت به حمایت 

یک “سیستم بین المللی قانونمند” براساس 
هنجارهای بین المللی و مشوق رشد و توسعه 

پایدار تضمین نمودند.

همکاری اقتصادی
دو نخست وزیر به عنوان بخشی از 

مذاکراتشان، از پیوندهای اقتصادی بین هند 
و ایتالیا قدردانی کرده، و برای تالش به شیوه 
ی مشترک المنافع به سوی توسعه این پیوندها 
توافق کردند. درحالی که نخست وزیر مودی 

تمایالت خود را برای کاوش فرصت های 
تجاری در هند توسط ایتالیا در زمینه های 

پردازش مواد غذایی، زیرساخت ها، انرژی 

پایین )چپ تا راست(: 
نخست وزیر ایتالیا پائولو 
جنتیلونی در حال مالقات 

با وزیر امور خارجه 
هند، سوشما سواراج. 

نخست وزیر جنتیلونی به 
همراه نخست وزیر هند، 

نارندرا مودی

صفحه روبرو: نخست 
وزیر مودی در حال 

خوشامد گویی به 
نخست وزیر جنتیلونی 

و همسرش، امانوئال 
مائورو جنتیلونی
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نخست وزیر ایتالیا پائولو جنتیلونی به همراه 
همسرش امانوئال مائورو جنتیلونی، در 30 

اکتبر 2017 به هند سفر کرد. باتوجه به 
اینکه سفر پیشین در فوریه 2007 صورت 

پذیرفته بود، این سفر، بیانگر اولین دیدار یک 
نخست وزیر ایتالیایی از هند در طی یک دهه 
اخیر بود. با هدف توسعه پیوندهای سیاسی و 

دوستی
تجدید

اقتصادی بین دو کشور، این دیدار به عنوان 
گامی خوشایند در راستای تجدید بنای روابط 

دوجانبه ی صمیمی بین آنها شناخته شد. 
دیدار نخست وزیر ایتالیا با نخست وزیر 

هند، نارندرا مودی در دهلی نو انجام گرفته، و 
دو رهبر به مذاکره درباره برخی مسائل حائز 

با توجه به 70 سال رابطه سیاسی بین هند و ایتالیا، در 30 اکتبر 2017 نخست 
وزیر ایتالیا، پائولو جنتیلونی اولین سفر خود به هند را آغاز کرد. اقدامی 

که در طی یک دهه اخیر، برای اولین بار توسط یک نخست وزیر ایتالیایی 
صورت می پذیرفت
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باال: رییس جمهور سابق هند، پراناب موکرجی در 
 PBD حال اهدای جایزه پراواسی بهاراتیا سامان در

سال 2017
 چپ: روشن کردن چراغ مراسم در پراواسی 

بهاراتیا دیواس 2017 

باشد که موجب عمیق تر شدن روابط مهاجران هندی با 
هند شده و نیز نقش کلیدی در ترویج پیوندهای نزدیک 
تر بین هند و آسئان بازی کند. جامعه هندی بخش حائز 

اهمیتی از گوناگونی ملیتی در آسیای جنوب شرقی 
بوده و همچنین پلی قوی بین هند و آسئان به شمار می 
رود. رویداد سنگاپور با 15 اجالس )جامع و موازی( 

شامل سخنرانی های مقامات دولتی، رهبران تجاری 
و دانشگاهیان درباره موضوعات پوشش دهنده بخش 

های کلیدی نظیر زیرساخت ها، امور مالی، آموزش و 
پرورش، فناوری و رسانه ها می شود. 

جلسات جامع شامل این موارد خواهد شد:
مشارکت اقتصادی هند – آسئان	 
هند – آسئان در دنیای دیجیتال	 
شمال شرق هند به عنوان دروازه آسئان به سوی 	 

هند
مشارکت هند – آسئان در نظم جدید جهان	 

در سال 2015، دولت هند قالب PBD را اصالح 
کرده و جهت ایجاد روابط اساسی و پایدارتر، به 

فصل تعامل با مهاجران هندی رونقی تازه بخشید. 
 PBD پس از بررسی، تصمیم بر این شد که انجمن
هر دو سال یک بار و در شهری خارج از دهلی نو 

برگزار شود. در سال آتی، کنفرانس های کوچک 
تر مبتنی بر نتیجه ی PBD با موضوعات مربوط 
به مهاجران هندی در دهلی نو سازماندهی خواهند 

شد. همچنین طبق تصمیمات، هر ساله کارمندان در 
حال ماموریت و کنسولگری های هند نیز PBD را 
جشن می گیرند. در طی اولین دوره های کنفرانس 
های PBD که در فوریه 2016 آغاز شدند، دولت 

بشکل فعالی با هندی های آنسوی آب در گفت و 
گوهای مبتنی بر طرح معضالت به تعامل پرداخت. 

