
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
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الصفحة األخيرة

نشطاء الحفاظ على الطبيعة
يعد الناشط معاري، 48 عاماً، من النشطاء الذين يعملون على الحفاظ على البيئة في 	 

والية كيراال. ويُحب الناس أن يٌطلقوا عليه لقب “حارس الوادي الصامت”. وخالل 
العمل في منتزه وادي سايلنت القومي في مدينة باالكاد ، كرس معاري حياته لحماية 

النباتات والحيوانات الرائعة الموجودة في المنطقة. وقد قام رئيس وزراء والية كيراال 
هذا العام بمنح معاري ميدالية الغابات.

كرس ديمبيشوار داس، الذي يعمل حارس غابات ويبلغ من العمر 54 عاماً ، حياته 	 
المهنية الممتدة على 33 عاماً لحماية وحيد القرن في حديقة كازيرانجا القومية بوالية 

آسام. حصل داس مؤخراً على جائزة إيرث هيرو من جانب مؤسسة 
رويال بنك أوف اسكتلندا. 

يُعد طريق إن.إيتش44 السريع أطول طريق سريع عام على 	 
مستوى الهند ، ويوجد به تسعة ممرات لعبور الحيوانات 

من أسفل و ذلك في إطار إجراءات التخفيف من تأثير الحياة 
البرية على البنية التحتية، حيث يمر الطريق السريع عبر 

محمية كانها-بينش للحياة البرية في ماديا براديش.
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الصمود والكرم
تبلغ بايز نجالياني من العمر 95 عاماً، ولكن 
هذا لم يمنع هذه السيدة الكبيرة في السن من 
والية ميزورام من التبرع بمعاشها الشهري 

لرئيس وزراء الوالية لإلغاثة في دعم 
المعركة ضد فيروس كورونا. ولم تتوقف 

هذه السيدة صاحبة الروح الكريمة والسخية 
عند هذا الحد، حيث تقوم أيضاً بخياطة أقنعة 

من القماش في منزلها ويتم توزيعها على 
الممرضات واألطباء في منطقتها.

النحت واالستدامة البيئية
يذخر التاريخ بالفنانين المهرة، الذين يبدعون تماثيل غاية في الروعة والدقة من 

حيث التفاصيل. ولكن، هل تعرف حديقة النحت، التي تم إنشاؤها بالكامل من 
المواد المعاد تدويرها؟ لقد جاءت فكرة إنشاء هذه الحديقة  لنيك تشاند  مفتش 

الطرق  في وقت فراغه. وتضم حديقة المنحوتات الصخرية في شانديجار حالياً 
اآلالف من التماثيل ، وقاعة عرض في الهواء الطلق ، ومسرح و مجسم لمتاهة 

مصغرة ، وكلها مصنوعة من مواد مهملة مثل: األسالك ، والمسبوكات المكسورة 
والسيراميك. وقد تم تصميم الحديقة بالكامل لتشبه في شكلها مملكة من الخيال مليئة 

بالراقصين والموسيقيين والمحاربين وحتى رواد الفضاء!

من اليسار إلى اليمين: الناشط معاري في منتزه وادي سايلنت القومي ؛ ديمبيشوار داس أثناء جولة 
في حديقة كازيرانجا القومية

انطباعات هندية
تعرف على الهند من خالل هذه المجموعة من الحقائق المثيرة لالهتمام
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 ، الواقع  قائلة:”في  باالن  فيديا  وتضيف 
التغيير واضحاً جداً اآلن ألنه  أصبح هذا 

للمشاهد.” تدريجية  بصورة  تقديمه  تم 

المستقبلي  السيناريو 
ال يمكن القول إن هذا كل شئ، ألن هناك 
الممثل  ويقول  للتحسين.  مجال  دائما 
تفضل  الهندية  “السينما  رانوت:  كانجانا 
بالنواحي  يتعلق  فيما  المخاطرة  ع��دم 
فإن  ث��م،  وم��ن  الفني.  للعمل  التجارية 
طريقة.  أفضل  هو  متوازن  منهج  اتباع 
من  مزيج  تقديم  النهج  ه��ذا  ويتضمن 
والرقص  واألغ��ان��ي  العائلية  ال��درام��ا 
السعيدة  وال��ن��ه��اي��ات  ال��ح��ب  وق��ص��ص 
العناصر  من  وغيرها  والميلودراما 
ثم، نجد  السينمائي. ومن  العمل  الفنية في 
الذي  العمل  الكثير من  هناك  يزال  أنه ال 

بين سوء  التوازن  لتحقيق  به  القيام  يتعين 
في  النساء  أدوار  و  المرأة  قضايا  تمثيل 

أفالمنا.”
الجمهور  أن  هو  حقاً  الرائع  األمر 
القصص  متزايد  نحو  على  يتقبل  ب��دأ 
يشهده  الذي  التطور  ومع  التقليدية.  غير 
الجنسين،  بين  للمساواة  وقبوله  المجتمع 
بصورة  وتتطور  الهندية  األف��الم  تتقدم 
مصدر  يوفر  الذي  األمر  مسبوقة،  غير 
يمكن  نماذج  للجمهور  يقدم  و  اإللهام 

بها. االقتداء 

من اليسار إلى اليمين: الفنانة 
الهندية شبانة عزمي الشهيرة 
بإعادة صياغة معالم السينما 
النمطية االعتيادية. الممثلة 

تابو ، التي لعبت أدواراً غير 
تقليدية تصور المرأة التي تواجه 

سيناريوهات صعبة طوال حياتها 
المهنية ؛ ظهرت ممثلة بوليوود 

في أدوار غامضة تمكن المرأة و 
دائما ما تضع الشخصية النسائية 

في محور األحداث 

آرتي كاتبة مستقلة تتمتع بخبرة تقارب عامين من 
الزمن في العمل لدي وسائل اإلعالم المختلفة.  بعد 
حصولها على الدكتوراه في الدراسات السينمائية، 

بدأ ينصب شغفها باكتشاف العالم.  وتكتب عن 
الطعام والترفيه واألفالم والصحة والمشاهير.
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Movies with women-centric storylines that 
were a success on the celluloid   

Ishqiya (2010)  
A story of how a smart woman manipulates two 

thugs

The Dirty Picture (2011) 
A biographical drama inspired by the life of Silk 

Smitha

Kahaani (2012) 
The story of a pregnant woman, in search for her 

missing husband

Queen (2014) 
The journey of an Indian girl who rediscovers 

herself travelling solo

Dum Laga Ke Haisha (2015) 
The love story of a school dropout and an 

educated but overweight girl

Parched (2016) 
A tale of four women from Gujarat and their 

struggles with individual demons. 

Succeeding unconventionally

مثل  بلد  “في  بهنسالي:  ليال  السينمائي سانجاي 
فيها مصائر األفالم كل يوم خميس  يٌحدد  الهند 
أو يوم الجمعة  عند العرض، ال يمكن إصدار 
في  المرأة  أن صورة  تدعي  شاملة  تصريحات 
وبالنسبة  تراجعاً.  أو  تقدماً  شهدت  بوليوود 
شخصية  كثيرا  جذبتني  فقد  كمخرج،  ل��ي 
المرأة  وضع  مقاومة  يمكنني  ال  القوية.  المرأة 
األفالم  تلك  أمثال  ومن  العمل.  ص��دارة  في 
مثل  شخصية  فيه  لعبت  الذي  بادماوات  فيلم 

محورياً.” دوراً  ماستاني 
ظهور  الماضية  القليلة  السنوات  شهدت 
 – األف��الم  من  العديد  في  نسائية  شخصيات 
و  كاهاني  و  بيكيتشر  ديرتي  ذات  و  كوين 
األفالم.  من  الكثير  غيرها  و  سولو  تومهاري 

يسار: لقطة من فيلم توماري سولو )2017( بطولة فيديا باالن في دور ربة منزل محبة.

يمين: فيلم كانجانا راناوت “كوين” )2013( يروي رحالت امرأة هندية مستقلة
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األفالم  من  العديد  ومنحت  التجارية، 
العمل  في  مهمة  أدوار  النساء  الرائجة 
ما  هو:  المهم  السؤال  ولكن  السينمائي. 

الذي تعنيه  هذه األدوار؟!

الواقع على  الضوء  تسليط 
كانت  التي  باالن،  فيديا  الممثلة  تؤكد 
التي  األف��الم  من  العديد  في  شاركت 
“في  النسائية:  األدوار  على  رك��زت 
تقدم  الهندية  األفالم  كانت  سابق،  وقت 
التقليدية  للقيم  خاضع  ككائن  النساء 
ذلك  اتضح  وقد  الذكورية.  السلطة  و 
األعمال  في  النساء  توصيف  قصر  في 
الخارجية  ال��ن��واح��ي  على  السابقة 

ذلك،  وم��ع  بالجوهر.  االهتمام  دون 
اليوم  لهن  وأصبح  النساء  تستسلم  لم 
على  متزايدة  ب��ص��ورة  ب���ارزاً  دوراً 
تمتلكن  النساء  وأصبحت  الواقع.  أرض 
الحياة  عيش  من  تمكنهن  قوية  شخصية 

الخاصة.”  لشروطهن  وفقا 
التي  القوية  ال��م��رأة  شخصية  إن 
نوع  هي  بوليوود  في  تصويرها  يتم 
م��ن ال��ن��س��اء م��وج��ود ف��ي ال��ع��ال��م في 
تقدم  اليوم  بوليوود  تعد  ولم  الواقع، 
كما  المسطحة  التقليدية  الشخصية 
السابقة.  األفالم  في  تصويرها  يتم  كان 
أكثر  النسائية  الشخصيات  وأصبحت 
واقعية. وفي هذا الصدد، يقول المخرج 

شهدت الصورة النمطية للمرأة ، اليمين إلى اليسار سادت األفالم 
الهندية حتى وقت قريب جداً ، نقلة نوعية كبيرة

أسفل )من اليمين إلى 
اليسار(:  ممثلة الهندية 

سوبريا و شبانة عزمي في 
خالل لقطة من فيلم ال نويت 
بينجالي )أو الليلة البنغالية( 

)1988(. كانت كلتا المرأتين 
رائعتين عندما يتعلق األمر 
بالتكيف مع خطوط القصة 
غير التقليدية على الشاشة 

الفضية؛ تقدم أفالم مثل 
بادمان قضايا مهمة مثل 

توفير فوط صحية غير مكلفة 
للنساء الريفيات 
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في  كانت  السينمائية  المحاوالت  هذه 
اآلن  ولكن  ومتباعدة.  قليلة  الماضي 

تماماً.” تغيرت  األمور 

تغير  الزمن 
بصورة  الهندية  السينما  تطورت  لقد 
و  األبيض  أفالم  من  وتحولت  كبيرة 
وكذلك  الملونة  األف��الم  إلى  األس��ود 
ت��ط��ورت ال��ص��ورة ال��ت��ي ت��ت��ن��اول 
المرأة  الهندية  السينما  أف��الم  بها 
الهندية  السينما  بدأت  لقد  وقضاياها. 
النظر  ووجهة  الجماهير  برأي  تهتم 
تجاه  المجتمع  يتبنها  بدأ  التي  المختلفة 
التي تواجهها،  المرأة والتحديات  حياة 
أن  السينما  على  الزماً  كان  وبالتالي 

أصبح  لقد  الجديد.  الواقع  هذا  تعكس 
له  يقدم  بما  أكثر وعياً  اليوم  الجمهور 
المسليات  تناول  يلهيه  وال  أعمال  من 
ثم،  ومن  الكوكاكوال.  و  الفشار  مثل 
تنقد  و  ترصد  عين  للمشاهد  أصبح 

الشاشة. إليه على  يقدم  ما  بدقة كل 
السينما  النساء في  ونجد أن أدوار 
بصورة  اليوم  تغيرت   قد  الهندية 
الحركة  أن  فيبدو  وبعدة طرق.  كبيرة 
اإلع��الم  وسائل  نبهت  قد  النسائية 
في  عامة  بصورة  المرأة  كفاح  إلى 
الحياة، األمر الذي جعل هناك اهتمام 
على  قضاياها.  على  الضوء  بتسليط 
تغيرت  الماضية،  القليلة  السنوات  مر 
الهندية  األف��الم  ف��ي  النساء  أدوار 

يهتم النهج الجديد في سينما بوليوود بتقديم هوية 
نسائية جديدة لم تعد تحصرها القوالب النمطية وهذه 

دفعة كبيرة لمكانة المرأة

يجب أن تكون األفالم 
مستجيبة للسياق الذي 

أصبحت عليها اليوم 
النسائية.  الشخصيات 
الشخصيات  وتحتاج 

النسائية إلى قوالب تمنحها 
الفرصة للتعبير عن األنماط 

الحالية. النسائية 
كانجانا رانوت
ممثلة

سيكون التحدي الذي 
يواجه المخرج هو تصوير 

الشخصيات النسائية بهوية 
فردية ال تزال تحافظ على 

القيم الثقافية لكن مع البعد 
عن الممارسات الرجعية 
النمطية. ويمكن لقرارات 

المخرج أن تشكل تصورات 
المجتمع الذي يريد 

تصويره.
ديبيكا
ممثلة

آمل أن يأتي اليوم الذي ال 
أضطر فيه إلى البحث في 
التاريخ عن الشخصيات 
النسائية القوية. أريد أن 

أراهن أمامي!
سانجاي ليال بهنسالي
مخرج

من اليسار إلى اليمين: الفنانة راسيكا دوجال و الفنان نواز الدين صديقي والمخرجة نانديتا داس أثناء تقديم مانتو 
)مأخوذ من حياة الكاتبة سعدات حسن مانتو( خالل فاعليات الدورة السبعين لمهرجان كان السينمائي 
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واضحاً  اختالفاً  هناك  أن   ، السائد  التيار 
المرأة  قضايا  ورصد  تصوير  كيفية  في 
الماضي  في  الحال  عليه  ك��ان  ما  بين 
عزمي  شبانة  وتوضح  الحالية.  والفترة 
االل��ت��زام  م��ن  ن��وع  هناك  “ك��ان  قائلة: 
سائدة  كانت  التي  واألدوار  باألعراف 
المرأة  تقديم  يتم  كان  حيث  الماضي،  في 
كالزوجة  التقليدية  النمطية  األدوار  في 
أخت  أو  المضحية  األم  أو  المتسامحة 
األدوار  من  وغيرها  المتفهمة  األخ��ت 
فيلم  في  بمشاركتي  فخورة  إنني  المماثلة. 
األدوار  استكشاف  حاول  الذي  “آرث” 
مثل  عام،  بشكل  ولكن  للمرأة.  المركبة 

تناولت  التي  األف��الم  من  العديد  وهناك 
المثال  سبيل  فعلى  المرأة،  تخص  أمور 
كيفية  على  ال��ض��وء  يسلط  فيلم  هناك 
عندما  الهندية  القرى  في  النساء  معاملة 
الصرف  مرافق  توافر  بضرورة  طالبن 
يتناول  آخر  وفيلم  المنازل،  في  الصحي 
بسبب  العار  بوصمة  الفتيات  إحساس 
فيلم  يصور  وكذلك  الشهرية.  ال��دورة 
هجوم  ضحية  تقع  فتاة  معركة  ثالث 
فيلم  وهناك  النار.  ماء  باستخدام  عليها 
تصرفات  عن  البطلة  فيه  تتساءل  رابع 
مجرد  األف��الم  هذه  كل  السيئة.  زوجها 
السينما  استجابة صناعة  كيفية  على  أمثلة 
المتعلقة  للقضايا  )ب��ول��ي��وود(  الهندية 
العديد  شاركت  حين  وفي  المرأة.  بحقوق 
في  الهندية  األفالم  بطولة  في  النساء  من 
للرجال  البطولة  أدوار  أن  إال  الماضي، 
تلك  وعن  تركيزاً.  و  بريقاً  أكثر  كانت 
بالكي،  آر.  الفنان  يقول  السابقة  الظاهرة 
األيام  ولت  بادمان:”لقد  فيلم  أخرج  الذي 
بوليوود  أفالم  في  الكاميرا  فيها  ترصد 
النسائية:  الشخصيات  من  فقط  نوعان 
النساء  و  القلب،  طيبات  الضعيفات 
أن  دون  السالح  باستخدام  تلوحن  الالتي 

استعماله.” على  الجرأة  تملكن 
التي   ، عزمي  شبانة  الفنانة  وترى 
و  الموازية  السينما  تيارات  عاصرت 

بدأت السينما الهندية تهتم برأي الجماهير ووجهة النظر المختلفة التي 
بدأ يتبنها المجتمع تجاه حياة المرأة والتحديات التي تواجهها، وبالتالي 

كان الزماً على السينما أن تعكس هذا الواقع الجديد

تلعب ممثلة بوليوود 
ديبيكا بادكون دور 

مالتي، الفتاة التي نجت 
من الهجوم عليها بماء 

النار في فيلم تشاباك 
 )2020(
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ترى آرتي كابور سينج أن األفالم الهندية استمرت، منذ أن بدأت تحظى بقبول الجماهير على 
نطاق واسع، في طرح معالجات نقدية لألدوار التي تقوم بها المرأة و األدوار المختلفة للجنسين 

بوجه عام. وقد تغيرت النظرة العامة تجاه المرأة أخيراً ، وأصبحت أكثر تفهماً وقبوالً لقيام 
الشخصيات النسائية بأداء أدوار غير تقليدية.

نساء في مواقع
المسئولية

من أكثر األفالم التي تركز على النساء في بوليوود: )أعلى( مانيكارنيكا )2019( و نيراج )2016( و مارداني )2014( و ذا بانديت كوين )1994( و كاهاني )2012(؛ )أسفل( ليبستيك أندر ماي بورقا 
)2016( و الجا )2001( والمسلسل التلفزيوني “فور مور شوتس بليز!” )2019( 
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سودها مورثي هي ناشطة اجتماعية هندية ومؤلفة 
تحقق أعمالها أفضل المبيعات.  وحصلت على 
جائزة بادما شيري نظير ما قامت به من أعمال 
خيرية من خالل مؤسسة إنفوسيس.  وهي أيضاً عضو في مبادرات 

الرعاية الصحية العامة الخاصة بمؤسسة جيتس.

مصدرها. اتبع  أن  المألوفة  بوليوود 
وجدت  قليلة،  دقائق  غضون  وفي 
ه��اوس”  “ل��ي��اب��ي  مطعم  أم���ام  نفسي 
للفنان  قُلت  البحيرات.  إح��دى  بجوار 
من  “أن��ا  ال��غ��ن��اء:  ع��ن  ت��وق��ف  عندما 
فسألني:  بلدي”  من  األغنية  وهذه  الهند 
“ه��ن��دوس��ت��ان؟”   ف��أوم��أت ب��رأس��ي 

باإليجاب.
برأسه  وأوم��أ  مبتسماً،  استقبلني   
يعبر  أن  أراد  وكأنه  “ناماستي!”  بقوة 

بيننا. الجديد  الرابط  هذا  عن 
يمكن   ، ذل��ك  إل��ى  باإلضافة  ولكن 
الثقافي  الهند  سفير  بوليوود  اعتبار 
الصدد،  ه��ذا  ف��ي  و  شعبية.   األك��ث��ر 
الشهير  الهندي  للمخرج  تمثال  وجدت 
إنترالكن  في  تشوبرا   ي��اش  ال��راح��ل 
بوستر  شاهدت  وكذلك   ، سويسرا  في 
مدخل  عند  وكاجول  شاروخان  للممثلين 

األلب. جبال  منطقة  في  تيتليس  جبل 

تدل  أمثلة  ليست سوى  الذكريات  هذه 
على مدى شهرة ليس فقط السينما الهندية  
إنها في  الهندية ككل.  الثقافة  ولكن شعبية 
الهند  أفالم  وراء  الفكرة  توضح  الواقع 
اليومية  والحكايات  البلد  من  وقصص   ،

. لشعبها
فيه  العثور  يمكننا  الذي  الوقت  في  و 
الهندية في  الثقافة  انعكاسات  آثار و  على 
جميع أنحاء العالم، اعتقد أنه في كل مرة 
سفراء  أيضاً  نحن  نصبح   ، فيها  نسافر 
وروحها. وفلسفاتها  تقاليدها  وننشر  للهند 

سيدة أمريكا األولى السابقة 
ميشيل أوباما تنضم إلى 

الطالب في جلسة للرقص 
الهندي في غرفة الطعام 

بالبيت األبيض في 5 
نوفمبر 2015
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السؤال  في  حماسته  علي  باإلجابة  ردي 
ش��اروخ  خ��ان؟   “سلمان  قائالً:  تابع   ،
خان؟”.  وبعد سماع أسماء ممثلي السينما 
يحاول  كان  ما  أدركت   ، الشهيرة  الهندية 

إيصاله لي من خالل ذكر هذه األسماء.
إنني  الفور: “نعم ،  فأجبته حينها على 
من نفس بلدهم”.  فابتسم وقال لي: “إذا، ال 
المال.” حتى عندما أصررت  لدفع  داعي 
، رفض تماماً أن يخذ النقود.  و قال بلغة 
“الهند...  الشيء:  بعض  ضعيفة  إنجليزية 
جيد...  رقص  ج��دا...  رائعة  بوليوود... 
جيدة...اإليرانيون  موسيقى  جيد...  زي 
أن  إال  يسعني  فلم    “ بوليوود!  يحبون 

الكلمات. تلك  على  أبتسم 
مدينة  إل��ى  أيضاً  رحالتي  أخذتني 
ذاهبة  كنت  فبينما  أوزبكستان.   في  بٌخارا 
األلحان  جعلتني  المساء،  في  نزهة  في 
أغاني  م��ن  ألغنية  منخفض  ب��ص��وت 

أعلى: ألوان نابضة بالحياة 
وزخارف بارزة تزين 
واجهة متجر للمالبس 

الهندية في لندن

أسفل: الكاتبة سودها 
مورثي.

