
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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انعطاف پذیر و سخاوتمند
وی 95 ساله است ، اما این مانع پی اِن 

گاکلیانی ساکن مزورام برای اهدای بخشی 
از مستمری ماهانه بازنشستگی خود به 

صندوق امداد وزیر ارشد ایالت برای 
حمایت از نبرد بر علیه ویروس کورنا جدید 

نشده است. اما کار او در اینجا به پایان 
نرسیده است. روح سخاوتمندش همچنین 
او را وادار به دوخت ماسک های پارچه 
ای در خانه کرده که در بین پرستاران و 

پزشکان منطقه او توزیع می شوند.

مجسمه سازی پایدار 
تاریخ مملو از هنرمندان ماهری است که مجسمه هایی را با جزییات کامل خلق 
کرده اند ، اما آیا از باغ مجسمه ای که کامالً از مواد بازیافتی ساخته شده است 

خبر دارید؟ ایده ای که در اوقات فراغت نک چاند ، بازرس متوسط جاده به 
ذهنش رسیده است ، در حال حاضر باغ صخره ای در چاندیگر دارای هزاران 

مجسمه ، یک سالن نمایشگاه در فضای باز ، سالن تئاتر و هزار توی مینیاتوری 
است که همه از مواد دور ریخته شده مانند سیم ، فلزات و سرامیک شکسته 

ساخته شده اند. کل پارک با ایده گرفتن از یک پادشاهی خیالی با تعداد زیادی از 
رقصندگان ، نوازندگان ، رزمندگان و حتی فضانوردان مدل سازی شده است!

رزمندگان طبیعت
ماری ، یک حفاظت کننده 48 ساله از ایالت کراال است که سرشار از محبت به عنوان 	 

“نگهبان سایلنت ولی” در حال فعالیت است. ماری با کار در پارک ملی سایلنت ولی واقع 
در پاالکاد، این کار را به عنوان رسالت زندگی خود برای محافظت از گیاهان و جانوران 

باورنکردنی منطقه بر عهده گرفته است. امسال وزیر ارشد ایالت کراال، مدال جنگلی را به 
او اعطا کرد.

دیمبسوار داس ، یک جنگلبان 54 ساله است که 33 سال از عمر خود را برای محافظت از 	 
کرگدن های پارک ملی کازیرانگا ، واقع در آسام سپری کرده است. وی اخیراً توسط رویال 

بانک اسکاتلند جایزه قهرمان زمین را دریافت کرد.

طوالنی ترین بزرگراه در حال اجرا در هند ، NH44 ، هم 	 
اکنون به نه )9( “زیرگذر مخصوص حیوانات” مجهز شده که 
به عنوان بخشی از اقدامات الزم برای کاهش تأثیر زیرساخت 

ها بر روی حیات وحش در نظر گرفته شده است. این بزرگراه 
از منطقه محافظت شده حیات وحش کانها - پنچ در مادهیا 

پرادش عبور می کند.

چپ به راست: ماری در پارک ملی سایلنت ولی؛ دیمبشوار داس در طی گشت زنی در کازیرانگا اِن پی

برداشت هندی
با این واقعیت های جالب، کمی بیشتر هند را بشناسید
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كانگانا  بازیگر  گفته  به  دارد.  وجود 
هند  محبوب  “سینمای   ، ران��ائ��وت 
به  را  تجاری  ریسک  دارد  دوس��ت 
رویکرد  یک  اتخاذ  و  برساند.  حداقل 
برای  روش  بهترین  ش��ده،  تعریف 
رویکرد  این  است.  ایده  این  اجرای 
 “ ها  فرمول   “ یا  شده  تعریف  های 
شامل داستان های خانوادگی ، رقص 
پایان   ، داستان های عاشقانه  آواز،  و 
فرجام  خوش  های  عشق  و  شاد  های 
اغراق آمیز تر از داستان های واقعی 
هم  هنوز  شوند.  می  غیره  و  زندگی 
ب��ای��د در راس��ت��ای  ک��اره��ای زی���ادی 
مسائل  غلط  بازنمایی  کردن  متعادل 
در  زنان  حضور  و  زنان  به  مربوط 

انجام شود. “ فیلم های ما 
که  است  این  کننده  امیدوار  نکته 

طور  به  متعارف  غیر  های  داستان 
مخاطبان  پذیرش  مورد  ای  فزاینده 
جامعه  پیشرفت  با   . گیرند  می  قرار 
ب��راب��ری  بیشتر  چ��ه  ه��ر  پ��ذی��رش  و 
در  نیز  هندی  های  فیلم   ،  ، جنسیتی 
الگوهای   – هستند  پیشروی  ح��ال 
بخش  الهام   ، کرده  تعریف  را  جدیدی 
های  نقش  از  هایی  مدل  به  و  شده  تر 
با  ك��ه  شوند  م��ی  تبدیل  قدرتمندی 

آواز می شوند. مخاطب هم 

از سمت چپ به راست: شابانا 
عظمی، بازیگری که برای 
تعریف مجدد پارامترهای 

معمول سینما شناخته شده است؛ 
تابو ، بازیگر زنی که نقش های 

غیر متعارفی را ایفا کرده که 
زنانی را نشان می دهند که در 
طول زندگی حرفه ای خود با 
سناریوهای دشوار روبرو می 

شوند؛ بازیگر زن بالیوود که در 
فیلم هایی با ژانرهای مختلف، 
در نقش های مبهم ، توانمند و 
زن محور حضور داشته است

آرتی یک نویسنده مستقل با نزدیک به دو دهه 
تجربه در رسانه های مختلف است. او پس از کسب 

مدرک دکترا در مطالعات فیلم ، در حال حاضر 
درگیر شور و اشتیاق خود برای کشف جهان می باشد. او در مورد غذا 

، موضوعات مجلل ، فیلم ، سالمتی و افراد مشهور می نویسد.
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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

مانند  هایی  فیلم  توان  می  بدین شکل 
مستانی  مانند  شخصیتی  و  پادماوات 

را نام برد.” 
این  شاهد  گذشته  سال  چند  در 
در  زن  های  شخصیت  که  ایم  بوده 
بر  خود  واقعی  شکل  به  فیلم  چندین 
فیلم    – اند  آمده  نمایش  پرده  روی 
 ، کثیف  تصویر  ملکه،  مانند  هایی 
بسیاری  و  تومهاری سولو   ، کاهانی 
دیگر. باالن می گوید “در واقع این 
 ، شده  آشکار  چنان  اکنون  که  تغییر 
به تدریج در حال رشد بوده است.”

آینده تصویر 
پیشرفت  ب��رای  راه��ی   همیشه  اما 

سمت چپ: صحنه ای از فیلم تومهاری سولو )2017(، ویدیا 
باالن خیره کننده به عنوان یک زن خانه دار دوست داشتنی

سمت راست: فیلم کانگانا رانائوت با عنوان ملکه )2013( بر 
اساس سفرهای یک زن مستقل هندی ساخته شده است

فیلم های قبلی نشان داده می شدند ، 
واقعی  ها  شخصیت  نیستند.  مسطح 
بهانسالی  لیال  سانجی  اند.  شده  تر 
کشوری  “در  گوید:  می  ساز  فیلم 
سرنوشت  ک��ه   ، هندوستان  مانند 
جمعه  ی��ا  شنبه  پنج  ه��ر  ه��ا  فیلم 
توان  نمی   ، شود  می  گرفته  تصمیم 
بیان  را  ای  یافته  تعمیم  اظهارات 
تصویربرداری  کنند  ادعا  که  کرد 
کرده  پیشرفت  بالیوود  در  زنان  از 
یا رو به زوال است. به عنوان یک 
کارگردان ، زنان قدرتمند مرا جذب 
برابر  در  توانم  نمی  من  ک��ردن��د. 
تقاضای آنها برای حضور به عنوان 
کنم.  مقاومت  داستان،  اصلی  محور 
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است  کرده  تغییر  هندی  تجاری  های 
پر  سینمایی  های  فیلم  از  بسیاری  و 
های  نقش  در  را  زنان  هندی،  فروش 
اصلی فیلم معرفی کرده اند. اما سوال 
چه  به  ها  نقش  این  که  است  این  مهم 

هستند. معنی 

واقعیات حفظ 
از  بخشی  که  بازیگر،  ب��االن  ویدیا 
است،  ب��وده  محور  زن  فیلم  چندین 
فیلم   ، این  از  “پیش  دارد:  می  اظهار 
نشان  ای  به گونه  را  های هندی زنان 
سنتی  های  ارزش  مطیع  كه  دادند  می 
بوده و زندگی شان شامل مردانی می 

این   . كنترل می كردند  آنها را  كه  شد 
قابل  ها  پ��ردازی  شخصیت  در  ام��ر 
کلیشه  های  شخصیت   – است  مشاهده 
 ، بودند  بعدی  دو   - زنان  مختلف  ای 
 ، حال  این  با  نداشتند.  ای  ماده  هیچ 
تعداد  ای،  فزاینده  طور  به   ، اکنون 
واقعی  زن��ان  شخصیت  از  بیشتری 
هستند – و درون ما ریشه دارند. اینها 
را  زندگی  که  هستند  قدرتمندی  زنان 
کنند. “  تعاریف خود سپری می  طبق 
به  بالیوود  در  که  قدرتمندی  زنان 
تصویر کشیده می شوند ، همان زنانی 
وج��ود  واق��ع��ی  دن��ی��ای  در  ک��ه  هستند 
در  که  تصویری  همانند  آنها   - دارند 

تصویر کلیشه ای زنان ، که تا همین اواخر بر فیلم های هندی 
حکمرانی می کردند ، شاهد تغییرات الگوسازی بوده است

پایین )از چپ به راست(: 
بازیگر هندی سوپریا 

پاتاک در مجموعه فیلم “ال 
نوئیت بنگالی )شب بنگالی(

)1988(؛ فیلم هایی مانند پاد 
من، به موضوعات مهمی 
از قبیل تهیه نوار بهداشتی 

ارزان قیمت برای زنان 
روستایی می پردازند
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حال  در  ه��ا  چیز  ای��ن  همه  چطور 
“ هستند.  تغییر 

تغییر است زمان در حال 
از فیلم های سیاه و سفید گرفته تا فیلم 
شکل  به  هند  سینمای   ، رنگی  های 
عمده ای تکامل یافته است و همچنین 
مربوط  موضوعات  و  زنان  تصویر 
کرده  رشد  گونه  همین  به  نیز  آنها  به 
از  عظیمی  توده  به  هند  سینمای  اند. 
عموم مردم توجه کرده و همان طور 
از  ای  یافته  تغییر  دیدگاه  جامعه  که 
پیش  های  چالش  و  زن  یک  زندگی 
روی او را مشاهده کرده ، سینما نیز 

را  موضوعاتی  چنین  شکل  همین  به 
امروزی  مخاطبان  دهد.  می  بازتاب 
در  نوشابه  و  کورن  پاپ  چند  با  تنها 
دست با دوستان خود در صف ورود 
را  فیلم  بلکه   ، ایستند  نمی  سینما  به 
می  بررسی  و  کرده  دنبال  جدیت  با 

. کنند
سینمای  در  زنان  نقش   ، امروز 
است.  کرده  تغییر  روش  چند  به  هند 
رسانه  فمینیسم  رس��د  م��ی  نظر  ب��ه 
بسیج  زن��ان  مبارزات  ب��رای  را  ها 
به  وادار  را  آنها  همچنین  و   ، کرده 
سال  در طی  است.  کرده  پاسخگویی 
فیلم  در  زن��ان  نقش   ، گذشته  ه��ای 

نوع جدید سینمایی که در بالیوود تولید می شود ، 
هویتی از زنان را ایجاد می کند که محدودیتی نداشته و 

تقریباً یک حرکت نیروند به شمار می رود

فیلم ها باید نسبت به محتوایی 
که شخصیت زنان در آن جای 

می گیرند ، پاسخگو باشند. 
شخصیت های زن برای 

جدا کردن تشکل های قدرت 
موجود ، باید دارای قدرت و 

معنا باشند.
کانگانا رانائوت
بازیگر

چالش فیلم ساز این است 
که شخصیت های زن را با 

هویت فردی منحصر به خود 
به تصویر بکشد و در عین 

حال ارزش های فرهنگی را 
حفظ کرده و اما، از انجام 

اقدامات رکودآمیز دور باشند. 
تصمیمات فیلم ساز می تواند 

درک جامعه ای که می خواهد 
به تصویر بکشد را شکل دهد.
دیپیکا پادوکونه
بازیگر

من فقط امید رسیدن روزی را 
دارم که الزم نباشد برای یافتن 

این شخصیت های قدرتمند 
به کاووش در تاریخ بپردازم. 
می خواهم این شخصیت ها را 
همراه با خود ببینم، در مقابل 

چشمان ام!
سانجی لیال بهانسالی
فیلم ساز

)از چپ با راست( بازیگران، راسیکا دوگال و نوازالدین سیدیکویی ، و کارگردان ناندیتا داس درحال ارائه 
فیلم اش، مانتو )بر اساس زندگی و دوران نویسنده نامدار، سعادت حسن مانتو( در هفتادمین )70( جشنواره 

بین المللی فیلم کن 
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زن��ان  ب��ا  ب��رخ��ورد  چگونگی  ک��ه  فیلمی 
تقاضای  هنگام  را  هندی  روس��ت��اه��ای 
نشان  بهداشتی  های  سرویس  و  امکانات 
اطراف  ننگ  به  که  دیگری  فیلم  دهد.  می 
 ، دیگری  پ��ردازد.  می  قاعدگی  چرخه 
قربانی  که  دهد  نشان می  را  دختری  نبرد 
که  فیلمی  ش��ود.  م��ی  پاشی  اسید  حمله 
خشونت  اعمال  زن  قهرمان  شخصیت 
می  قرار  سوال  مورد  را  شوهرش  آمیز 
اینها تنها چند نمونه از نحوه واکنش  دهد. 
در  بالیوود  هند،  فیلم  ترین صنعت  بزرگ 
حقوق  به  مربوط  موضوعات  به  پاسخ 
زنان است. در حالی که ، بسیاری از آنها 
پیشکسوتان  و  مشهور  بازیگران  توسط 
زن سینما اداره شده اند ، در چندین نسخه 
نقش های اصلی  در  نیز مردان  ها  آن  از 

اند. ظاهر شده 
را  پ���ادم���ان  ف��ی��ل��م  ک��ه  ب��ال��ک��ی،  آر 
کارگردانی کرده ، می گوید: “آن روزها 
گذشت که در فیلم های بالیوود فقط دو نوع 
شخصیت   - داش��ت  وج��ود  زن  شخصیت 
به  که  کسانی  و   ، دلسوز  و  ضعیف  های 
دنبال اسلحه های زرق وبرق دار بودند.”
هم  ک��ه  ب��ازی��گ��ری  عظمی،  ش��اب��ان��ا 
جریان  هم  و  م��وازی  سینمای  قلمروی 
تفاوت   ، اس��ت  پیموده  را  سینما  اصلی 
نمایش  و  ارائه  نحوه  در  متمایزی  کامال 

و  گذشته  در  زنان  به  مرتبط  موضوعات 
حال حاضر مشاهده می کند. او می گوید: 
 ، رایج  های  حساسیت  به  پرداختن  “قبالً 
زنان  زمان  آن  در  بود،  آمیز  افراط  کمی 
بخشنده  زن  سنتی  ای  کلیشه  شخصیت  با 
و غیره   ، فهمیده  ، خواهر  فداکار  مادر   ،
که  مفتخرم  من  شدند.  می  داده  نمایش 
در  که  ام.  بوده   )Arth( آرت  از  بخشی 
نمایش  را  زن  یک   آنچه  پیچیدگی  آن، 
می دهد، مورد کاوش قرار گرفت. اما به 
و  بوده  اندک  دستاوردها  این   ، کلی  طور 
ببینید  و  شوند.  می  ساخته  زیاد  فاصله  با 

سینمای هند به توده عظیمی از عموم مردم توجه کرده و همان طور 
که جامعه شاهد تغییر در شیوه برخورد با زنان بوده، سینما نیز به 

همین شکل آن را بازتاب می دهد

بازیگر بالیوود دیپیکا 
پادوکونه ، نقش مالتی، 

یکی از بازماندگان 
حمله اسیدپاشی را در 
فیلم چاپاک)2020(   

بازی می کند.
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سینما
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از زمانی که فیلم های هندی مورد پذیرش عموم قرار گرفتند ، تصاویر همچنان به ارائه یک 
تفسیر مهم انتقادی درباره عملکرد زنانگی و نقش های جنسیتی ادامه می دهند. به گفته آرتی 
کاپور سینگ ، در نهایت نگرش کلی در حال تغییر است ، و قادر به درک موثرتر و پذیرش 

بهتر شخصیت های زن در نقش های غیر متعارف خواهد بود

زنان مسئول

برخی از نمادین ترین فیلم های زن محور در بالیوود )باال(: مانیکارنیکا )2019(، نیرجا )2016(، مردانی )2014(، ملکه باندیت )1994(، کاهانی )2012(؛ )پایین( رژ لب زیر برقه من )2016(، 
الجا )2001( و سریال تلوزیونی “لطفا چهار پیک دیگر! )2019(
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سودها مورتی یک مددکار اجتماعی و نویسنده 
هندی با انتشار فهرستی از پرفروش ترین کتاب ها 
است. این برنده جایزه پادما شری ، بخاطر کارهای 
بشردوستانه خود در بنیاد اینفوسیس شناخته می شود. او همچنین یکی 

از اعضای ابتکارات مراقبت های بهداشتی بنیاد گیتس می باشد. 

کردم - خانه لیابی. به هنرمندی که یک 
بود  کشیده  خواندن  آواز  از  دست  لحظه 
رو کرده و گفتم “من اهل هند هستم و این 
آهنگ از کشور من است.” او سوال کرد 
دادم. “نمسته!”  تکان  “هندوستان؟” سر 
او با لبخندی از روی شوخ طبعی به من 
خوش آمد گفت و سرش را به شدت مانند 
هندی ها تکان داد ، گویی از این ارتباط 
به تازگی یافت شده جدید بین ما قدردانی 

كرد.
تواند  می   ، بالیوود   ، آن  از  پس  اما 
محبوب ترین سفیر فرهنگی هند محسوب 
شود. یک مجسمه از مرحوم یاش چوپرا 
، فیلم ساز مشهور هندی ، در اینترالکن 
و  گرفته،  قرار  سوئیس  کشور  در  واقع 
و  خان  شاهرخ  از  پوستر  یک  همچنین 
، کوهی  تیتلیس  کوه  در ورودی  کاجول 
از رشته کوه های آلپ اوری نصب شده 

هایی  نمونه  فقط  ها  یادگاری  این  است. 
بلکه   ، نیستند  محبوب  سینمای  یک  از 
فرهنگ سخن می  از محبوبیت کل یک 
گویند؛ ایده پشت فیلم های هندی ، داستان 
افسانه های  و  این کشور  به  متعلق  های 

روزمره مردم آن.
هندی  فرهنگ  پای  رد  که  حالی  در 
را می توان در سراسر جهان دنبال کرد 
، من معتقدم هر وقت مسافرت می کنیم ، 
ما نیز سفیر هند شده و سنت ها ، فلسفه ها 

و روح این کشور را گسترش می دهیم.

میشل اوباما ، بانوی اول 
سابق ایاالت متحده ، در 

تاریخ 5 نوامبر 2015  در 
یک جلسه رقص هندی 

در اتاق غذاخوری دولت 
در کاخ سفید به هنرجویان 

می پیوندد
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های هندی ، متوجه منظور او شدم. من 
پاسخ دادم: “بله ، من از همان کشور آنها 
هستم.” او لبخند زد و گفت: “پول خیر”. 
امتناع  او   ، داشتم  اص��رار  وقتی  حتی 
كرد. او به زبان انگلیسی شکسته توضیح 
بسیار خوب. رقص  بالیوود،  داد: “هند. 
خوب، لباس خوب. موسیقی خوب. مانند 
ایرانی! “ نمی توانستم جلوی لبخندم را 

بگیرم.
 ، بخارا  سوی  به  مرا  من،  سفرهای 
شهری در ازبکستان نیز رهسپار کردند. 
پیاده روی  برای یک شب  که  همانطور 
آهنگ  از یک  نوای ضعیفی   ، می رفتم 
آشنای بالیوودی باعث شد صدا را دنبال 
کنم. در عرض چند دقیقه ، خود را بیرون 
یک رستوران در کنار یک دریاچه پیدا 

باال: رنگ های پر جنب 
و جوش و تزئینات نمادی 

، نمای خارجی یک 
فروشگاه پوشاک هندی 

در لندن را می آرایند

پایین: سودها مورتی 
نویسنده.