این رویدادها، فراهم کننده سکویی برای جوامع 
هندی آنسوی آب ها هستند که برای فعالیت های 

مشترک المنافع برای هر دو طرف، به تعامل با دولت 
و جوامع داخل هند بپردازند. افراد با استعدادهای 

استثنایی نیز به کسب جایزه ارزشمند پراواسی 
بهاراتیا سامان مفتخر شدند که جهت قدردانی از نقش 

آنها در رشد و توسعه هند اهدا شد. وزارت امور 
خارجه دولت هند نیز جهت مقدور ساختن مشارکت 
هندی های مهاجر که قادر به حضور در PBD در 

داخل هند نیستند، اقدام به سازمان دهی پراواسی 
بهاراتیا دیواس منطقه ای )RPBD( در کشورهای 

دیگر کرده است. در گذشته، پراواسی بهاراتیا دیواس 
های منطقه ای )RPBD( در سنگاپور، نیویورک، 

الهه، دوربان، تورنتو، موریس، سیدنی و لوس 
آنجلس برگزار شده است. 
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پراواسی بهاراتیا دیواس )PBD( از سال 2003 
تا کنون هر سال در هند جشن گرفته می شود. این 

رویداد در 9 ژانویه، روزی که ماهاتما گاندی 
“پراواسی بزرگ” در سال 1915 برای رهبری نبرد 
آزادی کشور از افرقای جنوبی به هند باگشت، جشن 

گرفته می شود. 
پراواسی بهاراتیا دیواس هند آسئان آتی، در 

 پراواسی بهاراتیا دیواس 2018

سنگاپور صدا می زند!
پراواسی بهاراتیا دیواس 2018 هند آسئان که برای اولین بار در خارج از کشور برگزار 
می شود، ضامن اینست که سکویی برای مشارکت موثر با جامعه هندی خارج از کشور 

باشد. برایتان چشم اندازی از آنچه انتظار می رود را فراهم می کنیم
نوشته: ان بی رائو

روزهای 6 و 7 ژانویه 2018 در مارینا بی سندز 
سنگاپور سازمان دهی خواهد شد – اولین دوره 

PBD که ورای آب های هند برگزار خواهد شد. 
انتخاب سنگاپور با تاکید بر اهمیت آسیای جنوب 
شرقی در ابتکارات سیاست خارجه کشور، یک 

رویکرد استراتژیک نسبت به سیاست قانون شرق هند 
است. امید است که این رویداد نتایجی دربر داشته 
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همچنین آشنایی این ملت با ادبیات سانسکریت به 
قرن های 10 و 12 بازمی گردد. در طی جنگ 

های گوناگون بین انگلیس و اسپانیا )1762-
1764(، 600 سرباز هندی به عنوان عملیات 
نظامی “شرکت شرق هند” وارد فیلیپین شدند. 

هنگام برکناری سربازان بریتانیایی، بسیاری از  
سربازان هندی طغیان کرده و حاضر به ترک 

محل نشدند. آنها در اماکنی با نام کنونی کینتا و 

رییزال ساکن شدند. منطقه داخل و اطراف کینتا 
هنوز هم منزل بسیاری از نوادگان آنهاست. در 

طی قرن 18، تجارتی قوی مابین مانیال و ساحل 
کوروماندل بنگال وجود داشت که شامل صادرات 

فیلیپین از تنباکو، ابریشم، پنبه، نیل، نیشکر و 
قهوه می شد. 

در سال 1976، هنگامی که آدیتیا بیرال با 
رییس جمهور وقت فیلیپین، فردیناند مارکوس 

جهت کاوش در امکان احداث سرمایه گذاری های 
مشترک در کشورهای آسیای جنوب شرق مالقات 
کرد، روابط اقتصادی بین هند و فیلیپین شاهد یک 
پیشرفت سریع بود. ماحصل این مالقات، تاسیس 

کارخانه های نساجی هندی – فیلیپینی اینک )ایندو 
– فیل(، در آن هنگام، بزرگترین سرمایه گذاری 
هندی در این کشور بود. در حال حاضر، ایندو 
– فیل به استخدام 2,000 نیروی کار از فیلیپین 
پرداخته و 40 درصد از تقاضای داخلی نخ این 

کشور را تامین می کند. 

رییس جمهور دوتره ضمن خوشامد 
گویی به نخست وزیر مودی تمایل 

خود نسبت به برقراری روابط عالی 
با هند را ابراز کرده و خواستار 

پیشرفت آن شد
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می رود. این مرکز، یک سازمان غیرانتفاعی 
بشردوستانه است که توسط اتباع برجسته 

فیلیپین و اعضای انجمن مهاجرین هندی در 
این کشور تاسیس شده است. از زمان احداثش 

در سال 1989، این سازمان با فراهم سازی 
پای جیپور، یک پای مصنوعی با ماده اصلی 

پالستیک، به توانبخشی حدود 15,000 معلول 
جسمی در فیلیپین پرداخته است. 