تشتهر  المطاعم الهندية في جميع أنحاء العالم، وهي غالبا ما تستند 
في عملها إلى موضوع من أحد األفالم الهندية
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الهندية! وخالصة القول إن تراث بلدي و 
سفري  جواز  هي  كانت  الهندية  أوصولي 

! إليه  الثقافي في كل مكان ذهبت 
بشأن  المحليين  السكان  رد  جعلني  لقد 
جذوري الهندية أشعر بأنني إنسان أفضل 
اآلخرين.   عن  تميزاً  أكثر  باألحرى  أو 
والقديمة  الجميلة  المساجد  ترى  فعندما 
لآللهة  الرائعة  المعابد  أو  إي��ران  ف��ي 
أنها  تدرك  فإنك   ، كمبوديا  في  الهندوسية 
األح��وال  من  حال  بأي  شأناً  أقل  ليست 
الموجودة  تلك  من  أفضل  تكون  قد  بل 
يجعلك  ال  االكتشاف  هذا  لكن  بالدي.  في 
على  عينيك  يفتح  فقط  إنه  بالنقص،  تشعر 
إليها  المرء  يفطن  لم  مختلفة  مشاهدات 

قبل. من 
الثقافي  التأثير  و إذا تحدثنا أكثر حول 
يمكن  كيف  نجد  الهندية،  لألزياء  حتى 

البسيطة  الهندية  الكورتا  أو  الساري  لزي 
للمرء  تقابله  مع شخص  تعاملك  تجعل  أن 
التحدث  في  يبدأ  و  بسالسة  تسير  األولى 

التواضع في بالدك. معك عن 
نشير  أن  الب��د  ال��ص��دد،  ه��ذا  وف��ي 
السينما  لعبته  الذي  الرئيسي  الدور  إلى 
السمات  نشر  ف��ي  ب��ول��ي��وود-  الهندية- 
أنحاء  أقصى  في  للهند  الرائعة  الثقافية 

العالم.
و هنا، أتذكر خالل رحلتي عبر إيران 
من صاحب  اقتربت  قد  عندما  حدث  ما   ،
الهندي  النان  خبز  بعض  لشراء  متجر 
سميك  مسطح  خبز  عن  )عبارة  الطازج 

بيتا(. خبز  يشبه 
طلبي  المتجر  صاحب  أعطاني  عندما 
وصاح  أرتديه  ال��ذي  الساري  إلى  نظر 
قائال: “أميتاب باتشان؟”  عندما لم يظهر 

أكثر من 2000 شخص 
من رواد السينما 

في لندن يستمتعون 
بالعرض األول ألحد 

أفالم بوليوود من بطولة 
النجم شاه روخ خان 
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هذه  في  المسيح  يسوع  رحلة  خطى  على 
القول،   بهذا  التعبير  لي  جاز  المنطقة،إذا 
الطبيعة  جمال  استكشاف  هدفي  يكن  لم 
أكون  أن  أيضاً  بل  فحسب،  البلد  هذه  في 
حدثت  التي  بالوقائع،  ومعرفة  علم  على 
هذه  إل��ى  نفسه  المسيح  سافر  عندما 

األراضي.
أشهر  ثالثة  مدتها  بدورة  التحقت  لقد 
علي  أتمكن  كي  وذلك  اإلنجيل،  لدراسة 
وثقافة  تاريخ  على  التعرف  من  األق��ل 

إليها. السفر  قررت  التي  الوجهة 
الهندية  األس��اط��ي��ر  أن  ح��ي��ن  ف��ي 
والفلسفات الدينية تجد صدى واضح على 
بمفاجأة  شعرت  فقد  الدولي،  المستوى 
التي  الشعبية  وه��ي  ص���دري  أثلجت 
في  المعاصرة  الهندية  الثقافة  بها  تحظى 
الهند  البعيدة عن  المناطق  العالم حتى في 

العمرية. الفئات  كافة  مستوى  وعلى 
األم��ث��ل��ة على  م��ن  ال��ع��دي��د  وه��ن��اك 
الهندية  الثقافة  النتشار  الواسع  النطاق 
للموسيقى  مدرسة  نجد  حيث  العالم،  في 
أوروبا  في  الكالسيكي  الهندي  والرقص 
باألمريكيين  مليئة  رياضية  وصالة  ؛  
رقصة  نغمات  على  الرياضة  يمارسون 
ويتم  ن��ي��وي��ورك؛  ف��ي  الهندية  بنجرا 
تورنتو  إلى  طوكيو  من  اليوجا  ممارسة 
لندن  في  الهندية  المطاعم  وتتواجد  ؛  
لألفالم  العالمي  االنتشار  على  ع��الوة 

إزاحة الستار عن تمثال 
من الشمع لممثل بوليوود 

سلمان خان في متحف مدام 
توسو في لندن

انطلقت بوليوود من كونها جزءاً من صناعة السينما لتصبح شريكاً 
حيوياً عندما يتعلق األمر بإرساء عالقات عمل
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عن  السائحون  يبحث  أن  الشائع  م��ن 
قبل  بزيارتها،  سيقومون  التي  الوجهة، 
أجل  من  فقط  ليس  وذلك  بالرحلة  القيام 
على  للرحلة  الجيد  والتخطيط  اإلع��داد 
تجربة  لجعل  أيضاً  ولكن  األمثل،  الوجه 
أكثر  جديدة  أماكن  واستكشاف  الرحلة 

روعة.
العامل  هي  التاريخية  األهمية  إن 
اتخاذ  عند  لي  بالنسبة  األغلب  في  الحاسم 
سأسافر  التي  الوجه  باختيار  ق��راري 
هوياتي  كانت  المثال،  سبيل  فعلى  إليها. 
التي  الكانادا،  لغة  تعلم  سنوات  بضع  منذ 
كان  يتحدث بها الناس في القرنين الثامن 
بكثرة  أسافر  الذي جعلني  األمر  والتاسع، 

الهند. من  الجنوبية  المناطق  عبر 

فرصة  ل��ي  سنحت  كلما   ، وك��ذل��ك 
السفر إلى الخارج ، أحاول أن أبحث عن 
أتوجه  سوف  الذي  المكان  شهرة  سبب 
األسلوب،  لهذا  إتباعي  خالل  ومن  إليه.  
الوجهات  بعض  إلى  السفر  من  تمكنت 

الهنود. بين  المعروفة  غير 
والتفاعالت  به  أقوم  الذي  البحث  إن 
أتمكن  التي  والمعلومات  بها  أستمتع  التي 
أجدها  إليها  أنظر  عندما  تبادلها،  من 
العام للعالقات بين األفراد،  تجسد اإلطار 
في  وال��دول  الشعوب  بين  يٌقرب  ال��ذي 

األمر. نهاية 
مثاالً  الصدد  هذا  في  أذكر  أن  أود  و 
إلى  برحلة  مؤخرا  قمت  عندما  أخ��راً 
المقدسة  العائلة  رحلة  إطار  في  إسرائيل 

يمكن لزي الساري أو الكورتا الهندية البسيطة أن تجعل تعاملك مع شخص تقابله للمرة 
األولى تسير بسالسة و يبدأ في التحدث معك عن التواضع والثقافة في بالدك 

مسافرون يمرون 
بجانب لوحة عمالقة 
إلعالن فيلم بوليوود 
في ميدان ترافالجار 

في لندن
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راقصون عالميون يؤدون رقصة البهانجرا)رقصة فلكلورية من والية البنجاب( على مسرح في منطقة ووك فور ريكونسيليشان في فانكوفير- كندا

تعد الثقافة الهندية واحدة من أكثر السمات، التي يمكن أن تميز المسافرون الهنود حول العالم. 
وتشاركنا الكاتبة و الناشطة اإلنسانية سودها مورتي وجهات نظرها بشأن السمات العديدة المتميزة، 

التي تتمتع بها البالد وتجعل من السهل على أبنائها تكوين روابط تتجاوز الحدود

سفراء 
الثقافة و الفنون 
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تتناول  ولم  للوعظ  تكن  لم  أعمالها  فإن 
كانت  التي  العناصر  و  اإليديولوجيات 

السائدة في وقتها.  الكتابات األدبية  تميز 
على  الضوء  تلقي  أن  ديفي  استطاعت 
خالل  م��ن  الحديث  الهند  م��ن  ايقونات 
في  تناولت  حيث  القبائل،  عن  رواياتها 
باألساطير  ممزوجاً  التاريخ  أعمالها 

الحالية. السياسية  والحقائق 
بهاراتيا  جائزة   على  ديفي  حصلت 
لمساهمتها   1996 ع��ام  ف��ي  جنانبيث 

البارزة في إثراء األدب الهندي.

أعلى على الصفحة: الممثلون )من 
اليمين الي اليسار( مع ماهاسويتا 

ديفي في مهرجان روما السينمائي 
الدولي الخامس )2010(.  فيلم 

جانجور الذي يستند إلى قصة حياة 
امرأة شابة من القبائل، وكان هذا 

الفيلم المشاركة الهندية الوحيدة في 
المسابقة

أعلى: ديفي تحصل على جائزة 
رامون ماجسايساي، تشتهر هذه 

الجائزة على المستوى الدولي بأنها 
السيد/ إيه تشودري هو في األساس مهندس تكافئ جائزة نوبل في آسيا

كهرباء، وعمل كمقرر عام لورشة عمل 
لليونسكو في عام 1988. وقد طور موهبته في الكتابة وعمل 

على تأليف العديد من السير الذاتية على مر سنوات. ويعمل حالياً 
كمدير مدرسة في والية بيهار.

على  ديفي  حصلت  التالي،  العام  وفي 
توصف  التي  ماجسايساي،  رامون  جائزة 
لحملتها  اآلسيوية”  نوبل  “جائزة  بأنها 
في  ونشاطها  الفن  خ��الل  من  اإلنسانية 

القبائل. الدفاع عن حقوق 
خالل  م��ن  أي��ض��اً  تقديرها  ت��م  كما 
حيث  فيبوشان،  ب��ادم��ا  ج��ائ��زة  منحها 
صادقة  وثائق  بمثابة  ديفي  أعمال  تعتبر 
فيها وتتمحور حول  التي عاشت  للفترات، 

القبلية. المجتمعات 
األدبية  اإلبداعات  أن  الحظ  ولحسن 
الصريحة  بآرائها  امتزجت  الكاتبة  لهذه 
الذي  األمر  المجرد،  الواقع  على  القائمة 
القراء  جانب  من  إقباالً  تجد  أعمالها  جعل 

حتى يومنا هذا.
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القبلية  بالمجتمعات  المتعلق  األدب��ي 
أو  الغابة  )حق  ادهيكار   ارانير  هما: 
ما  تشوراشير  وهاجر  الغابة(  احتالل 
.)1084 رقم   الجثة  صاحب  )وال��دة 

تعبر الرواية األخيرة عن قصة مؤثرة 
ولماذا  وكيف  حزينة،  أم  الكتشاف 
للشرطة والذي  ابنها في مشرحة  مات 
تحمل  التي  جثته  على  التعرف  تم 

الرقم 1084.
ال��رواي��ة  لتلك  ع��رض  إق��ام��ة  ت��م 
الغربية  البنغال  والي��ة  مسرح  على 
السياسية  االح��زاب  انتفاضة  خ��الل 
أيضاً  أث��ارت  والتي  السبعينيات  في 
من  أج��زاء  في  القبائل  من  مجموعة 

وسط وشرق الهند.
تحديد  ديفي على  اهتمام  يقتصر  لم 
خالل  من  المحلي  المجتمع  الهوية 
ملحوظاً  فقد قدمت دعماً  فقط؛  كتاباتها 

وواصلت  القبلية.  المجتمعات  لقضايا 
بوروليا  مدينة  شعب  لصالح  العمل 
كانت  حيث  الغربية(،  البنغال  )والية 
حتى  هناك  للرعاية  م��رك��زاً  تدير 
وفاتها في عام 2016 عن عمر يناهز 

90 عاماً.
القضايا  مع  الكاتبة  تجربة  بدأت 
منطقة  عبر  سافرت  عندما  القبلية، 
عن  وتابعت  بيهار،  والية  في  باالماو 
وأدركت  القبلية.  الحياة  تفاصيل  قرب 
من  المجتمعات  تلك  أبناء  ُحرم  كيف 
ديفي  كانت  التنمية.  وث��م��ار  ف��وائ��د 
هدفاً  أعينها  نصب  تضع  و  بل  مهتمة 
القبليين  المواطنين  أن ترى  أال وهو   ،

االجتماعية. العدالة  على  يحصلون 
في  البارزة  السمات  إحدى  كانت 
من  الرغم  على  أنه  هي  ديفي  كتابات 
الفترة،  تلك  في  السياسي  التيار  قوة 

كتبت ديفي روايتها األولى 
)ملكة  جانسي راني 

جانسي( في عام 1956 ، 
الثالثين  عندما كانت في 

من عمرها، حيث سافرت 
الهند واستمعت  عبر شمال 

توارثتها  إلى قصص 
األجيال جيل عبر جيل 

الملكة. تلك  حول 

مجموعتها  نشر  تم 
األولى من  القصصية 

بعنوان  القصيرة  القصص 
باسانتي كي ساراتي )من 
الربيع والخريف( في عام 

.1958

أعمال  تمت ترجمة 
ديفي إلى عدة لغات 

لغات  إقليمية هندية و 
اإلنجليزية  منها:  عالمية 

والفرنسية. واإليطالية 

مقدمات أدبية

يمين: ماهاسويتا ديفي تتسلم 
جائزة جنانبيث من نيلسون 

مانديال في عام 1997

أعلى: رسم ماهاسويتا ديفي 
علي شعار موقع جوجل 

تكريماً بمناسبة ذكرى عيد 
ميالدها الثانية والتسعين في 

14 يوليو 2018



  | | آفاق الهند  |             |  75

تجسد ماهاسويتا 
ديفي بشكل رائع 

قوة القلم. وتركت 
ديفي لنا صوت 

الرحمة والمساواة 
والعدالة...إننا نشعر 

باألسى العميق 
لوفاتها

ناريندرا مودي
 رئيس وزراء الهند
)بمناسبة وفاة ديفي ، 28 يوليو 2016(

اعتقد أن الكاتب 
المبدع يجب 

أن يكون لديه 
ضمير اجتماعي. 
لدي واجب تجاه 
المجتمع، وهذا 

الشعور بالواجب هو 
هاجس ويجب أن 

أبقى مسؤوالً أمام 
نفسي. لذلك، أطرح 

على نفسي هذا 
السؤال ألف مرة: 
هل فعلت ما يتعين 

علي فعله؟
ماهاسويتا ديفي
 مؤلفة وناشطة

شهيرة  هندية  أغنية  من  سطور  مقتبسة 
قالت  جاباني”،  هاي  جوتا  “ميرا  بعنوان 
في  ديفي  ماهاسويتا  الهندية  األدب  أيقونة 
البكاء  لدرجة  الجمهور  في  أثرت  كلمات 
عام  في  للكتاب  فرانكفورت  معرض  في 
2006: “هذا حقا هو العصر الذي أصبح 
والبنطلون  ياباني،   الحذاء  فيه  يٌطلق 
بريطاني والقبعة روسية. ولكن يظل قلبي 
أفتخر  التي  بلدي،  هي  الهند  هندياً.  دائماً 
الرطب  الحار  وبجوها  وبجمالها  بها 

بالدي.”  الباردة...إنها  ورمالها 
الشعر  ذات  ال��س��ي��دة  دي��ف��ي  ك��ان��ت 
ساري  غالباً  ترتدي  كانت  التي  الرمادي، 
إطار  ذات  نظارات  مع  متواضع  قطني 
في  كبير  ثقل  لها  قوية  شخصية  مستدير، 
وهي  األم  بلغتها  خاصة  الهندي  األدب 

البنغالية. اللغة 

ورواي��ت��ه��ا  ال��ح��ادة  مالحظتها  إن 
في  خ��اص��ة  ال��ن��اس،  لحياة  ال��واض��ح��ة 
العقود  خالل  األصلية  القبلية  المجتمعات 
من  العشرين،  القرن  من  الماضية  القليلة 

األمور التي كانت إشادة و إعجاب.
في   1926 يناير   14 في  ديفي  ولدت 
حالياً(،  بنجالديش  )عاصمة  دكا  مدينة 
لقضايا   ومناصرة  حقوقية  ناشطة  وكانت 
حقوق اإلنسان وصوتاً للمجتمعات القبلية.
تلقى  أعمالها  جعل  ال��ذي  وال��ش��يء 
يفضلون  زالوا  ما  الذين  القراء،  إعجاب 
القبلية  اللهجات  استخدامها  هو  كتاباتها، 
في  وقتاً  أمضت  عندما  التقطتها  التي 
القبلية  المجتمعات  ه��ذه  م��ع  العيش 

بحثها. أثناء 
هناك اثنان من أكثر رواياتها المفصلة 
باللغة البنغالية التي ال تنسى في هذا النوع 

ماهاسويتا ديفي كاتبة وروائية ومحاضرة سابقة في األدب اإلنجليزي وحصلت على جائزتي جنانبيث  وماجسايساي  في مقر إقامتها في 
كولكاتا، غرب البنغال
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يقول  إيه. تشودري:”تعتبر 
ماهاسويتا ديفي أحد أشهر 

األسماء في األدب الهندي، فهي 
لم تكتِف بالكتابة بكثرة عن الحياة 

وصراعات المجتمعات القبلية 
في البالد فحسب، بل عملت 

بصورة كبيرة من أجل رعاية و 
رفاهية هذه المجتمعات.” 

مناصرة حقوق 
المجتمعات 

القبلية

حصلت المدافعة 
عن حقوق القبائل 

ماهاسويتا ديفي على 
تقدير كبير إلنجازاتها
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حديقة سايالنت فالي - والية 
كيراال

تٌعد الحديقة موطناً لحماية واحدة من 
الغابات المطيرة المتبقية من والية 

كيراال. تم افتتاح حديقة وادي سايالنت 
القومية بصورة رسمية في عام 

1985. وتضم غابات وادي سايالنت 
الوطني مجموعة من أكثر النظم البيئية 
ذات الطبيعة البكر والفريدة من نوعها 

على مستوى العالم.

تعد المنطقة أيًضا موطنًا لقرود المكاك 
ذات الذيل الطويل المهددة باالنقراض، 

والتي تٌعد أيضاً النوع الرئيسي من 
الحيوانات في هذه الحديقة.

مظاهر الجذب الرئيسية: االستمتاع 
برحالت السياحة وسط الخضرة 

والطبيعة الساحرة و مشاهدة قرود المكاك 
ذات الذيل الطويل باإلضافة إلى رؤية ما 

يقرب من 164 نوعاً من الفراشات.

كيفية الوصول إلى المكان: يمكن 
الوصول إلى الحديقة عن طريق البر 

عبر كوتشي )5 ساعات بالسيارة حوالي 
200 كم( أو من خالل كوامباتور في 

والية تاميل نادو )ساعتين- 65 كم(
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محمية تادوبا-أندهاري 
للنمور - ماهاراشتر

تٌشكل حديقة تادوبا القومية ومحمية 
أنداري للحياة البرية معا محمية تادوبا 

أنداري للنمور، التي تغطي مساحة 
625.40 كيلومتر مربع. سميت 

الحديقة بهذا االسم نسبة إلى اإلله 
المحلي تارو وكذلك نهر أنداري، 
الذي يتدفق عبر المحمية، التي تم 

إعالنها كمحمية طبيعية في عام 
1995، هي موطن لعدد كبير من 

النمور ، والتي هي من مظاهر الجذب 
الرئيسية للسياحة في هذه الحديقة.

مظاهر الجذب الرئيسية: 
تعد محمية تادوبا أنداري 

للنمور واحدة من 50 محمية 
من المحميات الخاصة 

بالنمور في الهند. ويوجد 
بالحديقة حيوان الدب 

الكسالن ويتوافر بها إمكان 
إقامة صديقة للبيئة.

كيفية الوصول إلى المكان: 
تقع المحمية على بعد ثالث 

ساعات فقط عن ناجبور 
)145 كم( عن طريق البر.
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حديقة وادي بين القومية - 
هيماشال براديش

تقع حديقة وادي بين القومية على ارتفاع 
عاٍل، وهي حديقة صحراوية باردة الطقس 

في والية هيماتشال ذات الطبيعة الجبلية في 
منطقة سبيتي الفرعية في الهوال وسبيتي. 
تم إنشاء الحديقة ألول مرة في الثمانينيات 

من القرن العشرين. وتمتد حالياً على مساحة 
إجمالية تبلغ 675 كيلومتر مربع كمنطقة 

أساسية عالوة على مساحة 1150 كم 
كمنطقة عازلة.

توجد الحديقة في قرية كازا الواقعة في 
الجوار، ويسكنها في فصول الصيف ما 

يقرب من 1600 شخص يعيشون في 17 
قرية تسمى دوغاريز أي المستوطنات 

الصيفية.

مظاهر الجذب الرئيسية: 
تشتهر الحديقة بوجود دير 

كونجري والمستوطنات 
الصيفية والنمور الثلجية وجبال 

الهيمااليا.

كيفية الوصول إلى المكان: 
يمكن الوصول إلى الحديقة عن 

طريق البر من خالل مانالي 
في فصل الصيف عبر ممر 

كونزوم، ومن خالل شيمال في 
فصل الشتاء عبر ريكونج بيو.
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حديقة المهاتما غاندي البحرية القومية - وجزر 
أندامان ونيكوبار

تم إنشاء حديقة المهاتما غاندي البحرية القومية في عام 1983 من أجل 
حماية النظام البيئي النادر للشعاب المرجانية وأشجار المنجروف والجزر 

النباتية. تمتد هذه المحمية الطبيعية على مساحة 281.5 كيلومتر مربع 
فوق المياه اإلقليمية في مدينة واندور على بٌعد 29 كم غرب بورت بلير.

مظاهر الجذب الرئيسية: 
يتوافر بالحديقة فرصة مشاهدة 

النظم البيئية البحرية النادرة 
والقيام بأنشطة الغوص 

وركوب القوارب

كيفية الوصول إلى المكان: 
يمكن الوصول إلى الحديقة 
عن طريق البر من خالل 
بورت بلير وهي عاصمة 

جزر أندامان ونيكوبار.

تشتهر البيئة البحرية حول جزر أندامان بمياهها النقية وسطوع الشمس، وتوافر 
الشعب المرجانية في أعماق البحر، واألشكال البحرية المتغيرة. ويمكن للمرء 

االستمتاع بالغوص في البحر  في هذه المنطقة ذات الجودة العالمية.
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محمية جاواي للفهود- 
راجستان

تعتبر محمية جاواي للفهود- 
راجستان من المناطق السياحية 

الشهيرة في أودايبور وجودبور، 
وهي تقع عند سد جاواي بالقرب 
من قرية بيرا. وتعد الحديقة هي 

المحمية الطبيعية لفهود جاواي أو 
بيرا. وتعد الحديقة كذلك في ظل 
مساحتها الكبيرة القاحلة وتاللها 
المليئة بالكهوف موطناً للفهود 

الشهيرة، التي تعيش في الكهوف.

ويٌعتقد أن فرص مشاهدة النمور في 
هذه الحديقة تكاد تصل إلى 90 في 

المائة في كل زيارة!
مظاهر الجذب الرئيسية: تعد الفهود، التي تعيش في 

الكهوف، من الحيوانات الرائعة في المكان عالوة على 
إمكانية تجربة االستمتاع بالحياة الريفية في راجستان.

كيفية الوصول إلى المكان: يقع سد جاواي على بعد 
ساعتين تقريبا عن مطار جودبور )148 كم( وثالث 

ساعات عن مطار أودايبور )170 كم(
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حديقة كيالديو غانا القومية ، 
راجستان

تقع حديقة كيالديو غانا القومية، التي كانت تٌعرف 
سابقا باسم محمية طيور بهاراتبور في منطقة 

بهاراتبور على الجانب الشرقي للوالية. تم تأسيس 
الحديقة في عام 1982، وأضيفت إلى قائمة 

مواقع التراث العالمي لليونسكو في عام 1985 
بسبب حمايتها بين حيواناتها 370 نوعاً من أنواع 

الطيور والحيوانات المهددة باالنقراض.

تم إنشاء الحديقة في األصل كمحمية طبيعية 
خاصة بأصحاب لقب المهراجا في خمسينيات 

القرن التاسع عشر، وهي اآلن موطن طائر 
الكركي النادر.

مظاهر الجذب الرئيسية: توفر 
الحديقة فرصة مشاهدة نادرة 

للطيور عالوة على االستمتاع 
برحالت سفاري حول 

الحديقة سيراً على األقدام و 
بالدراجات و بالعربات 

كيفية الوصول إلى المكان: 
أقرب مطار إلى الحديقة مطار 
أجرا )56 كم(. وتبعد الحديقة 

حوالي ثالث ساعات فقط 
عن جايبور )182 كم( عن 

طريق البر.
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حديقة هيميس القومية- جامو 
وكشمير

تأسست حديقة هيميس القومية بوالية 
جامو وكشمير في عام 1981 ، وشهدت 
عمليتي توسيع الحقتين في عامي 1988 

و 1990. تعد حديقة هيميس القومية، التي 
تبلغ مساحتها اإلجمالية حوالي 4400 

كيلومتر مربع، األكبر من نوعها في جنوب 
آسيا. وتقع الحديقة عبر أراضي المقاطعات 

االتحادية جامو وكشمير والدخ. وتضم 
الحديقة ما يقرب من 200 نمور ثلجية.