رستوران های هندی در سراسر جهان پرطرفدار بوده و اغلب بر 
اساس موضوع فیلم های هندی آراسته می شوند
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هندی! هرجایی که سفر کرده ام ، میراث 
کشورم و هندی بودنم، گذرنامه فرهنگی 

من به شمار رفته اند!
های  ریشه  به  محلی  مردم  واکنش 
هندی من موجب شد به یک انسان بهتر 
تبدیل شوم. وقتی مساجد زیبا و باستانی 
در  هندو  خدایان  نفیس  معابد  یا  ای��ران 
کامبوج را می بینید ، می فهمید که آنها 
به هیچ وجه رتبه پایین تری ندارند – در 
موارد  از  بهتر  حتی  است  ممکن  واقع، 
 ، اما  باشند.  ما  کشور  در  خود  مشابه 
احساس  شود  نمی  باعث  مکاشفه  این 
درجه دوم بودن داشته باشید ، بلکه این 
سمت  به  را  شما  چشمان  فقط  واقعیات 

امکان وجود تفاوت ها باز می کنند.
یا  ساری،  لباس  از  ای  ساده  آرایش 
حجم  در  تواند  می  کادی  کورتای  یک 

زیادی درباره فروتنی صحبت کرده، و 
بالفاصله در کسی که برای اولین بار با 
او مالقات می کنید احساس راحتی ایجاد 

کند.
در همین راستا ، بالیوود نقش مهمی 
در گسترش تفاوت های ظریف فرهنگی 
ما به دورترین گوشه های جهان داشته 
است. به یاد می آورم که در طول سفر 
تازه  نان  تهیه  ب��رای   ، ای��ران  به  خود 
شبیه  بسیار  کرده  پف  ضخیم  نان  )یک 
رفتم.  دار  مغازه  یک  سوی  به  پیتا(  به 
من  سفارش  مغازه  که صاحب  هنگامی 
من  س��اری  به  نگاهی   ، داد  تحویل  را 
انداخت و گفت: “آمیتاب باچان؟” وقتی 
واکنش من پاسخ گوی اشتیاق وی نبود ، 
ادامه داد: “سلمان خان؟ شاهرخ خان؟”. 
بعد از شنیدن نام بازیگران مشهور فیلم 

یکی از تماشاگران از 
میان بیش از 2000 نفر 
از مخاطبان ثابت سینما 

در حال لذت بردن از 
یکی از فیلم های برتر با 
بازی ستاره سوپراستار 

بالیوود، شاهرخ خان 
در لندن 
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که قادر به تبادل آن هستم ، وقتی به آن 
فکر می کنید ، چارچوب روابط مردمی 
یک  به  را  ها  ملت  سرانجام  که  هستند 

دیگر نزدیک تر می کنند.  
به عنوان مثال، سفر اخیری که من به 
دنبال رد پای حضرت مسیح به اسرائیل 
داشتم را در نظر بگیرید. هدف من این 
بود که تنها به دنبال کشف زیبایی های 
طبیعی کشور نروم بلکه، درباره وقایعی 
به  مسیح  حضرت  خود  سفر  هنگام  که 
این سرزمین ها اتفاق افتاده اند اطالعات 
جمع آوری کرده و آگاه شوم. من در یک 
دوره مطالعه کتاب مقدس سه ماهه ثبت 
نام کردم تا بتوانم حداقل تاریخ و فرهنگ 

این مقصد را درک کنم.
افکار   ، هند  اساطیر  که  حالی  در 
در  کشور  ای��ن  ه��ای  فلسفه  و  مذهبی 
شوند  می  انداز  طنین  المللی  بین  سطح 
، آنچه مرا به وجد می آورد، محبوبیت 
فرهنگ معاصر هند در جهان ، حتی در 
دورترین نقاط و در هر گروه سنی است. 
مکتبی از موسیقی و رقص کالسیک هند 
در اروپا؛ یک ورزشگاه پر از آمریکایی 
با ریتم آهنگ بهانگرا در نیویورک  که 
مشغول ورزش هستند؛ یوگا از توکیو تا 
تورنتو تمرین می شود؛ رستوران های 
هندی در لندن و مقصد جهانی فیلم های 

 سلمان خان بازیگر بالیوود 
از مجسمه مومی خود در 
مادام توسو در لندن پرده 

برداری می کند

وقتی صحبت از تولید تجاری می شود، بالیوود از حضور 
به عنوان بخشی از صنعت فیلم سازی تا تبدیل شدن به یک 

شریک حیاتی ، توسعه یافته است
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معمول است که گردشگران قبل از رسیدن 
به مقصد، تحقیقی در مورد مناطقی که باید 
تنها  نه  امر  این  باشند.  داشته  کنند  بازدید 
بهتر  تا یک سفر  کند  به مسافر کمک می 
باعث می شود  بلکه  کند  برنامه ریزی  را 
تجربه رفت و آمد و کشف مکان های جدید 
اهمیت   ، من  برای  کند.  تر  جانبه  همه  را 
تاریخی یک مکان ، اغلب تصمیم من برای 
به عنوان  آنجا را هدایت می کند.  به  سفر 
مثال ، سرگرمی که من چند سال پیش برای 
که  زبانی   ، برگزیدم  کانادا  زبان  یادگیری 

به آن صحبت  بیشتر  نهم  در قرن هشتم و 
می شد ، باعث شد تا به طور گسترده ای در 
مناطق جنوبی هند سفر کنم. به همین ترتیب 
، هر زمان که فرصتی برای سفر به خارج 
از کشور داشته باشم ، این سوال را برای 
درک و تحقیق در مورد دلیل محبوب بودن 
منطقه مطرح می کنم. به دنبال این سیستم 
، من موفق شده ام به بعضی از مقاصدی 
سفر کنم که در بین هندی ها چندان شناخته 
شده نیستند. تحقیقاتی که من انجام می دهم ، 
تعامالتی که از آن لذت می برم و اطالعاتی 

آرایش ساده ای از لباس ساری، یا یک کورتای کادی می تواند در حجم زیادی 
درباره فروتنی و فرهنگ ما صحبت کرده، و بالفاصله در کسی که برای اولین 

بار با او مالقات می کنید احساس راحتی ایجاد کند.

مسافران از مقابل یک 
نقاشی غول پیکر از 

یک پوستر فیلم بالیوود 
در میدان ترافالگار 
لندن عبور می کنند
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رقصندگان بین المللی در حال اجرای رقص بهانگرا )یک رقص  بومی متعلق به ایالت پنجاب( در رویداد گامی برای صلح، در ونکوور، کانادا

فرهنگ هند یکی از ویژگی های منحصر به فرد برای مسافران در سراسر جهان به شمار 
می رود. سودها مورتی نویسنده و نیکوکار، نظرات خود را در مورد بسیاری از ویژگی 
های متمایز در این کشور به اشتراک می گذارد که تشکیل پیوندهایی که فراتر از مرزها 

می روند را آسان تر می کند

سفیران
فرهنگ و هنر
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او  ادبیات زمانه  رایجی که مشخصه های 
بافتن تاریخ ،  با  بود، رنج می بردند. وی 
 ، کنونی  سیاسی  های  واقعیت  و  اسطوره 
از طریق روایت های قبایل ، نمادهای هند 

مدرن را به معرض نمایش گذاشت.
غنی  در  اش  برجسته  سهم  خاطر  به 
 1996 سال  در  وی   ، هند  ادبیات  سازی 
شد.  جنانپیت  بهاراتیا  جایزه  برد  به  نایل 
به  که  مگسایسای  رامون  جایزه  بعد  سال 

باال: )سمت چپ به راست(: 
بازیگران به همراه ماهاسوتا دوی 

در پنجمین )5( جشنواره بین المللی 
فیلم روم )2010(. فیلم گانگائور بر 
اساس داستان این نویسنده نامدار با 
موضوع یک زن جوان از جوامع 
قبایل، تنها فیلم شرکت کننده هندی 

در این رقابت به شمار می رفت

باال: دوی در حال دریافت جایزه 
مگسایسای. این جایزه به طور 

رسمی به عنوان همتای جایزه نوبل 
آسیا شناخته می شود. 

آقای اِی چائودهوری، یک مهندس برق است 
و در سال 1988 به عنوان گزارشگر کل یک 

کارگاه آموزشی یونسکو مشغول به کار بوده است. او مهارت 
های خود را به شکل کامال مناسبی در اختیار گذاشته و در طول 
سال ها روی طرح چندین زندگی نامه کار کرده است. هم اکنون 

وی به عنوان مدیر مدرسه ای در بیهار مشغول به کار است. 

است،  مشهور  آسیا”  نوبل  “جایزه  عنوان 
هنر  طریق  از  دلسوزانه  نهضت  بخاطر 
فعالیت جهت مبارزه برای حقوق مردم  و 
قبایل به او تعلق گرفت. وی همچنین توسط 
شده،  شناخته  رسمیت  به  ویبهوشان  پادما 
از  ای  صادقانه  اسناد  واقع  در  دوی  آثار 
زمان هایی که او درون و در هسته زندگی 
اجتماعات قبیله ای سپری کرده است. این 
تقوا ، همراه با نظرات مشتاقانه و در عین 
حال بی پرده نویسنده است كه با واقع گرایی 
تقریباً معصومی آمیخته شده و موجب می 
همچنان  هم  امروز  حتی  او  آثار  که  شود 

مخاطبان را شیفته خود کنند. 
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افسانه

چوراسیر  هاجر  و  جنگل(  اشغال  یا 
ما )مادر 1084( هستند. کتاب دوم، 
یک  های  کاوش  از  ناگوار  داستانی 
که  است  این  برای  اندوهگین  مادر 
چگونه و چرا پسرش ، که به عنوان 
جسد شماره 1084 شناخته می شود 
پلیس  اداره  در  خانه  سرد  یک  در   ،
پس  علیه  روای��ت  این  است.  آرمیده 
قیام  زم��ان  در  غربی  بنگال  زمینه 
ناکسالیت در دهه 1970 تنظیم شد كه 
های  پیوند  تحریک  موجب  همچنین 
و  از مرکز  هایی  بخش  در  ای  قبیله 

شرق هند شد.
به دنبال گفته های خود ، شناسایی 
او  های  نوشته  در  تنها  جامعه  این 
قبیله  او از جوامع  بود؛  محدود نشده 
حمایت  شان  مشکالت  برابر  در  ای 
اش  مرگ  زمان  تا  بود.  کرده  فعال 
سالگی   90 سن  در   2016 سال  در 

پورولیا  مردم  برای  خود  فعالیت   ،
)بنگال غربی( ، جایی که یک مرکز 
بهزیستی را اداره می کرد ، را ادامه 

داد.
دست و پنجه نرم کردن های این 
قبایل  مسائل  با  مقابله  برای  نویسنده 
سراسر  در  او  که  شد  آغاز  هنگامی 
و  کرد  سفر  بیهار  در  پاالمائو  ناحیه 
رو  در  رو  ای  قبیله  زندگی  عمق  با 
محرومیت  چگونگی  فهمیدن  با  شد. 
آنها از منافع توسعه ، ماموریت دوی 
شاهد  که  داش��ت  ادام��ه  هدف  این  با 
از  قبایل  شهروندان  ب��رخ��ورداری 

عدالت اجتماعی باشد. 
توجه  قابل  های  ویژگی  از  یکی 
نویسندگی وی این بود که علی رغم 
آن  سیاسی  سناریوی  شدید  تحکیم 
آموزشی  جنبه  نه  او  آث��ار   ، زم��ان 
داشته و نه از ایدئولوژی ها و نقوش 

او اولین رمان خود با 
رانی  عنوان جهانسیر 

)ملکه جهانسی( را در 
سال 1956، وقتی 30 

ساله بود به نگارش در 
آورد؛ دوی در سرتاسر 
شمال هند سفر کرده و 

به داستان های گفته شده 
درباره این ملکه که از 
نسلی به نسل دیگر نقل 

شده بودند، گوش فرا داد. 

اولین مجموعه از داستان 
های کوتاه ماهاسوتا دوی 
، با عنوان کی بسنتی کی 
ساراتی )از بهار و پاییز( 
در سال 1958 منتشر شد. 

آثار دوی به چندین زبان 
بومی هندی و همچنین 
زبان های بین المللی 

ایتالیایی  انگلیسی،  شامل 
و فرانسوی ترجمه 

شده اند. 

مقدمات ادبی

سمت راست: ماهاسوتا 
دوی  در حال دریافت جایزه 

آرمانی جنانپیت از نلسون 
ماندال در سال 1997

باال: لوگوی موقت گوگل 
به افتخار ماهاسوتا دوی به 

مناسبت تولد 92 سالگی وی 
در تاریخ 14 ژوئیه 2018
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ماهاشوتا دوی، با 
شگفتی تمام توان 
قلم را نشان داد. 
صدای شفقت ، 

برابری و عدالت ، 
رفتن او از میان ما 
واقعا تاثر برانگیز 

است.
نارندرا مودی
نخست وزیر هند
)هنگام فوت دوی، 28 ژوئیه 2016(

من فکر می کنم یک 
نویسنده خالق باید 

وجدان اجتماعی 
داشته باشد. من 
نسبت به جامعه 
وظیفه دارم. این 

احساس وظیفه یک 
وسواس است و من 
باید در برابر خودم 

پاسخگو باقی بمانم. 
من این سؤال را 

هزاران بار از خود 
می پرسم: آیا تمام 

تالش ام را کرده ام؟
ماهاشوتا دوی
نویسنده و فعال اجتماعی

جوتا  آن،  در  که  است  سنی  واقعاً  “ای��ن 
انگلستانی  )شلوار(  پاتلون  ژاپنی،  )کفش( 
است.  روسی  )کاله(  توپی  و  )بریتانیایی( 
)هندی(  هندوستانی  همیشه  ]قلب[  دیل  اما 
است. کشور من - مغرور ، زیبا ، گرم ، 
درخشان  هند   - سرد  ای  ماسه   ، مرطوب 
شور  پر  سخنان  این  م��ن.”  کشور  اس��ت. 
توسط ماهاسوتا دوی به معنای واقعی کلمه، 
نماد ادبیات هندی ، با خطوط برگرفته از 
یک آهنگ محبوب هندی به نام “میرا جوتا 
های جاپانی”، در سال 2006، موجب شد 
نمایشگاه  در  حاضر  مخاطبان  چشمان  در 

کتاب فرانکفورت اشک حلقه زند. 
پوشیده در یک ساری نخی فروتنانه ، 
با قاب گرد و موهای  با یک جفت عینک 
بود  نیرویی  و  چهره   ، دوی   - خاکستری 
که می بایست در ادبیات هند ، به ویژه در 

زبان مادری خود بنگالی ، به شمار آورده 
و  آشکار  روای��ت  و  دقیق  مشاهده  ش��ود. 
گویای او از زندگی مردم ، به ویژه جوامع 
قبیله ای بومی کشور ، در چند دهه اخیر 
قرن بیستم )20( ، قابل توجه بود. وی که 
در 14 ژانویه سال 1926 در داکا )اکنون 
تحقق  ب��رای   ، آمد  دنیا  به  بنگالدش(  در 
به  تبدیل  بسیاری  دالیل  به  و  قبایل  حقوق 
یک قهرمان شد و به عنوان صدایی برای 
این جوامع به پا خاست. آنچه باعث شد آثار 
وی با خوانندگان )که هنوز هم ادامه دارند( 
ارتباط برقرار کنند ، استفاده از گویش های 
قبیله ای است كه وی در طول تحقیقات خود 

و سپری کردن زمان با آنها فرا گرفت.
ترین  نشدنی  ف��رام��وش  از  م��ورد  دو 
بنگالی  زبان  به  او  استادانه  های  داستان 
در این سبک ، آرانیر آدهیکار )حق جنگل 

ماهاسوتا دوی ، نویسنده ، رمان نویس ، مدرس سابق ادبیات انگلیسی ، برنده جوایز جنانپیت و مگسایسای ، در محل 
اقامت خود در کلکته ، بنگال غربی
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افسانه

مقدمه – اِی چائودهوری می گوید، 
ماهاسوتا دوی یکی از مشهورترین 

نام های تجلیل شده در ادبیات هند ، نه 
تنها قویا در مورد زندگی و مبارزات 
انجمن های قبیله ای این کشور نوشت 

، بلکه به طور فعال برای رفاه حال 
آنها تالش می کرد

قهرمان 
قبایل

قهرمان حقوق قبایل 
، ماهاسوتا دوی ، 

برنده جوایز متعددی 
نیز بوده است.
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پارک ملی سایلنت ولی، 
کراال

با هدف محافظت از یکی از آخرین 
جنگل های بارانی کراال ، پارک 

ملی سایلنت ولی به طور رسمی در 
سال 1985 افتتاح شد. جنگل های 
پارک ملی سایلنت ولی، گزیده ای 

از اکوسیستم های بکر ، بی نظیر و 
بسیار پربازده جهان را در خود جای 

داده است.

این منطقه همچنین محل نگهداری 
ماکاک دم  شیری در معرض خطر 

انقراض است که همچنین برای 
بازدید کنندگان از گل های سر سبد 

این پارک به شمار می روند.

نکات برجسته: گردشگری 
سبز ، ماکاک دم  شیری و 

تقریباً 164 گونه پروانه.

چطور به آنجا برسیم: این 
پارک از کوچی از طریق جاده 

)5 ساعت ، 200 کیلومتر( ، 
و یا کویمباتوره در تامیل نادو 
)2 ساعت ، 65 کیلومتر( قابل 

دسترسی است.
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پناهگاه تادوبا – آندهاری 
تایگر، ماهاراشترا

پارک ملی تادوبا و پناهگاه حیات وحش 
آندهاری در کنار یک دیگر پناهگاه 

تادوبا – آندهاری تایگر)TATR( را با 
مساحت 625.40 کیلومتر مربع تشکیل 
می دهند. این پناهگاه که به دنبال خدای 

بومی منطقه، تارو، و رودخانه آندهاری 
که از میان این منطقه محافظت شده 

عبور می کند نام گذاری شده، پناهگاه 
تادوبا – آندهاری تایگر)TATR( به 

طور رسمی در سال 1995 با هم ادغام 
شده، و در حال حاضر محل استقرار 

جمعیت قابل توجهی از ببرها است که 
یکی از جاذبه های مهم توریستی به 

شمار می روند.

نکات برجسته: پناهگاه 
تادوبا – آندهاری 

تایگر)TATR(  یکی از 50 
سکونت گاه های محافظت 

شده ببر در هند است. خرس 
های تنبل و اقامتگاه های 

دوستدار محیط زیست.

چطور به آنجا برسیم: این 
پناهگاه تنها 3 ساعت)145( 

کیلومتر( از طریق جاده با 
ناگپور فاصله دارد.
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پارک ملی پین ولی ، هیماچال 
پرادش

تنها پارک ملی با ارتفاع زیاد و با ویژگی 
های سرد کویری در ایالت کوهستانی 

هیماچال پرادش ، پارک ملی پین ولی در 
زیرمجموعه منطقه اسپیتی متعلق به الهول 

و اسپیتی واقع شده است. این پارک برای 
اولین بار در دهه 1980 آغاز به فعالیت 

کرد و در حال حاضر در مجموع مساحت 
675 کیلومتر مربع را به عنوان منطقه 

اصلی و 1150 کیلومتر را به عنوان یک 
منطقه امن در بر می گیرد.

این پارک با داشتن دفتر مرکزی در دهکده 
مجاور کازا ، در طول تابستان منزل حدود 

1600 نفر در 17 روستا به نام دوگاری 
)شهرک های تابستانی( می باشد.

نکات برجسته: صومعه 
کونگری ، سکونت 

سکونت گاه های تابستانی ، 
پلنگ های برفی و بزهای 

کوهی هیمالیا.

چطور به آنجا برسیم: 
در تابستان  از مانالی از 

طریق جاده کونزوم پس و 
در طول زمستان از شیمال 

از جاده رکونگ پئو می 
توان به  پارک رسید.
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پارک ملی ماهاتما گاندی مرین، جزایر آندامان و نیکوبار
یکی از معدود مناطق حفاظت شده آبی در کشور ، پارک ملی ماهاتما 

گاندی مرین )MGMNP( است که  در سال 1983 به منظور محافظت از 
اکوسیستم نادر صخره های مرجانی ، کرناها و جزایر گیاهی ساخته شده 

است. این منطقه حفاظت شده مساحت 281.5 کیلومتر مربع از آب های منطقه 
اطراف وندور ، واقع در 29 کیلومتری غرب بندر بلر را در بر می گیرد.

نکات برجسته: اکوسیستم 
دریایی نادر ، غواصی با 

لوله تنفسی و قایقرانی

چطور به آنجا برسیم: این 
پارک از راه جاده، از بندر 

بلر پایتخت جزایر آندامان و 
نیکوبار قابل دسترسی است.

مشهور به آب های شفاف کریستالی ، مرجان های دریای عمیق و زندگی دریایی 
زیبا بین )کالیدوسکوپی( ، فرصت غواصی دریایی در اطراف جزایر آندامان در 

رتبه جهانی قرار دارد
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پناهگاه پلنک جاوایی، 
راجستان

در میان نقاط دیدنی توریستی 
اودایپور و جودپور، سد نه چندان 

معروف جاوایی ، در نزدیکی 
روستای برا و همچنین منطقه متعلق 
به پناهگاه حفاظت شده پلنگ برا و 

یا جاوایی واقع شده است. این منطقه 
با محیطی خشک ، یک مخزن آب 

بزرگ و تپه های پر از غار ، دارای 
مکان های مناسب برای النه گزیدن 

پلنگ های نمادین ساکن غار است.

باور بر این است که شانس مشاهده 
یک پلنگ بسیار زیاد و به اندازه 90 

درصد در هر بازدید می باشد! نکات برجسته: پلنگ های ساکن غار و تجربه 
زندگی روستایی راجستان.

چطور به آنجا برسیم: سد جاوایی تنها دو ساعت 
از فرودگاه جودپور )148 کیلومتر( و سه ساعت تا 

فرودگاه اودایپور )170 کیلومتر( واقع شده است.
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پارک ملی کوالدو گانا ، راجستان
پارک ملی کوالدو گانا که قبالً به عنوان پناهگاه 

پرندگان بهارات پور معروف بود ، در منطقه 
بهارات پور در حاشیه شرقی ایالت واقع شده 

است. این پارک در سال 1982 تاسیس شد و با 
دارا بودن 370 گونه از پرندگان و حیواناتی که 

این پناهگاه از آنها محافظت می کند ، در سال 
1985  به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه 

شد.

این منطقه در ابتدا در دهه 1850 به عنوان منطقه 
محفاظت شده برای بازی مهاراجه ها تاسیس شد 
، این پارک در حال حاضر یک زمین پرورش 

برای درنای سیبری نادر و گریزان است.

نکات برجسته: دید نادر 
پرندگان و سافاری با پای 
پیاده ، دوچرخه یا ریکشا 

در اطراف پارک

چطور به آنجا برسیم: 
نزدیک ترین فرودگاه آگرا 

)با 56 کیلومتر فاصله( 
است. این پارک فقط سه 
ساعت با جیپور )با 182 

کیلومتر فاصله( از طریق 
جاده فاصله دارد.
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پارک ملی همیس ، جامو و 
کشمیر

این پارک در سال 1981 تأسیس شد و 
پس از دو مرحله گسترش پی در پی در 
سال های 1988 و 1990 ، پارک ملی 

همیس با مساحت تقریباً 4,400 کیلومتر 
مربع تبدیل به بزرگ ترین پارک در نوع 

خود در جنوب آسیا شد. این پارک واقع 
در مناطق اتحادیه جامو و کشمیر و الداک 
، مفتخر به در بر داشتن تقریباً 200 پلنگ 

برفی می باشد.