اگر کسی تاریخ روابط فرهنگی بین این 
دو کشور را مورد توجه قرار دهد، بهترین 
شیوه درک نفوذ فرهنگی هند در فیلیپین در 
زمینه پیشرفت های مناطق حدفاصل ماالی 
پنینسوال و مجمع الجزایر اندونزی دیده می 

شود که شاهد نفوذ فرهنگی شدید هند از 
قرن دوم تا اواخر قرن 14 بوده اند. آثار 
هنری تاثیر گرفته از هند در بسیاری از 

جزایر فیلیپین یافت شده اند. رد پای واژه 
های سانسکریت را هنوز هم می توان در 
زبان های گوناگون فیلیپین دنبال کرد، و 

چپ: نخست وزیر مودی 
در موسسه تحقیقات برنج 

)IRRI( بین المللی

پایین: نخست وزیر 
مودی در پذیرش “جوامع 

هندی در فیلیپین” در 
مانیال

صفحه روبرو: نخست 
وزیر مودی در بنیاد 

فیلیپین ماهاویر 
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شرکت های بسیار کوچک، کوچک و متوسط؛ 
همکاری بین شورای امور جهانی هند )ICWA( و 
موسسه خدمات خارجی فیلیپین. عالوه براینها، یک 
 )ICCR( جایگاه برای شورای روابط فرهنگی هند
در دانشگاه فیلیپین درنظر گرفته خواهد شد. نخست 
وزیر مودی همچنین از موسسه تحقیقات بین المللی 

برنج )IRRI( در لوس بانوس، شهری واقع در 
65 کیلومتری مانیال با تعامالت بسیار با شمار 

زیادی از دانشمندان هندی شاغل در آنجا بازدید 

کرد. موسسه تحقیقات بین المللی برنج )IRRI( به 
توسعه انواع برنج مقاوم در برابر سیل پرداخته 
که قادر به تحمل 14-18 روز بارش شدید می 

باشند. نخست وزیر هند دو گونه برنج هندی را 
به بانک ژن IRRI تقدیم نموده و نیز آزمایشگاه 

زمین برنج ارتجاعی شری نارندرا مودی را 
افتتاح کرد. هدف از ایجاد این تجهیزات دوبرابر 
کردن درآمد کشاورزان شاغل در مناطق مستعد 
سیل می باشد. در ژوئیه سال جاری، دولت هند 

 )IRRI( پیشنهاد موسسه تحقیقات بین المللی برنج
مبنی بر تاسیس مرکز منطقه ای جنوب آسیا در 

وراناسی را تصویب کرد. این سازمان، اولین 
مرکز تحقیقاتی خارج از دفتر اصلی خواهد بود. 

به عنوان بخشی از برنامه سفرش، نخست 
وزیر مودی از بنیاد ماهاویر فیلیپین نیز بازدید 

کرد که از مراکز همکاری بهاگوان ماهاویر 
ویکلنگ ساهایاتا سامیتی واقع در جیپور بشمار 

دیدار دولتی نخست وزیر هند نارندرا 
مودی از فیلیپین در سال جاری، 

اولین اقدام مشابه یک رهبر هندی در 
طی 36 سال گذشته بود 

چپ: نخست وزیر 
مودی از موسسه 

تحقیقات برنج بین 
المللی )IRRI( در 
لوس بانوس بازدید 

می کند

صفحه روبرو: استقبال 
از نخست وزیر مودی 
در هنگام ورودش به 

مانیال جهت حضور در 
اجالس های آسئان – 

هند و سران شرق آسیا
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آسئان سال جاری به رییس جمهور دوتره تبریک 
گفت. او همچنین از رییس جمهوری فیلیپین برای 

حضور در یک نشست یادبود در ژانویه 2018 در 
دهلی نو دعوت بعمل آورد. رییس جمهور دوتره 

نیز همانند دیگر رهبران آسئان این دعوت را 
پذیرفت. 

رییس جمهور دوتره ضمن خوشامدگویی به 
نخست وزیر مودی تمایل خود نسبت به برقراری 

روابط عالی با هند را ابراز کرده و خواستار 
پیشرفت آن شد. هر دو رهبر بر وجود نیروهای 

بالقوه عظیم در روابط اقتصادی، تجاری و سرمایه 
گذاری بین دو کشور، و وجود توانایی پیشبرد 

توسعه در یک مسیر مشترک موافق بودند. رییس 
جمهور دوتره نیز عالقمندی خود را نسبت به 

همکاری در زمینه های انرژی قابل بازیافت ابراز 
کرده و دعوت نخست وزیر مودی جهت پیوستن به 

اتحادیه بین المللی خورشیدی )ISA( را پذیرفت. 