تُعد هذه الحديقة موطناً لما يقرب من  
1600 شخص من السكان المحليين عالوة 

على احتضانها دير هيميس الذي يعود 
تاريخ بنائه إلى 400 عام.

مظاهر الجذب الرئيسية: تواجد حيوانات مثل: 
النمور الثلجية،والوعل اآلسيوي واآلغنام التبتية 

الضخمة عالوة على إقامة مهرجان هيميس تسيشو.

كيفية الوصول إلى المكان: أسهل طريقة للوصول 
إلى المكان عن طريق الجو، حيث يقع مطار ليه 

على بُعد 5 كم فقط عن الحديقة.
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حديقة كيبول المجاو القومية 
- مانيبور

تعد مانيبور متعة في حد ذاته عندما 
يرتبط األمر بالنباتات والحيوانات 
على مستوى المنطقة ككل. وتعتبر 
هذه الوالية موطناً للحديقة القومية 

العائمة الوحيدة في العالم! وتقع حديقة 
كيبول المجاو القومية على بحيرة 
لوكتاك الشهيرة ، وتتكون من كتل 

كبيرة عائمة من المروج الخضراء، 
التي تعج بأشكال الحياة البرية 

المتنوعة والجميلة والفريدة من نوعها.

وتعتبر هذه الحديقة القومية 
موطناً لحيوان الغزال الحاجب 
النادرالٌمعرض لالنقراض في 

مانيبور، والذي يشتهر في الوالية 
باسم  سانجاي أي الغزال الراقص.

مظاهر الجذب الرئيسية: من األماكن 
الشهيرة في الحديقة المروج العائمة التي 
تٌسمى فوميداس وغزالن سانجاي عالوة 

على وجود بحيرة لوكتاك.

كيفية الوصول إلى المكان: تقع حديقة 
كيبول المجاو القومية على بٌعد 54 كم 

برا من عاصمة الوالية مدينة أمفال.

تتسم البيئة البيولوجية في الهند بأنها من أثرى البيئات في العالم، حيث إنها موطناً 
للعديد من الفصائل الرائعة من الحيوانات الكبيرة والصغيرة الحجم 
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حديقة أورانج القومية - والية 
آسام

تقع حديقة أورانج القومية المعروفة كذلك باسم 
حديقة راجيف غاندي على الضفة الشمالية 

لنهر براهمابوترا في منطقة أودالجوري في 
والية آسام. تم تخصيص هذه الحديقة كحديقة 
قومية في عام 1999، وتشتهر حديقة أورانج 
القومية كذلك باسم ميني كازيرانجا نظراً ألن 

هذه المنطقة هي موطن وحيد القرن الهندي 
الضخم.

تمتد الحديقة على مساحة 78.8 كيلومتر مربع 
، وتجذب السائحين لجمالها الطبيعي اآلخاذ 

وتواجد العديد من الطيور المهاجرة بها.

مظاهر الجذب الرئيسية: تواجد 
حيوانات مثل وحيد القرن والنمور 
والطيور المهاجرة وتنظيم رحالت 

سفاري على ظهور األفيال 

كيفية الوصول إلى المكان: أقرب 
مطار إلى المكان هو مطار سالوني، 

والذي يقع على بٌعد 10 كم عن تيزبور 
)الواقعة على بٌعد 32 كم عن الحديقة( 

في منطقة سونيتبور الواقعة بدورها 
على بٌعد حوالي 140 كم عن جواهاتي.
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تضم الهند ما يقرب من 
400 نوع من الثدييات و 

1250 نوعاً من الطيور و 
460 نوعاً من الزواحف و 

240 نوعاً من البرمائيات و 
2550 نوعاً من األسماك. 

ونٌقدم للقارئ العزيز من 
خالل السطور التالية نبذة عن 

بعض المحميات الطبيعية 
األقل شهرة في مختلف أنحاء 
الهند، والتي تٌعرف ليس فقط 
بحماية أشكال الحياة البرية، 

ولكن أيضاً بالمزيج الرائع من 
أنواع الحيوانات والطيور التي 

تعيش في بيئتها الطبيعية.

نداء 
الحياة 
البرية 



ولم  الهند.  عن  جداً  بعيد  موقع  في  آسيا 
شجاعة  اربكتني  أن  إال  وسعي  في  يكن 
في  أننا  أخ��رى  مرة  نتذكر  أسالفنا،وأن 
من  الفخر  تستدعي  ساللة  من  الحقيقة 

الشجعان. المغامرين 

أفضل غد  نحو 
عن  مقاالً  فيتنامية  صحيفة  نشرت  أن  بعد 
الدراجات المحلي لعمل  رحلتنا، جاء نادي 
مدينة  في  ومرافق  ضواحي  في  معنا  لقاء 
من  كلمة  نتحدث  نكن  لم   - منه  تشي  هو 

كان  الحماس  لكن  البعض،  بعضنا  لغة 
واضحاً.

التجول  أث��ن��اء  كبيرة  بثقة  شعرت 
مألوفة  أراضي  عبر  معروفين  كأشخاص 
تسمع  أن  دائماً  الرائع  من  غريبة.  لكنها 
األطراف،  متعددة  المبادرات  عن  وتقرأ 
وتقصير  الفجوات  سد  إلى  تهدف  التي 

والتقاليد. الناس  بين  المسافات 
المسارات  أثناء تجولي في هذه  ولكن 
والطريق  أمامي  األفق  عيني  وتفحص 
هذه  أن  أدركت   ، دراجتي  تحت  الرطب 
المبادئ  فيها  تحارب  التي  الرحالت  هي 
القصص  وتتبادل  جدد  بأشخاص  وتلتقي 
غد  أجل  من  مًعا  الثقافات  تجمع  التي 
والرحمة. المتبادل  بالتفاهم  مليء  أفضل 
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يمين: سكان محليون ودودين 
من راجستان يضعون على 

روؤسهم عمائم بألوان نابضة 
بالحياة و ينضمون لركوب 
مسافات قصيرة مع سائقي 

الدراجات النارية

أسفل: غابات خضراء مورقة 
في كوديكانال في والية تاميل 
نادو هي جزء من واحدة من 

أجمل مسارات الرحالت 
في الهند

بييا بهادور هي مؤلفة كتاب “الطريق إلى ميكونج” 
، الذي يستند إلى رحلتها بالدراجة النارية من حيدر 

آباد عبر الساحل الهندي الشرقي والشمال الشرقي من 
الهند مع المرور عبر ميانمار وتايالند والوس وكمبوديا وفيتنام. وجسدت 
تلك الرحلة تحولها من أم عاملة مقيدة بحواجز حياتها الخاصة إلى مغامرة 

واثقة من نفسها وقدراتها.



سمعنا   ، ميانمار  بوابة   - موريه  مدينة 
وكانت  الهند!”  “إندوه!  تصرخ  أصواتاً 
يلوحون  والفتيات  الفتيان  من  مجموعة 

لهم.  بالتلويح  وقمنا  ويشجعوننا.  لنا 
ومنذ ذلك الحين سمعنا العبارة تتردد 
ميانمار  إلى  عبرنا  عندما  مرات  عدة 
وكمبوديا  الوس  إلى  الدراجات  وقُدنا 
دائماً  مصحوبة  الهتافات  كانت  وفيتنام. 
أشير  وكنت  قبول  وعالمة  بابتسامة 
على  المعلقة  الثالثة  االلوان  إلى  كثيراً 

القيادة. أثناء  نرتديها  التي  السترات 
لتراثنا  واض��ح��ة  آث���اراً  رأي��ن��ا  لقد 
إيراوادي  نهري  عبرنا  عندما  المشترك 
وم��ي��ك��ون��ج. وش��ع��رن��ا ب��ذل��ك ف��ي آث��ار 
يعود  الذي  صن  ماي  معابد  لمجموعة 
الحاكمة  تشامبا  أسرة  إلي  بنائه  تاريخ 

فيتنام. وسط  في 
البوذية  ال��م��واق��ع  كذلك  وش��اه��دن��ا 
والمعابد  ب��اج��ان،  مدينة  ف��ي  القديمة 
شرق  جنوب  قلب  في  القديمة  الهندوسية 

سياحة وسفر
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Highlights

أرض ثار الرائعة

يعد مطبخ راجستان بأطباقه الشهية 	 
أحد أشهر المطابخ على مستوى الهند. 

احرص على تذوق أطباقه اللذيذة.

رحالت السفاري في الصحراء في 	 
جايسالمير تمنحك فرصة التخييم على 

كثبان صحراء ثار الهائلة تحت صفحة 
السماء المتأللئة بالنجوم.

يوجد عدد كبير من القالع و القصور 	 
في وحول جايبور وبيناكير وجودهابور 

وجايسالمير

 أعلى: بيا بهادور مع ابنتها أديتي. المشاركة في الرحلة 
عبر جنوب شرق آسيا جعلت بهادور أماً أكثر ثقة 

بالنفس وتفهماً وتمكيناً

أسفل: قارب صغير على نهر إيراوادي في ميانمار. 
مشهد ال ينسى للكاتبة أثناء رحلتها

المناطق الجنوبية المنعزلة 
الهادئة

مع الطرق المتعرجة التي تعبر بين المناظر 
الطبيعية الخضراء المورقة في وادي أوتي 

وشالالت كوديكانال ذات المناظر الخالبة في 
تاميل نادو ، فإن هذه اإلقامة في المنطقة  الجنوبية 

مثالية لقضاء عطالت نهاية األسبوع.

تعد أوتي هي مدينة سياحية في جبال جاتس الغربية

آثار قديمة مثل قصر ميسور وكنيسة القديس 
فيلومينا
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Srinagar

Shimla

Jaisalmer

Jaipur

Place nameTawang

Cherapunji

Bengaluru

Kodaikanal

مغامرة في الهيمااليا
غالباً ما تكون أصعب الرحالت هي األكثر إفادة 
- مثل هذه الرحلة المشحونة باإلثارة عبر منطقة 

الهيمااليا من خالل  الهيمااليا وفي قلب جبال  جبال 
المرور بما ال يقل عن 5 وديان مختلفة ، يعتبر ركوب 
الدراجات عبر بعض أصعب الطرق في الهند تحدياً ال 

القيام  لمحاولة  المثالي  الوقت  القلوب.  يناسب ضعاف 
بالرحلة هو خالل شهري يوليو وأكتوبر.

سحر المنطقة الواقعة في شمال 
شرق البالد

إذا كنت تخطط لهذه الرحلة بشكل صحيح، يمكنك 
في  توجد  التي  الجميلة  المشاهد  بجميع  االستماع 

الغابات في والية  المنطقة تقريباً. بداية من سهول 
المتأصلة في ميجااليا وأخيراً  إلى الجسور  أسام 

العالية في أروناشال براديش، كل  الجبلية  الممرات 
هذه المغامرات توفرها هذه الرحلة. من األفضل 

وأكتوبر. يوليو  للرحلة خالل شهري  التخطيط 

المناطق الجنوبية المنعزلة الهادئة
تعد الرحلة من بنجالورو إلى ميسورو واحدة من 

رحالت نهاية األسبوع األكثر شعبية في جنوب الهند 
، والتي تمتد إلي أوتي وكوديكانال. سوف تأخذك هذه 

الرحلة عبر قرى رائعة تقع داخل بعضها، وتمثل 
للهند. الجنوبي  الريف  جوهر 

أرض ثار الرائعة
لن تجد طريقة أفضل من استكشاف أرض راجستان 

الرائعة من خالل االنطالق بقوة بالدراجة النارية. 
السحر الريفي للوالية هو شيء ال يجب أن يفوتك 
إذا كنت ال تتجول في الوالية بهدوء. من األفضل 
التخطيط لهذه الرحلة على طول أشهر الشتاء من 
الشديدة. إلى فبراير بسبب حرارة الصيف  نوفمبر 

طريق: شيمال- سبيتي- مانالي- ليه- 
سريناجار )حوالي 1522 كم(.

طريق: بنجالورو - ميسور - أوتي - 
كودايكانال )حوالي 518 كم(

طريق: تشيرابونجي- جواهاتي -تيزبور 
-تاوانج )حوالي 660 كم(

طريق: جايبور - بيكانر - جودبور - 
جايسالمر )حوالي 870 كم(

على الطريق في الهند
أفضل الرحالت البرية من جميع أنحاء البالد



ابنتي  كلمات  استرجعت  البداية.  من  قوية 
طويالً  توقفنا  عندما  أسابيع،  بضعة  بعد 
في  مساء  ذات  شجرة  تحت  جولة  أثناء 
أراكان  جبال  سلسلة  في  تقع  مظلمة  غابة 
الوقت  هذا  أن  ميانمار.تذكرت  غرب  في 
تجهيز  عملية  سأتولى  كنت  المنزل  في 
هذا  في  هنا  ولكن  الطاولة.  على  العشاء 

الذي  اليوم  في  فكرت  الجميل،  البلد 
قررت فيه أن أشارك في هذه الرحلة.

بأي  مقيدة  أك��ون  أال  ق��ررت  عندما 
ش���يء - س���واء ك���ان ذل���ك األع���راف 
والمسؤوليات  والواجبات  المجتمعية 
البدنية  اللياقة  وم��ع��وق��ات  المعروفة 
أوعوامل  االمتحانات  ومواعيد  وظروف 

أنانية. أبدو  بأن  والخوف  أكثر  مجهولة 

الرحلة  بداية 
كانت رحلتنا في حد ذاتها تجربة - وألول 
مرة في حياتي لم يكن لدي أي قلق بشأن 
امكانياتي  قدر  أستوعب  وكنت  وجهتي، 
بالسعادة بأن  مع كل كيلومتر يمر وأشعر 
هناك ما يقرب من 17000 كم كان علّي 

 . تخطيها
 2800 حوالي  بٌعد  على  كنا  عندما 
بداية  موقع  أب��اد  حيدر  م��ن  كيلومتر 
من  كيلومتر   300 بعد  وعلى   ، رحلتنا 
الهندية  الحدود  على  الصغير  الموقع 

سياحة وسفر
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سحر المنطقة الواقعة 
في شمال شرق البالد

الذى  الشاهقة  المرتفعات  التسلق علي  من 
يأخذك إلى مدينة تاوانج إلى الطرق 
التى تجرفها األمطار حول  الملساء 

الرحلة متعة  شيرابونجى حيث تضيف هذه 
خاصة لكل راكبي الدراجات

من المناطق التي يجب رؤيتها هي بعض 
الغابات  في  كثافة  األكثر  المحمية  المناطق 
المحمية ماوسينرام  تشيرابونجي  غابة  مثل 

المزيد من المعلومات عن 
الهند

يعد ممر خاردونج في الداخ جزءاً من أعلى طريق لعبور السيارات في العالم، 
وهو نقطة مثالية لإلنطالق في رحلة برية في المنطقة

مغامرة في الهيمااليا
بالروعة  المتغيرة  الطبيعية  المناظر  تتسم 
الخصبة  الوديان  تنتقل من  والجمال حيث 

في شامبا وكينور إلى صحراء سبيتي 
الباردة ووادي لحوال وما بعدها إلى 

وادي ليه.

البوذية دهانكار وتابو )سبيتي(  األديرة 
)ليه( وسانكار  وسبيتوك 

حدائق قومية على ارتفاعات عالية مثل 
وادي بين ووهيميس

مجموعة الرحالة على الحدود بين الهند وميانمار مع المسؤولين البورميين قبل عبورهم إلى ميانمار
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The author’s journey from 
Hyderabad in India to 

Vietnam via Myanmar, 
Thailand, Laos and Cambodia 

Hyderabad

يٌعد الطريق الثالثي السريع بين الهند وميانمار وتايالند، الذي يبلغ طوله 1360 كم، مبادرة 
خاصة بالهند وميانمار وتايالند. يمر الطريق من مدينة موريه في مانيبور إلى ماي سوت 

في تايالند عبر ميانمار. وقد برز أيًضا كواحد من أكثر طرق الرحالت البرية تحديًا في 
المنطقة. توجد دائرة كاملة مستمرة علي طول الطريق السريع الثالثي حتى فيتنام عبر الوس 

وكمبوديا.

الثالثي: الطريق 
موريه )الهند(  تامو )ميانمار(  كاليميو  نايبيتاو  يانجون )مينامار(  ماي 

سوت )تايالند( )حوالي 1360 كم(

الطريق الثالثي السريع )الهند - ميانمار - تايالند(



ركوب  إن  تحدياً.  أكثر  بدت  الريفية 
مكعب  سم   400 سعة  النارية  الدراجات 
لتغطية  دول  ست  عبر  الطريق  علي 
على  تقريباً  كيلومتر   17000 مسافة 
حديثاً  تشييده  تم  الذي  السريع،  الطريق 
يجعلها  وتايالند،  وميانمار  الهند  عبر 

العمر. مغامرة  تبدو 

األولى الخطوة 
حتى أن جاءت تلك اللحظة، كان ركوب 
السريعة  الطرق  على  النارية  الدراجة 
ما  أقصى  هو  أي��ام  لبضعة  المفتوحة 
مرت  حيث  بمحاولته،  لنفسي  سمحت 

وموظفة  أماً  كوني  من  طويلة  سنوات 
عن  نفسي  أبعدت  قد  وكنت  وزوج��ة 

المخاطرة.
من  لفترة  وموانعي  تحفظاتي  وظلت 
الكبرى  ابنتي  سألتني  أن  إلى  الوقت، 
لم  “لماذا  متوقعة:  غير  بصورة  أديتي 
الرحلة  هذه  مثل  في  للمشاركة  استعد 
حاجبيها  تهز  وهي  نظراتها  وب��دت   .
“اذهبي  لي:  تقول  وكأنها  مرح  بشكل 
إلي أبعد حدود أو استكيني بالجلوس في 
اللحظة  تلك  في   ، أعلم  كنت  المنزل”. 
األصعب  ستكون  األولى  خطوتي  أن   ،
قفزة  في  يحدث  أن  يجب  األم��ر  ولكن 

سياحة وسفر
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شعرت في جنوب شرق آسيا بمدى شجاعة أجدادنا وتذكرت كم يجب علينا 
أن نفتخر دوماً بما قاموا به من مغامرات تنعم عن الجسارة

الرهبان البوذيون الشباب 
يركبون الدراجات في 

شمال الوس



علي  اليوم  نتخذه  ق��رار  أي  يعتمد 
التقدير  على  سنحصل  أننا  اعتقادنا 
لذلك  نتيجة  العالم  جانب  م��ن  ال��الزم 
في  نأخذ  أن  نتذكر  ما  ون��ادراً  القرار. 
قراراتنا  وتأثير  وعينا  درجة  االعتبار 
نفسي  عن  الرضا  أن  فهمت  لقد  عليه. 
بالتحسن  أشعر  دائ��م��اً  يجعلني  س��وف 
بنفسي  علمته  ما  وهذا  قرارتي،  بشأن 
بعض  عبر  منفردة  السفر  بعد  خاصة 

آسيا.  في  الخالبة  المناظر  ذات  الوجهات 
لتشارك  الفرصة  تأتيك  عندما  وهكذا، 
على  أخريات  نساء  ثالثة  مع  رحلة  في 
أباد  حيدر  من  النارية  الدراجات  متن 
األم��ر  يبدو  ق��د  وال��ع��ودة،  فيتنام  إل��ى 
المجاورة  البالد  زيارة  إن  واقعي.  غير 
جولة  وأخذ  المطارات  في  الهبوط  بعد 
المرشدين هي تجارب رائعة بال  بصحبة 
والمناطق  المدن  عبر  القيادة  ولكن  شك، 
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إننا نعمل على تطوير منطقة شمال شرق الهند لتكون بمثابة بوابة لجنوب شرق آسيا. 
وهناك مبادرة تهدف إلى تحقيق سياسة التوجه شرقاً. وسيضمن الطريق السريع 
الثالثي بين الهند وميانمار وتايالند االتصال السهل بين الدول الثالث.و ستزدهر 

التجارة والسياحة وسيتم تعزيز الروابط عند اكتمال الطريق السريع.
ناريندرا مودي
رئيس وزراء الهند

الكاتبة )أقصى اليمين( 
مع زميالتها من راكبات 
الدراجات جاي بهاراتي 

وشيلبا باالكريشنان 
وأيه. إس. دي شانتي 

)يسار( عقب وصولهن 
إلى السفارة الهندية في 

العاصمة الفيتنامية هانوي



ثمة اعتقاد منذ زمن طويل أن األلوان الحقيقية النابضة بالحياة تنتشر عبر تفاصيل بالدنا المترامية 
األطراف. بدأت المغامرة عاشقة ركوب الدراجات النارية بيا باهادور تخطط لرحلتها منذ فترة 
طويلة، لتقرر في النهاية ترك وظيفتها الثابتة واالنطالق في هذه المغامرات المختلفة على متن 

دراجاتها البخارية التي تراها أفضل طريقة الستكشاف نفسك وبلدك بشكل أكثر عمقاً.

دراجة نارية
حكاية من على 

سياحة وسفر
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 أصبحت رحالت ركوب 
الدراجات عبر الهند شائعة 

إلى حد ما علي مدار 
السنوات القليلة الماضية
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الساعة قضية 

استشارية  وظيفة  شاه  كريشا  تشغل 
في لندن ووجدت نفسها إلى حد ما تعاني 
المستوى  على  العالقات  في  ندرة  من 
تجد  وال  الطبي،  المجال  في  المهني 
أنها  كريشا  وأوضحت  لتكوينها.  طريقة 
توصلت إلى حل لهذه الفجوة الهائلة في 
شريك  وهو  ميشال  شقيقها  مع  التواصل 
االثنان  ب��ذل  حيث   للشركة،  مؤسس 
اجتماعية  شبكة  إلنشاء  كبيرة  جهوداً 
التجارية  والعالمات  لألشخاص  يمكن 
والعمل  التعرف  خاللها  من  والشركات 

البعض. بعضهم  مع  والتعاون 
األول  التحدي  “ك��ان  ش��اه:  وتقول 
المناسبين،  األشخاص  على  العثور  هو 
بوابة  بناء  نحاول  ال  أننا  فهموا  الذين 
في  ل��الن��دم��اج  منصة  ول��ك��ن  ع��م��ل، 
شخص  احتياجات  جميع  لتلبية  المجتمع 
يعرضه.   وش��خ��ص  عمل  ع��ن  يبحث 
وتصميم  ابتكار  من  تدريجياً  تمكنا  ولقد 

للتواصل.” مجتمع  وإنشاء 
ألعضائها  دي��س��ك��و  ش��رك��ة  تتيح 
كانوا  إذا  ما  وتحديد   ، أعمالهم  عرض 

كريشا شاه
التنفيذي وشريك في شركة ديسكو الرئيس 

التواصل  لشبكات  إنشاء منصة  االنجاز: 
الشاملة المهنية 

العمل  أو  الوظيفي  العمل  ي��ري��دون 
جلسات  م��ن  واالس��ت��ف��ادة   ، المستقل 
انترنت  ب��دون  تتوفر  التي  التشاور 
وحضور  العمل  تحديات  على  للتغلب 

المنظمة. المناسبات 
الهند  “تستعد  قائلة  شاه  ولخصت 
بها  نعمل  ال��ت��ي  األس��ال��ي��ب  إلص���الح 
إلى  بحاجة  إننا  االت��ص��ال.   وشبكات 
وتنوعاً  شموالً  أكثر  توظيف  ممارسات 
اإلدارة  وأساليب  الشفافية  من  والمزيد 
فلم  الوظائف.   نطاق  وتوسيع  التعاونية 
البدالت  بارتداء  يتعلق  التواصل  يعد 
في  للتعاون  التعارف  كروت  وتوزيع 

العمل.”