این پارک همچنین دارای 1600 نفر از 
مردم محلی و صومعه 400 ساله همیس 

است.

نکات برجسته: پلنگ های برفی ، بز کوهی آسیایی و 
گوسفندان بزرگ تبتی. جشنواره ی سچو.

چگونه به آنجا برسیم: آسان ترین راه با هواپیما است 
زیرا فرودگاه له تنها 5 کیلومتر از پارک فاصله دارد.
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پارک ملی کیبول المجائو
وقتی صحبت از گیاهان و جانوران 

اطراف این منطقه باشد، مانیپور 
مرکز لذت و شور می شود. این 
منطقه همچنین خانه تنها پارک 

ملی شناور در جهان است! پارک 
 )KLNP( ملی کیبول المجائو

واقع در دریاچه نمادین لوک تاک ، 
شامل توده های بزرگ شناوری از 
خاک است که سرشار از حیوانات 

وحشی متنوع ، زیبا و بی نظیر 
هستند.

این پارک ملی محل زندگی گوزن 
های نادر و در معرض خطر 

انقراض مانیپور است که به عنوان 
گوزن های رقصنده ایالت به نام 

سانگای، از محبوبیت زیادی 
برخوردار هستند.

نکات برجسته: مراتع زمین شناور به 
نام های فومدیس ، گوزن سانگای و 

دریاچه لوک تاک

چگونه به آنجا برسیم: پارک ملی 
کیبول المجائو )KLNP( در فاصله 
54 کیلومتری مسیر جاده تا ایمفال، 

پایتخت ایالت، واقع شده است.

خانه بسیاری از گونه های بزرگ و کوچک کاریزماتیک ، تنوع زیستی هند از 
میان غنی ترین انواع خود در جهان است
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پارک ملی اورنگ ، آسام
 )ONP( )پارک ملی اورنگ )راجیو گاندی

در ساحل شمالی رودخانه براهماپوترا در 
منطقه اودالگوری متعلق به آسام واقع شده 
است. پارک ملی اورنگ )ONP( که در 

سال 1999 به عنوان یک پارک ملی تاسیس 
شده است ، به دلیل جمعیت کرگدنهای بزرگ 

تک شاخ هندی که این منطقه را خانه خود 
می نامند ، معموالً به عنوان مینی کازیرانگا 

نامیده می شود. 

این پارک که در مساحت 78.8 کیلومتر 
مربع گسترده شده است، به دلیل زیبایی 

طبیعی فریبنده و پرندگان مهاجر بی شمار ، 
گردشگران را به سوی خود جلب می کند.

نکات قابل توجه: کرگدن های تک 
شاخ ، پلنگ ، پرندگان مهاجر و 

سافاری با فیل

چطور به آنجا برسیم: نزدیکترین 
فرودگاه به این منطقه فرودگاه 

سالونی است که در 10 کیلومتری 
تزپور )32 کیلومتری پارک( در 

منطقه سونیت پور ، در حدود 140 
کیلومتری گوآواتی واقع شده است.
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در هند حدود 400 گونه 
پستاندار ، 1.250 گونه 

پرنده ، 460 گونه از 
خزندگان ، 240 گونه 

دوزیستان و 2.550 گونه 
ماهی وجود دارد. ما برخی 

از مناطق حفاظت شده ی 
کمتر شناخته شده از سراسر 

کشور را برای شما آورده 
ایم که نه تنها به خاطر حیات 

وحشی که از آنها محافظت 
می کنند ، بلکه به دلیل آمیزه 
متحیر کننده ای از زیستگاه 

هایی که در بر گرفته اند، 
مشهور هستند

ندای 
وحشی
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بهتر فردای 
مقاله  اینکه یک روزنامه ویتنامی  از  پس 
یک   ، کرد  منتشر  ما  سفر  درباره  را  ای 
دیدار  برای  محلی  موتور سواری  باشگاه 
شهر  تا  را  ما  و  آمد  شهر  حومه  به  ما  با 
یک  حتی  ما   - کرد  همراهی  مین  هوشی 
دانستیم  نمی  را  یکدیگر  زبان  از  کلمه 
غیرقابل  همراهی  و  رفاقت  ای��ن  ام��ا   ،
عمیقی  نفس  به  اعتماد  من  بود.  توصیف 
دوستانی  عنوان  به  که  ک��ردم  احساس 
حال  عین  در  و  آشنا  های  سرزمین  در 

کردم. رانندگی می  خارجی 
ابتکارات  مورد  در  خواندن  و  شنیدن 
فاصله  بین  زدن  پ��ل  ه��دف  ب��ا  متفاوت 
و  م��ردم  بین  مسافت  ک��ردن  کوتاه  و  ها 
اما  بود.  جالب  ام  برای  همیشه  ها  سنت 
می  را  مسیرها  این  من  که  حالی  در   ،
به  را  رو  پیش  افق  ام  چشمان   ، پیمودم 
چرخ  زیر  خیس  ج��اده   ، دید  می  خوبی 
فهمیدم   ، کرد  می  حرکت  موتورم  های 
شما  که  اس��ت  هایی  مسافرت  چنین  که 
با   ، دارن��د  وامی  عناصر  با  نبرد  به  را 
داستان  و  کنید  می  مالقات  جدیدی  افراد 
که   ، گذارید  می  اشتراک  به  را  تان  های 
هم  گرد  بهتر  فردای  برای  را  ها  فرهنگ 
و  متقابل  درک  از  سرشار  آورن��د؛  می 

دو طرفه. شفقت 
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سمت راست: مردم محلی 
در راجستان با دستارها و 

لباس های پر جنب و جوش 
شان، بسیار دوستانه هستند 

و معموالً برای یک سواری 
کوتاه به همراه موتورسواران 

به آنها می پیوندند

پایین: جنگلهای سرسبز 
کودایکانال در تامیل نادو، 

بخشی از زیباترین مسیرهای 
جاده شوسه در هند به شمار 

می روند

پیا بهادور نویسنده “در مسیر مکونگ” است که بر 
اساس تجربه سفر خود با موتور سیکلت از حیدرآباد ، 

از طریق سواحل شرقی هند و شمال شرقی هندوستان ، 
و در پیچ و خم های میانمار ، تایلند ، الئوس ، کامبوج و ویتنام و همچنین 

سفرش از مادر شاغل محدود در چیزهای بازدارنده ، تا تبدیل شدن به یک 
جهانگرد با اعتماد به نفس نوشته شده است. 



رانندگی می  ویتنام  و  کامبوج   ، الئوس 
را  عبارت  این  بارها  و  بارها   ، کردیم 
بلند شنیدیم. تشویق ها همیشه  با صدای 
نشان  با  موفقیت  آرزوی  و  لبخند  با 
سه  به  هم  بسیاری  و  بود  همراه  دست 
ما  کاپشن های سواری  رنگی که روی 

وصل شده بود ، اشاره می کردند.
های  رودخ��ان��ه  از  ع��ب��ور  هنگام 
نظیر  بی  آثار   ، مکونگ  و  ای��راوادی 
آن  ما  دیدیم.  را  خود  مشترک  میراث 
سان”  “م��ای  تاریخی  بناهای  در  را 
متعلق به سلسله چامپا ، واقع در ویتنام 
مناطق  در  را  آن  ما  کردیم.  احساس 
معابد  در  دیدیم.  باگان  بودایی  باستانی 
جنوب  آسیای  قلب  در  هندو  باستانی 
نمی  من   ، خانه  از  دور  خیلی   ، شرقی 
خود  اجداد  شجاعت  تاثیر  تحت  توانم 
یادآور  خود  به  دوباره  و  نگیرم  قرار 
غرور  خاندان  از  واقعاً  ما  که  نشوم 

هستیم. پروا  بی  ماجراجویان  آمیز 

سفر
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نکات قابل توجه

تار )سرزمین( شوخ طبع
غذاهای لذیذ راجستان یکی از معروف ترین 

مناطق سراسر کشور است. حتماً نیش را 
امتحان کنید!

گاوصندوق های صحرایی در جیزالمر که 
در زیر اردوگاه ها و در میان تپه های عظیم 

کویر تار اردو زده اید.

قلعه ها و کاخ های بی شماری در داخل و 
اطراف جیپور ، بیکنر ، جودپور و جیزالمر

باال: پیا بهادر ، به همراه دخترش آدیتی. شرکت به عنوان یکی 
از اعضای یک سفر طی شده در جنوب شرقی آسیا، موجب 

شده که بهادر یک مادر با اعتماد به نفس بیشتر، درک بهتر و 
توانمندتر باشد

پایین: یک قایق تک  درختی در رودخانه ایراوادی در میانمار. 
منظره ای فراموش نشدنی برای نویسنده در طی سفر خود

خلوت جنوبی
با وجود جاده های پر پیچ و خمی که در 

میان مناظر سرسبز اوتی و آبشارهای دیدنی 
کودایکانال که در تامیل نادو صعود می کنند 

، این اقامتگاه جنوبی برای استراحت آخر 
هفته بی نظیر است.

اوتی یک شهر تفریحی در کوههای غربی 
گاتز است

بناهای تاریخی قدیمی مانند کاخ میسور و 
کلیسای سنت فیلومینا
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اقامت موقت در هیمالیا
غالباً دشوارترین سفرها بهترین پاداش ها را در بر 
خواهند داشت - مانند این موتور سواری سرشار از 

سوخت آدرنالین در منطقه ارتفاعات هیمالیایی و درست 
در مرکز قلب هیمالیا. با عبور از میان بیش از 5 دره 

متفاوت ، موتور سواری در برخی از سخت ترین جاده 
های هند ، چالشی است که برای قلب های ضعیف 

مناسب نیست. بهترین زمان برای این سفر ، ماه های 
ژوئیه تا اکتبر است.

دلخوشی های شمال شرقی
اگر این سفر را به درستی برنامه ریزی کنید ، می 
توانید تقریباً کلیه مکان های دیدنی و زیبایی را که 

این منطقه برای تماشا عرضه می کند را پوشش 
دهید. از جلگه های جنگلی آسام گرفته تا پل های 

ریشه ای مگاالیا و باالخره گذرگاه های کوهستانی 
آروناچال پرادش ، این سفر همه چیز را نوید می 
دهد. بهترین زمان برای برنامه ریزی برای این 

سفر ، ماه های ژوئیه - اکتبر می باشد. 

خلوت جنوبی
یکی از محبوب ترین سفرهای آخر هفته در جنوب هند 
، رانندگی از بنگلور تا میسور است که می توان آن را 
تا مسیر اوتی و کودایکانال گسترش داد. این مسیر شما 
را از طریق دهکده های عجیب و جالبی عبور می دهد 
که در خود نگه می دارد ، یعنی ماهیت کامال روستایی 

جنوب هند.

تار )سرزمین( شوخ طبع
هیچ راهی بهتر از کاوش در سرزمین باشکوه راجستان 

با تکان های مداوم یک موتور سیکلت وجود ندارد. 
جذابیت روستایی این ایالت، موضوعی است که اگر 

این ایالت را با آرامش خاطر طی نکنید ، از دست 
خواهید داد. با توجه به گرمای شدید فصل تابستان ، 
بهترین زمان برای برنامه ریزی برای این سفر، در 

طول ماه های زمستانی نوامبر- فوریه است.

مسیر: شیمال – اسپیتی – مانالی – له – 
سریناگر )حدود 1522 کیلومتر(

مسیر: بنگلور – میسور – اوتی – 
کودایکانال )حدود 518 کیلومتر(

مسیر: چراپونجی – گواهاتی – تزپور – 
تاوانگ )حدود 660 کیلومتر(

مسیر: جیپور – بیکانر – جودپور – 
جایلسالمر )حدود 870 کیلومتر(

در مسیر هند
بهترین سفر جاده ای در سراسر کشور



چیزی  ندهم  اج���ازه  دیگر  ک��ه  گرفتم 
محدودم کند - خواه هنجارهای اجتماعی 
شده  تصور  های  مسئولیت  و  وظایف   ،
شرایط   ، اندام  تناسب  و  سن  معلولیت   ،
آن  ترین  موذیانه  یا  امتحان  بندی  زمان 

ها، ترس از خودخواه به نظر رسیدن.

سفر آغاز می شود 
سفر ما به خودی خود یک تجربه بود - 
نگرانی  هیچ  زندگی  در  بار  اولین  برای 
کیلومتر  هر   ، نداشتم  مقصدم  مورد  در 
گذاشتیم،  می  سر  پشت  که  را  مسیر  از 
شدم  می  زده  هیجان  ام  توان  اندازه  به 
تقریباً  کل،  در  که  ام  همیشه خوشحال  و 
می  سپری  باید  را  کیلومتر   17,000

کردم.
 800 و  هزار   2 حدود  که  هنگامی 
 ، داشتیم  فاصله  حیدرآباد  از  کیلومتر 
و 300  بود  شده  آغاز  ما  سفر  که  جایی 
در  کوچکی  پاسگاه  موره،  از  کیلومتر 
میانمار  ورودی  دروازه   - هند  م��رز 
فریاد  که  شنیدیم  صداهایی  شدیم،  دور 
از  جمعی  ایندیا!”  “ایندوه!  زدند:  می 
تکان  مان دست  برای  و دختران  پسران 
ما  تشویق می کردند.  را  ما  و  دادند  می 
نیز برای شان دست تکان دادیم. پس از 
میانمار عبور کردیم و در  از  آن، وقتی 

سفر
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دلخوشی های شمال 
شرقی

از صعودهای مرتفع با شیب زیاد در 
ارتفاعاتی که شما را به تاوانگ منتهی 

می کنند تا جاده های نرم و صاف و 
باران خورده اطراف چراپونجی ، این 

سفر برای همه موتور سواران چیزی در 
چنته دارد

بازدید از مناطقی محافظت شده ای شامل 
متراکم ترین جنگل های منطقه مانند 

جنگل های محافظت شده چراپونجی – 
ماوسینرام را نباید از دست داد

بیشتر درباره هن

گذرگاه کاردونگ ال در الداک بخشی از مرتفع ترین جاده ماشین روی دنیا 
بوده و یک نقطه نمادین در سفر جاده ای در منطقه به شمار می رود

اقامت موقت در 
هیمالیا

مناظر در حال تغییر- از دره های سر 
سبز چامبا و کینائور، شما به سمت بیابان 

های سرد اسپیتی ، الهوال و سپس به 
سوی له رهسپار می شوید

صومعه های بودایی دانکار، تابو 
)اسپیتی(، اسپیتوک و سانکار )له(

 پارک های ملی در ارتفاعات باال مانند 
پین ولی و همیس

این گروه در مرز هند و میانمار با مقامات برمه ، پیش از ورود به میانمار
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The author’s journey from 
Hyderabad in India to 

Vietnam via Myanmar, 
Thailand, Laos and Cambodia 

Hyderabad

بزرگراه سه وجهی 1360 هند – میانمار – تایلند )IMT(، یک اقدام مثمر ثمر مربوط به 
هند ، میانمار و تایلند است. این بزرگراه، از موره در مانیپور تا مائه سوت در تایلند را 

از طریق میانمار می پیماید. این مسیر همچنین به عنوان یکی از پر چالش ترین سفرهای 
جاده ای در منطقه ظاهر شده است. یک مدار کامل به همراه بزرگراه IMT ، از طریق 

الئوس و کامبوج تا ویتنام ادامه دارد.

مسیر سه جانبه:
موره )هند(  تامو )میانمار(  کاله میو  نایپیتاو  یانگون

)میانمار(  مائه سوت )تایلند( )حدود 1,630 کیلومتر( 

بزرگراه سه وجهی IMT )هند – میانمار – تایلند(



با  همراه  گردشگری  تور  یک  گرفتن  و 
رانندگی  اما  بود  جالب  بدون شک  راهنما 
خیلی  روستاها  حومه  و  شهرها  میان  در 
رسید.  م��ی  نظر  ب��ه  برانگیزتر  چالش 
رانندگی موتور سیکلت 400 سی سی که 
شکافد  می  هم  از  را  شما  پای  زیر  جاده 
حدود  طی  با   ، کشور  شش  ط��ول  در   ،
وجهی  سه  بزرگراه  در  کیلومتر   17000
جدید هند - میانمار - تایلند که تازه تاسیس 
ماجراجویی  یک  صورت  به   ، بود  شده 

آمد. به چشم می  العمر  مادام 

گام  اولین 
روزه  چند  سواری  موتور   ، زمان  آن  تا 
ام دور  برای  آنقدر  باز  بزرگراه های  در 
نمی  اجازه  به خودم  که حتی  بود  ذهن  از 
بودن  مادر  ها  سال  کنم.  امتحانش  دادم 
ریسک  روحیه  بودن  همسر  و  کارمند   ،

پذیر من را از بین برده بود.
زمانی  تا  من  مهار  و  کاری  مالحظه 

دختر  ادی��ت��ی،  ناگهان،  که  یافت  ادام��ه 
ام  وسایلم  من  چرا  که  پرسید  بزرگترم 
نظر  به  نکردم.  بندی  بسته  سفر  برای  را 
که  همانطور  اش  خیره  نگاه  رسید  می 
پیچ  ام  ابروهای اش را برای  بازیگوشانه 
تاب می داد سعی دارد به من بگوید “برو 
و کار بزرگی انجام بده یا در خانه بمان”. 
می دانستم، من در همان لحظه فهمیدم که 
فقط   ، بود  خواهد  ترین  سخت  قدم،  اولین 

باشد. مثال زدنی  باید یک جهش 
کلمات  ک��ام��ل  تاثیر  بعد  هفته  چند 
به  وقتي   ، برگشت  من  سوی  به  دخترم 
یك   ، بودیم  کرده  آغاز  را  حرکت  خوبی 
در  واقع  تاریك  و  بکر  جنگل  یك  در  شب 
زیر  در  میانمار  غرب  در  اراكان  دامنه 
یک درخت متوقف شدیم. این ساعت شب 
آماده  میز  روی  را  شام  داشتم   ، خانه  در 
می کردم. اما ، در اینجا ، در این کشور 
جزئی  گرفتم  تصمیم  که  روزی  به   ، زیبا 
از این سفر باشم فکر کردم. وقتی تصمیم 

سفر
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راهبان جوان بودایی در 
الئوس شمالی در حال 

دوچرخه سواری از منظر 
دور می شوند



که  تصمیمی  هر  کنیم  می  تصور  ما 
معراج  یک  بر  مبتنی  گیریم  می  امروز 
تاثیر  دنیا  اتفاقات  از  که  است  عمومی 
آوریم  می  یاد  به  ندرت  به  گیریم.  می 
تصمیمات  تأثیر  و  خودمان  آگاهی  که 
من  کنیم.  لحاظ  آن  روی  بر  را  خ��ود 
در  انفرادی  سفر  از  پس  خصوص  به 
درک  آسیا  در  دیدنی  مناطق  از  بعضی 
همیشه  خودم  از  رضایت  که  ام  کرده 

باعث می شود احساس بهتری نسبت به 
تصمیم های خود ، و در نتیجه به طور 

باشم.  داشته  کلی خودم 
در  حضور  فرصت  وقتی  بنابراین، 
یک سفر )رفت و برگشت( با سه همراه 
زن دیگر با موتور سیکلت از حیدرآباد 
تقریباً   ، به ویتنام در مقابلم قرار گرفت 
بازدید  رسید.  می  نظر  به  واقعی  غیر 
فرودگاه  در  فرود  با  مان  همسایگان  از 
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ما شمال شرقی هند را به عنوان دروازه ای برای ورود به آسیای جنوب شرقی 
توسعه می دهیم. ابتکاری که با هدف عملی کردن الیحه سیاست شرق هند در حال 
اجرا است. بزرگراه هند - میانمار و تایلند ، یعنی بزرگراه سه جانبه ، از ایجاد یک 
اتصال یکپارچه اطمینان کسب خواهد کرد. با اتمام بزرگراه ، تجارت و گردشگری 

شکوفا شده و سنت ها نیز تقویت می شوند.
نارندرا مودی
نخست وزیر هند

نویسنده )راست دور( 
به همراه موتور 

سواران همسفر خود 
جای بهاراتی، شیلپا 

باالکریشنان و ای اس دی 
شانتی )چپ به راست( 
در لحظه ورود شان به 

سفارت هند در هانوی ، 
پایتخت ویتنام



مدت هاست تأکید می شود که در جزئیات کشور پهناور ما رنگ های واقعی و پر جنب و 
جوش آن نهفته است. پیا بهادور سفر خود را از قرار گرفتن در یک کار بی تحرک تا تبدیل 

شدن به یک کاووش گر ماجراجو آغاز می کند و نشان می دهد که چطور موتور سواری می 
تواند بهترین راه برای کاوش عمیق در هر کشور و همچنین درون خود باشد

حکایتی بر
 روی دو چرخ

سفر
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طی چند سال گذشته ، 
سفر با موتور سیکلت در 
هند نسبتا متداول شده است
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نیاز زمان

هنگام حضور در شغل مشاوره در لندن 
، کریشا شاه خود را تا حدودی با کمبود 
مواجه  توجه  جالب  ای  حرفه  ارتباطات 
آن  گیری  شکل  برای  راهی  هیچ  و  دید 
در  شکسته  حفره  ای��ن  او  نکرد.  پیدا 
شبکه را برای میشال، برادرش و بنیان 
این  داد.  توضیح  دیسکو  مشترک  گذار 
ایجاد  برای  را  خود  تالش  بالفاصله  دو 
که  دهند  می  انجام  اجتماعی  شبکه  یک 
می  مشاغل  و  ها  برند   ، اف��راد  آن  در 
همکاری   ، کرده  کار  یکدیگر  با  توانند 