رییس جمهور دوتره متعهد بر بهبود سیستم 
سالمت در فیلیپین شده و درباره سرمایه گذاری 
های بزرگ هند در بخش داروسازی سخن گفت 

که بسیار مطلوب بوده و بنابراین مردم ساکن در 
کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز به داروهای 
باکیفیت با قیمت مناسبی دسترسی دارند که هند 

برای آن مشهور است. رییس جمهور دوتره 
همچنین به ابراز اشتیاق جهت بهبود زیرساخت 

های فیلیپین به عنوان بخشی از برنامه “ساخت، 
ساخت، ساخت” خود پرداخت. این حوزه ایست که 
در آن شرکت های زیرساختی هندی قادر به ارائه 

مشارکت موثر خواهند بود. 
در طی دیدار نخست وزیر هند، هر دو رهبر 
به امضای چهار توافق نامه پرداختند: در زمینه 

همکاری و تدارکات دفاعی، عرصه ای با پتانسیل 
بسیار زیاد؛ همکاری های بشردوستانه و کاهش 

خطر بالیای طبیعی )HDR(؛ همکاری در زمینه 
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اولین دیدار دوطرفه ی نخست وزیر نارندرا مودی 
از فیلیپین )12-14 نوامبر 2017(، همچنین در 

طی 36 سال گذشته، اولین دیدار مشابه توسط یک 
رهبر هندی بود. این دیدار دولتی موجب تقویت 

بسیار واجب روابط هند با سومین اقتصاد بزرگ 
دنیا در آسیای جنوب شرق بود. در مانیال، نخست 

وزیر مودی با رییس جمهور فیلیپین، رودریگو 

همکاری بیشتر
به سوی

دوتره مالقات کرد. با وجود اینکه در سال گذشته 
دیداری کوتاه در الئوس در حاشیه ی اجالس آسئان 

داشتند، مالقات سال جاری تبدیل به اولین فرصت 
برای ایجاد تعامالت عمیق تر شد. طبق گفته 

مقامات رسمی، این دیدار “یک مالقات بدون نقص 
در فضایی بسیار گرم و صمیمانه” بود. نخست 

وزیر هند، برای سازمان دهی موفقیت آمیز اجالس 

نخست وزیر نارندرا مودی در نوامبر سال 2017 اولین بازدید خود 
از فیلیپین را به انجام رسانید که نمایانگر گامی مهم به سوی روابط 

دوجانبه بین این دو کشور در آسیای جنوبی است
نوشته: ونکات نارایان

چپ: نخست وزیر هند 
نارندرا مودی از بنیاد 
ماهاویر فیلیپین بازدید 

می کند

صفحه روبرو: 
مالقات نخست وزیر 

مودی با رییس جمهور 
فیلیپین، رودریگو 

دوتره در مانیال
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)KMMTTP( در حال طی مسیر پیشرفت سریعی 
هستند. انتظار می رود که بزرگراه سه گانه تا سال 
چندبرابر  تاثیر  دارای  و  شده  ان��دازی  راه   2019
هند  بین  مردمی  روابط  و  تجارت  افزایش  بر  نیرو 
هر  زمینی،  اتصاالت  بر  عالوه  باشد.  آن  آسه  و 
قرارداد  امضای  جستجوی  در  همچنین  طرف  دو 
هستند  آن  آسه   - هند  دریایی  نقل  و  حمل  همکاری 
که یاری رسان افزایش همکاری و گسترش روابط 
از  را  دریایی  نقل  و  حمل  بازدارنده  موانع  بوده، 
قالب حمل و  به احداث یک سیستم  میان برداشته و 

نقل دریایی خواهد پرداخت. 

رویاهای جدید، افق های جدید
در این سفر مشترک توانمند سازی و احیای متقابل، 
جوانان باید نقش حیاتی بازی کنند. جشنواره جوانان 
در   2017 آگوست  در  شده  برگزار  آن  آسه   – هند 
پیشبرد  جهت  جوانان  قدرت  مهار  دنبال  به  بوپال، 
این رابطه حیاتی به سوی ارتفاعی باالتر بود. ضمن 

صحبت درباره این رویداد، وزیر امور خارجه 
سوشما سواراج از اظهارنامه جوانان آسه آن – 
هند تقدیر کرده و تاکید کرد که “این ما را مقدور 
خواهد ساخت که در دستور کار رهبری امروز، 

به صدای رهبران فردا توجه کنیم.” 
اجالس سران هند – آسه آن پیوند خورده با 
توسعه،  حال  در  های  همکاری  و  همگرا  منافع 
های  فعالیت  از  وسیعی  طیف  نهایی  نتیجه 
خواهند  شمار  به  اخیر  ماه  چند  شده  برگزار 
را  آن  آسه  با  هند  رشد  درح��ال  رواب��ط  که  آمد 
جدیدی  فصل  در  اجالس  این  اند.  گرفته  دربر 
از مشارکت سریع و مشمول تمام طبقات ظهور 
کردن  تر  عمیق  با  را  ط��رف  دو  هر  و  یافته 
عدالت  مشترک  ه��ای  ارزش  در  ارتباطشان 
و  یابی  جهت  آزادی  مشمول،  توسعه  اجتماعی، 
آمیز  شکل دهی نظام منطقه ای فراگیر و صلح 
یکدیگر  به  مشترکشان  سرنوشت  درک  جهت 

نزدیک تر خواهد کرد.