في اتجاه عقارب الساعة من اليسار: عرض موسيقي في قاعة 
واي 3 كيه بعنوان الكوكب المفقود وعثر عليه، الذي تم تنظيمه 

في شركة  ديسكو في فبراير 2020 ؛ حلقة نقاشية خالل أحد 
الفاعليات اإللكترونية في شركة ديسكو؛  كريشا شاه الشريك 

المؤسس لشركة ديسكو

الكاتبة خريجة المعهد الهندي لإلعالم.
وعملت لفترة في جريدة ماي سيتي 
لينكس في بوهانيشوار وكذلك في جريدة بايونيير.وهي 

تعشق الموسيقى وتهوى الكتابة عن رحالتها وعن الموسيقى 
والموضوعات التي تستهويها
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ال يوجد مستحيل

أو  ال��ي��وم  ب��ه  ن��ق��وم  م��ا  ك��ل  إن 
بشكل  يتأثر  حياتنا  في  نستخدمه 
هذا  وفي  الرقمية.  بالثورة  بأخر  أو 
وهي   ، كوتان  سافيتا  قامت  الصدد، 
الرعاية  مجال  في  استشارية  تعمل 
ال��ص��ح��ي��ة ول��ه��ا س��اب��ق��ة ع��م��ل في 
بتأسيس  المتحدة وأوروبا ،  الواليات 
منصة  وهي   ، اومنيكوريس  منصة 
من  فريدة  المستمر  الطبي  للتعليم 
 2016 عام  في  تطويرها  تم  نوعها 
في  الطبية  الزمالة  احتياجات  لتلبية 

البالد.
اومنيكوريس  تطبيق  ي��ح��اول 
في  الصحية  الرعاية  تطوير  الرقمي 

الممارسين  تزويد  خالل  من  الهند 
الفيديو. على  يعتمد  مجاني  بمحتوى 

دخلت  ال��م��ب��ادرة،  ه��ذه  لتنفيذ 
شراكة  ف��ي  اومنيكوريس  منصة 
م��ع ث��م��ان��ي ح��ك��وم��ات والي����ات و 
مرموق.   طبي  ومعهد  جمعية   35
األم���ر:  ه���ذا  ع��ن  سافيتا  وت��ق��ول 
الرعاية  في  فجوة  وجود  “الحظت 
لدى  يكون  ما  غالباً  الهندية.  الطبية 
الموارد  أو  الوقت  من  القليل  أطبائنا 
طبية.و  وندوات  مؤتمرات  لحضور 
طبيين  خبراء  بين  المنصة  تجمع 
البالد  أنحاء  جميع  من  ومتخصصين 

وتوحيدها.” للمعرفة  لتحقيق 

كوتان  سافيتا 
اومنيكوريس  تطبيق  مؤسسة 

الرقمي

بتأسيس  قامت  االنجاز: 
لمساعدة  رقمي  تطبيق 

تعزيز  األطباء على 
فتهم معر

يُشهد للهند امتالكها أعلى نسبة من الطيارين السيدات، وكذلك تتولى النساء 
مناصب عليا في الجيش. إن البالد تسير في االتجاه الصحيح

سافيتا كونان وبريانك مؤسسا تطبيق اومنيكوريس الرقمي
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قصة نجاح على مستوى الهند

 2004 أكتوبر  في  بدأ  الذي  المكان،  تحول 
كوسرو  منطقة  في  صغيرة  طاوالت  بأربع 
أكبر  من  واحد  إلى  اليوم  مومباي،  في  بوج 
الهند،  مستوى  على  المخبوزات  بيع  متاجر 
إلى عائلة ميسمان.  ذلك  الفضل في  ويرجع 
هارتشاندري،  ميسمان  كيناز  وترفض 
المسؤولة عن متجر ثيوبروما ، بتواضع أن 
يٌنسب إليها الفضل كله في هذا االنجاز، حيث 
والدي،  إلى  الفضل  يعود  أن  تقول:”يجب 
التجارية  حتى وصلتا  أطلقا عالمتنا  اللذين 
إلى ما هي عليه اليوم. وأنا قمت فقط بتطوير 

الفكرة .”
عمل  في  بمهاراتها  األس��رة  ه��ذه  تشتهر 
تدير  كيناز  والدة  كانت  حيث  المخبوزات،  
مشروعاً تجارياً صغيراً من المنزل تقوم من 
والحلويات.   والبراونيز  الكعك  بخبز  خاللها 
تم طرح فكرة إنشاء متجر ألول مرة عندما 
بدأت هارتشاندري تتعافى من إصابة كانت 
“بدأنا  قائلة:  كيناز  وتضيف  بها.  لحقت  قد 
في  كامل  ب��دوام  العمل  بدء  حول  المناقشة 
للياء.  واتفقنا  بنا من األلف  مشروع خاص 

ميسمان  كيناز 
هارتشاندري

ثيوبروما  متجر  مؤسسة 
للمخبوزات

االنجاز: حولت كيناز مشروع 
العائلة الصغير إلى واحد من 
التجارية في  العالمات  أشهر 

المخبوزات الهند في مجال 

أعلى: )من اليسار الى اليمين( 
كعكة عصير البرتقال الكالسيكية 

من متجر ثيوبروما للمخبوزات 
وكرات الشوكوالتة اللذيذة

أسفل: األختان كياناز )يسار( 
وتينا ميسمان مؤسستا متجر 

ثيوبروما للمخبوزات

بأنفسنا  أحببناها  التي  األطعمة،  تقديم  على 
اليوم ،  وسرعان ما فكرنا في شيء آخر.” 
يفتخر متجر ثيوبروما بمنافذ بيع متعددة في 
جميع أنحاء البالد.  ولكن تم تحقيق ذلك فقط 

من خالل مواجهة التحديات مباشرة.
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إعادة االتصال بالجذو

أن  أجل  من  أج��روال  ديشكا  إليه  احتاجت  ما  كل 
تضع مكانة لنفسها في صناعة السياحة الهندية هو 
القرن  في   االستعمار  إلى حقبة  يعود  اقتناء منزل 
في  إيند  كالود  اسم  عليه  أطلقت  و  عشر  التاسع 
لديها  كانت  فقد  ذلك  وباإلضافة  موسوري  منطقة 
أحالمها.  تحقيق  من  تمكنها  في  ثقة  و  قوي  إيمان 
كان المكان متهالك عندما رأته ديشكا أول مرة ، ثم 
استطاعت أن تحول هذا المنزل إلى منتجع كالود 
إيند فوريست ريزورت السياحي وجعلته واحداً من 
أكثر األماكن و المتاجر رواجاً في المنطقة. يُحيط 
تمتلئ  فدان   2000 مساحتها  تبلغ  غابة  بالمنتجع 
بأشجار البلوط وأشجار ديودار وتضم ما يقرب من 

40 نوعاً من النباتات و 103 نوع من الحيوانات!
أدى الموقع البعيد للمكان إلى وجود صعوبة في 
عمليات الصيانة، لكن استطاعت ديشكا حل مشكلة 
المياه من خالل تجميع مياه األمطار وحلت  نقص 
الطاقة.  مشاكل  الشمسية  الطاقة  بألواح  استعانتها 
خدمات  المنطقة  في  القاطنين  الرعاة  مجتمع  وقدم 
التقليم الطبيعي والسماد للغابة خالل أشهر الشتاء. 
مد  في  يشكا  بهاد  قامت  التي  الجهود  ساهمت  وقد 
طريق يمكن للسيارات المرور من خالله مما سمح 
بزيادة أعداد الزائرين للمكان و  من ثم ازدهار و 

نمو األنشطة التجارية التي أرستها بها.

أجروال ديشكا 
إيند  مديرة منتجع كالود 

السياحي فوريست ريزورت 

بمفردها  استطاعت  االنجاز: 
تراثي وحافظت  مبنى  ترميم 

المحيطة  الطبيعية  البيئة  على 
بالمكان

األختان ديكشا وديفيشا أجاروال مؤسستا 
منتجع كالود إيند

منتجع كالود إيند فورست بين 
غابات البلوط في موسوري

نجحت المرأة الهندية الحديثة 
الواعية والمتعلمة والقوية  

في إعادة تحديد أدوارها 
ومسؤولياتها ، سواء كانت 

باعتالئها مناصب قيادية 
في قوات الدفاع أو في 

مساهماتها في الناتج المحلي 
اإلجمالي للبالد
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وتوفير  ينقرض  أن  كاد  فن  إحياء  على  بقدرتها 
شيرين  المهرة.وتشير  للحرفيين  العيش  سبل 
يمكننا  التي  الطريقة  “كانت  بقولها:  ذلك  إلى 
منحهم  هي  للحرفيين  الثقة  جلب  خاللها  من 
صانعي  ن��ؤوي  نحن  الوظيفي.لذلك،  األم��ان 
ألطفالهم.  التعليم  ونوفر  أسرهم  وكذلك  الجوتي 
يجب  هذه  مثل  جميلة  حرفة  أن  شعرت  لطالما 
وأعتقد  الحرفيون،  به  يفتخر  مصدراً  تكون  أن 

”. بذلك  القيام  من  تمكنا  أننا 

مان شيرين 
لألحذية نيديلديست  متجر  مؤسسة 

االنجاز: قامت بإحياء حرفة تقليدية كادت أن تنقرض

إن القول بإن المرأة تمسك نصف السماء يقلل من مكانتهن االجتماعية.  ودفع 
إدراكنا لهذا األمر مساعينا نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

د/إس. جايشانكار
وزير الشؤون الخارجية

في اتجاه عكس عقارب الساعة من أعلى:  إضافة تأثيرات لتصميمات جديدة وملونة إلى أحذية جوتي التقليدية ؛  شيرين مان 
سانجا مؤسسة العالمة التجارية نيديلديست ؛ توفر اإلضافات الملونة  لألحذية التقليدية مظهًرا عصريًا معاصًرا
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التراثية الحرف  إحياء 

اختارت شيرين مان، في العصر الذي 
النسيج،  صناعة  إحياء  على  بالعمل  اهتم 
)نوع  جوتي  أحذية  صناعة  على  التركيز 
المصنوعة  المسطحة  التقليدية  األحذية  من 
قامت  بالقماش(.  مطرزة  و  الجلد  من 
لألحذية  نيديلديست  متجر  بتأسيس  شيرين 
في مايو 4102 بهدف إحياء وإعادة إنتاج 
من  باعتبارها  عالية  بجودة  جوتي  أحذية 

العصرية. للمرأة  الموضة  صيحات 
واج��ه��ت ش��ي��ري��ن ك��اف��ة ال��ص��ع��اب 
والمشككين  الرافضين  جانب  من  والسيما 

أي  تجد  لن  إنها  قالوا  الذين  الفكرة،  نجاح 
يرتدي  أحد  يعد  لم  حيث  للمنتج،  مشترين 
في  شرعت  لكنها،  اآلن.  جوتي  أحذية 
احذية  صناعة  إن  الحرفيين.  على  العثور 
عالية  مهارة  تحتاج  حرفة  هي  الجوتي 

األجيال. عبر  تنتقل 
بل   ، فحسب  الحرفيين  تجد  لم  فهي 
بين  ما  جمعت  و  مهاراتهم  استخدمت 
القديمة  الملكية  واألشكال  األذواق  روعة 
وأنماط  المبتكرة  التصميمات  وجماليات 
شيرين  وتفتخر  المتميزة.  التطريز 

تؤثر صاحبات المشاريع بشكل إيجابي على المجتمعات وتؤدي إلى 
االرتقاء االجتماعي واالقتصادي في الهند من خالل التغلب على العقبات 

الثقافية وإعادة تحديد معايير ممارسة األعمال التجارية 

بعض التصاميم من 
أحدث مجموعة من 

أحذية جوتي من متجر 
نيديلديست لألحذية
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الهندية  ال��م��رأة  أن  ف��ي  ش��ك  ال 
لنفسها  لتحفر  عانت  قد  المعاصرة 
الجميع،  أذهان  في  إيجابية  صورة 
اآلن  إليها  ينظر  المجتمع  أصبح 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ن��م��وذج ي��ح��ت��ذى ب��ه. 
ناريندرا  الهند  وزراء  رئيس  يؤمن 
 ، المرأة  تمكين  بفكرة  بشدة  مودي 
الماليين  شارك  السبب  لهذا  وربما 
وسائل  على  حساباته  متابعي  من 
اليوم  ف��ي  االجتماعي  ال��ت��واص��ل 

العالمي للمرأة )8 مارس 2020( ، 
بحيث  ملهمات،  نساء  سبع  قصص 
يقتدي  أن  يمكن  الذي  النموذج  يكن 
الهندي  الشعب  أبناء  بمسيرتهن 
تقم  لم  تغيير.  ٌصانع  باعتبارهن 
بتغيير  الهنديات  األعمال  رائ��دات 
فحسب،  القائمة  األع��م��ال  نماذج 
من  العديد  أيضاً  عالجن  ولكنهن 
ومجتمعنا  ببيئتنا  المتعلقة  القضايا 

حياتنا. وطريقة 

تمتلك الهند نساء متميزات بارزات في جميع أنحاء البالد.  وقامت هؤالء 
النساء بعمل عظيم في مجموعة واسعة من القطاعات. إن قصص كفاح 

وطموحات هذه النماذج تحفز الماليين.  دعونا نستمر في االحتفال بإنجازات 
هؤالء النساء والتعلم منهن.

ناريندرا مودي
رئيس وزراء الهند

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مع وزيرة الحكومة االتحادية لتنمية المرأة والطفل والمنسوجات سمريتي إيراني مع الفائزين بجائزة ناري شاكتي 0202
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ال تحتاج المرأة أكثر من قناعتها وعزيمتها لتحطيم الحواجز التي قد تصادفها في طريق 
النجاح. استطاعت مجموعة من النساء خالل خوضهن مجاالت عمل كان االعتقاد بأنها حكراً 
على الرجال إلى تغير وجهة نظرنا و موروثاتنا التقليدية بشأن التعليم الطبي في الهند، حيث 

استطاعت النساء التخلص من الصور النمطية وغيرن الوضع لألفضل.  وفيما يلي نستعرض 
قصص نجاح خمس رائدات أعمال.

نماذج نسائية
ناجحة

بقلم: شراباستي ماليك
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فيناياك سوريا سوامي هو صحفي يقيم في دلهي.  
وحاصل سوامي على شهادة الهندسة قسم ميكانيكية. 

وعمل كمتدرب بناء سفن في البحرية الهندية.  كان سوامي يمتهن 
الكتابة بصورة غير متفرغة. وتحول بعد ذلك إلى مهنة الصحافة 

لمتابعة أعماله في الكتابة حول الرحالت والسفر.

التجارية  العالمة  ترأس  التي  بامفورد، 
بامفورد. ليدي 

للفن النهائي  الشكل 
على  أطفالهم  اليوم  الحرفيون  ويشجع 
المناطق  في  وممارستها  حرفتهم  دراسة 

راجستان. بوالية  الريفية 
المتحمسين،  الحرفيين  تواجد  يضمن 
الذين يسعون إلى كسب الرزق المستدام 
في ظل نظام دعم مبتكر توفره الحكومة،  
لقد  عليها.  والحفاظ  الحرف  هذه  نشر 
ذات  لتصبح  الشركات  مبادرات  تنوعت 
وتهتم  أكبر.  بشكل  اجتماعية  مسؤولية 
الريفي،  االقتصاد  ببناء  الشركات  أيضا 

من  إلى  الريفية  المجتمعات  تحتاج  حيث 
وتلعب   . الخارجي  للعالم   يصل صوتها 
اتمام  في  هاماً  دوراً  اليوم  المنظمات 
و  نفسها  بلدنا  مستوى  على  الربط  هذا 
العالم  و  بلدنا  بين  المستوى  على  كذلك 

الخارجي.

تتعاون المنظمات الهندية اليوم مع فنانين من جميع أنحاء العالم من 
أجل تبادل إبداعي يوفر للمجتمعات المحلية الفرصة لعرض حرفهم على 

نطاق أوسع

من اليسار إلى اليمين: 
عرض مجموعة 

تصميمات انا فالنتين  
بالتعاون مع مركز نيال  

خيوط قطن ومعدات 
مستخدمة إلضفاء حيوية 
على التصاميم اإلبداعية 

على السجاد المنسوج 
يدوياً



التراث
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ويقول  الوالية.  في  والتقاليد  المعماري 
سيبيك: “يعتبر هذا السجاد من األعمال 
من  أن  أري��د  ل��ذل��ك،  ال��رائ��ع��ة.  الفنية 
أذواق  يفهم  أن  ويستخدمهم  إليهم  ينظر 
أريد  العالم.  من  المختلفة  المناطق 
الشاق،  العمل  كذلك  الناس   يٌقدر  أن 
فنية  قطعة  منهم  سجادة  كل  جعل  الذي 

مثالية.”
الفاخرة  المالبس  مصممة  وتؤكد 
علي  أي��ض��اً  فالنتين  آن��ا  البريطانية 
وهي  التقليدية  الحرف  استدامة  أهمية 
حرفيين  مع  واس��ع  نطاق  على  تعمل 
المنسوجات  صناعة  في  متخصصين 
الصدد،  هذا  وفي  راجستان.  والية  في 
أكثر  أصبحنا  “كلما  فالنتاين:  تقول 
أكثر  يجعلنا  ه��ذا  ف��إن  ببيئتنا،  وعياً 
نشتريه  ما  لمعرفة  فقط  ليس  إدراك��اً 

مرة  كم  أيضاً  ولكن  تصنيعه  يتم  وأين 
القماش.” من  قطعة  استخدام  يتم  سوف 

مركز  مع  مؤخراً  فالنتاين  تعاونت 
ن��ي��ال ه���اوس إلن��ت��اج م��ج��م��وع��ة من 
التقنيات  ع��رض  بهدف  المنسوجات 
واستخدام  ال��ي��دوي  للنسيج  التقليدية 
المصنوعة  الزرقاء  الطبيعية  األصباغ 
على  فالنتاين  تعرفت  وقد  النيلة.  من 
اليدوية في والية راجستان عن  الحرف 
ليدي  البريطانية  األعمال  سيدة  طريق 

أنا أحب المنتجات التي يتم إبداعها يدوياً. على سبيل 
المثال ، ال يوجد شيء أفضل من المالبس المحاكاة 

يدوياً في الهند، والتي يشعر المرء أنها تصبح 
أفضل وأفضل مع العمر.

آنا فالنتين
مصمم بريطاني

أحد الحرفيين يستخدم 
نول يدوي تقليدي 
إلنتاج السجاد في 
والية راجستان
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التالية الخطوة 
تزدهر  لكي  الحرف  تطوير  المهم  من 
بصورة  وترتبط  الحديثة  العصور  في 
سينج  أن��وراده��ا  وتقول  بالواقع.  أكبر 
هاوس:”مفتاح  نيال  مركز  تدير  التي 
هذه  ترجمة  هو  واالستدامة  االستمرارية 
ويتطلب  اليوم.  عالمنا  لتواكب  الحرف 
والتفاهم  الصبر  ال��ه��دف  ه��ذا  تحقيق 
الشكل  م��ن  بكل  والشغف  واإلل��ت��زام 
أن  يمكننا  ما  بجانب  للحرفة  التقليدي 
ليكون  الحالي  الوقت  في  إليه  نضيفه 

في  التكيف  ويتضمن  للعصر.”  مواكباً 
النهائي  المنتج  يحظى  أن  الفني  المجال 

عالمي. بقبول 
وق���د ت��ع��اون ال��م��ص��م��م اإلي��ط��ال��ي 
المعروف ماتيو سيبيك مع شركة جايبور 
إلبداع  تصميم  تجربة  في  للسجاد  الهندية 
وفقاً  المميز  اليدوي  السجاد  مجموعة من 
وسميت  األوروب��ي��ة.  التصميم  ألذواق 
وهي  فوندركامر،  جايبور  باسم  التجربة 
والية  بأسلوب  منسوج  سجاد  عن  عبارة 
الفن  يصور  الذي  التقليدي،  راجستان 

ستؤدي نفس التصميمات واأللوان واألبعاد إلى منتجين مختلفين تماماً، 
ألنهما مصنوعتان يدوياً. وتظهر هذه المنتجات من السجاد أفكار ورؤية 

النساج. و أتمنى أن أكرر هذه التجربة.
ماتيو سيبيك
مصمم إيطالي

من اليسار إلى اليمين: عرض 
للمفروشات المنزلية المصبوغة 

تقليديا من مركز نيال هاوس ؛ 
سجادة مستوحاة من تضاريس 

مدينة جايبور
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باندي رئيس  المجال.  ويقول جوهي  هذا 
“يمتلك  نيال:  مركز  في  الحرفي  التطوير 
المجتمعات  م��ن  تقليدي  مجتمع  ك��ل 
واإلي��م��ان  بالفخر  ش��ع��وراً  ال��ح��رف��ي��ة 
تم  ما  وإذا  والحياة.  العيش  في  بأسلوبهم 
من  شكل  أي  إلدخال  القيم  هذه  استخدمنا 
أكثر  سيكونون  فإنهم   ، التطوير  أشكال 

للتغير.” وقبوالً  استيعاباً 

أكثر سهولة اإلبداع  جعل 
السماح  أن  فكرة  اليوم  المنظمات  تقبلت 
إلى  يؤدي  للحرفيين  اإلبداعية  بالحرية 
المثال،  سبيل  فعلى  مثالية.  نتائج  تحقيق 
التابع لشركة  يقوم برنامج ريادة األعمال 
المواد  بتوفير  للسجاد  الهندية  جايبور 
توفير  إلى  باإلضافة  السجاد  إلنتاج  الخام 

والخيوط  األنوال  مثل  الالزمة  المعدات 
المهني  التدريب  بجانب  ذلك  إلى  وما 
يتم  النسيج.  مركز  في  للنساء  الجيد 
إلى  وتصديره  النهائي  السجاد  أخ��ذ 
تحويل  ذلك  بعد  ويتم  العالم  أنحاء  جميع 
إلى  مباشرة  بصورة  المادية  الفوائد 

الوسطاء. إلى  الحاجة  دون  النساجين 

يعتمد  نهجاً  هاوس  نيال  مركز  يتبع 
تطوير  على  العمل  أولهما  شقين:  على 
وتوفير  واإلن��ت��اج،  المباشر  التصميم 
توفير  وثانيهما  للحرفيين،  عمل  فرص 
مركز  ف��ي  اإلن��ت��اج  ل��ع��رض  مساحة 
يقوم  حيث  جايبور،  في  ه��اوس  نيال 
والترويج  أعمالهم  بعرض  الحرفيون 

ونشرها. لها 

تحتاج المجتمعات الريفية إلى من يصل صوتها للعالم  الخارجي . 
وتلعب المنظمات اليوم دوراً هاماً في اتمام هذا الربط على مستوى بلدنا 

نفسها و كذلك على المستوى بين بلدنا و العالم الخارجي

من اليسار إلى اليمين: المراحل 
المختلفة إلنتاج سجادة مصنوعة 

يدوياً

يتم تصميم السجادة من خالل 
عملية دقيقة ومضنية في المنازل 

القروية على يد النساء في 
المجتمعات الحرفية

عملت شركة جايبور الهندية 
للسجاد على توفير سبل العيش 

للنساء في القرى النائية في 
راجستان
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سجادة  الماضي  العام  في  اشتهرت 
ليهاريا”  كا  “سوان  اسم  حملت  ملونة 
المنتج  تصميم  بجائزة  فوزها  بعد 
عن   2019 لعام  المرموقة  األوروبي 

األصلي. الحرفي  التصميم  فئة 
التصميم  الجائزة تجارب  تثمن هذه 
وقد  العالم.  أنحاء  جميع  من  الفريدة 
بارفاتي  ال��زوج��ان  ب��ال��ج��ائ��زة  ف��از 
بالقرب  كيكري  قرية  من  وبهاجتشاند 

جايبور. من 
جماعة  أعضاء  من  وال��زوج��ان   
في  التقليدي  ال��ي��دوي  السجاد  نسج 
سجادة  سويا  ابدعا  حيث   ، الوالية 
نابضة  ب��أل��وان  ال��روع��ة  ف��ي  غ��اي��ة 
حول  الطبيعة  من  مستوحاة  بالحياة 

صحراوية. بيئة  في  الموجود  منزلهم 
يقول الزوجان إن هذه كانت المرة 
األولى، التي يتم منحهما حرية إبداعية 
من  الكثير  القا  وقد  العمل،  في  مطلقة 
الذي  بالتصميم  واإلعجاب  اإلش��ادة 
الشجاعة  منحهم  مما  بتنفيذه  قاموا 

االستمرار. على  والحماسة 
جمعية  أع��ض��اء  م��ن  وال��زوج��ان 
جايبور  شركة  تدعمها  التي  النسيج 
تجارية  عالمة  وهي  للسجاد،  الهندية 
عمرها أربعة عقود تعمل على الحفاظ 

الهند. في  القديمة  النسيج  تقاليد  على 
على  ه��اوس  نيال  مركز  ويعمل 
راجستان  والي��ة  تقاليد  على  الحفاظ 
في  تعمل  التي  العائالت  ودعم  الفنية 

سجادة سوان كا ليهاريا مع مصمميها الزوجين بارفاتي وبهاجتشاند، وفازت السجادة بالميدالية البرونزية في جوائز تصميم المنتجات األوروبية

ستعطي مراكز 
التمييز دفعة 

المرتبطين  ألولئك 
المنسوجات  بقطاع 
والحرف اليدوية، 
وسوف تساهم في 

ازدهار الهند.
ناريندرا مودي
رئيس وزراء الهند

اإلبداع هو األساس 
والدافع فيما نقوم 
به من أجل إبداع 

أكبر عدد ممكن من 
السجاد. إن اإلبداع 

يكمن دوماً في 
عمل شيء يصعب 
تكراره. ومثل هذه 

التي  المنتجات 
أقوم بإبداعها و 

تصميمها يصعب 
للنول الكهربائي أن 

يبدع مثلها.
بهاجشاند
نساج سجاجيد من راجستان
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ال يقتصر إحياء التراث 
الحرفي على ممارسة الشكل 
الفني القديم فحسب، بل األمر 
يتعلق بجعله متصالً بالعصر 

الحديث ومنحه حرية إبداع 
مطلقة والحفاظ على استمرارية 
العمل الفني والحرفي اإلبداعي. 