کنند. و چیزهای جدیدی کشف  داشته 
مناسب  اف��راد  یافتن  چالش  “اولین 
برای  تالش  در  ما  کردند  درک  که  بود 
بلکه  نیستیم  شغلی  پورتال  یک  ساختن 
تأمین  برای  تلفیقی  بستر  یک  دنبال  به 
دنبال  به  که  هستیم  شخصی  نیازهای 
دهد.  می  ارائه  را  شغلی  یا  و  بوده  کار 
شکل  را  ای  جامعه  توانستیم  تدریج  به 

ایجاد کنیم. دهیم ، طراحی کرده و 
اج��ازه  خ��ود  اع��ض��ای  ب��ه  دیسکو 
نمایش  به  را  خود  کارهای  تا  دهد  می 
می  آیا  که  بگیرند  تصمیم   ، بگذارند 

شاه  کریشنا 
مدیر عامل و یکی از بنیان 

دیسکو گذاران، 

ایجاد یک بستر  دستاوردها: 
شبکه ای حرفه ای فراگیر

اشتغال  کارمزدی  صورت  به  خواهند 
این  در  رسمی  طور  به  یا  باشند  داشته 
زمینه مشغول به کار شوند ، از جلسات 
مشاوره آفالین برای غلبه بر چالش های 
برنامه  در  همچنین  و  ببرند  بهره  کاری 
به  شاه  کنند.  شرکت  خود  منتخب  های 
“هند  ده��د  می  توضیح  خالصه  ط��ور 
در  اساسی  تحوالت  و  بازنگری  آماده 
است.  اجتماعی  های  شبکه  و  کار  نحوه 
و  فراگیرتر  استخدام  های  شیوه  به  ما 
بیشتر  شفافیت  داریم؛  نیاز  تری  متنوع 
و  مشارکتی  م��دی��ری��ت  ه��ای  سبک   ،
سازی  شبکه  مشاغل.  طیف  گسترش 
به معنای پوشیدن کت و شلوار و  دیگر 

ارائه کارت ویزیت نیست. “ 

در جهت عقربه های ساعت از سمت چپ: اجرای موسیقی در 
Y3K: رویداد پالنت الست و فوند سازمان یافته توسط دیسکو 
در فوریه 2020؛ یک میز گرد در یکی از رویدادهای شبکه 

دیسکو؛ کریشا شاه ، از بنیان گذاران دیسکو

او که فارغ التحصیل از موسسه ی 
ارتباطات جمعی هند است، با مای سیتی 

لینکز، یک نشریه چکیده مستقر در 
بوداشوار و نیز روزنامه دپیونیر همکاری کرده است. او از 

موسیقی لذت می برد، عاشق کتاب است و دوست دارد در 
مورد سفرهای خود، موسیقی، و هر موضوعی که او را تحت 

تأثیر قرار می دهد، بنویسد.
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هیچ چالشی خیلی بزرگ نیست

امروز ، هر آنچه را که ما انجام می 
نوعی  به  کنیم  می  استفاده  یا  دهیم 
تحت تأثیر دنیای دیجیتال قرار گرفته 
توسعه  دیجیتال  فناوری  توسط  یا  و 
 ، نکته  این  به  توجه  با  است.  یافته 
ساویتا کوتان، یک مشاور بهداشت و 
درمان با تجربه کار در ایاالت متحده 
بسترهای  ان��واع  از  یکی  اروپ��ا،  و 
عنوان  با  را  پزشکی  مداوم  آموزش 
کرد  تاسیس   )CME( اومنیکوریس 
که در سال 2016 جهت تأمین اتحادیه 
یافت.  یکپارچه پزشکی کشور توسعه 
با  تا  کند  می  تالش  اومنیکوریس 
فیلم  طریق  از  علمی  محتوای  ارائه 

، موجب  پزشکان  برای  رایگان  های 
تکامل و بهبود وضعیت مراقبت های 
اجرای  برای  شود.  هند  در  بهداشتی 
هشت  با  بستر  این   ، عمل  ابتکار  این 
موسسه  و  انجمن   35 و  ایالتی  دولت 
است.  کرده  همکاری  معتبر  پزشکی 
یک  وجود  متوجه  “من  افزاید  می  او 
هند  پزشکی  های  مراقبت  در  شکاف 
منابع  و  وقت  غالباً  ما  پزشکان  شدم. 
و  ها  همایش  در  شرکت  برای  اندکی 
بستر  این  دارند.  پزشکی  سمینارهای 
خبرگان  و  متخصصان  ت��وان��د  م��ی 
را  کشور  سراسر  از  پزشکی  دانش 
برای ایجاد یک مرکز عمیق دانش و 
ایجاد ثبات و پایداری گرد هم آورد.”

کوتان  ساویتا 
اومنیکوریس گذار،  بنیان 

دستاوردها: نرم افزاری 
را تاسیس کرده که به 

پزشکان کمک می کند 
دانش خود را به صورت 

دهند بسط  دیجیتالی 

هند به خاطر داشتن باالترین درصد از خلبانان زن مشهور است و همچنین 
در حال حاضر، برای مقدور ساختن زنان به ایفای نقش های برتر در ارتش 

شناخته می شود. کشور در جهت درستی حرکت می کند 

ساویتا کوتان و پریانک جین، بنیان گذاران مشترک اومنیکوریس
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داستان موفقیت پان - ایندیا

میز  چ��ه��ار  ب��ا   2004 اکتبر  در  آن��چ��ه 
برکات  با  و  بائوگ  کورسو  در  کوچک 
شد  آغاز  بمبئی  در  مسمان  خانواده  وافر 
شیرینی  پیشروترین  از  یکی  ام��روز   ،
کایناز  اما  است.  کشور  در  ها  فروشی 
مشهور  چهره  ه��ارچ��ان��درای،  مسمان 
از  فروتنی  با  تئوبروما،  فروشی  شیرینی 
خودداری  موفقیت  این  اعتبار  کل  گرفتن 
را  اعتبار  “این  گوید:  می  وی  کند.  می 
که  دهم  اختصاص  مادرم  و  پدر  به  باید 
امروزه  آنچه  به  آغاز کرده و  برند ما را 
رشد کرده ، تبدیل شده است. من فقط این 

ایده را به پیش بردم. “
رونق  خانواده  در  پز  و  پخت  بساط 
دارد. مادر کایناز با پخت کیک و شیرینی 
و تهیه دسر ، یک تجارت خانگی کوچک 
فروش  بازار  ایده  است.  انداخته  راه  را 
که  شد  مطرح  هنگامی  بار  اولین  برای 
یک  از  بهبودی  دوران  در  هارچاندرای 
آسیب دیدگی بود. او می افزاید: “ما بحث 
وقت  تمام  تجارت  یک  شروع  مورد  در 
توافق كردیم غذاهایی  ما  آغاز کردیم.  را 

کایناز ماسمان – 
هارچاندرای

بنیان گذار، شیرینی فروشی 
تئوبروما

دستاوردها: یک تجارت 
خانگی کوچک را تبدیل به 

برندهای  از مشهورترین  یکی 
شیرینی فروشی هند کرد

باال: )چپ به راست( 
کیک آب پرتقال کالسیک 

تئوبروما و توپک های 
ترافل شکالتی خوشمزه

پایین: خواهران کایناز 
)چپ( و تینا مسمان، بنیان 

گذاران تئوبروما

كنیم  سرو  داشتیم  دوست  خودمان  كه  را 
نیز  دیگر  چیزهای  فکر  به  زود  خیلی  و 

“ افتادیم. 
چندین  دارای  تئوبروما   ، ام���روز 
 ، اما  است.  کشور  سراسر  در  فروشگاه 
این دستاورد تنها با روبرو شدن با چالش 

یافت. تحقق  پیش رو  های 
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ارتباط مجدد با ریشه ها

یک  ساختن  برای  آگ��اروال  دیكشا  که  آنچه  تمام 
موقعیت بی نظیر برای خود در صنعت گردشگری 
استعماری  ییالقی  ی  خانه  یك   ، داشت  نیاز  هند 
متعلق به قرن نوزدهم به نام کلود اِند در موسوری و 
ایمان به رویاهایش بود. هنگامی که آگاروال برای 
اولین بار آن ساختمان را دید ، نابود و فروپاشیده 
بود و او این خانه ییالقی را به صورت اقامتگاه 
جنگلی کلود اِند درآورده و آن را مبدل به یکی از 
بهترین اقامتگاه های مورد توجه بوتیک در منطقه 
کرد. این تفرجگاه با یک جنگل 2 هزار هکتاری 
از بلوط و سدر احاطه شده است که منزل تقریباً 

40 گونه از گیاهان و 103 گونه جانوران است!
مکان دور افتاده این ملک به چالش هایی برای 
حفاظت و نگهداری منجر شد ، اما آگاروال مشکل 
کمبود آب را از طریق برداشت آب باران حل کرد 
در حالی که پانل های انرژی خورشیدی ، مشکالت 
مربوط به انرژی را از میان بردند. اجتماع محلی 
چوپانان در طی ماه های هر زمستان به هرس و 
کود دهی طبیعی جنگل پرداخته و تالش های وی 
این  به مردم منطقه  تردد  قابل  برای ساخت جاده 
امکان را داد تا به رشد و پیشرفت در تجارت نیز 

بپردازند.

آگاروال دیکشا 
کلود  اقامتگاه جنگلی  مدیر، 

اِند

تنهایی  به  دستاوردها: 
باستانی  بنای میراث  یک 
را ترمیم، و محیط زیست 

پیرامون آن را حفظ کرد

اقامتگاه جنگلی کلود اِند در میان 
جنگل های بلوط در موسوری

خواهران دیکشا و دیویشا 
آگاروال، سرپرست امور 

اجرایی در اقامتگاه کلود اِند

زن مدرن هندی - آگاه ، 
تحصیل کرده و توانمند ، 

با موفقیت به تعریف مجدد 
نقش ها و مسئولیت های 

خود پرداخته است ، خواه 
این تغییر در مقامات اصلی 
در نیروهای دفاعی باشد و 

یا دارا بودن سهمی عمده در 
تولید ناخالص داخلی کشور
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فراهم کننده معیشت صنعتگران باشد. “روشی 
خاطر  اطمینان  صنعتگران  به  توانستیم  ما  که 
بنابراین ما  آنها بود.  امنیت شغلی  دهیم ، حفظ 
آنها  های  خانواده  همچنین  و  جوتی  سازندگان 
فرزندان  تحصیل  از  همچنین  داده  اسکان  را 
شان حمایت می کنیم. من همیشه احساس کرده 
برای  باید  زیبایی  این  به  کاردستی  یک  که  ام 
که  معتقدم  و  باشند  آفرین  افتخار  صنعتگرانش 

انجام دهیم.” ایم چنین کاری را  توانسته  ما 

مان  شیرین 
بنیان گذار، نیدل داست

دستاوردها: احیای یک صنعت دستی در حال انقراض

واقعیت این است که اگر هیچ چیز دیگری را در نظر نگیریم و مرکزیت اجتماعی آن 
ها را نیز دست کم بگیریم ، زنان حداقل نیمی از آسمان را در اختیار دارند. این تحقق 

تالش های ما را به سمت برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سوق داده است.
دکتر اس جایشانکار
وزیر امور خارجه

در جهت عقربه های ساعت از باال: حساسیت های طراحی جدید و رنگارنگی به جوتی های سنتی اضافه می شود؛ شیرین 
مان سانگا ، بنیانگ ذار نام تجاری نیدل داست؛ افزودنی های رنگارنگی که به جوتی های سنتی، ظاهری مدرن می بخشند
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احیا هنر 

شیرین   ، نساجی  هنر  احیای  عصر  در 
ها  جوتی  روی  تمرکز  به  تصمیم  مان 
)نوعی کفش سنتی تخت صاف( گرفت. 
و  احیا  هدف  با   2014 مه  ماه  در  او 
به  کیفیت  با  های  جوتی  دوباره  معرفی 
زن  ب��رای  روز  مد  گزینه  یک  عنوان 

مدرن ، نیدل داست را تاسیس کرد.
مخالفان  مانع  از  شهامت  با  م��ان 
عبور کرد و به اظهارنظرهای منفی که 
کند  نمی  پیدا  را  کسی  دیگر  گفتند  می 
برای  او  نداد.  اهمیتی  بپوشد،  که جوتی 

کرد.  ریزی  برنامه  صنعتگران  یافتن 
صنعت  یک  جوتی  “ساخت  گفت:  وی 
ها  نسل  که  است  ماهرانه  بسیار  دستی 

است. شده  منتقل 
کرد  پیدا  را  صنعتگران  تنها  نه  او 
و  برد  بهره  آنها  های  مهارت  از  بلکه 
سلطنتی  قدیمی  های  الگوهای  ظرافت 
و  خالقانه  طراحی  های  حساسیت  با  را 

کرد. ادغام  گلدوزی  الگوهای 
هم  توانسته  که  کند  می  افتخار  او    
یک هنر در حال مرگ را احیا کند و هم 

با غلبه بر موانع فرهنگی و تعریف مجدد پارامترهای انجام تجارت ، زنان 
کارآفرین بر جوامع تأثیر مثبت می گذارند و بسترهای رشد و توسعه اقتصادی 

و اجتماعی در هند را به وجود می آورند

برخی از طرح های 
مربوط به جدیدترین 

مجموعه جوتی از نیدل 
داست



  |      | | دور نماي هند       |  49

هندوستان  معاصر  زن  که  نیست  شکی 
خود  از  درستی  تصویر  ترسیم  برای 
بسیاری  های  دگرگونی  دستخوش   ،
شده است ، تصویری که اکنون جامعه 
بیند.  می  اصلی  الگوی  یک  عنوان  به 
 ، مودی  نارندرا   ، هند  وزیر  نخست 
 ، دارد  باور  مفهوم  این  به  عمیقا  نیز 
وی  که  است  دلیل  همین  به  احتماالً  و 
در روز زن )8 مارس 2020( کنترل 
اجتماعی خود  حساب های رسانه های 

به  پیروان  از  نفر  ها  میلیون  با  را 
 ، داد  اختصاص  بخش  الهام  زن  هفت 
سفر  با  است  ممکن  آنها  که  طوری  به 
 ، تحوالت  و  تغییر  ایجاد  برای  خود 
این زنان  باشند.  این کشور  الهام بخش 
های  مدل  تنها  نه  که  هندی  کارآفرین 
تجاری موجود را مختل کرده اند، بلکه 
با  ارتباط  در  نیز  را  موضوع  چندین 
زندگی  روش  و  جامعه  زیست،  محیط 

ما مورد توجه قرار دادند.

هند در همه مناطق کشور شاهد حضور زنان موفق برجسته است. این زنان 
در طیف وسیعی از بخش ها کارهای منحصر به فردی انجام داده اند. نبردها و 
آمال و آرزوهای آنها باعث انگیزه میلیون ها نفر می شود. بیایید دستاوردهای 

چنین زنانی را مورد تکریم قرار داده و از آنها یاد بگیریم.
نارندرا مودی
نخست وزیر هند

نخست وزیر هند نارندرا مودی و وزیر اتحادیه پیشرفت زنان و کودکان و منسوجات اسمریتی ایرانی به همراه دریافت کنندگان جایزه ناری شاکتی 2020
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یک زن به هیچ چیز بیش از اعتقاد راسخ و اراده خود برای خرد کردن سقف های شیشه ای 
نیاز ندارد. از ورود به شغلی که به طور سنتی تصور می شود دامنه یک مرد است و تبدیل 
میراث خانوادگی به یک سرمایه گذاری پایدار تا تغییر نحوه نگاه ما به آموزش پزشکی در 
هند ، زنان کلیشه ها را در هم شکسته و بازی را به سمت بهتر شدن تغییر داده اند. در اینجا 

پنج زن کارآفرین از این گروه را معرفی می کنیم

پیشتاز با مثال

توسط: شراباستی مالک
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وینایاک سوریا سوامی یک روزنامه نگار مستقر 
در دهلی است. وی دارای مدرک مهندسی مکانیک 

است و به عنوان کارآموز کشتی سازی با نیروی 
دریایی هند همکاری کرده است. او که در دوران نوجوانی نیز یک 
نویسنده پاره وقت بود، به روزنامه نگاری روی آورد تا شور خود 

برای نوشتن و مسافرت را دنبال کند.

گرفتن شکل 
امروزه در خانه های روستایی راجستان 
، صنعتگران فرزندان خود را تشویق به 
می  خود  دستی  صنایع  تمرین  و  مطالعه 

کنند.
وضعیت   ، انگیزه  با  صنعتگران 
یک  و  ک��رده  پ��ای��دار  را  خ��ود  معیشت 
حمایت  با  ن��وآوران��ه  پشتیبانی  سیستم 
صنایع  این  که  کنند  می  تضمین  دولت 
حال  در  و حفظ می شوند.  ترویج  دستی 
به  نسبت  ها  شرکت  ابتکارات  حاضر 
بیشتر  اجتماعی  پذیری  مسئولیت  ایجاد 
ایجاد  ب��رای  آنها   ، ان��د  ش��ده  تر  متنوع 

هستند.  متمرکز  بهتر  روستایی  اقتصاد 
جوامع روستایی به صدایی احتیاج دارند 
که آنها را در دنیای خارجی درک کند و 
این فرایند اتصال  سازمان ها امروز در 
مسیر های داخلی و خارجی کشور ما به 

تبدیل می شوند. تسهیل گرانی متعهد 

امروزه سازمان های هند برای ایجاد یک تغییر و تحول خالقانه که بستر 
گسترده تری را برای صنایع دستی جوامع محلی ایجاد می کند، با هنرمندان 

سراسر جهان همکاری می کنند

چپ به راست: مجموعه 
نیال ایکس آنا ولنتایل در 

حال نمایش

نخ های کتان و تجهیزات 
مورد استفاده برای 

زندگی بخشیدن به طرح 
های خالقانه بر روی 

فرش های دستباف
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تصویر می کشند. سیبیچ اظهار می دارد 
آثار هنری هستند. من می  “این فرش ها 
کنند  می  نگاه  آنها  به  که  افرادی  خواهم 
حساسیت   ، کنند  می  استفاده  آنها  از  و 
درک  را  غنی  بسیار  سرزمین  یک  های 
کار  از  م��ردم  که  خواهم  می  من  کنند. 
سخت و دشواری که هر یک از این آثار 
 ، اند  کرده  کامل  نظیری  بی  شکل  به  را 

قدردانی کنند. “
مجلل  ل��ب��اس  ط���راح   ، ولنتاین  آن��ا 
با  گسترده  ط��ور  ب��ه  ک��ه   ، بریتانیایی 
کار می  در راجستان  نساجی  صنعتگران 

تایید می کند.  پایداری را  کند ، نیز اهمیت 
نسبت  ما   که  “همانطور  گوید  می  ولنتاین 
تنها  نه  تر می شویم،  آگاه  به محیط زیست 
تهیه  کجا  اینکه  و  خریم  می  آنچه  به  نسبت 
شده، بلکه نسبت به اینکه یک قطعه پارچه 
چند بار قابل استفاده است نیز، آگاه تر می 
با  ای  مجموعه  در  تازگی  به  او  شویم،” 
دستباف  سنتی  های  تکنیک  نمایش  هدف 
هاوس  نیال  با  طبیعی  نیلی  های  رنگ  و 
 ، بامفورد  لیدی  توسط  و  کرد  همکاری 
رئیس بنیاد لیدی بامفورد ، به صنایع دستی 

راجستان معرفی شد.

من عاشق زیبایی نواقص موجود در یک اثر هنری دستی هستم. به عنوان مثال ، 
در مقایسه با پارچه های دست بافت هندی که هر چه کهنه تر می شوند احساس 

بهتر و بهتری ایجاد می کنند، هیچ چیز بر روی پوست حس بهتری ندارد. 
آنا ولنتاین
طراح انگلیسی

یک صنعتگر در حال 
استفاده از کارگاه 
بافندگی سنتی برای بافت 
فرش در راجستان
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گام بعدی
شکوفایی  و  مطابقت  برای  که  است  مهم 
معاصر،  دوران  در  دس��ت��ی  ص��ن��ای��ع 
آن��ورادا  ش��ود.  ایجاد  آنها  در  تغییراتی 
گوید  می  هاوس  نیال  سرپرست  سینگ، 
این  ترجمه  آثار،  پایداری  و  حفظ  “کلید 
ام��روز  دنیای  گویش  به  دستی  صنایع 
 ، درک   ، صبر  مستلزم  امر  این  اس��ت. 
و  سنتی  اشکال  برای  هم  اشتیاق  و  تعهد 
آن  از  توانیم  می  ام��روز  آنچه  برای  هم 
همچنین  سازگاری  آوری��م،”  دست  به  ها 

نمایش  معرض  در  گرفتن  ق��رار  شامل 
است. جهانی 

مشهور  ط��راح  یک   ، سیبیچ  ماتئو 
برای  طراحی  تجربه  یک  در   ، ایتالیایی 
دستباف  ف��رش  از  ای  مجموعه  خلق 
طراحی  حساسیت  با  مطابق  آوان��گ��ارد 
ایندیا  راگز  جیپور  سازمان  با  اروپایی، 
با  ها  فرش  این  ک��رد.  همکاری   )JRI(
سبک  به   ، ووندرکامر  جیپور  عنوان 
معماری  و  اند  شده  بافته  راجستانی  سنتی 
به  را  ایالت  ای��ن  ی  وی��ژه  ه��ای  سنت  و 

طرح های مشابه ، رنگ های همانند و ابعاد مساوی منجر به دو محصول بسیار 
متفاوت می شوند چرا که با دست کار شده اند. در نهایت، افکار و درک خود بافنده 

در فرش بافته می شود. این چیزی است که من واقعاً مایل به بازگشت آن هستم.
ماتئو سیبیچ
طراح ایتالیایی

چپ به راست: ویترینی از 
اثاثیه منزل با رنگ های سنتی 

از نیال هاوس؛ فرشی که از 
مکان نگاری شهر جیپور الهام 

گرفته است
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مداخله  نوع  هر  برای  ها  ارزش  این  از 
و  بوده  سازگارتر  آنها   ، کنیم  استفاده  ای 

تغییر و تحوالت هستند.” پذیرای  بیشتر 

تولید تسهیل 
امروزه سازمان ها پذیرفته اند که اجازه ی 
داشتن آزادی در خالقیت برای صنعتگران 
فرد  به  منحصر  نتایج  آوردن  دست  به   ،
مثال  عنوان  به  کند.  می  پذیر  امکان  را 
کارآفرینی  برنامه  توسط  که  را  کارهایی 
سازمان  توسط   )Doorstep( دوراستپ 
شده  انجام   )JRI( ایندیا  راگ��ز  جیپور 
مواد  تنها  نه  که  گیرید  نظر  در  را  است 
کارگاه  مانند  الزم  تجهیزات  بلکه  اولیه 
بافندگی ، نخ و غیره را به همراه آموزش 
در  زنان  برای  کیفیت  با  ای  حرفه  های 

خانه  آستان  به   ، بافنده  خانواده  یک 
های  ف��رش  ده��د.  می  ارائ��ه  صنعتگر 
به سراسر  و  تحویل گرفته  تمام شده را 
حاصل  سود  و  کنند  می  جهان  صادر 
برداشتن  میان  از  با  فرش  ف��روش  از 
به بافندگان منتقل می  دالالن، مستقیماً 

شود.
نیال هاوس از یک رویکرد دو طرفه 
است  این  اول  رویکرد  کند.  می  پیروی 
تولید  و  مستقیم طراحی  توسعه  که روی 
تولید  صنعتگران  برای  و  کرده  تمرکز 
اشتغال می کنند. رویکرد  دوم ، فضای 
در  ه��اوس  نیال  مرکز  در  نمایشگاهی 
توانند  می  صنعتگران  که  است  جیپور 
ترویج  گذاشته،  ویترین  در  را  آثار خود 

کرده ، تبلیغ کنند و به نمایش بگذارند.