باال: جشنواره موسیقی آسه آن – هند سازمان دهی شده در اکتبر 2017 در دهلی نو، هند
صفحه روبرو: کنفرانس آسه آن – هند در اقتصاد آبی برگزار شده در نوامبر 2017، در نهاترانگ، ویتنام
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آن دعوت می کنیم که در روایت ما نیز مشارکت 
منسوجات  رویداد  در  منسوجات  تجارت  کنند.” 
در  که  گیرد  می  قرار  توجه  مورد  هند   - آن  آسه 
23 ژانویه 2018 در دهلی نو برگزار خواهد شد. 

روی خط ارتباط
مهره  به  تبدیل  احتماال  یافته  گسترش  رواب��ط 

مشترک  رفاه  شبکه  یک  ایجاد  در  بازی  تغییر 
ارتباطات  اجالس  شود.  می  آن  آسه  و  هند  بین 
آسه آن – هند برگزار شده در دهلی نو در 11-
سازی  “قدرتمند  موضوع  با   2017 دسامبر   12
خطوط ارتباطی دیجیتالی و فیزیکی آسیا در قرن 
پوشش  بلندپروازانه  نمودارسازی طرح  به   ”21
زمینی، دریایی، آسمانی و فضایی پرداخت. هند 
آسه  اتصال  هماهنگی  کمیته  نشست  آغاز  جهت 
کردن  تر  مستحکم  جستجوی  در  که  هند   – آن 
آن  آسه  اتصاالت  مستر  برنامه  با  هند  اتصاالت 
شریک  سومین  به  تبدیل  باشد،  می   )MPAC(

گفتگوی آسه آن پس از چین و ژاپن شد. 
بسیاری از پروژه های ارتباطی تعریف شده 
شامل بزرگراه سه گانه هند – میانمار – تایلند و 
پروژه حمل و نقل بین الملل چند منظوره کالدان 

اجالس سران هند – آسه آن نتیجه 
نهایی طیف وسیعی از فعالیت های 
برگزار شده چند ماه اخیر به شمار 

خواهند آمد
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- آسه آن در کواالالمپور و مولفه آسه آن 
در نمایشگاه منسوجات هند در گاندی نگر 

واقع در گوجرات می شدند. 
در  توسعه  به  اقتصادی رو  رابطه  این 
منطقه –  تجاری  تجمع رهبران  بزرگترین 
سرمایه  و  تجارت  نشست  و  نمایشگاه  در 
گذاری )22-23 ژانویه 2018(، کنفرانس 
آسه  بازرگانی  ش��ورای  جلسه  و  تجاری 
برگزار   )2018 ژانویه   23( هند   – آن 
با  شد.  خواهد  متبلور   – نو  دهلی  در  شده 
اعالم نمایشگاه و نشست تجارت و سرمایه 
نخست  نوامبر،  ماه  در  مانیال  در  گذاری 
“این  داشت:  اظهار  مودی  نارندرا  وزیر 
آسه  بر  متمرکز  تجاری  رویداد  بزرگترین 
آن خواهد بود که هند تا کنون سازمان دهی 
کرده است. هند مشتاق مشارکت در روایت 
توسعه شما بوده و ما از همه اعضای آسه 

 باال تا پایین:  کنفرانس بیز تک 
آسه آن – هند برگزار شده در مه 
2017 در کواالالمپور، مالزی. 
دهلی دیالوگ 9 برگزار شده در 
ژوئیه 2017، در دهلی نو، هند

صفحه روبرو: اجالس جوانان 
هند – آسه آن برگزار شده در 

آگوست 2017 در بوپال، مادهیا 
پرادش، هند
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میهمانان افتخاری تجمع روز جمهوری هند خواهند 
بود. 

این  که  است  بار  دومین  تنها  این  که  آنجا  از 
با  برگزاری دومین اجالس ویژه  به  نفره  گروه 10 
سران  اجالس  اند،  پرداخته  دیگر  کشوری  حضور 
هند – آسه آن گواه صادق قامت صعود کننده هند در 
برنامه های همه جانبه آسه آن خواهد بود. در سال 
2012 آسه آن و هند 20 سال مشارکت گفت و گو 
تعامالت در سطح سران آسه آن را در  و 10 سال 
اجالس سران برگزار شده در دهلی نو و در جهت 

افزایش پیوندهای هند – آسه آن در سطح مشارکت 
استراتژیک جشن گرفتند. 

مشارکت ذهنی
اجالس سران هند – آسه آن دارای یک دستور کار 
سه  توسط  شده  طراحی  واقعی  ماهیت  با  الیه  چند 
واژه اصلی تجارت، ارتباطات و فرهنگ می باشد. 
دهلی  در  آن،  آسه   – هند  مشارکت  ذهنی  معماری 
مستحکم   2017 ژوئیه  در  شده  برگزار   9 دیالوگ 
شد که متعاقبا متخصصین و متفکران برجسته را در 
مسیر  نمودارهای  ترسیم  راستای  در  گویی  و  گفت 

آتی این مشارکت حیاتی گرد هم آورد.  