وهذا ما تقوم به بالفعل بعض 
العالمات التجارية مع الحرفيين 

في المناطق الريفية في والية 
راجستان

تقاليد فنية تنبض 
بروح العصر

بقلم:  فيناياك سوريا سوامي

سجادة من مجموعة 
جابور فوندركامر 

للمصمم ماتيو سيبيك 
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تحظى  التي  جيلي-داندا،  لعبة  ذل��ك  
الريف  أنحاء  جميع  في  كبيرة  بشعبية 
لعبها  يتم  حيث  اليوم،  حتى  الهند  في 
بقطعتين من العصي وحجر أو أي جسم 
أو  العبين  بين  لعبها  ويمكن  مستدير. 

أكثر.
أنه  في  األلعاب  هذه  جمال  ويكمن 
القدم  كرة  مثل  حديثة  ألعاب  توجد  بينما 
ال  التقليدية  األلعاب  أن  إال  والمالكمة، 
الحياة  في  جوهرية  مكانة  تشغل  تزال 
ال��والي��ات  أن��ح��اء  جميع  ف��ي  اليومية 
لعبة  المثال  سبيل  على  ونأخذ  الهندية. 
لعبة  وهي   ، ميزورام  في  إينسيزاور 
بعضهم  دفع  فيها  المشاركون  يحاول 
الخيزران  من  عصي  خالل  من  البعض 
في  وتوجد  أخ��رى.  خشبية  عصي  أو 
كوشتي  مثل  تقليدية  ألعاب  الهند  شمال 
المصارعة؛   نوع من  بيهيلواني وهي  أو 
في  ت��م��ارس  لعبة  وه��ي  س��ور  ولعبة 
المحيطة  المناطق  في  الطلق  الهواء 
سكاي  ولعبة  الهند؛  شمال  في  بأيوديا 

عن  الدفاع  فنون  أشكال  من  شكل  وهي 
نلقي  وبينما  كشمير.  في  نشأت  النفس 
حلول  إليجاد  ماضينا  على  نظرة  اليوم 
التقليدية  األلعاب  هذه  نجد  لحاضرنا، 
العديد  وبدأت  للغاية.  كبيرة  أهمية  لها 
تتخذ  والخاصة  الحكومية  المنظمات  من 
و  األلعاب.  هذه  على  للحفاظ  خطوات 
تمارس  التي  األلعاب  ظهور  ضوء  في 
الخشبية  أو  الورقية  اللوحات  على 
المدارس  من  طُلب  رقمية،  صور  في 
القديمة  األلعاب  على  األطفال  تدريب 
مثل  الطلق  ال��ه��واء  في  تٌ��م��ارس  التي 

جاتكا.  و  ماالخامب  و  سيالمبام 

أعلى: حكم يشرع في إعطاء إشارة البدء في لعبة إنسوكناور في ميزورام. تشبه هذه اللعبة شد الحبال في العصر الحديث ولكنها تستخدم عرق من الخشب؛ أسفل: لوح لممارسة لعبة باالنكولي أتام في والية تاميل نادو 

أبهيشيك دوبي هو أحد الصحفيين المشهورين في 
الهند المتخصصين في المجال الرياضة، وقام 

بتغطية العديد من الفاعليات الرياضية الدولية على 
مدى أكثر من 15 عاماً. وقام بتأليف ثالثة كتب حازت على إعجاب 

جمهور النقاد. ويشغل حالياً منصب مستشار في قناة براسار بهاراتي 
الرياضية، وهي القناة الرياضية القومية الهندية
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األولى  اإلرهاصات  هي  يدوية  بصورة 
اليوم.  نلعبها  التي  الورقية  الكروت  أللعاب 
لشحذ  األل��ع��اب  ه��ذه  مثل  ابتكار  تم  لقد 
تطوير  و  عامة  بصورة  الذهنية  المهارات 
األلعاب  بعض  وتهدف  التفكير.  طريقة 
تعزيز  إلى  نادو  تاميل  والية  في  التقليدية 
والمراقبة،  المتابعة  ومهارات  الذاكرة 
ومن بينها لعبتي باالنكولي أتام و آدو بولي 
كارناتاكا  والية  في  تٌعرف  )واألخيرة  أتام 
أندرابراديش  باسم هولي جاتا و في والية 
باسم بولي جودام(. وتتطلب األولى صفين 
وضع   يتم  و  خشبي  ل��وح  في  محفورين 
مثل   ( المعدنية  العمالت  يشبه  شيء  أي 
هذه  في  األصداف(  أو  البذور  أو  الحصى 
الخشبي،  اللوح  في  العميقة  غير  الحفر 
 ، أربعة  أو  العبين  جانب  من  لعبها  ويتم 
تتضمن مجموعة  الثانية  اللعبة  أن  في حين 
لعبها  ويتم  القواعد  من  لالهتمام  مثيرة 
و  الماعز  تمثل  معدنية  عمالت  باستخدام 
المثير لالهتمام،  اللعبة! ومن  النمور داخل 
القديمة  المحلية  األلعاب  هذه  من  العديد  أن 

على  جديدة  صور  في  طرحها  إعادة  يتم 
اإلنترنت. شبكة  عبر  األلعاب  منصات 

محلية نكهة  ذات  ألعاب 
األلعاب  من  العديد  ابتكار  مهد  الهند  تعد 
الطلق،  الهواء  في  ممارستها  يتم  التي 
تحت  العالم  أنحاء  جميع  في  والمعروفة 
عليها  يٌطلق  التي  واللعبة  مختلفة.  أسماء 
“رم��ي  لعبة  العالم  أن��ح��اء  مختلف  ف��ي 
سكان  عليها  يٌطلق   ، ال��ك��رة”  والتقاط 
اسم  آسام  بوالية  أنجلونج  كاربي  منطقة 
الرئيسي  الوحيد  والشيء  “دهوب-كيل”. 
يتم  الذي  الكرة  اللعبتين هو  بين  يميز  الذي 
االلتقاط،  و  الرمي  عمليات  في  استخدامها 
القماش.  قطع  بقايا  من  كرة  آسام  في  وهي 
األصل  في  اعتادت  النساء  إن  لور  وتقول 
لحفظه،  الخضار  حول  القماش  لف  على 
ككرة!  القماش  قطع  بقايا  استخدام  وكذلك 
الغالب  في  التقليدية  األلعاب  وتستخدم 

المحلية. البيئة  في  موجودة  مكونات 
على  األخ��رى  الواضحة  األمثلة  من 

مجموعة من ورق اللعب 
العاجي أو الجنجيف 
المطلي يعود للقرنين 
الثامن عشر والتاسع 

عشر
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تقليدية في شمال  ألعاب 
لهند ا

أوتار  لعبة تشاتورانجا )والية 
براديش( - شكل من أشكال 

الشطرنج

لعبة الجوري )البنجاب( - تسمى 
السبعة، وهي  لعبة األحجار  أيضاً 
تتضمن وضع سبعة أحجار فوق 
األحجار  البعض وتكون  بعضها 

مختلفة األشكال و األحجام 

الهجن )راجستان( رياضة سباق 

تقليدية في غرب  ألعاب 
لهند ا

)ماهاراشترا(  المقالع  لعبة 
– عبارة عن مقالع كالسيكي 

ويسمى كذلك جولي

لعبة خو خو )ماهاراشترا( - لعبة 
البطاقات باستخدام  من  تقليدية 

لعبة  لعبة باجاثيا )جوجارات( - 
الكالسيكية الحجلة 

الهند تقليدية في جنوب  ألعاب 
رياضة ملخامبا )تاميل نادو( - وهي 
عبارة عن مزيج من الجمباز واليوجا 

الممارس مهارات بهلوانية  ، حيث يقدم 
ملخامبا على عمود طويل يسمى 

لعبة ساثورانجام )تاميل نادو( - 
الشطرنج

لعبة تشيني داندو )كارناتاكا( - أو 
جيلي داندا ، وهي لعبة يتخللها ضرب 

عصا صغيرة بأخرى أكبر

الهند تقليدية في شرق  ألعاب 
كرة  تينجا- لعبة تُلعب بثمار فاكهة بوميلو، وهي 

روبابتينجا  باسم  محليا  تسمى 

 لعبة ألونج-دولونج )آسام( - نسخة محلية من لعبة 
بريدج لندن 

 رياضة موكنا )مانيبور( - نوع من المصارعة الشعبية

 رياضة تشبي )مانيبور( - شكل قديم من المبارزة

 مصارعة نجا )ناجالند(

رياضة أشوجوي فان سوهليمونج )تريبورا( - 
المصارعة

لعبة دوخوي سوتونمونج )تريبورا( - شد الحبل

ال تزال األلعاب التقليدية تتمتع بشعبية في جميع أنحاء الهند
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البعض  ويقول  وبيضاء.  سوداء  مربعات 
ذات  اللعبة  أي   ( تشاتورانجا  لعبة  أن 
الشطرنج  لعبة  أصل  كانت هي  المربعات( 
اللغة  في  “تشاتور”  كلمة  وتعني  الحالية. 
“أنجا”  كلمة  أم��ا  أربعة،  السنسكريتية 
ترمز  وكانت  األربعة  األط��راف  فتعني 
اللعبة  وكانت  األربعة.  الجيش  أفرع  إلى 
جيوش  في  الحال  كان  كما  تماماً  تستخدم، 
الفيلة  شكل  على  قطعاً  القديمة،  العصور 
وك��ان  وال��ج��ن��ود.  والخيول  والمركبات 

لصقل  ال��غ��ال��ب  ف��ي  لعبها  يتم 
الحرب. استراتيجيات 

فيالياتو  ك��ات��ام  لعبة  وت��ع��د 
التقليدية  اللوحية  األلعاب  من 
يلعبها  ي��زال  ال  التي  األخ��رى، 
هذه  وتعد  ال��ي��وم.  حتى  ال��ن��اس 
تو،  تاك  تيك  لعبة  نوع من  اللعبة 

بعمالت  أو  بالصدف  تُلعب  كانت  حيث 
حجارة! بقطع  حتى  أو  معدنية 

أيضا  الورقية  الكروت  ألعاب  وكانت 
الوسطى.  القرون  خالل  الهند  في  شائعة 
التي  جانجيفا،  لعبة  ذلك  على  األمثلة  ومن 
في  الشهيرة  الورقية  األلعاب  من  كانت 
المغول. و قد ورد ذكر هذه  قصور ملوك 
تشير  التاريخية،التي  السجالت  في  اللعبة 
1300م.  عام  حوالي  في  أنها ظهرت  إلى 
يتم رسمها  التي كان  البطاقات  تلك  وكانت 

تذخر المالحم الهندية القديمة بأوصاف العديد من األلعاب 
المسلية، التي كانت تبقي الناس في ذلك الوقت مستمتعين 

من خالل المنافسة في تحديات خيالية ولكنها ذات أبعاد 
استراتيجية

لوحة لعب كبيرة كانت 
تستخدمها العائالت 

الملكية في الهند 
لممارسة لعبة تشاوسار.
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بأوصاف  القديمة  الهندية  المالحم  تذخر 
كانت  التي  المسلية،  األلعاب  من  العديد 
من  مستمتعين  الوقت  ذلك  في  الناس  تبقي 
ولكنها  خيالية  تحديات  في  المنافسة  خالل 
سبيل  على  ونأخذ  استراتيجية.  أبعاد  ذات 
ما تسمى  التي غالباً  تشاوسار،  لعبة  المثال 
بشعبية  حاليا  تحظى  وهي  األسالف  بلعبة 
اللودو  لعبة  اسم  حاليا  عليها  ويٌطلق  كبرى 
قبل  جانب  من  اللودو  لعب  يتم  الشائعة. 
و  أفقياً  متقاطعة  لوحة  على  العبين  أربعة 
نقاط  أربع  عند  حركات  وتتضمن  رأسياً، 
نقطة  وكل  اللعبة،  مربع  في  إستراتيجية 
ذكر  ورد  وقد  واح��د.  لالعب  مخصصة 
الشهير  الهندية  الملحمة  في  اللعبة  هي  هذه 
من  الجديد  الشكل  ويتواجد  الماهابهاراتا. 
باسم  الحالي  الوقت  في  القديمة  اللعبة  هذه 

أكثر  من  واح��دة  حالياً   وهي  الالللودو، 
منصات  على  بشعبية  تتمتع  التي  األلعاب 
اإلنترنت حيث تجذب اآلالف من الالعبين 
إن  المؤرخون  ويقول  اإلنترنت.  عبر 
الهند  المماثلة كانت شائعة في  النرد  ألعاب 
كشفت  حيث  القديمة،  العصور  مر  على 
مستطيل  النرد  بقايا  وجود  عن  الحفريات 
حضارة  فترة  من   مواقع  عدة  في  الشكل 

هاربان.

الشهيرة  اللعبات  من  الشطرنج  ويعد 
في  اخترعت  أنها  يعتقد  التي  األخ��رى، 
الشطرنج  لعبة  إن  الخبراء  ويقول  الهند. 
أشتابادا  باسم  األص��ل  في  تعرف  كانت 
اللعبة  وكانت  مربعاً،   64 ذات  اللعبة  أي 
ب��دون  ول��ك��ن  ل��وح��ة  على  بالنرد  تُلعب 

لم يتم تصميم جميع األلعاب المحلية لمجرد التسلية والترفية، حيث 
يوجد عدد قليل من األلعاب التي هدفت إلى شحذ الذاكرة ومهارات 

والمراقبة المتابعة 

من اليسار إلى اليمين: لعبة أدو 
بولي أتام اإلستراتيجية القديمة 

مع عالمات تمثل أسود وحمالن؛ 
صبيان يستمتعان بممارسة لعبة 

جيلي-داندا التقليدية في قرية 
تورتوك، وادي نوبرا، الداخ
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في الوقت الذي نجد فيه أن بعض ألعاب اليوم تساهم في رفع القدرات الذهنية لدى ممارسيها و تعزز من 
ذاكرتهم، فإن األلعاب التقليدية الهندية تتعدى إلى ما هو أكثر من مجرد التسلية. يستعرض في هذا المقال 
أبهيشيك دوبي بعضاً من تلك األلعاب التقليدية الهندية، التي بدأت في العودة من جديد في العصر الحديث 

في صور و أشكال جديدة لتجذب انتباه الكثيرين حتى هواة األلعاب الحديثة.

ألعاب رياضية تقليدية 

غرفة فخمة في 
جايسالمر بوالية 

راجستان تضم  لوحة 
قديمة للعبة تشاوسار
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وقد  االلتهاب.   تقليل  طريق  عن  الربو 
أن  يمكن  الزعفران  أن  االختبارات  أثبتت 
يقلل السموم ويقلل الربو بصورة مباشرة.”

المميز  ال��ض��أن  لحم  طبق  ويعتبر 
اللبن  مع  جوش”  “روجان  باسم  المعرف 
التوابل  من  متنوعة  ومجموعة  الرائب 
خفض  ف��ي  تساهم  شهية  غذائية  وجبة 

الكوليسترول.

الغذائي  الوعي  يساعدك  أن  ويمكن 
والوجبات  الطعام  تناول  أثناء  الصحي 
على  المنزل  في  المطبوخة  الطازجة 
ال��راح��ة  وع���دم  ال��ت��وت��ر  م��ن  التخلص 
واالكتئاب.  ويقول الخبراء إنه من األفضل 
إلى  أربع  من  غضون  في  الطعام  تناول 

خمس ساعات من عملية الطهي.
 ، اليوم  حتى  أنه  لالهتمام  المثير  من 
يعتبر المفهوم القديم لوجبة ساتفيك الغذائية 
المتوازنة من أكثر المفاهيم الصائبة حول 
الوجبات الصحية في العالم، حيث يتم طهي 
مع مجموعة  الوجبة بصورة طازجة  هذه 

من التوابل.

يمين: طبق رابري وهو 
أحد أطباق الحلويات الشائع 

تناوله في جميع أنحاء 
الهند وغالباً ما يتم تزيينه 

بالزعفران

أسفل: طبق كاري السمك 
التقليدي في صوص 

الخردل. تشتهر بذور 
الخردل بتأثيراتها العالية 

المضادة لاللتهابات

تتولى جيتا هاري مسئولية إعداد قوائم صحية 
من مطبخ ساتفيك للفنادق الفاخرة. وظهرت 

وصفاتها الغذائية في القصص المرتبطة بالعادات الصحية 
الغذائية في كبرى الصحف.وحصلت هاري على جوائز “وومن 

اتشيفرز”. وتقوم هاري بوضع أفكار و كتابة حلقات وتقديم برامج 
على التلفزيون والمنصات الرقمية.
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عالج لعسر الهضم، وتستخدم إلعادة ضبط 
الوجبة   لمكونات  نظراً  الهضمي  الجهاز 

البسيطة والصحية.
يٌقال إن القوة البدنية التي يتمتع بها أبناء 
جماعة مارواي التقليدية في والية راجستان 
واألع��ش��اب  التوابل  إض��اف��ة  إل��ى  ترجع 
الغذائية  الوجبات  إلى  والمطحونة  المجففة 

التقليدية التي يتناولوها.
وتساهم هذه األطباق في تجهيز الجسم 

لمقاومة الحرارة في معظم أنحاء هذه الوالية 
الصحراوية.  كما تحظي والية ماهاراشترا 
بنصيب من وجبة الخيشدي الصحية، حيث 
أو  يوسال  يسمى  مماثل  طبق  تقديم  يتم 
الذي  المتنوع،  الخضار  من  يتكون  ميسال 
األساسية  الغذائية  العناصر  على  يحتوي 

مثل البروتينات.
ويتسم هذا الطبق بكثرة استخدام الليمون 
باعتبارها جرعة مناسبة من  والحمضيات 
في  الوقاية  الجسم  يكسب  مما  فيتامين سي 
حول  الواقعة  الرطبة  و  الحارة  المناطق 

والية ماهاراشترا.
كبير  بشكل  البنجابي  المطبخ  يشتهر 
واألع��ش��اب  للتوابل  ال��ن��ف��اذة  ب��ال��روائ��ح 

المستخدمة بكثرة في أطباقه.
تتضمن  كشمير  أطباق  أن  كذلك  ونجد 
كميات كبيرة من اليانسون النجمي وأوراق 

الغار والزعفران. 
فوائد  على  الضوء  د/ثاكير  وتلقي 
عالج  في  يساعد  “إن��ه  قائلة:  الزعفران 

أعلى: أعواد خشبية في 
طبق السامبار الغني 

بالفوائد الصحية

أسفل: أوراق النيم لها 
فوائد صحية متعددة ال 

تٌعد وال تحصى
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تشتهر  بينما  العصبي،  والقولون  البطن 
الحلبة بإمكانيتها في السيطرة على األمراض 

طويلة األمد مثل: مرض السكري.
وتستخدم أعشاب مثل الكمون و النانخة 
حيث  الحديثة،  الهضم  عسر  لعقاقير  كبديل 
تساعد على التخلص من عسر الهضم والحد 
من  الفلفل  ويٌحسن  المعدة.  اضطرابات  من 
امتصاص العناصر الغذائية األساسية ويعزز 
لدى  األمثل  الحل  إنه  األمعاء، حيث  صحة 
العديد من المنازل الهندية كعالج لألنفلونزا.

أطباق  على  التوابل  هذه  إضافة  ويتم 
)العدس  السامبار  مثل  المثالية  الهند  جنوب 
راس��ام  وطبق   ، الخضار(  مع  بالكاري 
على  وحتى  حامضي(  مذاق  ذات  )شوربة 

أطباق الكاري إلكسابها نكهة خاصة.
الوجبة  ه��ي  الخيشدي  وجبة  تعتبر 
عبارة  وهي  والية جوجرات،  في  المفضلة 
عن أرز وطبق العدس يتم تحضيره بإضافة 

القليل من التوابل مثل الكمون والزنجبيل.
بمثابة  الخيشدي  وجبة  تعتبر  ما  وعادة 

أعلى: من المعروف أن 
الشاي المصنوع من أوراق 

الحلبة يعتبر عالجاً لفقر 
الدم وفقدان الشهية والحمى 

وحتى قشرة فروة الرأس.

أسفل: وجبة ساتفيك من 
فطائر الجبن المقلية مع 
طبقة من دقيق الحنطة 
السوداء ) كوتو كا اتا(

يضم مطبخ ساتفيك في األساس العناصر الغذائية، التي يكون لها آثار 
إيجابية على صحة جسم اإلنسان.