جوامع روستایی به صدایی احتیاج دارند که آنها را در دنیای خارجی 
درک کند و امروز سازمان ها در این فرایند به تسهیل گرانی متعهد 

تبدیل می شوند

چپ به راست: مراحل مختلف 
تولید برای خلق یک فرش 

دستبافت

طراحی فرش از طریق فرایندی 
ظریف و پر دردسر در خانه 
های زنان روستایی متعلق به 

جوامع صنعتگران آغاز می شود

 )JRI( بنیاد جیپور راگز ایندیا
برای تأمین معیشت زنان در 
سراسر روستاهای دورافتاده 

راجستان تالش کرده است
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سال گذشته ، یک قالیچه رنگارنگ به نام 
ساوان کا لهاریا پس از آنکه برای طراحی 
جایزه  برنده  صنعتگر  ف��رد  به  منحصر 
 2019 ی��ورو  محصول  ط��راح��ی  معتبر 
یافت.  دست  توجهی  قابل  شهرت  به   ، شد 
پارواتی و بهاگچاند از روستای ککری در 
بودند  جایزه  این  ی  برنده  جیپور  نزدیکی 
را  فرد  به  منحصر  طراحی  تجربیات  که 
شناسد.  می  رسمیت  به  جهان  سراسر  از 
سنتی  دستباف  فرش  بافنده  جامعه  اعضای 
جنب  پر  فرش  نفر،  دو  این   ، ایالت  این 
در  زنده  طبیعت  از  الهام  با  را  جوشی  و 
بیابانی خود خلق کردند. این  اطراف خانه 
زوج می گویند که این اولین باری بود که 
شد  می  داده  مطلق  خالقیت  آزادی  آنها  به 
طرحی  خاطر  به  ستایش  از  حجم  این  و 

زیادی  شجاعت  آنها  به   ، کردند  خلق  که 
است. بخشیده 

که  هستند  بافندگی  جامعه  اعضای  آنها 
 )JRI( ایندیا  راگز  جیپور  سازمان  توسط 
حمایت می شوند که برندی با قدمت چهار 
های  سنت  حفظ  با  مترادف  و  ب��وده  دهه 

قدیمی نساجی هند می باشد.
زنده  راس��ت��ای  در  که  دیگری  گ��روه 
جوش  و  جنب  پر  های  سنت  داشتن  نگه 
هنری راجستان و حمایت از خانواده هایی 
هستند،  کار  به  مشغول  مسیر  این  در  که 
است.جوهی  هاوس  نیال   ، کند  می  تالش 
در  صنعتگران  توسعه  سرپرست  پاندی، 
جامعه  “هر  گوید  می  هاوس  نیال  سازمان 
هنری سنتی احساس غرور و باور خاصی 
نسبت به شیوه زندگی خود دارد و اگر ما 

ساوان کا لهاریا به همراه طراحان خود بهاگچاند و پاروات. این  فرش برنده جایزه برنز در طراحی محصول اروپا شد

این مراکز )از 
تعالی( به کار 

کسانی که با بخش 
نساجی و صنایع 

دستی مرتبط هستند 
، رونق بخشیده و 
سهم عمده ای نیز 
در رونق بخشیدن 

به هند دارند.
نارندرا مودی
نخست وزیر هند

خالقیت روح ما 
است ، انگیزه ما 

هرگز ایجاد حداکثر 
تعداد فرش ها 

نبوده ، بلکه خلق 
چیزی است که نمی 
توان آن را دوباره 

ساخت. این طراحی 
و خالقیت من 

است ، یک ماشین 
بافندگی برقی هرگز 
نمی تواند این کار 
را دوباره بسازد.

بهاگچاند
بافنده فرش از راجستان
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احیای یک میراث صنایع 
دستی فقط به انجام یک هنر 

باستانی محدود نمی شود. این 
مسئله به معنای متناسب ساختن 

شیوه هنری باستانی با دوران 
معاصر با در بر داشتن آزادی 

مطلق در خالقیت و در عین 
حال، پایدار نگه داشتن شیوه 
کار است. به همین دلیل است 
که برخی از برند ها کار خود 

را به صنعتگران روستایی 
راجستان سفارش می دهند

سنت های
امروز

توسط:  وینایاک سوریا سوامی

فرشی متعلق به مجموعه 
جیپور ووندرکامر با 
طراحی ماتئو سیبیج
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مانند  مدرنی  های  بازی  که  حالی  در 
بازی   ، دارند  وجود  بوکس  و  فوتبال 
زندگی  ب��رای  ه��م  هنوز  سنتی  ه��ای 
شایسته  کشور  سراسر  در  روزم��ره 
اینسوکنوار  مثال  عنوان  به  هستند. 
بگیرید  نظر  در  را  میزورام  به  متعلق 
شرکت  آن  در  که  اس��ت  ورزش��ی  که 
که  حالی  در  کنند  می  سعی  کنندگان 
را  چوبی  ش��یء  یا  بامبو  شاخه  یک 
هول  را  یکدیگر  دارند،  نگه  دست  در 
های  بازی  شاهد  هند  شمال  در  دهند. 
کشتی  یا  )پهلوانی  کوشتی  مانند  سنتی 
گرگم  بازی  )یک  ثور  هستیم؛  گیری( 
مناطق  در  که  باز  فضای  در  هوا  به 
بازی می  آیودیا در شمال هند  اطراف 
رزمی  هنر  )نوعی  اسکوای  و  شود( 
اس��ت(.  کشمیر  در  آن  خاستگاه  که 
راه  یافتن  دنبال  به  وقتی  ام���روزه، 
حال،  زم��ان  ب��رای  مناسب  هایی  حل 

های  بازی  این   ، نگریم  می  گذشته  به 
اهمیت  حائز  آنها  مناسبت  و  سنتی 
سازمان  و  دول��ت  ش��ود.  می  بسیاری 
بازی  این  حفظ  برای  خصوصی  های 
حالی  در  ان��د.  برداشته  هایی  گام  ها 
های  قالب  در  ای  تخته  های  بازی  که 
 ، شوند  می  متولد  دوب��اره  دیجیتالی 
که  است  شده  خواسته  نیز  مدارس  از 
در  باستانی  های  بازی  در  را  کودکان 
فضای باز مانند سیالمبام، ماالکامب و 

دهند. آموزش  گاتکا 

باال: یک داور در حال آغاز بازی اینسوکناور در میزورام. این بازی مربوط به مسابقه طناب کشی دوران مدرن است؛ 
پایین: یک تخته برای بازی تامیل به نام پاالنکولی آتام

آبیشک دوبی، از روزنامه نگاران ورزشی 
پیشکسوت هند است که، به مدت بیش از 51 سال 

در حال پوشش دادن رویدادهای ورزشی بین 
المللی بوده است. او نویسنده سه کتاب تحسین برانگیز بوده و در حال 

حاضر ، به عنوان مشاور ملی در شبکه تلوزیونی دولتی هندی پراسار 
بهاراتی اسپورتز مشغول به فعالیت می باشد.

41



ورزش

  |      | | دور نماي هند       |  

از  نمونه  چند  واقع  در  اند.  شده  ساخته 
هدف  با  ن��ادو  تامیل  محلی  ه��ای  ب��ازی 
اجرا  عینی  های  مهارت  و  حافظه  تقویت 
پولی  آدو  و  آتام  پاالنکولی   – شوند  می 
هولی  نام  به  شده  شناخته  )همچنین  آتام 
گاتا در کارناتاکا و پولی جودام در آندرا 
پرادش( دو نمونه از آنها هستند. اولی که 
کم عمق  فنجان  با هفت  تخته  دو ستون  به 
)سنگ  ها  سکه  تشبیه  ب��رای  اشیایی  و 
ریزه ، دانه یا صدف( نیاز دارد ، توسط 
در   ، شود  می  اجرا  بازیکن  چهار  یا  دو 
قوانین  از  ای  مجموعه   ، دومی  که  حالی 
بزها  نماینده  های  سکه  شامل  جالب  نسبتاً 

باشد! ببرها می  و 
این  از  قابل توجهی، بسیاری  به شکل 
حال  در  خانه،  داخل  باستانی  های  بازی 
بسترهای  روی  بر  دیگر  ب��اری  حاضر 

متولد می شوند.  آنالین  بازی 
 

رنگ و بوی محلی
در  بازی  چندین  تولد  محل  همچنین  هند 

با  جهان  سراسر  در  که  است  باز  فضای 
آنچه  شوند.  می  شناخته  مختلف  های  نام 
بقیه جهان آن را به عنوان بگیر و پرتاب 
کاربی  بخش  ساکنان   ، شناسند  می  کن 
 – دوب  را  آن  آسام،  به  متعلق  آنگلونگ 
ِکل می نامند. اما عنصر اصلی که این دو 
است  جسمی   ، کند  می  متمایز  هم  از  را 
یک   - شود  می  گرفته  و  شده  پرتاب  که 
اصل  در  گوید  می  لوره  ای.  پارچه  توپ 
می  سبزی  یک  دور  را  پارچه  زن��ان   ،
استفاده  توپ  عنوان  به  آن  از  و  پیچیدند 
می کردند! اغلب دیده شده است که بازی 
محلی  دهنده  تشکیل  مواد  از  سنتی  های 

کردند. می  استفاده 
داندا   - گیلی  بازی  مناسب،  مثال  یک 
مناطق  در  نیز  ام��روزه  حتی  که  اس��ت 
که  بازی  این  دارد.  رواج  هند  روستایی 
یا یک شی  تکه چوب و یک سنگ  دو  با 
گرد بازی می شود را می توان توسط دو 

داد. انجام  بازیکن  یا چند 
 ، که  است  این  ها  این ورزش  زیبایی 

مجموعه ای از کارت 
های بازی عاج یا 

گنجیفای نقاشی شده 
متعلق به قرن های 

19-18
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بازی های سنتی شمال هند
چاتورانگا )اوتار پرادش( – 

شطرنج نوعی 

الگوری )پنجابی( – که هفت 
سنگ نیز نامیده می شود شامل 
قرار دادن هفت سنگ بر روی 

یک دیگر است که به تدریج 
اندازه شان کوچک تر می شود

مسابقه شتر سواری )راجستان( 

بازی های سنتی غرب هند
اسلینگ شات )ماهاراشترا( - 

یا گولل تیرکمان سنگی کالسیک 

کوکو )ماهاراشترا( – بازی 
کبدی سنتی 

پاگاتیا )گوجرات( – بازی 
کالسیک لی لی

بازی های سنتی جنوب هند
ماالکامبا )تامیل نادو( – این بازی، 

ترکیبی از ژیمناستیک و یوگا است و 
در آن، بازیکنان بر روی یک دیرک 
بلند به نمایش حرکات آکروباتیک می 

پردازند

ساتورانگام )تامیل نادو( – شطرنج

چینی داندو )کارناتاکا( – یا گیلی 
داندا، ضربه زدن به یک چوب کوچک 

توسط یک چوب بلندتر است 

بازی های سنتی شرق هند
تنگا بال )آسام( – بازی که با یک دارابی، میوه ای 
ای به زبان محلی روبابتنگا نام دارد، بازی می شود

الونگ – دولونگ )آسام( – نسخه محلی پل لندن

کشتی بومی موکنا )مانیپور( – 

باستانی نوعی شمشیربازی  )مانیپور( –  پیبی 

)ناگالند( ناگا  کشتی 

کشتی آکوگوی پان سوهالیمونگ )تریپورا( – 

دوکوی سوتونمونگ )تریپورا( - مسابقه طناب کشی

هنوز هم در سراسر هند از بازی های سنتی لذت برده 
میشود
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برخی  است.  شده  می  انجام  سفید  و  سیاه 
بازی  )چهارگانه(  چاتورانگا  گویند  می 
اصلی شطرنج بوده است. در سانسکریت 
معنای  به  آنگا  و  چهار  معنی  به  چاتور   ،
عضو یا شاخه است ، که نمادی از چهار 
یک  مثل  درست  بودند.  ارتش  یک  شاخه 
این بازی  قدیم ، در  ارتش از زمان های 
از قطعاتی به شکل فیل ، ارابه ، اسب و 
تقویت  برای  بیشتر  و  شده  استفاده  سرباز 
شده  می  ب��ازی  جنگی  ه��ای  استراتژی 

است.
مشابه  سنتی  ای  تخته  بازی 
دیگری که حتی امروز نیز بازی 
است.  ویالیاتو  کاتان   ، می شود 
از  متفاوتی  شکل  که  بازی  این 
است،    )tictac-toe( او  ایکس 
سکه   ، ص��دف  با  ای��ن  از  پیش 

بازی  ش��د!  می  ب��ازی  سنگ  حتی  یا  و 
وسطی  قرون  دوره  در  نیز  کارتی  های 
از  نمونه  ی��ک  داشتند.  رواج  هند  در 
های  دی��وان  در  که  است  گنجیفا  ها،  آن 
که  طور  آن  بود.  محبوب  بسیار  مغول 
سال  حدود  به  متعلق  تاریخی  اسناد  در 
ها  کارت  این   ، شده  ذکر  میالدی   1300
پیشکسوتان  از   ، دستی  های  نقاشی  با 
می  شمار  به  ام��روز  ب��ازی  های  ک��ارت 
تقویت  برای  بیشتر  ها  بازی  این  روند. 
ها  مهارت  یا  و  ذهن  هوشیاری  و  مغز 

حماسه های هندی سرشار از توصیفاتی از بازی های 
سرگرم کننده ای هستند که قهرمانان اسطوره ای ما را 

درگیر چالش های استراتژیک می کردند

یک بازی تخته ای در 
ابعاد بزرگ که برای 
بازی چاوسر توسط 

خانواده سلطنی هندی 
استفاده می شده است
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از  مملو  باستان  هند  ه��ای  حماسه 
ای  کننده  سرگرم  ه��ای  ب��ازی  توصیف 
طریق  از  را  زمان  آن  مردم  که  هستند 
حال  عین  در  و  داس��ت��ان��ی  ه��ای  چالش 
به  ان��د.  ک��رده  می  سرگرم  استراتژیک 
نظر  در  را  چاوسر  ب��ازی  مثال  عنوان 
بگیرید که اغلب به عنوان جد بازی تخته 
که  شود  می  خوانده  محبوبی  بسیار  ای 
امروزه لودو )مینچ( نام گرفته است. این 
تخته  یک  در  بازیکن  چهار  توسط  بازی 
این   ، شود  می  اجرا  مانند  جدول  بازی 
مهره  استراتژیک  حرکات  شامل  بازی 
مهره  چهار  بازیکن  هر  به   – است  ها 
بازی  این  از  است.  شده  داده  اختصاص 
نیز  ماهابهاراتا  هندی   حماسه  در  حتی 
بازی  این  مدرن  صورت  است.  شده  یاد 

یکی  حاضر  ح��ال  در  ل��ودو،  عنوان  با 
محبوب  ه��ای  ب��ازی  ترین  محبوب  از 
که  اس��ت  آنالین  ه��ای  عامل  سیستم  در 
آنالین  صورت  به  بازی  هزاران  میزبان 
های  بازی  گویند  می  مورخان  باشد.  می 
دوران  در  تاس،  از  استفاده  با  مشابهی 
اند.  داشته  رواج  هند  سراسر  در  باستان 
چندین  در  شکل  دوکی  های  تاس  بقایای 
هاراپان  دوره  به  متعلق  اماکن  از  نقطه 

اند. یافت شده 
محبوب  بازی  که  است  این  بر  باور 
شده  ابداع  هند  در  نیز   ، شطرنج   ، دیگر 
بازی  این  گویند  می  کارشناسان  است. 
خانه(   64( آشتاپادا  عنوان  به  ابتدا  در 
تاس  یک  با  این  از  پیش  و  شده  شناخته 
های  خانه  ب��دون  ام��ا  شطرنج  تخته  در 

همه بازی های بومی فقط برای سرگرمی طراحی نشده اند. در واقع، برخی از 
بازی های محلی با هدف تقویت حافظه و مهارت های بصری ابداع شده اند

از سمت چپ به راست: 
بازی استراتژیک باستانی 

آدو پولی آتام، با مهره 
هایی که سمبل گوسفند و 
ببر هستند؛ پسران جوان 

در حال لذت بردن از 
بازی سنتی گیلی – داندا 

در روستای تورتوک، 
دره نوبرا، الداک
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از بازی های تخته ای که استعداد استراتژیک مغز را نیرومندتر می کنند ، تا بازی هایی که 
موجب تقویت حافظه می شوند ، بازی های سنتی هند فقط برای لذت بردن طراحی نشده اند. 

ابیشک دوبی، برخی از این بازی ها را بررسی کرده که در صورت اساطیر معاصر باز گشته و 
توجه حتی بازیکن های امروزی را جلب می کنند

بازی شروع شده است

یک اتاق مجلل در 
جایسالمر، راجستان، 
با یک تخته بازی پر 

زرق و برق برای 
بازی چاوسر
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التهاب به جلوگیری  “ این گیاه با کاهش 
ثابت  آزمایشات  کند.  می  کمک  آسم  از 
کرده اند که زعفران موجب کاهش سموم 
شده و به طور مستقیم بر بهبود آسم تاثیر 
غذای  یک  جوش،  روغن  گ��ذارد.”  می 
ویژه تهیه شده از گوشت بره ، با کشک و 
انواع ادویه جات ، یک غذای خوشمزه با 

کلسترول کم است.

در  را  آگاه  ذهنی  غذا خورن  هنگام 
تازه  غذایی  های  وعده  و  گرفته  آغوش 
کند  کمک  شما  به  توانند  می  خانگی  و 
را  افسردگی  و  ناراحتی   ، استرس  تا 
گویند  می  کارشناسان  کنید.  برطرف 
پنج  تا  چهار  طی  در  که  غذایی  م��واد 
بهترین وضعیت  پخته می شوند  ساعت 

گوارشی را خواهند داشت.
جالب است که حتی امروز ، مفهوم 
متعادل  غ��ذای��ی  وع���ده  ی��ک  باستانی 
ساتویک ، که به صورت کامال تازه با 
دسته ای از ادویه جات طبخ می شود ، 
یکی از سالم ترین گزینه های غذایی در 

جهان به شمار می آید.