اقتصادی استراتژی 
یک سری از رویدادهای مربوط به تجارت برگزار 
های  انگیزه   ،2017 سال  آخر  های  ماه  در  شده 
اقتصادی هند – آسه آن بخشیدند  به روابط  بیشتری 
که شامل نمایشگاه تجاری هند - آسه آن در بانکوک، 
نمایشگاه اکت ایست در شیالنگ، کنفرانس بیز هند 

رویدادهای مربوط به تجارت برگزار 
شده در ماه های آخر سال 2017، 

انگیزه های بیشتری به روابط 
اقتصادی هند – آسه آن بخشیدند
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روابط  تاریخ  در  بخش  تحول  لحظاتی  آستانه  در  ما 
حدود   ،2017 آگوست  در  هستی.  آن  آس��ه   - هند 
عضو  کشور   10 و  هند  از  جوان  مرد  و  زن   200
بیان  و  ارتباط  برقراری  گو،  و  گفت  برای  آن  آسه 
تفکرات در راستای افزایش مشارکت هند – آسه آن، 
در  آمدند.  هم  گرد  پرادش  مادهیا  در  واقع  بوپال  در 
اودایپور  ی  منظره  خوش  شهر  در   ،2017 سپتامبر 
در راجستان، هنرمندانی از هند و کشورهای آسه آن، 
فرصت  “اقیانوس  موضوع  با  نقاشی   20 خلق  جهت 
جمع  هند   – آن  آسه  هنری  گردهمایی  اولین  در  ها” 
کشورهای  تمام  از  دانانی  موسیقی  اکتبر،  در  شدند. 
در  اویال  پورانا  شکوهمند  فضای  مقابل  در  آن  آسه 
دهلی نو نواخته و از روابط فرهنگی پیوند دهنده هند 

و آسه آن قدردانی کردند. 
های  کنسرت  از  رویدادها  از  ای  گسترده  طیف 
و  منسوجات  و  هنری  ه��ای  نمایشگاه  تا  موسیقی 
موضوعات  با  شده  برگزار  سمینارهای  همچنین 
میلیارد   1.8 مشترک  آرزوه��ای  و  رویاها  مختلف، 
نفر را در هند و 10 عضو انجمن ملل آسیای جنوب 
شرقی جشن گرفته و قرار است که در اجالس سران 

هند – آسه آن در 25 ژانویه 2018 واقع در دهلی 
نو به اوج رسند. 

مشترک،  ه��ای  “ارزش  ب��ا  آن  آس��ه  و  هند 
به  آت��ی،  اج��الس  موضوع  مشترک”  سرنوشت 
جنبش  به  رویداد  این  اند.  خورده  پیوند  یکدیگر 
درآمده با چشم انداز افزایش قرن آسیایی و تجدید 
سالگرد   )25( پنجمین  و  بیست  متقابل،  حیات 
سطح  در  تعامل  سال   15 گو،  و  گفت  مشارکت 
استراتژیک  مشارکت  سال  پنج  و  سران  اجالس 
ماندنی،  یاد  به  لحظه  در یک  گیرد.  را جشن می 
رهبران 10 کشور آسه آن، نه تنها در این اجالس 
سران حضورر یافته، بلکه در 28 ژانویه 2018، 

چپ: نمایشگاه تلکام ایندیا 
)جلسه ویژه در آسه آن( 

برگزار شده در فوریه 2017 
در دهلی نو، هند

صفحه روبرو: دومین کنفرانس 
بین المللی با موضوع روابط 

فرهنگی و تمدن آسه آن – هند 
برگزار شده در ژانویه 2017 

در جاکارتا، اندونزی

اجالس سران هند – آسه آن دارای یک 
دستور کار چند الیه با ماهیت واقعی 

طراحی شده توسط سه واژه اصلی 
تجارت، ارتباطات و فرهنگ می باشد
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نشستی برای تجلیل
اجالس آتی سران هند و آسه آن که در 25 ژانویه 2018 در دهلی نو برگزار 
خواهد شد، بر برداشتن گامی بلند در راستای افزایش روابط بین هند و 10 

کشور عضو آسه آن تاکید خواهد کرد
نوشته : مانیش چاند
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شرکت با مسوولیت محدود مکس پوشر مدیا گروپ ایندیا
مدیرعامل و مدیر شرکت : پراکاش جوهری

مدیریت: ویکاس جوهری
مدیر تحریریه: جاییتا باندیوپادهیای

دفتر مرکزی
شرکت با مسوولیت محدود مکس پوشر مدیا گروپ ایندیا

# آدرس، واحد 62، فاز اوکال-3 ،
 دهلی نو، 110020، هند

تلفن: +91.11.43011111، فاکس: 91.11.43011199+
 :)CIN( شماره ثبت شرکت

U22229DL2006PTC152087
جهت طرح سواالت: 

indiaperspectives@maxposuremedia.com

سردبیر: راویش کومار
دستیار سردبیر: ام ال کی راجا

وزارت امور خارجه
 اتاق شماره 152، ساختمان A، شاستری باوان،

دهلی نو - 110001، هند
تلفن: 23381719، 91.11.3388949+ 

فاکس: 91.11.23384663+
www.indiaperspectives.in :وبسایت

osdpd2@mea.gov.in :برای نظرات و پیشنهادات

دورنمای هند به زبان های عربی، باهاسای اندونزیایی، انگلیسی، 
فرانسوی، آلمانی، هندی، ایتالیایی، پشتو، فارسی، پرتغالی، روسی، 

سیناال، اسپانیایی، تامیل، چینی و ژاپنی منتشر می شود. 
 