تتكون األطباق في هذا المطبخ من عناصر غذائية صحية مثل: 
واللبن  الحليب  األلبان مثل  والفواكه ومنتجات  الخضروات والحبوب 

والسمن. البيضاء  والزبدة  الرائب 

المكونات االصطناعية ويركز  المأكوالت ذات  المطبخ من  ويخلو هذا 
الذهني. التحمل والصفاء والوضوح  القدرة على  الجسم  تمنح  عناصر 

مطبخ ساتفيك
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ونجد أيضا أن للزنجبيل فوائد صحية 
مماثلة. وهناك العديد من األنواع األخرى 
يتم  التي  المفيدة،  والتوابل  األعشاب  من 
إضافتها إلى األطباق إلعطاء نكهة مميزة 

وجعلها أكثر صحة.
أوراق  تُستخدم   ، المثال  سبيل  على 
المورينجا والفواكه في أطباق الكاري في 
مكافحة  في  للمساعدة  الهند  شمال  منطقة 

األمراض البكتيرية.
أوراق  من  خاص  إعداد صوص  يتم 
النيم في والية ماهاراشترا خالل مهرجان 

أن  ثبٌت  حيث  بادوا،  جودي 
لفقدان  فعاالَ  عالجاً  النيم 
على  ويعمل  والحمى  الشهية 

تعزيز صحة القلب.
ثاكر  ب��وج��ا  د/  وت��ق��ول 
التغذية  علوم  قسم  رئيسة 

“أظهرت  مومباي:  في  باتيا  بمستشفى 
الريحان  لنبات  السريرية  ال��ت��ج��ارب 
من  فريد  كمزيج  يعمل  أنه  البشر  على 
والميكروبات  للفيروسات  المضادات 
والفطريات والمالريا.و يعمل كذلك على 
الحد من ارتفاع ضغط الدم وآالم التهاب 
أنه  إلى  باإلضافة  واالكتئاب.   المفاصل 
يعمل كمضاد للصرع ومضاد لاللتهابات 
والوقاية من أمراض الكبد ومضاد للقرحة 

والربو.”
ويخفف نبات شجرة الكلخ  من انتفاخ 

من المعروف أن وجبات 
جنوب الهند التقليدية ، 

المقدمة على أوراق الموز، 
غنية بالتوابل التي تمنع 

العديد من األمراض.

يجب اتباع عادة تناول وجبات مطبوخة بصورة 
طازجة إلمداد الجسم بالمزيد من العناصر الغذائية 

والطاقة والحفاظ على الصحة  العامة.
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القديمة،  التاميلية  الهندية  للنصوص  وفقا 
سارفام”  اوتشياثي  “اوشادام  عبارة  فإن 
المطلق  ال��ع��الج  ه��و  الطعام  أن  تعني 

والشافي.
تقليدية  الهندي بصورة  المطبخ  يعتمد 
إعداد  في  والتوابل  الخضراوات  علي 
وقدرتها  الغذائية  لفوائدها  نظرا  الطعام 
جسم  ف��ي  المناعة  ج��ه��از  تقوية  على 
من  يحمينا  أن  يمكن  الذي  اإلنسان،األمر 
األمراض وااللتهابات. ومن األسباب التي 
تجعلنا ننصح باستخدام مزيج متوازن من 

تحضير  في  واألعشاب  التوابل 
دوره��ا  ه��و  اليومية  وجباتنا 
لجهازنا  منتظم  دعم  توفر  في 

المناعي.
التوابل  أن  المعروف  من 
م��ث��ل: ال��ك��رك��م وال��زع��ف��ران 
والقرنفل والقرفة وبذور الكاروم 
والزنجبيل والثوم يتوافر بها كم 

هائل من الخصائص الطبيعية المفيدة. كما 
والريحان  النعناع  مثل:  أعشاب  إن  يقال 
العديد  تتضمن  والمورينجا  النيم  وأوراق 
المثال،  سبيل  فعلى  الصحية.  الفوائد  من 
التوابل  أن��واع  أكثر   - الكركم  يٌضاف 
الهندية انتشاراً- إلى جميع األطباق تقريباً.

الطبق  تعطي  ال  الكركم  إضافة  إن 
كذلك  معروف  ولكنه  فحسب،  ذهبياً  لوناً 
من  ويقلل  للمعدة  المطهرة  بخصائصه 
متالزمات التمثيل الغذائي.  وكانت أمهاتنا 
الدافئ  الحليب  شرب  على  ع��ادة  تحثنا 
الجاف  السعال  لعالج  بالكركم  الممزوج 
والتهاب الحلق وتنقية الدم من السموم، مما 
يزيد من قوة مناعة أجسادنا. ويتوفر نفس 
المقاهي  من  العديد  في  حالياَ  المشروب 

الراقية، ويُطلق عليه اسم التيه الكركم.

هناك العديد من أنواع األعشاب والتوابل المفيدة في 
الهند، التي يتم إضافتها إلى األطباق إلعطاء نكهة مميزة 

وجعلها أكثر صحة

أعلى: السكر البني غني بمضادات األكسدة ويٌساعد على الهضم ومن المعروف أنه يطهر الكبد

أسفل: خبز ثيبال المفرود المصنوع من أوراق الحلبة، والمعروف بقدرته علي امتصاص السكر وتقليل الكوليسترول الضار



من المطبخ الهندي
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تلعب التوابل واألعشاب التقليدية منذ قديم األزل دوراً رئيسياً في المطبخ الهندي 
باعتبارها من العناصر التي تساهم في تقوية جهاز المناعة في جسم اإلنسان. نقدم 

للقارئ العزيز من خالل السطور التالية لمحة سريعة حول كيفية جعل غذائنا 
اليومي لذيذاً  وصحياً في  نفس الوقت الي1ومي ليس فقط لذيذاً بل وصحياً. 

المناعة باألعشاب
تقوية جهاز

إن إضافة مجموعة من البهارات في الوجبات الهندية التقليدية يجعلها واحدة من أكثر الحلول الغذائية الصحية في العالم
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تتولى جيتا هاري مسئولية إعداد قوائم صحية من 
مطبخ ساتفيك للفنادق الفاخرة. وظهرت وصفاتها 

الغذائية في القصص المرتبطة بالعادات الصحية الغذائية في كبرى 
الصحف.وحصلت هاري على جوائز “وومن اتشيفرز”. وتقوم هاري 
بوضع أفكار و كتابة حلقات وتقديم برامج على التلفزيون والمنصات 

الرقمية.
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دراسة  التقليدية، وهي عبارة عن  شاسترا 
الحياتية  لالتجاهات  ودقيقة  منهجية 
إيجابية  فعل  ردود  توليد  على  تعمل 
معيشة  نطاق  في  بالرفاهية  وإحساس 
به.  المحيطة  المناطق  ف��ي  و  ال��ف��رد 
الموازنة  مفهوم  مع  النظام  هذا  ويتفق 
الهواء   - الخمسة  الطبيعة  عناصر  بين 
 - وال��ف��ض��اء  واألرض  وال��ن��ار  وال��م��اء 
االستفادة  إلي  والوصول  التوازن  لتحقيق 
المثال،  سبيل  البيئة.فعلى  من  القصوى 
المثالي  االتجاه  يكون  أن  المفترض  من 
الشرق  يواجه  أن  الطعام  طهي  لعملية 
الشمس  ألشعة  للسماح  الطهي  أثناء 
بهدف  الصباح  ف��ي  البنفسجية  ف��وق 
الضارة  الدقيقة  الكائنات  علي  القضاء 

الطعام. في 
مفهوم  فيه  نتبنى  الذي  الوقت  وفي 
في  المعاصرة  الحياة  وق��ي��م  ال��ح��داث��ة 

في  فضولنا  ساعدنا  الحالي،  عصرنا 
والبسيط  الذكي  المنطق  على  العثور 
من  ب��ال��ع��دي��د  االع���ت���داد  ص��ح��ة  وراء 
قائمة  كانت  التي  التقليدية،  الممارسات 
ذات  أنها  يُعتقد  وكان  قريب،  وقت  حتى 
المهم  من  فإنه  لذلك،  فقط.  دينية  أهمية 
وإدماجها  التقليدية  العادات  هذه  تذكر 
تعود  ألنها  اليومي،  حياتنا  روتين  في 
يؤسس  الذي  العلمي،  والمنطق  القيم  إلى 

وتكامل. أكثر صحة  حياة  أسلوب 

في اتجاه عقارب الساعة من 
أعلى اليسار: تحتوي المنازل في 

جميع أنحاء الهند- وفقاً للتقاليد- 
على صنبور أو وعاء لينظف 
المرء نفسه عند المدخل قبل 

الدخول ؛ أطفال يتوضئون قبل 
دخول المسجد ؛ لوحات في المعبد 
تحث الزائرين على خلع األحذية 

خارج المبنى



من المعروف أن مادة الكافور 
آرتي  المستخدمة في طقوس 

مثل:  بخصائص عالجية  محملة 
الحكة.  وتقليل  األلم  تخفيف 
كما أنها مادة تنقي الهواء 

فوائد صحية. له  واستنشاقها 

للرنين.  المعبد  أجراس  تستخدم 
ووجد أن نسبة العناصر 

المعدنية في األجراس هي 
الصوتية  الوحدات  تجعل  التي 
تتناغم  بواسطتها  تصدر  التي 
اليسرى واليمنى  في األجزاء 

أدمغتنا.  من 

المستحسن  من  فإنه  ث��م،  وم��ن 
قضاء بعض الوقت في الجلوس 
أن  حيث  المعبد،  مبنى  داخ��ل 
إيجابية  طاقة  ينتج  المعبد  اتساع 

ذهنية هادئة. وحالة 

الحاجبين  بين  الضعيفة  المنطقة  تعد 
هي أصل ومصدر الطاقة عن 

الكهرومغناطيسية.  الموجات  طريق 
لذلك، يوضع معجون خشب 

المعابد  في  المعروض  الصندل 
)كعالمة مقدسة على الرأس(، حيث 
إنه يُبرد الجبين ويمنع فقدان الطاقة.

 ويحتوي الرماد المقدس 
بهاسما على  باسم  المعروف 
يتخلل  إنه  قيمة طبية، حيث 

في رطوبة الجسم الزائدة 
ويحافظ على برودته ويحمي 

من الصداع.

طقوس دينية
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الممارسة،  هذه  عن  التخلي  على  الوقت 
وعلمية  فكرية  عملية  من  نشأت  التي 

. عميقة

الطعام تناول  في  الحق 
منتشر  النباتي  الغذاء  مفهوم  كان  إذا 
أن  يمكن   ، الهند  في  واسع  نطاق  على 
 – الالعنف  أو  أهميسا  مفهوم  ذلك  يُعزى 
كائن  أي  إيذاء  ينبغي  ال  أنه  يعني  الذي 
باتانجالي  الهندوسي  الحكيم  ويقول  حي. 
في كتابه يوجا سوتراس، الذي تم تجميعه 
الرحمة  بمبدأ  التعامل  إن  م،   400 عام 
الحيوانات  يروض  أن  يمكن  “أهيمسا” 
المجرمين  أذي  علي  ويقضي  المفترسة 
هادف  أسلوب  إنه  كذلك  األشرار.ويقول 
الذي  العالمي  التعاطف  شعور  يدعم 

إليه. الحاجة  تمس 

معيشية ممارسات 
فاستو  هي  أخ��رى  قديمة  فلسفة  هناك 

شيوخ قبيلة أباتاني في أروناشال براديش قاموا ببناء منصات الخيزران الستخدامها 
لتنظيف أنفسهم بالماء في الصباح وقبل دخول المنزل
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للميكروبات  نسمح  وال  نظافتنا  على 
محيطنا. في  باالنتشار 

الحضانة  فترة  تقييمات  معظم  تتراوح 
البكتيرية  اإلص���اب���ات  م��ن  ل��ل��ع��دي��د 
يوماً.   14 إلى  واحد  يوم  من  والفيروسية 
وتعد فترة الحضانة في الواقع هي الوقت 
مؤشرات  ظهور  وب��داي��ة  اإلص��اب��ة  بين 

األعراض.
أن  للدهشة  المثير  األم��ر  من  أليس 
حيث  أسالفنا،  إلي  الطريقة  هذه  تعود 
األيام  بعدد  االحترازية  التدابير  أخ��ذوا 

بين  العزل  فترة  كانت  بالضبط.  المحدد 
عائلة  بها  تلتزم  أيام   10 هي  الهندوس 
ما  وغالباً  المنزل.  في  المتوفى  الشخص 
الذي  الوقت  بأنها  الفترة  هذه  إلى  ينظر 
عالم  من  نهائياً  لالنتقال  الروح  تستغرقه 

األحياء.
من وجهة نظر الطب الحديث، يمكن 
للتحقق  لآلخرين  حماية  فترة  اعتبارها 
أو  معدية  أم��راض  أي  هناك  كانت  إذا 
القضاء  تم  يكون  وبالتالي  ميكروبات، 
ضيق  يجبرنا  ما  كثيرا  اليوم،  عليها. 

المنازل القروية من مدينة 
جايسالمر في راجستان مطلية 

بالجير المطحون ؛ وفي 
سوهرا ، ميجااليا مصنوعة 

من الخيزران ، وفي مونار ، 
كيراال ، مصنوعة من الطين 
، وفي دالهوزي ، هيماتشال 
براديش ، مصممة باستخدام 

الحجارة والطين

تضمن فترة الحداد التي تبلغ 13 يوماً بعد الجنازة الحماية ضد أي 
أمراض معدية أو ميكروبات، وبالتالي يكون تم القضاء عليها.
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•	 Using fingers establishes a link 
between the mind and body; it 
stimulates the sensory organs which 
hold the consciousness in balance.

•	 Sattvik (pure and natural) diet 
consists of fresh and seasonal 
vegetables, fruits, nuts, seeds and 
milk products. It cleanses our body 
of toxins. Likewise observing fast 
regularly cleanses our system.

•	 The last meal of the day should be 
had before the sun goes down to 
prevent indigestion and adverse 
effects on sleep. 

•	 It is advisable not to drink or have 
food while standing as it unsettles 
the equilibrium of fluids in the body. 

•	 Our predecessors cooked in earthen 
vessels like clay pots which added 
calcium, iron, and other minerals 
to food. 

Traditional eating habits

في  ويتم  المنزل.  إلى  الدخول  فور 
خارج  األحذية  خلع  المنازل  بعض 
غسل  ويتم  الرئيسي،  المدخل 
ال��خ��ارج.  ف��ي  والقدمين  اليدين 
بعد  المنزل  إلى  العودة  أثناء  حتى 
يطلب  ما  غالباً   ، جنازة  حضور 
منا كبار السن عدم لمس أي شيء 

الشامل.   االستحمام  قبل 
القديمة  الهندية  العادة  جرت 
األشخاص  على  يتعين  أنه  على 
الخارج  من  المنزل  إلى  العائدين 
دخول  قبل  وأقدامهم  أيديهم  غسل 
القرى  في  يوجد  وك��ان  المنزل. 
مكان  منزل  في مدخل كل  الهندية 
مليء  وعاء  أو  صنبور  به  صغير 

أن  للمرء  يمكن  حيث  ب��ال��م��اء، 
نفسه. ينظف 

هذه  في  المنطقي  األمر  ولعل 
للتطبيق  قابلة  أنها  هو  ال��ع��ادة 
حيث  األخيرة،  اآلونة  في  وخاصة 
مررنا  قد  نكون  أن  الجائز  من  إنه 
مررنا  أو   ، نظيفة  غير  بأماكن 
الغرباء  من  الكثير  من  بالقرب 
مراسم  في  شاركنا  قد  نكون  أن  أو 
تكون  ق��د  )وق���د  ال��ج��ث��ث  ح���رق 
الجسم  عن  الصادرة  الميكروبات 
وقد  الهواء(  في  تزال  ال  المتحلل 
خالل  من  جسمنا  الجراثيم  تدخل 
لنا  يضمن  لذلك،  وأقدامنا.  أيدينا 
الحفاظ  مالبسنا  وغسل  االستحمام 

يتبع نظام فاستو شاسترا 
التقليدي اتجاهات تسعى 
لتحقيق التوازن الطبيعي
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بعد عودة الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
فاجأ   ، للهند  زيارته  عقب  أمريكا  إلى 
الهندية  الطريقة  أن  أعلن  عندما  العالم 
مثالية  طريقة  تعد  اليدين  بضم  للترحيب 
وستمنع  االجتماعي  التباعد  على  للحفاظ 

كوفيد-19. فيروس  انتشار 
ناماسكار(  )أو  ناماستي  كلمة  تعد 
التقليدية،  التحية  أش��ك��ال  م��ن  شكل 
النصوص  من  العديد  في  مذكورة  وهي 
الهندوسية القديمة، بما في ذلك نصوص 
أن  الفيداس  تذكر  المقدسة.و  فيدا  ريج 
للخالق يزيل  أو  أو االنحناء هلل  “ناماها” 

النفس. داخل  الغرور  كل 
أيدينا  نضع  عندما  إنه  العلماء  قال 
يتم   ، للتحية  ن��ام��اس��ك��ار  وض��ع  ف��ي 
يدنا  راحة  في  مختلفة  نقاط  الضغط على 
وآذاننا  بأعيننا  تتصل  والتي  وأصابعنا 
تذكر  على  يساعدنا  مما   ، ودم��اغ��ن��ا 

أطول. لفترة  به  نلتقي  الذي  الشخص 
من  الفلسفات  من  العديد  أن  يبدو 
أسلوب  فقط  ليس  القديمة  الهندية  القيم 
السن  كبار  اعتاد  والتي  ناماستي،  تحية 
بإتباعها،  ونصحونا  ممارستها  على 
الحالية.  باألوضاع  للغاية  الصلة  وثيقة 
التركيز  فيه  ينصب  ال��ذي  الوقت  وفي 
التقليدية،  التنفس  تمارين  على  أيضاً 

ينصح  ال��ي��وج��ا،  م��ن  ج���زًءا  تعد  ال��ت��ي 
في  الطب  مجال  في  العوام  الممارسون 
في  التحكم  بممارسة  العالم  أنحاء  جميع 
التنفسي. نظامنا  لتقوية  المنظم  التنفس 

النظافة طقوس 
وهو  الذهن  إلى  يتبادر  آخر  مثال  هناك 
اليدين والقدمين  الشائعة لغسل  النصيحة 

رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار )يسار( والرئيس األمريكي دونالد ترامب يحييان 
بعضهما البعض بإشارة ناماستي

فاستو شاسترا هي عبارة عن دراسة منهجية ودقيقة لالتجاهات 
الحياتية تعمل على توليد ردود فعل إيجابية وإحساس بالرفاهية في 

نطاق معيشة الفرد وفي المناطق المحيطة به 
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تؤثر المعارف المتوارثة من الهند القديمة على طريقة الحياة الحديثة في الهند بداية من اليوجا واأليورفيدا و 
وصوالً إلى نظام فاستو شاسترا التقليدي للهندسة، وكذلك فلسفات أهيمسا. ونستعرض فيما يلي بعض جوانب 

موروثات الماضي، التي يمكن االستعانة بها اليوم من أجل أن ننعم بحياة أكثر توازناً وصحة ووعياً.

ممارسات متأصلة
في التقاليد

بقلم: جيتا هاري

تحية ناماستي أو الطريقة 
الهندية التقليدية لتحية 

اآلخرين بأيدي مضمومة 
ورأس منحني تضمن رابطة 

قوية ودائمة
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باليوجا  الخاصة  التدريبات  جميع  من 
والروحاني.  النفسي  للسمو  مفيد  وهو 
للتأمل  أن  السنين  المعروف على مر  من 
المنتظم فوائد في تخفيف التوتر و يساعد 
تأثير  له  بالهدوء مما يكون  الشعور  على 
اتباعه  ويعزز  الفرد  صحة  على  إيجابي 

صحي. حياة  لنمط 
التغلب  على  كذلك  التأمل  ويساعد 
من  وال��ح��د   ، المهدئات  إدم���ان  على 
ارتفاع ضغط الدم ، واألرق ، والصداع 
النصفي ، واالكتئاب ، والقلق ، وغيرها 
من األمراض النفسية و الجسدية. ويعمل 
الوعي  وزي���ادة  العقل  استقرار  على 

الذاكرة  تحسين  مع  والقوة  والتركيز 
أداة  التأمل  إن  الوقت.  واليقظة في نفس 
والروح،  والجسد  العقل  لتجديد  فعالة 
مع  التعامل  في  التأمل  يساعد  وكذلك 

اليومية. الحياة  في  العصيبة  المواقف 

تقلل اليوجا والبراناياما من اإلجهاد ويعمال على تحسين  
استجابة الجسم المناعية لمحاربة االلتهابات والحساسية

أحد أوضاع فيربهادراسانا 
أو المحارب. يمكن ممارسة 

هذا الوضع في أي وقت 
من اليوم

هناك بعض اإلضافات القيمة لهذا المقال من د/ راجيف راستوجي ، مساعد 
مدير المجلس المركزي لبحوث اليوجا والعالج الطبيعي

د/ راغافيندرا راو- الحاصل على شهادة البكالوريوس 
في العالج الطبيعي ودرجة الدكتوراة- يشغل منصب 

مدير المجلس المركزي للبحث في اليوجا والعالج 
الطبيعي  التابع إلشراف وزارة اليوجا واإليروفيدا 

والطب اليوناني وسيدهو)أيوش(، دلهي. أتم راو العديد من المشروعات 
البحثية حول استخدام كل من اليوجا والعالجات الطبيعية.
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اليوجا

  | | آفاق الهند  |             |  

تسمى  ال��ت��ي  التطهير  تقنيات  تساعد 
المخاط  إزال���ة  ف��ي  ك��ري��اس  ب��ت��دري��ب 
ويتم  المخاطية.  المناعة  واستعادة  الزائد 
جزء  وهي  تشاتكرياس  بتقنيات  االستعانة 
من التقنيات المستخدمة في اليوجا لتطهير 
وهي  الجسم،  وأنظمة  الداخلية  األعضاء 
وتنظيف  السموم  إزالة  عملية  من  جزء 
الداخلي  الوعي  لدعم  األعضاء  وتنشيط 

للجسد.  العميق 
الرابع  المكون  البراناياما  تعتبر 
تعامل  التي  يوجا،  أشتانجا  مكونات  من 
لضبط  البرانا  أي عملية التنفس والطاقة 

التدريبات  هذه  وتساعد  الجسم.  داخ��ل 
خالل  من  الحيوية  الطاقات  تنظيم  على 
الرئيسي  الغرض  ويعد  التنفس.  تنظيم 
الجهاز  على  السيطرة  هو  البراناياما  من 
الوظائف  التأثير على  العصبي من خالل 

. لعقلية ا

بالصحة  التمتع  أجل  من  التأمل 
والعافية

على  الحفاظ  عملية  بأنه  التأمل  يُعرف 
على  مستمر  تركيز  مع  المرء  انتباه 
يتجزأ  ال  ج��زءاً  التأمل  ويعد  ما.  شيء 

التعرض  على الرغم من أن 
في  يساعد  األمراض  لمسببات 

القيام  أن  إال  تكيفية،  مناعة  بناء 
بهذا األمر قد يعرض حياة 

للموت في بعض األحيان.  المرء 
وقد أظهرت األبحاث أن هناك 

للقابلية  الجسم  تجاوب  عدم 
األنفلونزا.  وباء  أثناء  باإلصابة 
واللياقة  النفسي  اإلجهاد  يلعب 

والتغذية  البدني  والنشاط  البدنية 
المرض  والنوم وحاالت 

في  وأسلوب الحياة دوراً هاماً 
لجسم  المناعية  االستجابة  تشكيل 

من  وهناك مجموعة  اإلنسان. 
إجهاد  مقدار  تحدد  التي  العوامل 

قابلية  مدى  إلى  وتشير  الجسم 
األمراض  لمسببات  التعرض 

المعدية  األمراض  وتبعات 
الجسم. ويزيد اإلجهاد من  على 
تثبط  التي  اإلجهاد،  هرمونات 

أيضاً  وتقلل  المناعية،  االستجابة 
من قدرة الخاليا على إصالح 

العدوى. الناتج عن  الضرر 

فهم المناعة

تساعد أوضاع سوريا 
ناماسكار في تنشيط 

الدورة الدموية و زيادة 
المرونة وتقليل أي التهاب 

داخل الجسم
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Nadi Shodhana 
Pranayama 

(alternate nostril 
Breathing)

The main characteristic 
feature of Nadi Shodhana 

Pranayama is alternate 
breathing through the left 
and right nostrils without 

or with retention of breath 
(kumbhaka).