سمت راست: یک کاسه 
رابری ، از دسرهایی است 
که مردم سراسر کشور از 
آن لذت می برند و معموال 

با شاخه های زعفران تزئین 
می شود

پایین: یک ماهی کاری 
سنتی در سس خردل. دانه 
های خردل به دلیل اثرات 
ضد التهابی زیاد شناخته 

شده هستند

گیتا هاری، غذاهای سالم ساتویک را برای رستوران 
هایی با کیفیت عالی سازمان دهی می کند. دستور 

پخت غذاهای وی در ستون های سالمت روزنامه های 
برجسته ارائه شده است. هاری دریافت کننده جوایز 

“زنان موفق”بوده ، و همچنین به مفهوم سازی، تهیه متن و میزبانی برنامه 
های تلویزیونی و سکوهای دیجیتال پرداخته است.
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را در کیچدی می یابند – یک غذای سالم 
جات  ادویه  حداقل  با  که  و عدس  برنج  با 
است.  ش��ده  تهیه  زنجبیل  و  زی��ره  مانند 
در  پریشانی  برای  درمانی  اغلب  کیچدی 
البته  و  ساده  مواد  با  و  است  غذایی  رژیم 
سالم آن برای تنظیم مجدد دستگاه گوارش 
استفاده می شود. انواع مختلف ادویه جات 
در  موجود  گیاهان  و  شده  پودر  و  خشک 
راجستان،  از  م��رواری  سنتی  غذاهای 

قدرت جسمی افراد را تضمین می کنند. در 
بیشتر مناطق بیابانی این ایالت، این غذاها 
اطمینان حاصل می کنند که بدن در برابر 
است.  کرده  کسب  را  الزم  مقاومت  گرما 
ماهاراشترا سهم خود از وعده های غذایی 
سالم را در یوسال / میسال تشکیل می دهد 
و شامل چندین جوانه است که رسیدن مواد 
بدن  به  ها  پروتئین  مانند  مغذی ضروری 
را تضمین می کند. مصرف آزادانه لیمو و 
ویتامین سی  کافی  ، رسیدن دوز  مرکبات 
و توانایی دفاع قوی در برابر آب و هوای 
را  ماهاراشترا  اط��راف  مرطوب  و  گرم 

اطمینان می دهد.
غذاهای پنجابی به دلیل عطر و رایحه 
که  گیاهانی  و  ه��ا  ادوی���ه  اغ��واگ��ر  ه��ای 
های  العمل  دستور  در  بسیار سخاوتمندانه 
بسیار  گیرند،  می  قرار  استفاده  مورد  آن 

محبوب هستند.
مقدار زیادی بادیان ختایی ، برگ بو و 
زعفران را می توان در غذاهای کشمیری 
یافت. دکتر تاکر از فواید زعفران می گوید 

باال: گزهای روغنی در 
یک کاسه سمبهار به 

منظور افزودن خواص 
مغذی به غذا 

پایین: آزادیراچتا اینیکا 
یا برگ های چریش 

دارای خواص غذایی  
باورنکردنی و بی نظیری 

هستند
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طول جشنواره گودی پادوا پخته می شود. 
خواص دارویی برگ چریش برای درمان 
کم اشتهایی ، تب و همچنین تقویت قدرت 

قلب اثبات شده است.
گروه  رئیس  تاکر،  پوجا  دکتر  گفته  به 
 ، باتیا  بیمارستان  در  غذایی  های  رژیم 
واقع در بمبئی ، “آزمایشات بالینی ریحان 
داده است که  نشان  انسان  بر روی  مقدس 
از خواص  نظیر  بی  ترکیب  گیاه یک  این 
ضد   ، میکروبی  ض��د   ، وی��روس��ی  ض��د 
، و همچنین ضد ماالریایی است.  قارچی 
 ، باال  خون  فشار  تواند  می  مقدس  ریحان 
درد مفاصل و افسردگی را کاهش دهد. این 
گیاه به عنوان ضد صرع ، ضد التهاب ، 
عمل  آسم  ضد  و  زخم  ضد   ، کبد  محافظ 

می کند.
آنقوزه، نفخ، ورم روده و سندرم روده 
دهد  می  تسکین  را   )IBS(پذیر تحریک 
بیماری  کنترل  برای  شنبلیله  که  حالی  در 
های طوالنی مدت مانند دیابت شناخته شده 
است. زیره و گیاه بی شاپ ، معادل های 
به  مربوط  مدرن  داروه��ای  برای  آشپزی 
کرده  کمک  غذا  هضم  به   ، هاضمه  سوء 
می  بررسی  را  غذا  از  ناشی  اختالالت  و 
مغذی  مواد  جذب  بهبود  باعث  فلفل  کنند. 
تقویت  را  روده  سالمت  و  شده  ضروری 
از خانه های  بسیاری  اغلب، در  می کند. 
با  مقابله  برای  فلفلی  نوشیدنی  یک  هندی 

آنفوالنزا دست به کار می شود.
غذاهای ویژه جنوب هند مانند سمبهار 
)یک  رسام   ، سبزیجات(  با  عدس  )کاری 
خورش  انواع  حتی  و  رقیق(  ترش  سوپ 
ادویه ها طعم دار  این  های کاری، توسط 

می شوند.
خود  عالقه  مورد  غذای  ها  گوجراتی 

باال: چای تهیه شده با برگ شنبلیله که می تواند بدن را از کم خونی رهانیده، به از 
بین رفتن حس چشایی کمک کرده ، تب و حتی شوره سر را درمان کند؛

پایین: یک غذای ساتویک تهیه شده از قطعات پنیر گوسفند با الیه ای از آرد گندم 
سیاه سرخ شده در روغن زیاد )کوتو کا آتا(

غذاهای ساتویک، در اصل ، پذیرای مواد مغذی هستند که چشم انداز 
مثبتی را در بدن سالم پرورش می دهند

این سیستم غذایی شامل مواد غذایی خالص مانند سبزیجات ، غالت ، 
میوه ها و لبنیات مانند شیر ، کشک ، کره سفید و روغن حیوانی )کره 

خالص( می باشد.

این نوع غذاها عاری از مواد مصنوعی بوده و تمرکز آن ها بر 
استقامت ، آرامش و شفافیت ذهنی است

غذاهای ساتویک
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مزایای  و  خواص  دارای  روغنی  گز  و 
فراوان برای سالمتی می باشند. 

به عنوان مثال ، زردچوبه - رایج ترین 
ادویه مصرف شده در هند - تقریباً به همه 
غذاها افزوده می شود. این ادویه نه تنها 
به غذا یک رنگ زیبای طالیی می بخشد، 
عفونی  ضد  خاصیت  بودن  دارا  به  بلکه 
کننده و نیز کاهش سندرم های متابولیک 
موجود شناخته شده است. ما اغلب شاهد 
تشویق مادران خود برای نوشیدن ترکیب 
شیر گرم به همراه زردچوبه برای درمان 
پاکسازی  و  درد  گلو   ، خشک  سرفه 

که  ایم  ب��وده  سموم  از  خون 
ایمنی  میزان  طریق،  این  از 
 ، امروز  ببریم.  باال  را  بدن 
از  بسیاری  در  نوشیدنی  این 
عنوان  به  مجلل  ه��ای  کافه 

نیز  زنجبیل  است.  زردچوبه الته موجود 
دارای مزایای سالمتی مشابهی است.

این  از  بسیاری  مشابه  ه��ای  نمونه 
گیاهان و ادویه های مفید وجود دارند که به 
غذاها افزوده شده و نه تنها طعم متمایزی 
سالم  را  آنها  همچنین  بخشند،  می  غذا  به 
تر می کنند. به عنوان مثال ، برگ و میوه 
های مورینگا )گز روغنی( در شمال هند 
های  بیماری  با  مبارزه  به  کمک  برای 
می  افزوده  کاری  خورشت  به  باکتریایی 
شوند. یک ترشی ویژه تهیه شده از برگ 
در  و  ماهاراشترا  در  نیز  چریش  های 

وعده های غذایی سنتی 
جنوب هند که در برگ 
موز سرو می شوند ، 
سرشار از ادویه هایی 

هستند که به کاهش 
عوارض بیماری های 
متعددی شهرت دارند

عادت به خوردن وعده های غذایی تازه پخته شده 
برای جذب بیشتر مواد مغذی ، باال بردن سطح 
انرژی بدن و حفظ یک بدن سالم باید شکل گیرد
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با متون باستانی هند ، آوشادهام  مطابق 
 ucchyathe sarvam( اوچیاته ساروام
درمانی  غذا،   ، یعنی   )aushadham
سنتی  طور  به  است.  شفابخش  و  مطلق 
، در سیستم آشپزی هندی، از سبزیجات 
توجه  با  غذاها  در  جات  ادویه  انواع  و 
به فواید غذایی و توانایی آنها در تقویت 
که  شود،  می  استفاده  بدن  ایمنی  سیستم 
به نوبه خود می توانند ما را از بیماری 
ها و عفونت ها محافظت کنند. به همین 
برنامه  در  که  ش��ود  می  توصیه  دلیل 
از  متعادلی  ترکیب  مان  روزانه  غذایی 
ادویه جات و گیاهان قرار داده شوند تا 
سیستم  برای  را  منظمی  تقویتی  عامل 
ایمنی بدن فراهم کنیم. ادویه هایی مانند 
زردچوبه ، زعفران ، میخک ، دارچین 

زنجبیل  زن��ی��ان،  ه��ای  دان��ه   ،
بودن  دارا  خاطر  به  سیر  و 
مشهور  بسیار،  غذایی  خواص 
گیاهانی  شود  می  گفته  هستند. 
)ریحان  تولسی   ، نعنا  مانند 
نئوم  درختان  برگ  و  مقدس( 

در هندوستان نمونه های زیادی از گیاهان و ادویه 
جات مفید وجود دارد که برای ایجاد طعمی متمایز به 
غذا و همچنین سالم تر کردن انواع خوراک، به آنها 

افزوده می شوند

باال: جاگری سرشار از آنتی اکسیدان ها است ، به هضم غذا کمک می کند و برای پاکسازی کبد شناخته شده است.

باال: یک تپال )نان تخت( تهیه شده از برگ شنبلیله که به جذب قند در بدن و نیز و کاهش کلسترول بد مشهور است
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از زمان بسیار قدیم ، ادویه جات و گیاهان معطر سنتی به کار برده شده در غذاهای 
هندی، نقش بسیار مهمی به عنوان تقویت کننده سیستم ایمنی بدن ایفا کرده اند. در اینجا 
بررسی می کنیم که چگونه این مواد غذایی نه تنها خوراک روزمره ما را خوشمزه 

کرده ، بلکه موجب سالم بودن آنها نیز می شوند

طعمی لذیذ ببخشید
به مصونیت خود

افزودن گروهی از ادویه جات در غذاهای سنتی هندی، چیزی است که آن ها را تبدیل به یکی از سالم ترین گزینه های رژیم غذایی در جهان می کند
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گیتا هاری، غذاهای سالم ساتویک را برای 
رستوران هایی با کیفیت عالی سازمان دهی می 

کند. دستور پخت غذاهای وی در ستون های 
سالمت روزنامه های برجسته ارائه شده است. هاری دریافت کننده 
جوایز “زنان موفق”بوده ، و همچنین به مفهوم سازی، تهیه متن و 
میزبانی برنامه های تلویزیونی و سکوهای دیجیتال پرداخته است.

اط��راف  محیط  و  زن��دگ��ی  محل  در 
در  تعادل  مفهوم  با  ایده  این  اشخاص. 
پنج عنصر طبیعت - هوا ، آب ، آتش 
تعادل  ایجاد  ب��رای   - فضا  و  زمین   ،
مزایا  حداکثر  ب��ه  دستیابی  ب��رای   ،
ایده   ، مثال  عنوان  به  دارد.  سروکار 
آشپز  قرار گرفتن  برای  ترین جهت  آل 
شرق  سمت  به   ، پز  و  پخت  هنگام 
خورشید  فرابنفش  اشعه  به  تا  اس��ت 
مضر  های  میکروارگانیسم  دهد  اجازه 
در  ببرد.  بین  از  را  غذایی  م��واد  در 
اصول  ما  امروز  عصر  در  که  حالی 
مدرنیته و ارزش های زندگی معاصر 
کنجکاوی   ، گیریم  می  آغوش  در  را 
هوشمندانه  منطق  تا  کرده  کمک  ما 
از  بسیاری  پشت  در  را  ای  س��اده  و 
اواخر  همین  تا  که  سنتی  های  شیوه 

اهمیت  دارای  تنها  ش��د  م��ی  تصور 
است  مهم  کنیم.  پیدا  را  هستند  مذهبی 
به خاطر  این عادت های سنتی را  که 
کارهای روزمره  در  آنها را  و  بسپاریم 
در  ریشه  آنها  زی��را  بگنجانیم  خ��ود 
که  دارن��د  علمی  منطق  و  ها  ارزش 
و  تر  سالم  زندگی  یک  ایجاد  باعث 

تر می شوند. کامل 

در جهت عقربه های ساعت 
از سمت چپ باال: در سرتاسر 

خانه های هند به طور سنتی در 
ورودی ، شیر یا ظرفی برای 

شستن خود قبل از ورود به 
منزل وجود دارد؛ کودکان در 

حال شست و شو پیش از ورود 
به مسجد؛ یک نقاشی در معبد ، 
از بازدیدكنندگان تقاضا می کند 
کفش های شان را در خارج از 

ساختمان در آورند
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مشهور است که کافور استفاده 
شده در آیین آرتی دارای 

خواص درمانی مانند کاهش 
دهنده درد و خارش می باشد. 

این ماده هوا را تمیز کرده 
و استنشاق آن دارای مزایای 

است. سالمتی 

زنگ معابد برای نواختن است. 
نسبت عناصر فلزی در زنگ 

ها به گونه ای است که دسی بل 
های تولید شده توسط آنها موجب 
بین قسمت های  ایجاد هماهنگی 
چپ و راست مغز ما می شوند.

توصیه می شود مدتی را در حال 
نشستن در محل معبد بگذرانید 

چرا که واستوی یک معبد )دانش 
معماری معبد( به گونه ای است 
که باعث ایجاد انرژی مثبت و 

آرامش خاطر می شود.

نقطه آسیب پذیر بین ابروها، 
منشاء انرژی از طریق امواج 

چوب  خمیر  است.  الکترومغناطیسی 
صندل که در معابد )به عنوان یک 

نشان مقدس روی سر( ارائه می 
شود ، پیشانی را خنک کرده و از 

اتالف انرژی جلوگیری می کند.

یا بهاسما حاوی  خاکستر مقدس 
ارزش دارویی است. این ماده 
در رطوبت اضافی بدن خیس 

شده و در حالی که موجب دور 
شدن سردرد می شود، بدن را 

خنک نگه می دارد.

در حال مناجات
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فرهنگ و سبک زندگی

مناسب تغذیه 
اگر گیاه خواری به طور گسترده در هند 
آهیمسا  به  را  آن  توان  می   ، دارد  رواج 
ذهنیت   - داد  نسبت  خشونت  ع��دم  یا 
آسیب  ای  زنده  موجود  هیچ  به  که  این 
در  پاتانجالی   ، هندو  حکیم  نرسانیم. 
سال   400 در  که  خ��ود  س��وت��راس  یوگا 
گوید  می   ، است  شده  گردآوری  میالدی 
آهیمسا  های  آموخته  به  زدن  چنگ  که 
کرده  رام  را  وحشی  حیوانات  تواند  می 
او  کند.  آزار  بی  و جنایتکاران شرور را 
خیرخواهانه  رویکرد  یک  این  گوید  می 
نسبت به شفقت جهانی مورد نیاز است.

زندگی های  شیوه 
باستانی  های  فلسفه  از  دیگر  یکی 
واستو شاسترا است - یک مطالعه منظم 
ایجاد  ب��رای  مختلف  ابعاد  از  دقیق  و 
بهبودی  اح��س��اس  و  مثبت  ارت��ع��اش��ات 

بزرگان قبیله آپاتانی در آروناچال پرادش سکوهای بامبویی ساخته اند که برای شست و 
شو در صبح ها و قبل از ورود به خانه استفاده می شوند
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دوره  از  ه��ا  ارزی���اب���ی  بیشترین 
و  باکتریایی  های  عفونت  برای  نهفتگی 
را  روز   14 تا  یک  از  متعدد،  ویروسی 
واقع  در  نهفتگی  دوره  دهند.  می  نشان 
عالئم  بروز  شروع  و  آلودگی  بین  زمان 
جای  رو  این  از  است.  بیماری  مشخص 
تعجب نیست که به این طریق، اجداد ما 
در مورد تعداد دقیق روزها احتیاط کنند. 
در میان هندوها، یک دوره جداسازی 10 
دقت  به  مرحوم  یک  خانواده  توسط  روزه 
مشاهده می شده است. این دوره غالباً به 

روح  سرانجام  که  شود  می  گفته  زمانی 
کند.  می  عبور  زندگی  قلمرو  از  متوفی 
از دیدگاه طب مدرن ، می توان آن را به 
عنوان یک دوره محافظت توسط دیگران 
در نظر گرفت که آیا بیماری های عفونی 
نیز وجود  افراد دیگر  یا میکروب ها در 
اند.  رفته  بین  از  ترتیب،  بدین  و  داشته 
را  ما  اغلب  زمانی  محدودیت   ، ام��روزه 
از  ناشی  عمل  این  از  تا  كند  می  وادار 
صرف  علمی  و  عمیق  فكری  فرآیند  یك 

کنیم. نظر 

خانه های روستایی متعلق به 
جایسالمر واقع در راجستان 
با آهک هیدرات نقاشی شده 

اند؛ در سهره ، مگاالیا توسط 
بامبو ساخته شده ، و  در 

مونار ، کراال ، با استفاده از 
خاک رس ، و در داهوسی، 

هیماچال پرادش، با استفاده از 
سنگ و ِگل تهیه شده است

دوره 13 روزه عزاداری پس از مراسم تشییع جنازه برای کسب 
اطمینان از محافظت در برابر هرگونه بیماری عفونی یا میکروبی 

موجود و مانند آنها ، و همپنین از بین رفتن آن ها می باشد
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فرهنگ و سبک زندگی

•	 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
طهارت مناسک 

می  خطور  ذهن  به  که  دیگری  مثال 
دست  شستن  برای  رایج  توصیه   ، کند 
خانه  به  ورود  از  پس  بالفاصله  پا  و 
است. در بعضی از خانوارها ، کفش ها 
شده  آورده  در  اصلی  ورودی  از  خارج 
آنجا شسته شوند.  در  باید  پا  و  و دست 
كه  اند  خواسته  ما  از  ما  بزرگان  حتی 
مراسم  از  پس  خانه  به  بازگشت  هنگام 
كامل  حمام  یک  از  قبل   ، جنازه  تشییع 

،  چیزی را لمس نكنیم.
از  که  افرادی  برای  پا  دست  شستن 
رسم  یک  گردند،  برمی  خانه  به  بیرون 
در  رود.  می  شمار  به  هندی  باستانی 
، در ورودی هر خانه  دهکده های هند 
یا  آب  شیر  یک  با  کوچک  ناحیه  یک 

یک ظرف پر از آب بود که شخص می 
تمیز  را  پای خود  و  آنجا دست  توانست 
در  رسم  این  پشت  منطقی  هدف  کند. 
ممکن   - دارد  کاربرد  نیز  اخیر  گذشته 
غیر  و  کثیف  ه��ای  محل  از  ما  اس��ت 
بهداشتی عبور کرده باشیم ، با بسیاری 
در  یا  و  داشته  تماس  غریبه  اف��راد  از 
داشته  حضور  مردگان  سوزاندن  مراسم 
شده  تجزیه  بدن  های  )میکروب  باشیم 
ممکن است در هوا باشد( و ممکن است 
یا  و  ها  دست  طریق  از  ها  میکروب 
استحمام  ما شوند.  بدن  وارد  مان  پاهای 
می  اطمینان  ما  به  ها  لباس  شستن  و 
و  کرده  رعایت  را  خود  نظافت  که  دهد 
اجازه نمی دهیم میکروب ها در محیط 

اطراف مان پخش شوند.

واستو شاسترا برای 
دستیابی به تعادل طبیعی 
، مکان های مناسب هر 
عنصر را دنبال می کند.
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ترامپ  دونالد  بازگشت  از  پس  درست 
به  آمریكا  متحده  ایاالت  رئیس جمهور 
این کشور، پس از سفر به هند ، دنیا را 
با اعالم این که شیوه استقبال هندی با 
ایده  به هم راهی  پیوستن کف دست ها 
ال برای حفظ فاصله اجتماعی است و 
 COVID-19 انتشار ویروس از  مانع 
كرد.  زده  شگفت  را  جهان   ، شود  می 
سالم  نوعی  نمسکار(  )یا  نمسته  واژه 
از  نسخه  چندین  در  و  اس��ت  سنتی 
ریگ  جمله  از  هندو  باستانی  متون 
گویند  می  وداه��ا  است.  شده  ذکر  ودا 
یا  خدا  به  رکوع  عمل  یا  “ناماها”  که 
بین  از  را  ما  پسند  خود  نفس   ، خالق 
وقتی  كه  اند  گفته  دانشمندان  برد.  می 
قرار  نمسکار  دستان خود را در حالت 
می دهیم ، نقاط مختلف فشار در کف 
دست و انگشتان ما ، كه به چشم ها ، 
گوش ها و مغز متصل هستند ، فشرده 
می  كمك  ما  به  امر  این  كه  شود  می 
طوالنی  م��دت  كه  را  شخصی  تا  كند 
خاطر  به  را  کنیم  می  مالقات  او  با 

بیاوریم.
بلکه   ، نمسته  تنها  ن��ه  ام���روزه 
ارزشی  سیستم  از  متعددی  های  فلسفه 
هند باستان، که بزرگ ترهای مان آنها 
را اجرا کرده و پیروی از آن ها را به ما 

متناسب  بسیار   ، ند  کرده  توصیه  نیز 
حالی  در  رسند.  می  نظر  به  زمان  با 
تنفسی  تمرینات  روی  بر  تمرکز  که 
یوگا  از  بخشی  که  هست  نیز  سنتی 
طبی  پزشکان   ، رون��د  می  شمار  به 
سیستم  تقویت  برای  جهان  سراسر  در 
تنفسی ، تمرین های تنفس کنترل شده 

کنند. می  توصیه  را 

نخست وزیر ایرلند، لئو وارادکار )سمت چپ( و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ژست نمسته 
با یکدیگر احوال پرسی کردند

شیوه باستانی واستو شاسترا، یک مطالعه منظم و دقیق از ابعاد 
مختلف برای ایجاد ارتعاشات مثبت و احساس بهبودی در محل زندگی 

و محیط اطراف اشخاص می باشد
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فرهنگ و سبک زندگی

از یوگا و آیورودا تا واستو شاسترا و فلسفه های آهیمسا، دانش متعلق به هند باستان از 
زمان بسیار قدیم تاکنون در شیوه زندگی مدرن در هند تاثیر گذار بوده است. در اینجا 

به چند جنبه از زندگی گذشته می نگریم که هم اکنون نیز می توان آن ها را برای داشتن 
زندگی متعادل تر ، آگاه تر و سالم تر دنبال کرد

ریشه در سنت ها
نوشته: گیتا هاری

نمسته یا روش سنتی هند برای سالم 
و احوال پرسی با دیگران با پیوستن 

کف دست ها به هم و تعظیم سر ، 
ایجاد پیوند و جاودانگی مناسبی را 

تضمین می کند

24
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سال  گذشت  با  باشد.  می  مفید  معنوی  و 
توسط  روان��ی  فشار  رفع  مزایای   ، ها 
احساس  به  رسیدن  برای  منظم  مراقبه 
تأثیر مثبتی  آرامش شناخته شده است که 
ارتقاء  باعث  و  داشته  فرد  سالمت  بر 

یک سبک زندگی سالم می شود.
شناخته  گونه  ای��ن  مراقبه  م��زای��ای 
غلبه  هنگام  در  توانند  می  که  اند  شده 
بخش  آرام��ش  داروه���ای  به  اعتیاد  بر 
خوابی  بی   ، باال  خون  فشار  کاهش   ،
و  اض��ط��راب   ، افسردگی   ، میگرن   ،
واقع  مفید  تنی  روان  های  بیماری  سایر 
تقویت  باعث  مراقبه  یا  مدیتیشن  شوند. 
آگاهی  افزایش   ، ذهنی  وضعیت  ثبات  و 
و تمرکز شده و در عین حال که حافظه 

بخشد،  می  بهبود  نیز  را  هوشیاری  و 
مراقبه  شد.  خواهد  بیشتر  قدرت  موجب 
یک ابزار مؤثر برای جوان سازی ذهن 
مقابله  برای  حتی  و  است  روح  و  بدن   ،
زندگی  در  زا  استرس  های  موقعیت  با 

روزمره نیز موثر واقع می شود.