و   )XP( مشترک  دبیر  کومار،  راوی��ش  توسط  هند  دورنمای 
شماره  دفتر   ،)MEA( خارجه  امور  وزارت  رسمی،  سخنگوی 
هند   ،110001 نو،  دهلی  ب��اوان،  شاستری   ،A ساختمان   ،152
منتشر می شود. این نشریه توسط  شرکت با مسوولیت محدود مکس 
پوشر مدیا گروپ ایندیا )MMGIPL( و به نمایندگی وزارت امور 
خارجه )MEA(، # آدرس، واحد 26، فاز اوکال – 3، دهلی نو – 

110020، هند. چاپ و منتشر می شود. 
دورنمای هند شش بار در سال انتشار می یابد. تمام حقوق محفوظ 
است. متون، آثار هنری و/یا عکس های موجود در نشریه با حفظ نام 
 )MEA( دورنمای هند استفاده و بازنشر شود. وزارت امور خارجه

IPL( و شرکت با مسوولیت محدود مکس پوشر مدیا گروپ ایندیا-
به  آسیب  یا  و  دادن  دست  از  قبال  در  مسوولیتی  هیچ   )MMG
محصوالت داوطلبانه، نوشتجات، عکس ها، آثار هنری، شفافیت و 
یا مسایل دیگر ندارند. نظرات بیان شده در این نشریه لزوما دیدگاه 
های وزارت امور خارجه )MEA( و شرکت با مسوولیت محدود 

مکس پوشر مدیا گروپ ایندیا )MMGIPL( نمی باشند. 

)MMGIPL( جهت طرح سواالت / ام ام جی آی پی ال
تلفن: 91.11.43011111+

فاکس: 91.11.43011199+
www.maxposuremedia.com

دور نماي هند
شماره 5 & 6 ■  جلد 31  ■   اکتبر – دسامبر 2017

ما را دنبال کنید:

جهت دریافت نسخه چاپی دورنمای هند، با نزدیکترین مرکز سیاسی 
هند تماس حاصل فرمایید.

        http://www.facebook.com/MEA

        http://www.twitter.com/MEA 

        http://www.youtube.com/MEA
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هند – فیلیپین:
 

پیوندهای مستحکم تر

مادهیا پرادش

آغاز بی نظیر زمستان

مک مری کوم

بنای دوباره تاریخ

به یاد

وینود کانای بازیگر

دور نماي هندشماره 5 ■  جلد 31  ■   اکتبر – دسامبر 2017

در طی چند ماه اخیر، تقویم سیاسی هند با شماری از تعامالت سطح باال و حائز اهمیت در تمام زمینه 
های دو و چند جانبه بسیار شلوغ بوده است. در این شماره ویژه از “دورنمای هند”، ما پیشاپیش به 
تعامالت آتی اجالس سران آسئان – هند می اندازیم که قرار است در ژانویه 2018 برای اولین بار در 
هند برگزار شود. با اشاره بر اهمیت روابط هند با آسئان، رویداد اصلی توسط شماری از رویدادهای 

دیگر دنبال می شود که پیوند پایدار هند با تمام کشورهای عضو آسئان را تضمین می کنند. 

این شماره از مجله همچنین دیدار بسیار موفقیت آمیز نخست وزیر نارندرا مودی در نوامبر 2017 را 
از فیلیپین پوشش می دهد که در طی 36 سال اخیر، اولین دیدار مشابه توسط یک رهبر هندی بشمار 
می رود. تعدادی توافق نامه در زمینه هایی مانند دفاع، صنعت و همکاری های بشردوستانه به امضا 
رسیدند. بازدید نخست وزیر ایتالیا و رییس جمهوری افغانستان از هند نیز در این شماره به تصویر 
کشیده شده اند. هند همچنین میزبان سه دیدار سلطنتی در سال 2017 بود که در طی آنها، رهبران هر 
دو طرف به تبادل نظر در زمینه همکاری دوجانبه و چندین موضوع مشترک المنافع دیگر پرداختند. 