Sit in a comfortable posture.

Keep the spine and head 
straight with eyes closed.

Relax the body with a 
few deep breaths.

Keep the left palm on the 
left knee in Jnana mudra and 

the right palm should be in 
Nasagra mudra.

Place the ring and small fingers 
on the left nostril and fold the 

middle and index finger. 

Place the right thumb on the 
right nostril.

Open the left nostril, breathe 
in from the left nostril, close 

the left nostril with the small 
and ring fingers and release the 

thumb from the right nostril; 
exhale through the right 

nostril.

Next, inhale through the 
right nostril. At the end of 
inhalation, close the right 

nostril, open the left nostril and 
exhale through it.

This completes one round of 
the Nadi Shodhana Pranayama 

(Alternate Nostril Breathing). 

Repeat for another 4 rounds. 

The duration of inhalation and 
exhalation should be equal for 

beginners.

Breathing should be slow, 
steady and controlled. It should 

not be forced or restricted. 

الشمس.  شروق  باتجاه  الباكر  الصباح 
لتدريبات  المنتظمة  الممارسة  وتعمل 
على  اليوجا  أساليب  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا 
وتضمن  الجسم  أنظمة  جميع  تنشيط 
الجسم  وتجعل  بينها.  التام  االنسجام 
المناعة. مستوى  وتحسن  بالمرونة  يتمتع 
مجموعة  اإلن��س��ان  جسم  في  يوجد 
بينها  من  المناعية،  االستجابات  من 
األكثر  الطبيعية وهي  االلتهاب  مضادات 
الطبيعي  المضاد  ه��ذا  ويعد  شيوعاً. 
اإلصابات  من  العالج  حاالت  في  مفيداً 
االلتهاب  يصبح  ما  وغالباً  وااللتهابات. 

والجسدي  النفسي  الضغط  حالة  في  مزمناً 
المناعة  نظام  يضعف  وبالتالي   ، المستمر 
التمدد  الوضعيات  معظم  تتضمن  لدينا. 
االلتهاب  يخفف  للجسم،الذي  المنتظم 
عن  الحديث  ورد  تم  المرونة.  من  ويزيد 
على  لليوجا  األساسية  التدريبات  ق��درة 
في  نُشر  جديد  بحث  في  المناعة  تعزيز 
الطب  كلية  ودليل  السلوكي  الطب  مجلة 
من  أسابيع   8 لليوجا:  هارفارد  بجامعة 

والمرونة. والوعي  القوة  أجل 

كرياس تدريب  بممارسة  التطهير 

في الوقت الحالي، يمكن أن يساعد دمج ممارسات مثل اليوجا والتأمل في روتيننا اليومي في دعم أسلوب حياتنا وجعله أكثر صحة وشمولية ووعياً.
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Benefits of Pranayama
•	 The main purpose of the 

Pranayama is to purify the 
principle channels of carrying 
energy, thus nourishing the 
whole body.

•	 Induces tranquillity and helps 
to improve concentration.

•	 Increases vitality and lowers 
the level of stress and anxiety. 
Alleviates cough disorders.

•	 It calms the mind, improves 
focus and concentration and 
useful in strengthening the 
immune system.

بالتوتر،  الشعور  من  والبراناياما  اليوجا 
للجسم  المناعية  االستجابة  وتحسن 
وتشتهر  والحساسية.  االلتهابات  لمكافحة 
تحسين  على  بقدرتها  اليوجا  تدريبات 

المناعة.

والمناعة اليوجا 
تعديل  ف��ي  ال��ي��وج��ا  ت��س��اع��د  أن  يمكن 
االستجابة المناعية للجسم بطريقة مناسبة.
في  اليوجا  دور  الدراسات  أظهرت  وقد  
أوبئة  خالل  السكان  لدى  المناعة  تحسين 
طريقة  عبارة  هي  اليوجا  إن  اإلنفلونزا. 
التقاليد  في  جذورها  لها  و  لحياة،  شاملة 
اليوجا  إن  الهندية.  والثقافة  الموروثات  و 

مناعة  ل��زي��ادة   نظام  عن  أيضا  عبارة 
ويتم  متوازنة.  بطريقة  وقوته  الجسم 
ممارسة اليوجا حالياً كجزء من نمط حياة 
كبيرة  بشعبية  اليوجا  وتحظى  صحي. 
الروحية  قيمها  بسبب  العالم  مستوى  على 
الوقاية  في  ودوره��ا  العالجية  وقدراتها 
وإدارة  الصحة  وتعزيز  األم��راض  من 
ومن  الحياة.  بنمط  المتعلقة  االضطرابات 
والشائعة،  المفيدة  اليوجا  أساليب  أكثر 
األوض���اع  ف��وائ��د  فيها  ت��ت��واف��ر  وال��ت��ي 
هي  والمودراس  البراناياما  و  المختلفة 
هذا  ويتألف  ناماسكار.  سوريا  أسلوب 
سلسلة  من  اليوجا  أساليب  من  األسلوب 
في  بها  القيام  يتم  وضعية  عشر  اثني  من 

يعد التأمل جزءاً ال يتجزأ من جميع التدريبات الخاصة باليوجا 
وهو مفيد للسمو النفسي والروحاني

مجموعة من األفراد في وضعية اللوتس يتأملون على الشاطئ أثناء غروب الشمس

20



  | | آفاق الهند  |             |  

بمثابة  كبير-  حد  إلى  اإلنسان-  جسم  يعد 
والترميم  الدفاع  و  التنظيم  ذات��ي  كيان 
جسم  الطبيعة  صممت  لقد  واإِلص��الح. 
االستشفاء  على  كامنة  بقدرة  اإلنسان 
الطبيعية  الشفاء  لقوانين  السماح  شريطة 
في  صحتنا  أن  نعلم  أن  ويجب  بالعمل. 
نتاج  يتكون  طبيعي  نظام  هي  مجملها 
حياتنا  في  نصادفه  ما  كل  مع  تعامله 
العالجية،  القدرة  هذه  وتسمى  اليومية. 
بالمناعة.  اإلنسان،  جسم  في  تتكون  التي 
يعتمد  متكامل  نظام  على  جسمنا  ويحتوي 

هجمات  من  أنسجته  لحماية  نفسه  على 
والبروتينات  والفيروسات  البكتيريا 
خالل  من  التأكسدي  واإلجهاد  الضارة 
مستوى  على  تتم  تفاعل  و  تواصل  شبكة 
الجهاز  بين  الطبيعية  المنظومة  ه��ذه 
والمناعة.  الصماء  وال��غ��دد  العصبي 
األنظمة  هذه  تواجه   ، اليوم  عالم  وفي 
مستمرة  تحديات  أجسادنا  داخل  الطبيعية 
 ، والتوتر  السريع،  حياتنا  أسلوب  بسبب 
والتعرض  الصحية  غير  األكل  وعادات 
أوض��اع  وتقلل  األم���راض.  لمسببات 

تشاتكرياس هي تقنيات مستخدمة في اليوجا لتطهير األعضاء الداخلية 
وأنظمة الجسم، وهي جزء من عملية إزالة السموم وتنظيف وتنشيط 

األعضاء لدعم الوعي الداخلي العميق للجسد. 

رئيس وزراء الهند ناريندرا 
مودي ينضم إلى اآلالف 

من األفراد في جلسة عامة 
لممارسة اليوجا خالل اليوم 
العالمي لليوجا )21 يونيو( 

في شانديجار
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في  ظل نمط الحياة الذي يسير بخطى سريعة في الوقت الحالي، والميل ألساليب استشفاء غير 
سليمة، تستمر الهجمات الصغيرة على جهاز المناعة لدينا دون علمنا و دون حتى السماح لجسمنا 
بالتصدي لها. إليك كيفية استخدام ممارسات اليوجا البسيطة للعمل على تعزيز مناعتنا وعيش حياة 

أكثر صحة والتمتع بجسم سليم.

مناعة بصورة طبيعية 

بقلم: د/ راغافيندرا راو

18



  | | آفاق الهند  |             |  17

فيناياك سوريا سوامي هو صحفي يقيم في دلهي.  
وحاصل سوامي على شهادة الهندسة قسم ميكانيكية. 

وعمل كمتدرب بناء سفن في البحرية الهندية.  كان سوامي يمتهن 
الكتابة بصورة غير متفرغة. وتحول بعد ذلك إلى مهنة الصحافة 

لمتابعة أعماله في الكتابة حول الرحالت والسفر.

التنفس الصناعي قدرة مشتركة تبلغ حوالي 
5500 وحدة كل شهر ، وهي على استعداد 
 50000 من  يقرب  ما  إلى  اإلنتاج  لزيادة 
مشروعات  خ��الل  م��ن  شهر  ك��ل  وح��دة 
الشراكة. ويتم كذلك على المستوى المحلي 
الوقاية  ومعدات  االختبار  مجموعات  إنتاج 
بأعداد  استيرادها  على  عالوة  الشخصية 

كبيرة.
عبر  ال��الم��ع��ة  ال��ع��ق��ول  وت��ط��وع��ت 
أنحاء  جميع  في  العالي  التعليم  مؤسسات 
الرعاية  لجعل  السباق  إلى  لالنضمام  الهند 
واسع  نطاق  على  متاحة  الحيوية  الصحية 
في  الهند  أبناء  قدم  وقد  معقولة.  وبأسعار 

أيًضا أفكاراً  العالم  المهجر في جميع أنحاء 
التصنيع  مشكالت  وح��ل  اإلنتاج  إلدارة 
تستعد  التي  الناشئة،  الشركات  من  للعديد 
التي  التحديات  أكبر  أحد  لمحاربة  اآلن 

اإلطالق. البالد على  واجهتها 
اللجان،  م��ن  العديد  أن  المؤكد  م��ن 
انتشار  ومكافحة  لرصد  إنشاؤها  تم  التي 
الكوارث  إدارة  قانون  بموجب  كوفيد-19 
 ، الخاص  القطاع  عبر  التعاون  جانب  إلى 
لسان  على  جاء  الذي  الحكيم  بالقول  تلتزم 
برك  “تميل  باتيل:  الراحل ساردار  الزعيم 
المياه الصغيرة إلى أن تصبح راكدة وغير 
البرك  كل  تجميعهما  تم  إذا  ولكن  مجدية، 
يتم  ثم  ومن  كبيرة  بحيرة  ليشكلون  سويا 

فائدة عالمية .” الجو وتكون هناك  تبريد 

يسار: في إطار اليقظة المطلوبة 
التي دعا إليها رئيس وزراء 
الهند ناريندرا مودي إلظهار 

التضامن، تم تشغيل سلسلة 
فنادق بأضوائها لتشكيل كلمة 
“أمل” في بيون ، ماهاراشترا

أسفل: طائرة بدون طيار 
تستخدمها الشرطة لرصد أنشطة 

األشخاص ونشر إعالنات 
التوعية خالل عملية اإلغالق 

التي تفرضها الحكومة على 
مستوى البالد
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بهارات  وشركة  بي.إيتش.إي.إل.  وشركة 
لتصنيع  لإلليكترونيات  المحدودة  الهندية 
الصناعي،  التنفس  جهاز  من  معدلة  نسخة 
الحالية  للمتطلبات  األنسب  ستكون  والتي 
الشركة  تحركت  وقد  التنقل.  سهلة  وستكون 
التكلفة  منخفضة  المطهرات  إنتاج  لبدء  أيضاً 
مقابل  متاحة  ستكون  والتي  محلياً،  المطورة 

هندية/لتر. روبية   400
المؤسسات  هذا ليس كل شيء، فقد قامت 
التي تديرها الدولة مثل منظمة أبحاث الدفاع 
أعمال  رج��ال  م��ع  بالمشاركة  والتطوير 
نطاق  على  إن-59  أقنعة  إلنتاج  محليين 

واسع.

بسهولة التنفس 
الهيئات  تبذلها  التي  الحالية  الجهود  تهدف 
توفرها  التي  الدفعة  جانب  إلى  الحكومية، 
إنتاج  تعزيز  إلى  الخاص،  القطاع  شركات 
سبيل  على  الحيوية.  المعدات  ه��ذه  مثل 
ألجهزة  المنتجة  الشركات  لدى  كان  المثال، 

ما هي أجهزة التنفس 
الصناعي؟

الصناعي هي أجهزة  التنفس  أجهزة 
تصميمها  تم  التكنولوجيا  من  متطورة 

التنفس. اإلنسان على  لمساعدة 

مع  المتشابكتين  اإلنسان  رئتا  تصاب 
عندما  بااللتهاب  الدموية  األوعية 

بفيروس كوفيد-19. الشخص  يصاب 

الصناعي  التنفس  استخدام جهاز  عند 
الشخص  يستطيع  المرحلة،  في هذه 

الرئتين  التنفس من خالل تزويد 
باألكسجين.

التنفس  أجهزة  تساعد  كيف 
المشكلة؟ في حل 

من المهم أن نفهم أن أجهزة التنفس 
تستخدم كمالذ  ما  الصناعي غالباً 

أخير و هي ال تعالج -المريض من 
فيروس كوفيد-19 ، ولكنها تساعد 
الذين يعانون من مشاكل  المرضى 

ناتجة عن  التنفسي  الجهاز  في 
العدوى.

المريض على مدار  يجب متابعة 
الساعة طوال أيام األسبوع عندما 

الصناعي،  التنفس  يكون على جهاز 
الجسم  الحفاظ على حيوية  ويجب 

و نسب األكسجين وثاني أكسيد 
وغيرها. الكربون 

الصناعي على  التنفس  أجهزة  تعمل 
الرئتين  إلى  مباشرة  األكسجين  نقل 

عند ضغط محكوم من خالل أنبوب.

بالعمل  للجسم  التنفس  يسمح 
للعالج. واالستجابة 

يمين: جهاز التنفس الصناعي 
المبتكر واالقتصادي من أج فا 

هيلثكير

أسفل: عمال الرعاية الصحية 
أج فا هيلثكير يصنعون أجهزة 

تنفس صناعي محمولة
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كوفيد-19.  لمحاربة  تقنياً  مبتكرة  حلول 
ما  تقديم  مع  للطلب  واستجابت 300 شركة 
إدارة  إلى  رسمياً  عرضاً   140 من  يقرب 
حكومي  كيان  وهي  التكنولوجيا،  تطوير 
الهندية  للشركات  المالي  ال��دع��م  يوفر 
تكييف  أو  المحلية  التكنولوجيا  لتسويق 

المستوردة. التكنولوجيا 
تلقيها  تم  التي  األولية  الردود  وقدمت 
مجموعات  تصنيع  تجاه  مبتكراً  نهجاً 
تقليل  إلى  تهدف  والتي  للوباء،  التشخيص 
وشملت  النتائج.  تلقي  في  المستغرق  الوقت 
 ، اللقاحات  لتطوير  مقترحات  أخ��رى 
ومعدات الفحص الحراري ، واإلنتاج على 
الشخصية  الوقاية  لمعدات  واس��ع  نطاق 
باستخدام  ال��م��ب��ت��ك��رة  ال��ح��ل��ول  وك��ذل��ك 
اإلم��دادات  لرصد  المعلومات  تكنولوجيا 

العزل...الخ. مناطق  في  األساسية 

التحدي قبول 
في  ك��ورون��ا  ف��ي��روس  أن  المعروف  م��ن 
يقلل  مما  الرئتين  يؤثر على  الفتاكة  مراحله 
القيام  عى  الرئة  ق��درات  من  كبير  بشكل 

بمهام وظيفتها. وكان أحد المجاالت األولى 
أجهزة  إنتاج  هو  للتطوير  تحديدها  تم  التي 
األف��راد  ع��الج  إلدارة  الصناعي  التنفس 

المصابين.
المؤسسات  م��ن  العديد  ارت��ق��ت  وق��د 
الهند  أنحاء  جميع  في  الكبرى  الصناعية 
كافة  لتتجاوز  جمعيات  تشكيل  مستوى  إلى 
واحد.  صف  وتقف  الصناعية  االختالفات 
الذي  التعاون  هو  ذلك  على  األمثلة  وأحد 
إنديا  ماروتي-سوزوكي  شراكة  بين  تم 
هيلثكير  فا  أج  شركة  مع  الثقيلة  للمركبات 
أجهزة  صناعة  في  المتخصصة  نيودلهي 
المشروع  وي��ه��دف  الصناعي.  التنفس 
يقرب  ما  تصنيع  تكثيف  إل��ى  المشترك 
شهريا  صناعي  تنفس  جهاز  آالف   10 من 
الطبية  للشركة  الحالية  الطاقة  عن  بزيادة 

األخيرة وهي 400 جهاز فقط في الشهر.
شركة  ت��ع��اون��ت  الطريقة،  بنفس  و 
الصناعي  ال��م��ج��ال  ف��ي  أخ���رى  عمالقة 
مع  ماهيندرا  آند  ماهيندرا   شركة   وهي 
تكنولوجيا  شركة  )وهي  راي  سكان  شركة 
الدولية(  الصحية  الرعاية  في  متخصصة 

انضمت العديد من الشركات الناشئة في مجال الروبوتات إلى 
المعركة من خالل توفير حلول مبتكرة للمشاكل المتعلقة بالرعاية 

الصحية الحرجة

من اليمين إلى اليسار: عبوات 
لتعقيم اليدين من صنع شركة 
ماهيندرا آند ماهيندرا ؛ عربة 

طعام مقدمة من شركة ماهيندرا 
أوتوموتيف نورث أمريكا، 

جلب الطعام لمتخصصي 
الرعاية الصحية في أوكالند 

بكاليفورنيا ؛ جهاز لتعقيم اليدين 
بدون لمس من تصميم منظمة 

أبحاث الدفاع والتطوير



علوم و تكنولوجيا
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العديد  تقديم  مع  االنتشار  سريع  المرض 
عن  النظر  بغض  الخاصة،  الشركات  من 
الجهود  في  االشتراك  اقترحت   ، حجمها 

تطوعية. بصورة 
تحديد  هي  الرئيسية  الخطوة  وكانت 
مع  للقلق  تدعو  قد  التي  الهامة،  المجاالت 
الهند  وباعتبار  كوفيد-19.  فيروس  انتشار 
عدد  حيث  من  العالم  في  دولة  أكبر  ثاني 
أيضاً  الضروري  من  كان  فقد  السكان، 
الحاالت،  من  كبير  عدد  لظهور  االستعداد 
للحماية  متخصصة  معدات  تتطلب  التي 
ومعدات   ، إن-95  أقنعة   مثل  والعالج 
أجهزة   ، كله  ذلك  من  واأله��م   ، الحماية 

الصناعي. التنفس 

رد فعل مناسب
العلوم  وزارة  دع��ت  م���ارس،   20 ف��ي 
المنظومة  في  الشركة  كافة  والتكنولوجيا 
الشركات  كذلك  و  البالد  في  الصناعية 
بتطوير  يتعلق  فيما  الدعم  لتقديم  الناشئة 

أعلى: سائق سيارة يمر عبر نفق تطهير مبتكر وسريع في تشيناي ، تاميل نادو ؛ أسفل: طاقم 
طبي مع الروبوت “زافي” في تشيناي. سيتم نشر الروبوت التفاعلي من جانب شركة بروبيلير 

للتكنولوكيا في عنابر العزل كوفيد-19
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مع  للتفاعل  الهندية  الحكومة  منصة  بدأت   
تشهد  جف”  “ماي  تحمل  التي  المواطنين 
الحكومة  وتدعو  ملحوظاً.  نشاطاً  فجأة 
في  للمشاركة  المنصة  عبر  المواطنين 
التحدي إليجاد حلول لوقف انتشار فيروس 
والمساعدة  كوفيد-19  أو  المستجد  كورونا 
يتصدر  الذي  اإلعالن  ويقول  عالجه.  في 
ألف روبية  المنصة: “شارك واربح 100 

هندية”.
نحو  األخيرة  التطورات  إلى  بالنظر 
الدولة  داخ��ل  الجودة  عالية  سلع  إنتاج 
وال��ن��ج��اح ال��واس��ع ل��م��ب��ادرة”اص��ن��ع في 
البالد  في  التصنيع  قطاع  يظهر  الهند”، 
ذلك  كان  سواء  ؛  هائلة  واع��دة  إمكانات 

الخاصة.  أو  العامة  الشراكات  خالل  من 
واألحداث،  بالوقائع  الهند  تاريخ  ويذخر 
الكيانات  من  مزيجاً  فيها  اجتمع  التي 
موحدة  جبهة  لتشكيل  البالد  في  المتنوعة 
لألزمات.  البالد  تعرض  أوق��ات  خ��الل 
ونحن  اليوم  يٌكتب  آخر  فصالً  أن  ويبدو 

الجديد. العالمي  الوباء  هذا  نكافح 

الموقف  مع  للتعامل  جاهزية 
الهندية  الحكومة  في  وزارات  عدة  تعمل 
البالد  استعداد  لضمان  وس��اق  قدم  على 
كبير  بحجم  حرج   وضع  أي  مع  للتعامل 
وانضم  ال��م��رض.  ه��ذا  بانتشار  متعلق 
هذا  مكافحة  لصفوف  الخاص  القطاع 

أصبح مكان العمل هو الحيز الرقمي في المقام األول، ولما ال؟ إنها 
التكنولوجيا التي تهدم التسلسالت الهرمية البيروقراطية ، وتزيل 

الوسطاء وتعمل على تسريع اإلجراءات.
ناريندرا مودي
رئيس وزراء الهند

يحمل أعضاء فريق درون 
ماسترز طائراتهم بدون 

طيار بعد رش المطهرات 
في المناطق المكتظة 

بالسكان في أحمد آباد ، 
جوجارات



علوم و تكنولوجيا
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في ظل شحذ العالم لكافة الجهود لمكافحة وباء كوفيد-19، يجتمع العلماء 
والباحثون الهنود سويا لبحث تقديم حلول فريدة لهذه األزمة. وتشهد هذه الجهود 

التي تقوم بها الهند ارتفاع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

 الهند تبتكر 
بقلم: فيناياك سوريا سوامي
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تفشي  وس��ط  الصحية  ال��ب��روت��وك��والت 
إلى  طبية  ف��رق  إرس��ال  وت��م  ال��م��رض. 
إيران  الهنود. ففي  الرعايا  البلدين لفحص 
الهندية  الدبلوماسية  البعثة  إخالء  يتم  لم   ،
إنشاء  في  أيضاً  ساعدت  بل   ، فحسب 

الصحي. للحجر  مرفق 
الخارجية د/إس.  سافر وزير الشؤون 
مارس   9 في  سريناجار  إلى  جايشانكار 
إيران  في  الهنود  الطالب  بعائالت  والتقى 
على  وأطلعهم  مخاوفهم  إلى  واستمع   ،

رفاههم. لضمان  المبذولة  الجهود 

الجهود دفع 
فيروس  وب��اء  أن  الهند  حكومة  وج��دت 
خالل  من  فقط  معالجته  يمكن  كورونا 
القطاعين  بين  متزامنة  شراكة  إرس��اء 
جميع  الحكومة  وتُبذل  والخاص.  العام 
بنجاح  الوباء  لمكافحة  الممكنة  الجهود 
الممارسات  أف��ض��ل  إت��ب��اع  خ��الل  م��ن 

القياسية  التشغيل  وإج���راءات  الطبية 
لألبحاث  الهندي  المجلس  وضعها  التي 
المنوط بها مكافحة  الوكالة  الطبية ، وهي 
وفي  الهند.  في  كورونا  فيروس  تحدي 
وزارة  ستواصل   ، الوباء  استمرار  ظل 
االتصال  في  الهندية  الخارجية  الشؤون 
عمليات  من  المزيد  وتنسيق   ، برعاياها 
الجهود  ودعم   ، الحاجة  حسب  اإلج��الء 
المنظمات  ف��ي  الهندية  الدبلوماسية 
 ، البيمستيك  و   ، السارك  مثل  العالمية 
مشتركة  جبهة  لحشد  العشرين  ومجموعة 

المسبوق. غير  الخطر  هذا  لمواجهة 

فريق اإلغاثة الطبية 
المكون من 14 

عضواً مع أعضاء من 
جميع أنحاء الهند بعد 

وصولهم إلى مدينة 
ماليه في المالديف

شغل السفير أنيل وادوا منصب نائب وزير الخارجية )لشئون 
الشرق( بوزارة الشؤون الخارجية الهندية. وشغل كذلك في 

السابق منصب سفير الهند لدى دول بولندا وسلطنة عمان وتايالند وإيطاليا. وعمل 
كذلك في البعثات الدبلوماسية الهندية في هونج كونج والصين وسويسرا وعمل 

أيضا في منظمة حظر األسلحة الكيميائية في الهاي.