آساناها و پرانایامای یوگا استرس را کاهش داده و واکنش ایمنی بدن 
را برای مقابله با عفونت ها و آلرژی ها بهبود می بخشند

یکی از وضعیت های 
ویربهادراسانا یا جنگ 

جو.  این حرکت را می 
توان در هر ساعت از 

روز تمرین کرد

با بهره از اطالعات مفیدی از دکتر راجیو راستوگی ، معاون شورای 
مرکزی تحقیقات یوگا و طبیعی درمانی

دکترراگاوندرا رائو ام، بی ان وای اس،دارای مدرک 
دکترا، مدیر شورای مرکزی تحقیقات یوگا و طبیعی 
درمانی )CCRYN(، تحت نظارت وزارت آیوش 

، واقع در دهلی است. وی چندین مقاله پژوهشی را در مورد استفاده از 
مداخالت یوگا و طبیعی درمانی تکمیل کرده است.



یوگا 
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کریاس با  پاکسازی 
کریاس  به  موسوم  پاکسازی  های  تکنیک 
و  اضافی  مخاط  ب��ردن  بین  از  در  نیز 
می  کمک  مخاطی  های  الیه  ایمنی  ترمیم 
کننده  پاک  های  تکنیک  شاتکریاها  کند. 
یوگی هستند که برای پاکسازی اندام های 
مورد  بدن  مختلف  های  سیستم  و  داخلی 
از  بخشی  اینها  گیرند.  می  قرار  استفاده 
پاکسازی  برای  و  بوده  زدایی   سم  روند 
برای  ها  ارگان  احیای  و  سازی  فعال   ،
ایجاد یک آگاهی عمیق داخلی به کار می 
اصلی  جزء  چهارمین  پرانایاما،  روند. 
و  پرانا  تنظیم  به  که  است  یوگا  آشتانگا 
نه  ظرافت  با  که   ، پ��ردازد  می  ان��رژی 

“تنفس”  ص��ورت  ب��ه  مناسبی،  چ��ن��دان 
از  که  است  عملی  این  است.  شده  ترجمه 
طریق تنظیم تنفس ، به تنظیم انرژی های 
اصلی  هدف  کند.  می  کمک  بدن  حیاتی 
سیستم  کنترل  آوردن  دست  به  پرانایاما 
طریق،  آن  از  و  خ��ودم��خ��ت��ار  عصبی 
است. ذهنی  عملکردهای  بر  تأثیرگذاری 

سالمتی ی  مراقبه 
با  فرد  توجه  داشتن  نگه  متمرکز  روند 
به  عمدتا   ، چیزی  روی  پایدار  تمرکز 
است.  معروف  مراقبه  یا  مدیتیشن  عنوان 
از همه  ناپذیر  این عمل یک بخش جدایی 
شیوه های یوگا بوده و برای رشد روحی 

اگرچه قرار گرفتن در معرض 
عوامل بیماری زا به ایجاد 

ایمنی سازگار کمک می کند ، 
اما گاهی اوقات زنده ماندن در 

چنین مواجهه ای ممکن است 
تحقیقات  باشد.  آمیز  مخاطره 
نشان داده است که در میزان 
دریافت عفونت  برای  آمادگی 
در طول یک دوران اپیدمی 

وجود  ناهمگونی  یک  آنفلوانزا، 
استرس های روانشناختی  دارد. 
، تناسب اندام و فعالیت بدنی ، 
تغذیه ، خواب ، شرایط همراه 
و سبک زندگی نقش مهمی در 

ایمنی  پاسخ  این  شکل گیری 
بازی می کنند. شواهد در حال 

رشد ، استرس را به عنوان 
یک عامل مؤثر در حساسیت به 
پیامدهای  و  بیماری های عفونی 

اند. فشار روانی  آن شناخته 
افزایش هورمون های  باعث 
استرس می شود که واکنش 

ایمنی را سرکوب کرده و 
در  ها  توانایی سلول  همچنین 

ترمیم آسیب های ناشی از 
عفونت ها را کاهش می دهد.

درک ایمنی

حالت های سوریا 
ناماسکار به افزایش 

گردش خون ، 
انعطاف پذیری و 

کاهش هرگونه التهاب 
در بدن کمک می کنند
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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. 

ایستاده روبروی طلوع  و  که صبح زود 
منظم  تمرین  شود.  می  انجام  خورشید 
و  شده  بدن  سیستم  کل  تقویت  باعث  آن 
هماهنگی کامل بین آن ها را تضمین می 
کند. این حرکت بی نظیر در یوگا باعث 
انعطاف پذیری بدن شده و ایمنی بدن را 

بخشد. می  بهبود 
ایمنی  های  واکنش  مجموعه  ما  بدن 
التهاب   ، ها  آن  بین  از  که  دارد  را  خود 
متقابل  حمله  ی��ک  اس��ت.  ترین  شایع 
ها  آسیب  بهبود  هنگام  معموالً  که  طبیعی 
و عفونت ها مفید واقع می شود ، التهاب 

مداوم  جسمی  و  روانی  فشار  تحت  اغلب 
سیستم  ترتیب  بدین  و  ش��ود  می  مزمن 
بیشتر  کند.  می  تضعیف  را  ما  بدن  ایمنی 
سیستماتیک  های  کشش  شامل  آساناها 
هستند که التهاب را کاهش داده و انعطاف 
همچنین  کند.  می  بیشتر  را  بدن  پذیری 
مجله  در  شده  منتشر  جدید  تحقیقات  در 
پزشکی رفتاری و همچنین در “راهنمای 
 8 یوگا:  برای  هاروارد  پزشکی  دانشکده 
هفته تا قدرت ، آگاهی و انعطاف پذیری”  
ترین  ساده  ایمنی حتی  تقویت  های  قابلیت 

اند. ذکر شده  نیز  یوگا  تمرینات 

در دوران معاصر ، آمیختن ممارست هایی مانند یوگا و مراقبه در امور روزمره ما می تواند به ارتقاء یک سبک زندگی 
سالم تر ، جامع تر و آگاه تر کمک کند



یوگا 
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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.

ها  آلرژی  و  ها  عفونت  با  مقابله  برای 
بهبود می بخشند. شیوه های یوگی برای 

اند. شده  شناخته  ایمنی  بهبود 

مصونیت  و  یوگا 
به  مناسب  ای  شیوه  به  تواند  می  یوگا 
کند.  کمک  ایمنی  پ��اس��خ  ای��ن  تعدیل 
دوران  در  که  اند  داده  نشان  مطالعات 
آنفلوانزا،  مانند  اپیدمی  های  گیری  همه 
در  را  بدن  ایمنی  سیستم  تواند  می  یوگا 
یک  یوگا  بخشد.  بهبود  جمعیت  عموم 
در  ریشه  که  است  جامع  زندگی  سیستم 
یوگا  دارد.  هندی  فرهنگ  و  ها  سنت 
قدرت  ی  توسعه  برای  دستورالعمل  یک 

است.  متوازن  کامال  با روشی  فرد  ذاتی 
عنوان  به  دان��ش   این  حاضر  حال  در 
م��ورد  س��ال��م  زن��دگ��ی  سبک  از  بخشی 
دلیل  به  یوگا  گیرد.  می  ق��رار  استفاده 
درمانی  اعتبار   ، معنوی  های  ارزش 
ها  بیماری  از  پیشگیری  در  آن  نقش   ،
اختالالت  مدیریت  و  سالمتی  ارتقاء   ،
، در سطح جهان  با شیوه زندگی  مرتبط 
مفیدترین  از  یکی  است.  محبوب  بسیار 
که  یوگا  تمرین  حرکات  ترین  محبوب  و 
را  مودراس  و  پرانایاما   ، آسانا  مزایای 
حرکت   ، دهد  می  ارائ��ه  کلی  طور  به 
حرکت  این  باشد.  می  ناماسکار  سوریا 
است  دوازده حرکتی  ای  مجموعه  شامل 

مدیتیشن بخشی جدایی ناپذیر از تمرینات یوگی بوده و برای 
رشد روانی و معنوی مفید است

مردم هنگام غروب خورشید در وضعیت نیلوفر آبی در ساحل مراقبه می کنند
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یک  دارای  زی���ادی  ح��د  ت��ا  ان��س��ان  ب��دن 
ترمیم   ، محافظ   ، تنظیم  خود  موجودیت 
است.  هستی  و  وجود  نگهدارنده  و  کننده 
ذاتی  توانایی  با  را  انسان  بدن   ، طبیعت 
و  اس��ت  ک��رده  ط��راح��ی  بهبودی  ب��رای 
مان  برای  را  بخشی  شفا  طبیعی  قوانین 
مثمر  فعالیت  به  ق��ادر  که  آورده  فراهم 
 ، کلی  طور  به  ما  سالمتی   ، ثمرهستند 
که  است  رویدادهایی  تمام  طبیعی  نتیجه 
این  شویم.  می  مواجه  آنها  با  زندگی  در 
شده  عطا  به  که  درمانی  توانایی  موهبت 
بدن  نامیده می شود.  یا مصونیت  ایمنی   ،

غدد   ، سیستم عصبی  تداخل  از طریق  ما 
دارای   ، خود  ایمنی  سیستم  و  ریز  درون 
محافظت  برای  خود  به  متکی  سیستم  یک 
حمله  برابر  در  ها  بافت  و  ها  ان��دام  از 
های  پروتئین   ، ها  ویروس   ، ها  باکتری 
در  باشد.  می  اکسیداتیو  استرس  و  مضر 
دلیل شیوه  به  ها  این سیستم  امروز  دنیای 
زندگی سریع ، استرس ها، عادات غذایی 
عوامل  معرض  در  گرفتن  قرار  و  ناسالم 
مورد چالش قرار می  بیماری زا ، مرتباً 
استرس  پرانایاما  و  یوگا  آساناهای  گیرند. 
را  بدن  ایمنی  واکنش  و  داده  کاهش  را 

شاتکریاها تکنیک های پاکسازی یوگی هستند که برای تمیز کردن اندام های 
داخلی و سیستم های بدن مورد استفاده قرار می گیرند. این کریاها اندام ها را 

پاکسازی ، فعال و احیا می کنند و به آگاهی عمیق داخلی توسعه می بخشند

نخست وزیر هند، نارندرا 
مودی در تظاهرات 

گسترده یوگا در روز 
جهانی یوگا )21 ژوئن( در 
چاندیگار به هزاران نفر از 

شرکت کنندگان پیوست



یوگا 
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در دوران معاصر ، با شیوه ی زندگی ماشینی و سریعی که هر روز نیز مرسوم تر می شود، و رویکرد 
مدرن در مورد تدابیر درمانی ، ما نا آگاهانه تجمعی از ریزگردها و میکروب ها را وارد سیستم ایمنی 
بدن خود می کنیم و در واقع به بدن خود فرصت نمی دهیم که آن ها را مورد حمله قرار دهد. در اینجا 
نحوه استفاده از شیوه های باستانی اما ساده یوگا برای تقویت سیستم ایمنی مان ، و رسیدن به زندگی 

سالم تر و خیلی موارد دیگر ارائه شده است

مصونیت از راه طبیعی

توسط: دکتر راگاوندرا رائو
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وینایاک سوریا سوامی یک روزنامه نگار مستقر 
در دهلی است. وی دارای مدرک مهندسی مکانیک 

است و به عنوان کارآموز کشتی سازی با نیروی 
دریایی هند همکاری کرده است. او که در دوران نوجوانی نیز یک 
نویسنده پاره وقت بود، به روزنامه نگاری روی آورد تا شور خود 

برای نوشتن و مسافرت را دنبال کند.

و   ، دارن��د  ه��زار و 500 واح��د در هرماه 
اینگونه برنامه ریزی می شوند که از طریق 
سرمایه گذاری های مشارکتی ، تولید خود 
ماه  هر  در  واح��د    50,000 به  تقریباً  را 
افزایش دهند. کیت های آزمایش و تجهیزات 
محافظ شخصی )PPE( نیز عالوه بر حجم 
باالی واردات، در تعداد زیادی به صورت 

بومی نیز در حال تولید هستند.
های  ه��وش  ترین  درخشان  کنون،  تا 
سرتاسر موسسات آموزش عالی هندوستان 
قرار  برای در دسترس  تا  اند  داوطلب شده 
دادن خدمات بهداشتی و درمانی بحرانی با 
قیمت های مناسب و به طور گسترده ،  به 
این رقابت بپیوندند. اعضای مهاجران هندی 
در سرتاسر جهان نیز سرمایه های خود را 

تولید  مشکالت  حل  و  تولید  مدیریت  برای 
برای بسیاری از مشاغل نو پا که اکنون در 
حال آماده سازی برای نبرد با بزرگ ترین 
چالشی هستند که تا کنون ملت با آن روبرو 

شده است ، وارد کرده ا ند.
مدیریت  ق��ان��ون  تحت  کمیته  چندین 
بحران ، برای نظارت و مبارزه با گسترش 
COVID-19 ، به همراه شرکت هایی در 
فعالیت  به  آغاز  خصوصی  بخش  سراسر 
کرده اند که به طور حتم، به سخنان سردار 
پاتل با بصیرت پایبند بوده اند: »استخرهای 
مصرف  بی  و  رکود  به  تمایل  آب  کوچک 
یک  خلق  برای  آنها  اگر  اما   ، دارند  شدن 
دریاچه بزرگ به هم متصل شوند ، فضای 
مطلوبی ایجاد کرده و فواید جهانی خواهند 

داشت. “

سمت چپ: به عنوان بخشی 
از مراسم شب زنده داری 

به دعوت نخست وزیر هند 
نارندرا مودی برای نشان دادن 
همبستگی، یک هتل زنجیره ای 
در پونه ماهاراشترا ، با چراغ 

 Hope“ های روشن کلمه
)امید(” را ساخته است

پایین: یک پهپاد که توسط 
پلیس برای نظارت بر فعالیت 

های مردم و گسترش و اطالع 
رسانی اعالمیه ها در طول 

قرنطینه اجباری سراسری به 
پرواز در آمده است
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نقل  و  حمل  و  ب��وده  موجود  شرایط  ب��رای 
آسانی نیز خواهد داشت. این شرکت همچنین 
اقدام به تولید یک دستگاه ضد عفونی کننده 
بومی و کم هزینه کرده است که با کمترین 
میزان  400 روپیه / لیتر در دسترس خواهد 

بود.
فهرست ما در اینجا به پایان نمی رسد 
سازمان  جمله  از  دولتی  های  سازمان   ،
نیز   )DRDO( دفاعی  تحقیقات  و  توسعه 
ماسک  تولید  ب��رای  محلی  کارآفرینان  با 
همکاری   ، گسترده  مقیاس  در   N95 های 

می کنند.

تنفس آسان
تالش های فعلی توسط سازمان های دولتی 
به همراه فشار مورد نیاز بخش خصوصی 
تجهیزات  چنین  تولید  تقویت  جهت  در 
بحرانی هدایت شده است. به عنوان مثال ، 
تنفس  های  دستگاه  کننده  تولید  های  شرکت 
 5 ح��دود  در  مشترکی  ظرفیت  مصنوعی 

مصنوعی  تنفس  دستگاه 
چیست؟ 

تنفس مصنوعی  دستگاه های 
قطعات پیچیده ای از فناوری هستند 
که برای کمک موثر به تنفس انسان 

ساخته شده اند.

هنگامی که فردی در حال مبارزه با 
COVID-19 است ، ریه های او  

که با رگ های خونی درهم تنیده 
شده اند ، دچار التهاب می شوند.

تنفس مصنوعی  از دستگاه  استفاده 
در این مرحله ، با تامین اکسیژن 

به ریه ها ، به تنفس فرد کمک 
می کند.

این دستگاه ها چطور کمک 
کنند؟  می 

مهم است درک کنیم که دستگاه های 
تنفس مصنوعی اغلب به عنوان 

آخرین راه حل استفاده می شوند و 
COVID-19 را درمان نمی کنند 
، اما به هر حال به بیماران درگیر 

تنفسی ناشی از عفونت  مشکالت 
کمک می کنند.

در هنگام استفاده از دستگاه تنفس 
مصنوعی ، بیمار باید 24 ساعت 

در روز و 7 روز هفته تحت 
مراقبت و نظارت باشد و عالئم و 

موارد حیاتی مانند اکسیژن و اشباع 
دی اکسید کربن و غیره باید در 

حالت متعادل حفظ شوند.

سپس اکسیژن با فشار کنترل شده 
از طریق لوله مستقیماً وارد ریه ها 

می شود.

تنفس مصنوعی به بدن اجازه می 
دهد تا به درستی عمل کرده و به 

درمان پاسخ دهد.

سمت راست: دستگاه تنفس 
مصنوعی نوآورانه و اقتصادی از 
مرکز مراقبت های بهداشتی آگوا 

پایین: کارکنان مرکز مراقبت 
های بهداشتی آگوا در حال ساخت 
دستگاه تنفس مصنوعی قابل حمل.
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برای  پیشنهاداتی  شامل  موارد  سایر  دادند. 
تولید واکسن ، تجهیزات غربالگری حرارتی 
تجهیزات محافظ  مقیاس گسترده ی  تولید   ،
های  حل  راه  همچنین  و   )PPE( شخصی 
اطالعات  فناوری  از  استفاده  با  نوآورانه 
برای نظارت بر منابع ضروری در مناطق 

قرنطینه و غیره بود.

چالش ها پذیرفته شدند
این طور که از شواهد بر می آید، ویروس 
کرونا در مهلک ترین مراحل آن ، ریه ها 
را به شدت درگیر کرده و توانایی ریوی را 
های  زمینه  اولین  از  یکی  دهد.  می  کاهش 
دستگاه  تولید   ، توسعه  برای  شده  شناسایی 
تنفس مصنوعی برای مدیریت درمان  های 

افراد آلوده بود.
در  ب��زرگ  ابعاد  در  س��ازم��ان  چندین 
سراسر کشور فعالیت خود را در این راستا 
را  هایی  انجمن  بالطبع  که  کردند  تعریف 

های  تفاوت  از  فراتر  که  دهند  می  تشکیل 
بارز  نمونه  کار هستند.  به  صنعتی مشغول 
در  هند  س��وزوک��ی   - م��اروت��ی  ارت��ب��اط  آن 
تولید  یک  با  سنگین  خ��ودروه��ای  صنعت 
مستقر  مصنوعی  تنفس  های  دستگاه  کننده 
های  مراقبت  مرکز  عنوان  با  نو  دهلی  در 
بهداشتی آگوا می باشد. این سرمایه گذاری 
تولید  چشمگیر  افزایش  هدف  با  مشترک 
دستگاه بسیار تخصصی به 10,000  قطعه 
در ماه از ظرفیت موجود تولید 400 واحد 

در هر ماه انجام می شود.
به همین ترتیب ، غول صنعتی دیگری 
های  شرکت  با  ماهیندرا  و  ماهیندرا  نام  به 
فناوری  المللی  بین  )شرکت  ری  شانک 
مراقبت های بهداشتی( ، BHEL و شرکت 
الکترونیکز   بهارات  محدود  مسوولیت  با 
ی  شده  اصالح  نسخه  تولید  برای   )BEL(
دستگاه های تنفس مصنوعی، گروه بزرگی 
گزینه  ترین  مناسب  که  اند  داده  تشکیل  را 

بسیاری از مشاغل نوپای فناوری در زمینه رباتیک نیز با ارائه راه 
حل های ابتکاری برای مشکالت حول محور مراقبت های بهداشتی 

بحرانی ، به این مبارزه پیوسته اند

از چپ به راست: محلول های 
ضد عفونی کننده دست تولید 
شده توسط شرکت ماهیندرا 

و ماهیندرا؛  یک حامل مواد 
غذایی متعلق به ماهیندرا 

اتوموتیو نورت امریکا ، به 
متخصصان مراقبت های 

بهداشتی در اوکلند ، کالیفرنیا 
غذا می رساند؛ دستگاه 

پخش كننده ضد عفونی كننده 
دست بدون تماس، كه توسط 
DRDO طراحی شده است
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دارد،  را  ابعادی  چنین  در  بحرانی  اوضاع 
وارد جبهه جنگ شده اند. بخش خصوصی 
نیز به همراه بسیاری از شرکت ها، صرف 
این  با  مبارزه  برای  شان،   اندازه  از  نظر 
بیماری که به سرعت در حال شیوع است با 
یکدیگر متحد شده  و دخالت های موثر خود 

را پیشنهاد می دهند. 
شناسایی   ، اهمیت  ح��ائ��ز  ق��دم  ی��ک 
گسترش  به  توجه  با  کننده  نگران  مناطق 
COVID-19 بود. به عنوان دومین کشور 
شدن  آم��اده  همچنین   ، جهان  پرجمعیت 
بیماران  از  زیادی  تعداد  از  مراقبت  برای 
تجهیزات  به  که  بود  امری ضروری  مبتال 
برای   N95 های  ماسک  مانند  تخصصی 
و  پیشگیرانه  اقدامات   ، درمان  و  محافظت 
مصنوعی  تنفس  دستگاه   ، همه  از  تر  مهم 

نیاز دارد.