در بخش سفر، شما را به سفر در میان چشم اندازهای زیبای مادهیا پرادش، ایالتی با اماکن فریبنده 
می بریم که برای هر گردشگری با هر نوع سلیقه، چیزی برای ارائه دارد. از پناهگاه های سنگی 
زیارتی،  مراکز  و  زیبا  ببر  گانه  سه  های  پناهگاه  تا  یونسکو،  فرهنگی  میراث  بخش  یک  بهیمبتکا، 
طبیعت گران، عالقمندان به معنویت، عشاق تفریح و ... هر کدام چیزی برای سیر کردن حس سفر 

خود خواهند یافت. 

ران اوتساو سالیانه، فرهنگ گوجرات و سنت های چند صد ساله اش را جشن می گیرد. ما نگاهی 
اندازیم.  نفیسش می  پیچیده و صنایع دستی  به مردم، فرهنگ و روح منطقه شامل سوزندوزی های 
همچنین برایتان نمایی از صنعت مد پویای شمال شرق هند و نقش فنون سنتی و مصالح موثر در آن 

را فراهم نموده ایم. 

بوکس  قهرمانی  مسابقات  در  مدال طال  پنجمین  برد  توسط  هم  باز  کوم  مری  هندی، مک  مشت زن 
کنفدراسیون زنان آسیا تاریخ ساز شد. ما به بررسی لحظات شگفت انگیزی از حرفه درخشان او و 

چالش هایی که در طی مسیرش با آنها مقابله کرده می پردازیم. 

تحت  را  بسیاری  زندگی  خود  استعداد  با  که  خانا  وینود  سابق،  بازیگر  از  باالخره، 
تاثیر قرار داد و نیز سخاوت و ایمان او که میراث غنی را پشت سر گذاشته، تجلیل 

می کنیم. 

راویش کومار

پیشگفتار
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پونگال
این جشنواره برداشت محصول اختصاص 

یافته به خدای خورشید در سرتاسر جنوب هند 
جشن گرفته می شود. برنج پونگال با استفاده 

از برنج برداشت شده از محصول جدید و 
شیر در ظروف سفالی رنگی پخته می شود. 

این خوراک لذیذ – پخته شده در هر دو حالت 
بصورت شیرین و با نمک – به عنوان بخشی 

از پذیرایی جشنواره سرو می شود. 

زمان: 14/13 ژانویه 2018
مکان: جنوب هند

روز جمهوری
شصت و نهمین )69( سالگرد روز جمهوری 
هند با یک راهپیمایی فوق العاده در راجپات 

جشن گرفته می شود که شامل نمایش های 
پر جنب و جوش اجرا شده توسط مردمی از 
تمام ایالت های هند است که به ارائه فرهنگ 

و سنت های خود می پردازند. 

زمان: 26 ژانویه 2018
مکان: دهلی نو

نمایشگاه )مال( بین المللی صنایع 
دستی سوراجکند

این نمایشگاه با آمیزش پر جنب و جوشی 
از فرهنگ، موسیقی و شوق زندگی، جشن 
سالیانه سنت های بومی و میراث فرهنگی 

هندی است که اجرای رقص، نمایشگاه 
های صنایع دستی و ... را شامل می شود. 

زمان: 2 تا 18 فوریه 2018
مکان: فریدآباد، هاریانا

تاج ماهوتساو
تاج ماهوتساو برگزار شده در شیلپگرم 

واقع در نزدیکی دروازه شرقی تاج محل، 
یک کارناوال 10 روزه است که به نمایش 

میراث غنی فرهنگی، هنری و همچنین 
آشپزی هند می پردازد. 

زمان: 18 تا 27 فوریه 2018
مکان: آگرا، اوتار پرادش

جشنواره رقص موکتسوار
این جشنواره که هر سال در معبد تاریخی 
موکتسوار برگزار می شود، تجلیل از فرم 

رقص کالسیک هندی اودیسی بوده و ویژگی 
های اجرای تک نفره، دونفره و گروهی را 

توسط رقصندگان حرفه ای اودیسی نشان 
می دهد. 

زمان: 14 تا 16 ژانویه 2018
مکان: موکتسوار، اودیشا

نمایشگاه شتر بیکانر
نمایشگاه شتر بیکانر یک جشنواره سالیانه 
اختصاص یافته به گوسفند بیابان است که 
ویژگی های انواع نژادهای شتر، حرکات 

نمایشی شتر و حتی رژه تماشای زیبایی شترها 
را به نمایش درمی آورد! برنامه های قابل 

توجه دیگر رقصندگان بومی با چرخش دامن 
هایشان، رقصندگان آتش و همچنین یک نمایش 

آتش بازی فوق العاده را شامل می شوند. 

زمان: 13 تا 14 ژانویه 2018
مکان: بیکانر، راجستان

درهم و برهم از همه جا
هند سراسر  در  نزدیک  رویدادهای 
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 هند – فیلیپین:
پیوندهای مستحکم تر

مادهیا پرادش
آغاز بی نظیر زمستان

مک مری کوم
بنای دوباره تاریخ

به یاد
وینود کانای بازیگر

شماره 5 & 6 ■  جلد 31  ■   اکتبر – دسامبر 2017

دور نماي هند
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