شراكات
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لقد كنا مستعدين إلعادة ليس فقط أبناء بالدنا ولكن أيضاً من جميع أبناء دول الجوار، 
الذين كانوا يرغبون في العودة إلى بالدهم. وقد عرضنا هذا األمر على جميع جيراننا. 

تلتزم الحكومة مجدداً بصورة تامة برعاية مواطنيها في أي جزء من العالم ؛ كانت هذه 
هي السمة المميزة لسياستنا الخارجية.

د/إس جايشانكار
وزير الشؤون الخارجية

فحص األمتعة في 
مطار جايسالمر في 

راجستان

العلم الهندي على جبل 
ماترهورن في زيرمات 
بسويسرا  كرمز 
للتضامن
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PM Modi proposed 
setting up a voluntary 

emergency fund for 
SAARC members 

where India initially 
offered USD 10 million 

conveying that any 
SAARC country could 

use the fund for 
“immediate actions”.

He also offered rapid 
response teams of 

experts and specialists 
to member states of 

SAARC. The teams have 
been sent to Maldives 

and Kuwait on their 
request

Integrated Disease 
Surveillance Portal has 

been set up to better 
trace possible virus 

carriers.

A ten-day capacity 
building programme 

on Covid-19 has been 
broadcast online 
to SAARC health 

professionals.

Innovative 
management 

وإسبانيا  وروسيا  األمريكية  المتحدة 
واألردن  والبرازيل  المتحدة  والمملكة 
السارك  لرابطة  الشريكة  والدول  ومصر 
للتعاون  البنغال  خليج  مبادرة  دول  و 
القطاعات  متعدد  واالقتصادي  التقني 
وأمريكا  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول 
الذي  الوقت  وف��ي  وأفريقيا.  الالتينية 
الهندي  ال����وزراء  رئ��ي��س  فيه  أج���رى 
جميع  من  ال��دول  رؤس��اء  مع  مناقشات 
هناك  ك��ان   ، ي��وم  ك��ل  ال��ع��ال��م  أن��ح��اء 
رفيعة  التواصل  و  التبادالت  من  العديد 

المستوى.

البحث عن حل
الوزراء  رئيس  أكمل   ، أبريل   7 بحلول 
جميع  مع  المشاورات  من  جولة  مودي 
دول مجلس التعاون الخليجي مع التركيز 
المحتمل  األطراف  المتعدد  التعاون  على 
اتصال  على  الهند  كانت  الوباء.  لمكافحة 
منتظم مع ألمانيا من أجل تنشيط التحالف 

المتعدد األطراف ، الذي بدأته ألمانيا في 
 21 وفي  دول.  عدة  ويضم   2019 عام 
مؤتمر  في  أيضاَ  الهند  شاركت   ، مارس 
المتحدة  الواليات  نظمته  الفيديو  عبر 
لكبار المسؤولين في سبع دول مطلة على 
المتحدة  الواليات  وهي  الهادئ  المحيط 
وكوريا  واليابان  وأستراليا  األمريكية 
جانب  إلى  ونيوزيلندا  وفيتنام  الجنوبية 
استراتيجيات  مناقشة  أج��ل  من  الهند 
التعاون  على  واالتفاق  المرض  محاربة 
وخطوات  المتبادلة  والمساعدة  المشترك 

االقتصادات. إنعاش 

مواطنيها عن  تتخلى  ال  الهند 
الهندية  الدبلوماسية  البعثات  كانت 
أصبحت  ال��ت��ي  وإي��ط��ال��ي��ا،  إي���ران  ف��ي 
على   ، مبكر  وق��ت  ف��ي  للوباء  ب��ؤرة 
الهنود  المواطنين  مع  منتظم  اتصال 
لهم  تقدم  وكانت  الدولتين،  هاتين  في 
جميع  اتباع  بشأن  باستمرار  المشورة 

الفريق الطبي من الهند في 
السفارة الهندية في روما 
، يستعد إلجراء اختبار 

فيروس كوفيد-19 للرعايا 
الهنود



شراكات
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•	 The Ministry of External 
Affairs (MEA) has 
mobilised all resources 
to address the grave 
situation that has arisen 
due to the spread of 
COVID-19.

•	 With active support 
from MEA, in what can 
be described as one of 
the biggest evacuation 
exercises in human 
history, since mid-
March, so far around 
50,000 foreigners have 
been evacuated to their 
countries

•	 A fully-functional special 
cell has been set up in 
the Ministry of External 
Affairs in New Delhi to 
coordinate the response 
to COVID-19 both 
internally and externally.

•	 The External Affairs 
Minister, Dr S Jaishankar, 
and the Foreign 
Secretary of India Harsh 
Vardhan Shringla are 
personally monitoring 
the situation. 

24×7 MEA helplines: 
1800118797; +91-11-23012113, 
+91-11-23014104 and 
+91-11-23017905. 

Fax number: +91-11-23018158 
email: COVID19@mea.gov.in

Taking charge  تنظيم أج��ل  من   ، األوروب���ي(  واالت��ح��اد 
لمناقشة  األعضاء  للدول  افتراضي  مؤتمر 
أزمة فيروس كوفيد-19. ووافقت مجموعة 
نهاية  افتراضي في  اجتماع  ، في  العشرين 
مارس ، على تعليق مدفوعات رأس المال 
العام.  نهاية  حتى  النامية  للدول  والفوائد 
يصل  مبلغاً  هذا  يوفر  أن  المتوقع  ومن 
وهو  ال��دول،  لهذه  دوالر  مليار   20 إلى 
أنظمتها  تحسين  على  إنفاقه  يمكنها  مبلغ 

وزراء  واجتمع  الوباء.  ومكافحة  الصحية 
والسياحة  والتوظيف  والتجارة  المالية 
في  العشرين  مجموعة  دول  في  والصحة 

وقت الحق.
على  المفروضة  القيود  الهند  ورفعت 
كلوروكين  هيدروكسي  مثل  أدوية  تصدير 
استخدامها  يتم  والتي   ، وباراسيتامول 
إلى   ، كوفيد-19  فيروس  مرضى  لعالج 
الواليات  بينها  من  دولة،   100 من  أكثر 

من خالل التعاون سوياً، ستتغلب الهند على خطر فيروس كوفيد-19. أود 
أن أشيد بالطريقة التي يواجه بها الناس في كافة المجاالت هذا الفيروس.

ناريندرا مودي
رئيس وزراء الهند

يمين: فريق االستجابة السريعة 
الهندي بعد سلسلة التواصل 

األولية في الكويت حول 
المعركة المشتركة ضد فيروس 

كوفيد-19

أسفل: الطاقم والفريق الطبي 
وموظفو الدعم في رحلة 

خاصة للقوات الجوية الهندية 
قبل المغادرة من نيودلهي إلى 

ووهان بالصين
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Coronavirus is an RNA 
virus that has high 

mutation rates, which 
can be correlated with 

enhanced virulence

For Coronavirus, the 
transmission range 

varies from 2.1 to 4.1, 
almost three times 

the required number

No vaccine exists 
for the disease and 
the only treatment 

is symptomatic. The 
elderly, infirm and the 

sick are particularly 
vulnerable. There 
is, thus, a need to 

decrease transmission 
by two-thirds to 

contain the epidemic.

About 
COVID-19

المالديف  وجزر  وبنجالديش  وبوتان  نيبال 
الحين،  ذلك  ومنذ  وأفغانستان.  وسريالنكا 
م��ودي  ال���وزراء  رئيس  م��ب��ادرة  حفزت 
لمحاربة  وداخليا  خارجيا  السارك  رابطة 
وقد  المصابين.  ومساعدة  الفيروس  انتشار 
للمعلومات  تبادل مستمر  إلى  المبادرة  أدت 
الدول  في  الصحية  الهيئات  بين  والتعاون 
من  خ��ط��وات  ات��خ��اذ  وتجنب  األع��ض��اء، 
السارك  دول  حساب  على  واح��د  جانب 

األخرى.

سريع إجراء 
وبالتالي، اتخذت الحكومة الهندية عدداً من 
المناسب  الوقت  في  االستباقية  الخطوات 
كوفيد-19.  فيروس  انتشار  ومنع  الحتواء 
مارس   13 من  اعتباراً  الهند  وق��ررت 
فئات  باستثناء   ، التأشيرات  جميع  تعليق 
إصدار  تم  كما  أبريل.   15 حتى   ، محددة 
أي  إقالع  بموجبه  يمكن  ال  والذي  تحذير، 
من  مجدولة  دولية  تجارية  ركاب  طائرة 

 ، الهند  في  مطار  ألي  أجنبي  مطار  أي 
 22 جرينتش  بتوقيت   0001 الساعة  بعد 
الهندية  الحدود  إغالق  يعني  مما  مارس 
رئيس  إعالن  ذلك،  وأعقب  فعلية.  بصورة 
للبالد  كامل  إغ��الق  عن  م��ودي  ال��وزراء 
مايو.   3 حتى  تمديده  وتم   ، يوًما   21 لمدة 
انتقال  سلسلة  لكسر  القرار  ذلك  اتخاذ  وتم 
اإلصابات  بمنحنى  “الوصول  و  الفيروس 

مسطح”. مستوى  إلى 
ال��وزراء  لرئيس  خطاب  أول  ومنذ 
عندما   ، مارس   19 في  األمة  إلى  مودي 
واحد  ليوم  جانتا”  تجوال  “حظر  إلى  دعا 
في  ال��ن��اس  إلش���راك  باستمرار  سعى   ،
فيروس  انتشار  الح��ت��واء  مشترك  عمل 

كوفيد-19.

األطراف متعددة  مبادرات 
بالملك  م��ودي  ال���وزراء  رئ��ي��س  ات��ص��ل 
لمجموعة  الحالي  الرئيس  سلمان�  السعودي 
دولة   19 من  مجموعة  )وه��ي  العشرين 

وزير الشؤون الخارجية 
د/إس. جايشانكار و وزير 

خارجية سيشيل  باري 
فاور يحييان بعضهما 

البعض بأيادي مطوية بدالً 
من المصافحة المعتادة في 

نيودلهي
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تلعب الهند دوراً نشطاً وفعاالً في المعركة العالمية ضد فيروس كوفيد-19، وكانت دعوة رئيس الوزراء 
ناريندرا مودي الستضافة اجتماع دول رابطة السارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس خطوة مهمة في هذا االتجاه. 
وبتوجيه من رئيس الوزراء ، اتخذت وزارة الشؤون الخارجية عدة خطوات للتأكد من فوزنا في هذه المعركة.

حملة لمواجهة
فيروس كورونا

بقلم:  أنيل وادهوا

ناريندرا  الهندي  الوزراء  رئيس  دعا  عندما 
قادة  مؤتمر  لعقد  مارس  منتصف  في  مودي 
اإلقليمي  للتعاون  آسيا  جنوب  رابطة  دول 
كونفرانس  الفيديو  تقنية  عبر  )س���ارك( 
جائحة  لمكافحة  طريق  خ��ارط��ة  لوضع 
بذلك  أرس��ى  كوفيد-19،  كورونا  فيروس 
المستوى  على  الدبلوماسية  في  جديدة  سابقة 
في  كبيراً  نجاحاً  المؤتمر  يحقق  لم  الدولي. 

أيضاً  حدد  بل   ، فحسب  الفيروس  مكافحة 
الدبلوماسية  التفاعالت  مستقبل  طريقة 

المستوى. رفيعة 
مودي  ال��وزراء  رئيس  مبادرة  وأك��دت 
على دور الهند القيادي في رابطة جنوب آسيا 
عبارة  المبادرة  هذه  كانت  اإلقليمي.  للتعاون 
تجمع  حيث  براجماتية  دبلوماسية  خطوة  عن 
و  الهند  دول  عبر  والثقافات  الشعوب  بين 

رئيس وزراء الهند ناريندرا 
مودي )وسط( يحضر مؤتمراً 

بالفيديو لقادة رابطة جنوب 
آسيا للتعاون اإلقليمي بشأن 
مواجهة فيروس كوفيد-19 

مع وزير الشؤون الخارجية 
د/إس. جايشانكار في نيودلهي
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مع تأثر الماليين من الناس في جميع أنحاء العالم بشكل أو بآخر بانتشار فيروس كورونا المستجد أو ما يٌطلق 
عليه اختصاراً كوفيد-19، تتعامل الهند أيضا مع هذا الوضع غير المسبوق، الذي تسبب فيه هذا الوباء العالمي. 
وفي هذه األوقات العصيبة، تقف األمة الهندية يداً واحدة وعلى قلب رجل واحد ضد هذا العدو المشترك، وتضع 
أمام هذا العدو جبهة قوية سواء من خالل االلتزام بالمعايير، التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس أو خالل 

الجهود واألفكار واالبتكارات من أجل التغلب على هذا التحدي.

ناريندرا  الهند  نجح من خاللها رئيس وزراء  التي  الطريقة  تفصيلية عن  تقارير  العدد  لكم على صفحات  ونقدم 
التوحد  العالم  من أجل  أنحاء  الدول في جميع  لتحفيز وشحذ همم  قيادة حملة دبلوماسية غير مسبوقة  مودي في 
في مواجهة الوباء. ونلقي كذلك نظرة سريعة على الطرق الديناميكية متعددة األوجه، والمنظومة المبتكرة، التي 

توصلت إليها البالد إليجاد حلول لهذه األزمة.

تعمل الهند على إحياء تراثها الثري وتقاليدها العريقة وحكمتها القديمة، في الوقت الذي نتحرك فيه لجعل حياتنا 
أكثر صحة وانضباطاً وأكثر اتساقاً مع الطبيعة. ومن ثم، نستعرض في هذا العدد مختلف الموضوعات المرتبطة 
الطبيعية  للمناعة  المعززة  بقدراتها  اليوجا  إلى  لها قوة استشفاء رائعة  التي  الهندية  التوابل  بداية من  الفكرة  بهذه 
الفترة  هذه  في  الجميع  يتحول  القديمة.  الهندية  الرياضات  و  األلعاب  بها  جاءت  التي  القديمة  للتدريبات  وصوالً 
نحو العالجات الطبيعية وإتباع العادات البسيطة. ونتعرف سوياً كيف يمكن أن تساعد تدريبات اليوجا األساسية، 
التي ال تتطلب أي تدريب بشكل رسمي، أن تجعل حياتنا أكثر حيوية من خالل تعزيز قوتنا العقلية والروحانية 
رحلة  في  أخر  موضوع  في  القارئ  ونأخذ  بنفسك.  بها  القيام  يمكنك  بسيطة  أوضاع  بممارسة  وذلك  والجسدية، 
سريعة إلعادة اكتشاف جذورنا وتقودنا الرحلة إلى والية راجستان تلك الوالية النابضة بالحياة، حيث لميجعل فن 
المالية فحسب، بل واستطاعوا أن يضعوا  الناحية  من  ذاتياً  الوالية مكتفين  الحرفيين في  اليدوي  السجاد  صناعة 

حرفتهم أيضاً على خريطة العالمية للتصميم.

تعد الهند موطناً لآلالف من أنواع النباتات والحيوانات، لدرجة أنه يمكن وصفها بجنة الطبيعة. وفي هذا السياق، 
نأخذ القارئ العزيز في رحلة بطول البالد وعرضها نزور خاللها المتنزهات القومية والمحميات الطبيعية األقل 

شهرة على مستوى الهند.

ونقدم أيضاً من خالل هذا العدد من المجلة تحية تقدير وإجالل للمرأة الهندية، التي تخلق التوازن المثالي في الحياة 
من خالل قيامها بأدوارها التقليدية داخل المنزل، وكذلك المساهمة بقوة في مجاالت العمل المختلفة خارج المنزل. 
وحول هذا الموضوع، نقدم للقارئ قصة مغامرة قامت بها أربع سيدات من هواة ركوب الدراجات النارية، حيث 
قدن دراجاتهن على طول الطريق الثالثي السريع الجديد الرابط بين الهند وميانمار و تايالند. وتبرز لنا من خالل 
موضوع آخر الكاتبة والناشطة الداعمة ألعمال الخير سودها مورتي قدرة السفر على التقريب بين البشر،وتتناول 

كيف تجاوزت الثقافة الهندية الحدود لتسافر عبر البالد وتصنع جسور من الحب و المودة.

والتحية  التقدير  نوع  تقديم  نحاول من خالله  جديداً  قسماً  نُقدم  المجلة،  من  العدد  هذا  وفي 
أفكارهم و  الشخصيات األسطورية تركت بصمة واضحة في مجتمعنا من خالل  لتكريم 
الشهيرة والناشطة االجتماعية من  المؤلفة  بتناول مسيرة  الدؤوب. ونبدأ  رؤاهم وعملهم 
حياة  تحسين  أجل  من  كبيرة  بجهود  قامت  التي  ديفي،  مهاسويتا  الغربية  البنغال  والية 

القبائل في مختلف أنحاء الهند.

أنوراج سريفاستافا
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مهرجان أوشيرا كالي 
يشتهر معبد أوشيرا، الذي تم بنائه على أساس مبادئ الضمير العالمي، 

بإقامة مهرجان أوشيرا كالي. ومن مظاهر الجذب الرئيسية في 
المهرجان المعركة االستعراضية، التي تٌقام في ميدان تغمره المياه 

يٌطلق عليه اسم بادانيالم. وتحتفي هذه المعركة االستعراضية بالمعركة 
التاريخية التي وقعت في الماضي بين مملكتي كايامكوالم و أمباالبوزها. 

مكان إقامة االحتفال: أوشيرا- والية كيراال 

مهرجان راث ياترا
يٌقال إن موكب راث ياترا االحتفالي السنوي 
يرجع- وفقاً لما ورد في التراث- إلى تاريخ 

بناء معبد بوري جاجاناثا التاريخي.ويٌقام هذا 
الموكب احتفاالً باعتالء اإلله جاجاناثا وشقيقه 

اإلله باالبهادرا وشقيقته اإللهة سوبهادرا العرش.
يسير الموكب حتى بلوغ معبد جونديشا )الذي يبعد 
حوالي ثالثة كيلومترات عن المكان(، ويبقى هناك 

لمدة أسبوع كامل. يتم تزيين العربات الضخمة 
المعروفة باسم راثاس بالزهور و يتم جرها من 

جانب اآلالف من األتباع والمريدين حتى الوصول 
إلى المعبد على امتداد الطريق الكبير المعروف 

باسم بارا داندا. ويٌقال إن رؤية تماثيل هذه اآللهة 
في تلك العربات من الطقوس المباركة.

مكان إقامة االحتفال:  بوري- والية أوديشا

مهرجان سيندهو دارشان
يتم االحتفال بمهرجان سيندهو دارشان في منطقة شي مانيال 

التي تقع على بٌعد حوالي ثماني كيلومترات عن مدينة ليه. 
ويعكس المهرجان، الذي يقام بجوار نهر اإلندوس، روح الوئام 
الطائفي و التماسك على المستوى القومي. ويتخلل االحتفاالت 
التي تستمر على مدى ثالثة أيام كاملة إقامة عروض موسيقية 

و رقص يقدمها فنانون محليون  من المنطقة و من مختلف 
أنحاء الهند. كما يتم إقامة الصلوات لنهر اإلندوس العظيم. 

مكان إقامة االحتفال: جامو وكشمير، والداخ



مقتطفات

  | | آفاق الهند  |             |  

األحداث القادمة في 
مختلف أنحاء الهند 

مقتطفات

2

23-24

7
مايو 2020

مايو 2020

29 مايو- 12 يونيه 2020

بودا جايانتي
يٌطلق على مهرجان بودا جايانتي كذلك اسم فيساك )وتحديدا في مناطق جنوب الهند 

و جنوب شرق آسيا(، ويحتفي هذا المهرجان بذكرى ميالد األمير سيدهارثا جاوتاما، 
الذي أصبح فيما بعد الرب بوذا، مؤسس الديانة البوذية. و يحتفل هذا المهرجان في الهند 

بذكرى ميالد ورحيل الرب بوذا و كذلك حادثة التنوير. وفي إطار هذا االحتفال، يقوم 
المريدون واألتباع بارتداء المالبس البيضاء و ويقومون بتوزيع طبق من الحلويات يٌعرف 

باسم “خير” عبارة عن أرز باللبن على األصدقاء و أفراد العائلة.

مكان إقامة االحتفال:  مناطق جنوب الهند و جنوب شرق الهند

مهرجان ساجا داوا
يتم االحتفال بحلول الشهر الرابع من العام وفقاً للتقويم البوذي والمعروف باسم 

“ساجا داوا” باعتباره أكثر األوقات المباركة والروحانية على مدى العام. و 
يٌعتقد أنه بعد أن حظى الرب بوذا بالتنوير في هذا الشهر،أصبحت هذه الفترة 

من األوقات التي يترقب فيها الناس الخير والشعور بعبق الروحانيات. ومن أهم 
مظاهر االحتفال في هذا الشهر تجمع المريدين و التابعين في الشوارع لقراءة 

أجزاء من الكتب المقدسة وتلمس البركات من الرب. 

مكان إقامة االحتفال: والية سيكيم و منطقة شمال شرق الهند 

عيد الفطر المبارك
يعتبر عيد الفطر المبارك من أهم أعياد المسلمين، حيث يأتي في نهاية شهر 

رمضان الكريم، الذي يشهد ركن الصيام على مدى طول الشهر. وتبدأ مظاهر 
االحتفال بالعيد في وقت مبكر من خالل قيام المسلمين بتوزيع الزكاة عن كل فرد 
من العائلة على المستحقين من أبناء المجتمع كنوع من التكافل. وبعد االنتهاء من 

أداء صالة العيد، يتناول األصدقاء وأفراد العائلة أطباق شهية بهذه المناسبة. 

مكان إقامة االحتفال: في كافة أنحاء الهند
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مبادرات هندية تهدف إلى التحقق من انتشار فيروس كورونا المستجد

إبداعات في عالم النسيج
التصميمات  و  ال��ي��دوي  راجستان  سجاد 

الحديثة الرائعة

جولة بالدراجات لتحقيق انجاز كبير 
أربع نساء من راكبات الدراجات النارية 

في جولة على الطريق الثالثي السريع بين 
الهند وماينمار وتايالند

وسائل ترفيه قديمة
لعبات محلية من الماضي تعود بقوة إلى المشهد
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