پاسخ مناسب 
و  علوم  وزارت   ، م��ارس   20 تاریخ  در 
فناوری )DST(، برای پشتیبانی در زمینه 
توسعه راهکارهای فنی و نوآورانه در زمینه 
به دعوت  اقدام   ،  COVID-19 با مبارزه 
که  هند کرد  کار  تازه  و  اکوسیستم صنعتی 
به سرعت در حال تکامل بود. 300 شرکت 
حیرت انگیز پاسخ های مطلوب خود به این 
پیشنهاد   140 تقریبا  به صورت  را  دعوت 
 )TDB( فناوری  توسعه  هیئت  به  رسمی 
که  است  دولتی  نهاد  یک  که،  دادن��د  ارائ��ه 
در راستای تجاری سازی فناوری بومی یا 
از شرکت  واردات��ی  های  آوری  فن  تطبیق 

های هندی حمایت مالی می کند.
پ��اس��خ ه���ای اول��ی��ه دری��اف��ت ش���ده ، 
کیت  ساخت  به  نسبت  نوآورانه  رویکردی 
رساندن  حداقل  به  هدف  با  تشخیصی  های 
ارائه  نتایج  دریافت  برای  زمان الزم  مدت 

باال: یک راننده در طول تونل ضد عفونی شده خالقانه و سریع در چنای ، تامیل نادو رانندگی می کند؛ پایین: کارمندان 
پزشکی با روبات “ذافی” )مرکز( در چنای. ربات تعاملی توسط پشرکت روپلر تکنولوجیز در بخش های ایزوله 

COVID-19 مستقر می شود
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به  متعلق  شهروندی  مشارکت  آنالین  بستر 
دولت هند با عنوانMyGov به طور ناگهانی 
آغاز به فعالیت کرد. این اقدام، از شهروندان 
راه  یافتن  برای  چالشی  در  مشارکت  برای 
حل هایی برای جلوگیری از گسترش کرونا 
یا COVID-19 و کمک به  ویروس جدید 
بنر  است.  آورده  به عمل  آن دعوت  درمان 
موجود در سایت می گوید: “شرکت کنید و 

برنده 100.000 روپیه شوید”.
با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینه 
تولید کاالهای با کیفیت باال در داخل کشور 
“ساخت  عمل  ابتکار  گسترده  موفقیت  و 
پتانسیل  کشور  این  در  تولید  بخش   ، هند” 
و امکان وقوع وعده های عظیمی را نشان 

های  مشارکت  طریق  از  خ��واه  ده��د؛  می 
سرشار  هند  تاریخ  خصوصی.  یا  دولتی 
از  متنوعی  آمیختگی  با  رویدادهایی  از 
هم  گرد  کشور  این  در  که  است  اشخاصی 
آمده اند تا هر زمان که ملت با بحران روبرو 
شود ، یک جبهه متحد را به نمایش بگذارند. 
بیماری  این  با  که  امروز  نظر می رسد  به 
همه گیر جهانی در حال جنگ هستیم ، فصل 

دیگری نیز نوشته می شود.

مهیا شدن
در  دول��ت  سراسر  در  وزارتخانه  چندین 
آماده باش قرار داشته و برای کسب  حالت 
اطمینان از این كه كشور آمادگی مقابله با این 

محل کار در حال دیجیتالی شدن است. و... چرا که نه؟ این فناوری 
است که سلسله مراتب اداری را از میان بر می دارد، واسطه ها را از 

بین برده و اقدامات رفاهی را تسریع می بخشد.
نارندرا مودی
نخست وزیر هند

اعضای گروه “تیم درون 
مسترز” پهبادهای بدون 
سرنشین خود را پس از 
پاشش مواد ضد عفونی 

کننده در مناطق پرجمعیت 
احمدآباد ، گوجرات، حمل 

می کنند
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در حالی که جهان برای مبارزه با بیماری همه گیر COVID-19 می جنگد ، دانشمندان و 
محققان هندی برای ارائه راه حل های منحصر به فرد، گرد هم آمده اند. این تالش، همچنین 

شاهد افزایش مشارکت در بخش های دولتی و خصوصی است

حال نوآوری
هند در

توسط: وینایاک سوریا سوامی
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را در میان دوران شیوع رعایت کنند. تیم 
های پزشکی به هر دو کشور اعزام شدند 
آزمایش  ویروس  نظر  از  را  هند  اتباع  تا 
هندی  ماموران  تنها  نه   ، ایران  در  کنند. 
مکان را ترک کرده بلکه کمک های الزم 
قرنطینه  تأسیسات  ایجاد  ب��رای  نیز  را 

کردند. دریافت 
ام��ور  وزی��ر   ، جیشانكار  اس  دكتر 
سفر  سریناگار  به  م��ارس   9 در  خارجه 
كرده ، با خانواده های دانش آموزان هندی 
نگرانی  به   ، كرده  دیدار  ایران  در  ساکن 
های آنها گوش داده و برای شان در مورد 
تالش هایی كه برای تأمین رفاه آنها انجام 

شده بود ، توضیح داد.

وادار به عقب نشینی
است  داده  تشخیص  درستی  به  هند  دولت 
وی��روس  از  ناشی  گیر  همه  بیماری  كه 
بین  همگام  مشاركت  یك  با  تنها  کرونا، 
دولت و بخش خصوصی با همکاری مردم 
مقابله  برای  تالش  تمام  است.  كنترل  قابل 
با  گیر  همه  بیماری  این  با  آمیز  موفقیت 

و  پزشکی  های  شیوه  بهترین  از  پیروی 
روش های استاندارد عملیاتی توسعه یافته 
که  هند  پزشکی  تحقیقات  شورای  توسط 
چالش  با  مبارزه  برای  دقیق  سازمان  یک 
ویروس کرونا در هند است، در حال اجرا 
همه  بیماری  این  که  زمانی  تا  باشد.  می 
خارجه  ام��ور  وزارت   ، یابد  ادام��ه  گیر 
تماس  در  خود  شهروندان  با  همچنان  هند 
م��وارد  ل��زوم  در ص��ورت   ، ب��ود  خواهد 
از  و  ک��رده،  هماهنگ  را  بیشتر  تخلیه 
تالش های دیپلماتیک هند در سازمان های 
جهانی مانند سارک، بیمستک و گروه 20 
را  مشترک  جبهه  یک  تا  کند  می  حمایت 
تهدید بی سابقه  این  برابر  برای جنگ در 

دهد.  تشکیل 

تیم امداد پزشکی 14 
نفره با تخصص های 
مختلف با اعضایی از 
گوشه و کنار هند پس 

از ورود به ماله

سفیر انیل وادوا په بهرنیو چارو وزارت کې د 
سکرتر )ختیځ( او پولنډ، عمان، تایلینډ او ایټالیا 

کې د هند د سفیر په توګه دندې ترسره کړې دي. 
هغه په   هانګ کانګ، چین او سویزرلینډ کې هندي ماموریتونو ته هم 
استول شوی او په هاګ کې یې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان 

OPCW لپاره هم کار کړی.
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ما آمادگی داشتیم که نه تنها مردم خود را به خانه برگردانیم، بلکه به اشخاص متعلق به 
همه همسایه هایمان که تمایل به ورود به کشور داشتند خوش آمد بگوییم . این پیشنهادی 
بود که به همه همسایگان ما ارائه شد. دولت به طور کامل نسبت به رفاه حال اتباع ما در 

هر نقطه از جهان متعهد باقی مانده است؛ این مشخصه سیاست خارجی ما بوده است.
دکتر اس جایشانکار
وزیر امور خارجه

غربالگری چمدان 
در فرودگاه جایسالمر 

در راجستان انجام 
می شود

پرچم هند ، که در کوه 
ماترهورن در زرمات 
، سوئیس بر اهتراز 
درآمده ، به عنوان 
نماد همبستگی شناخته 
می شود

10
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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 

شامل  قانون  این  کرد.  پوشی  چشم  هایی 
اسپانیا   ، روسیه  امریکا،  متحده  ایاالت 
 ، مصر   ، اردن   ، برزیل   ، انگلیس   ،
بیمستک   ، سارک  همکار  کشورهای  و 
)ابتکار خلیج بنگال برای همکاری های 
سی  جی   ، جانبه(  چند  اقتصادی  و  فنی 
آفریقا می شود.  سی ، آمریکای التین و 
با  روز  هر  وزیر  نخست  که  حالی  در 
گفتگو  جهان  سراسر  از  کشورها  سران 
نیز  باال  سطح  تبادل  چندین   ، کند  می 

انجام گرفته است.

به دنبال راه حل
یک  مودی   وزیر  نخست  آوری��ل،   7 تا 
دور مشورت با همه کشورهای جی سی 
را  فارس(  خلیج  همکاری  )شورای  سی 
با تمرکز بر همکاری های احتمالی چند 
جانبه در مبارزه با این بیماری همه گیر 
تقویت  منظور  به  هند  بود.  داده  انجام 
اتحاد برای چند جانبه گرایی ، که توسط 
آغاز شد و چندین  آلمان در سال 2019 

کشور را شامل می شود ، به طور مرتب 
با آلمان در تماس بوده است. در 21 ماه 
کنفرانس  یک  در  همچنین  هند  مارس، 
ویدئویی شرکت کرد که از طرف ایاالت 
کشور  هفت  ارشد  مقامات  برای  متحده 
هند و اقیانوس آرام برگزار شد - آمریکا 
، استرالیا ، ژاپن ، کره جنوبی ، ویتنام 
این کنفرانس  نیوزلند عالوه بر هند –  و 
راهبردهای  درب���اره  بحث  منظور  به 
با این بیماری و همچنین رسیدن  مبارزه 
برای همکاری های  توافق های الزم  به 
اقدامات  و  متقابل  های  کمک   ، مشترک 

موثر برای احیای اقتصاد برگزار شد.

هند برای شهروندان خود
از  که  ایتالیا  و  ایران  در  هند  ماموران 
همه  بیماری  این  مرکز  به  سال  ابتدای 
گیر تبدیل شده اند ، با اتباع هندی ساکن 
در این کشورها به طور مرتب در تماس 
بوده اند و به طور پیوسته به آنها توصیه 
کرده اند که تمامی پروتکل های بهداشتی 

تیم پزشکی هند در 
سفارت هند در رم ، 

برای آزمایش هندی ها 
برای COVID-19 آماده 

می شوند
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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 

در بحران COVID-19، با پادشاه سلمان 
 20 گروه  فعلی  رئیس  سعودی،  عربستان 
اروپا(  اتحادیه  و  کشور   19 شامل  )گروه 
جلسه  یک  در   20 گ��روه  گرفت.  تماس 
مجازی در پایان ماه مارس ، موافقت كرد 
بهره  هم  و  اصلی  پرداختی  مبالغ  هم  كه 
تا  توسعه  حال  در  کشورهای  برای  را  ها 
پایان سال جاری به حالت تعلیق در آورد. 
به  منجر  تصمیم  این  شود  می  بینی  پیش 
آزاد شدن مبلغی تا حدود 20 میلیارد دالر 
که  مبلغی   ، شود  کشورهایی  چنین  برای 

های  سیستم  بهبود  برای  توانند  می  آنها 
بهداشتی و مبارزه با این بیماری همه گیر 
 ، بازرگانی   ، دارایی  هزینه کنند. وزرای 
اشتغال ، گردشگری و بهداشت کشورهای 
مالقات  یکدیگر  با  متعاقباً  نیز   20 گروه 

کرده اند.
هند همچنین برای صادرات داروهایی 
استامینوفن  و  کلروکین  هیدروکسی  مانند 
به  مبتال  ب��ی��م��اران  معالجه  ب���رای  ک��ه 
کشور   100 از  بیش  در   COVID-19
محدودیت  از   ، شود  می  استفاده  جهان 

با هم دیگر، هند مطمئناً بر تهدید COVID-19 غلبه خواهد کرد. شیوه ای که در 
آن مردم از همه جنبه های زندگی مبارزه را قوی تر و موثر تر می کنند، ستودنی 

نارندرا مودیاست.
نخست وزیر هن

سمت راست: تیم واکنش سریع 
هند پس از تعامل اولیه خود در 
کویت به سمت مبارزه مشترک 

علیه COVID-19 می روند

پایین: خدمه ، تیم پزشکی و 
کارکنان پشتیبانی یک پرواز 

ویژه نیروی هوایی هند پیش از 
عزیمت از دهلی نو به سوی 

ووهان ، چین
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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

آمیختگی مردم و فرهنگ های مختلف در 
مرزهای هند با نپال ، بوتان ، بنگالدش ، 
مالدیو ، سریالنکا و افغانستان بود. از آن 
مودی  وزیر  نخست  عمل  ابتکار   ، زمان 
کمک  و  وی��روس  شیوع  با  مبارزه  برای 
به مبتالیان ، هم از درون و هم از بیرون 
آسیای  ای  منطقه  های  همکاری  انجمن 
در  جنبش  ب��ه  را   )SAARC( جنوبی 
مداوم  تبادل  موجب  امر  این  است.  آورده 
اطالعات و همکاری بین مقامات بهداشتی 
کشورهای عضو، و جلوگیری از اقدامات 
کشورهای  سایر  ض��رر  ب��ه  جانبه  ی��ک 

SAARC شده است.

اقدام سریع
در نتیجه ، دولت هند برای شناسایی ، مهار 
و جلوگیری از شیوع COVID-19 اقدام 
پیشگیرانه  و  موقت  های  گام  برداشتن  به 
هند   ، م��ارس   13 تاریخ  در  اس��ت.  ک��رده 
ویزا  کلیه  آوریل   15 تا  که  گرفت  تصمیم 
به  منتخب  های  گروه  استثنای  به  را  ها 
ای  مشاوره  همچنین  درآورد.  تعلیق  حالت 
مارس   22 از  آن  براساس  که  شد  صادر 

به   0001 ساعت  از  پ��س  ج��اری،  س��ال 
وقت گرینویچ ، هیچ هواپیمای مسافربری 
نمی  المللی  بین  شده  ریزی  برنامه  تجاری 
تواند از هیچ یک از فرودگاه های خارجی 
کند  پ��رواز  هند  های  فرودگاه  مقصد  به 
شدن  بسته  به  منجر  موثری  طور  به  که 
تصمیم  با  اق��دام  ای��ن  ش��د.  هند  م��رزه��ای 
قرنطینه  اعالم  برای  مودی  وزیر  نخست 
مه  ماه   3 تا  که سپس  دنبال شد  21 روزه 
ادامه یافت. این کار برای شکستن زنجیره 
منحنی”  کردن  “صاف  و  ویروس  انتقال 

عفونت ها انجام شد.
وزیر  نخست  خطابه  نخستین  زمان  از 
م��ارس،   19 در  هند  ملت  ب��رای  م��ودی 
یک  اج���رای  خ��واس��ت��ار  او  ک��ه  هنگامی 
در  دائماً  شد،  جانتا”  نظامی  “حکومت 
اقدامات  در  را  مردم  تا  است  بوده  تالش 
شیوع  توقف  برای  مبارزه  علیه  مشترک 

COVID-19 درگیر کند. 

ابتکارات چند جانبه
تشکیل  برای  همچنین  مودی  وزیر  نخست 
یک همایش مجازی شامل کشورهای عضو 

وزیر امور خارجه دکتر 
اس جایشانکار و باری 

فاور ، وزیر امور خارجه 
سیشل ، در دهلی نو به 

جای دست دادن معمولی 
، با به هم پیوستن دست 

ها سالم می کنند
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هند نقش فعالی در جنگ جهانی علیه COVID-19 داشته است و دعوت نارندرا مودی نخست 
وزیر هند برای میزبانی یک نشست ویدئویی با حضور رهبران SAARC گامی مهم در این 

راستا بود. تحت نظارت نخست وزیر ، وزارت امور خارجه )MEA ( ، چندین گام موثر برای 
اطمینان از پیروزی ما در این مبارزه برداشته است

نبرد علیه
ویروس کرونا

توسط: آنیل وادهوا

نارندرا  که  هنگامی   ، مارس  ماه  اواسط  در 
در  شرکت  ب��رای  هند  وزی��ر  نخست  م��ودی 
انجمن  رهبران  اج��الس  ویدئویی  کنفرانس 
جنوبی  آس��ی��ای  ای  منطقه  ه��ای  همکاری 
نقشه  توسعه  و  تهیه  جهت    )SAARC(
کرونای  ویروس  چالش  با  مبارزه  برای  راه 
 ، شد  دعوت   )COVID-19( فراگیر  جدید 
المللی  بین  سیاست  در  را  جدیدی  اولویت  او 

تنها  نه  ویدئویی  کنفرانس  این  کرد.  معرفی 
بود  وی��روس  با  مبارزه  در  بزرگی  موفقیت 
سطح  تعامالت  آینده  نوای  است  ممکن  بلکه 

باالی سیاسی را نیز به وجود آورد.
بار دیگر نقش  ابتکار نخست وزیر مودی 
رهبری هند در انجمن همکاری های منطقه ای 
این  تأیید کرد.  آسیای جنوبی )SAARC( را 
درهم  به  توجه  با  دیپلماتیک  عملی  اقدام  یک 

نخست وزیر هند، نارندرا مودی 
)مرکز( به همراه وزیر امور 
خارجه دکتر اس جایشانکار 

در یک کنفرانس ویدئویی در 
 COVID-19 مورد مبارزه با
با حضور رهبران سارک ، در 

دهلی نو شرکت کردند
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پیشتاز با مثال
اقدامات هند با هدف بررسی شیوع ویروس کرونای جدید

با دقت بافته شده

زیبایی  و  راجستانی  دستباف  های  فرش 

شناسی مدرن

سواری به سوی جالل

چهار موتورسوار زن در بزرگراه سه 

IMT جانبه

سرگرمی باستانی

های  سال  به  متعلق  بومی  های  بازی 

دور و یک بازگشت قوی

دورنماي هند
شماره 02  |  جلد  34  |  2020

پیشگفتار
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COVID-19 از آنجا که میلیون ها نفر در سراسر جهان به نوعی تحت تأثیر گسترش ویروس کرونای جدید یا
قرار گرفته اند ، هند نیز با این وضعیت بی سابقه که به دلیل همه گیر بودن جهانی این بیماری به وجود آمده ، 
درگیر است. در این اوقات چالش برانگیز ، مردم هند کامالً در برابر این دشمن مشترک متحد ایستاده و خواه در 
قالب پیروی از هنجارهایی باشد که به منظور مهار شیوع ویروس در نظر گرفته شده اند و یا در قالب تالش ها 

، ارائه ایده ها و نوآوری برای غلبه بر این چالش ، جبهه محکمی را تشکیل می دهد.

ما گزارش های مفصلی را در مورد نحوه عملکرد نخست وزیر هند، نارندرا مودی ارائه کرده ایم که چطور 
با موفقیت تمام برای تحریک کشورهای سراسر جهان در راستای متحد شدن در برابر این بیماری همه گیر ، 
پیشگام برخورد دیپلماتیک بی سابقه ای شد. ما همچنین بررسی می کنیم که چگونه اکوسیستم تجاری و نوآورانه 

چند وجهی و پویای کشور برای یافتن راه حل هایی برای این بحران گرد هم آمده است.

هند در حال بازنگری در میراث غنی ، سنت ها و خرد سالمند خود است ، از همین رو است که ما به سمت 
زندگی سالم تر ، منظم تر و هماهنگ تر با طبیعت حرکت می کنیم. از قدرت شفا بخش ادویه های هندی گرفته 
تا توانایی های تقویت کننده سیستم ایمنی یوگا ، و شیوه های باستانی که زندگی ما را به سمت بازی های سنتی 
هدایت کرده اند که سلول های خاکستری ما را تقویت می کنند ، ما در حال تغییر به سمت داروهای طبیعی و 
عادات ساده ای هستیم که همه آن ها را در این شماره بررسی کرده ایم. ما نگاهی می اندازیم که که چگونه 
تکنیک های اساسی یوگا ، که اساسا به آموزش رسمی نیاز ندارند ، با تقویت قدرت ذهنی ، معنوی و جسمی ما 
از طریق روال ساده انجام حرکات توسط خود شخص به صورت مستقل، می توانند زندگی ما را ثمر بخش تر 
کنند. پس از آن  به سفر کشف دوباره ریشه های خود می پردازیم که ما را به سمت ایالت سرزنده و  پر جنب 
و جوش راجستان رهسپار می کند ، جایی که هنر بومی فرش دستباف نه تنها صنعتگران را از نظر اقتصادی 

خودکفا کرده است بلکه هنر و صنعت آن ها را بر روی نقشه طراحی جهانی نیز قرار داده است.

خانه ی هزاران گونه از گیاهان و جانوران ، هندوستان چیزی جز یک بهشت طبیعی نیست. همانطور که به 
پارک های ملی و مناطق محفاظت شده کمتر شناخته شده کشور سفر می کنیم ، شما را به طول و عرض این 

کشور پهناور می بریم.

در این شماره ، ما به زن هندی که تعادل کاملی در زندگی ایجاد می کند ، درود می فرستیم – در حالی که نقش 
های سنتی خود را در خانه مدیریت می کند، سقف شیشه ای مثال زدنی خارج از خانه را نیز در هم می شکند. 
ما داستان ماجراجویانه چهار موتورسوار زن را برای شما به ارمغان می آوریم که در امتداد بزرگراه تازه 
تاسیس سه جانبه از هند از طریق میانمار به تایلند رانندگی می کنند و در سراسر این کشورها به تسخیر قلب 
ها می پردازند. قدرت سفر برای گرد هم آوردن افراد متمایز توسط سودها مورتی نویسنده و فعال در کارهای 

بشردوستانه به کار گرفته شده ، که در مورد چگونگی عبور فرهنگ هندی از مرزهای 
کشور صحبت می کند.

در این شماره ، بخش جدیدی را برای ادای احترام به شخصیت های افسانه ای معرفی 
می کنیم ، که با ایده های بصری و سخت کوشی خود تحوالت چشمگیری را رقم زده 
اند. ما حکایت خود را با ماهاسوتا دوی ، نویسنده و فعال اجتماعی مشهور اهل بنگال 
غربی شروع می کنیم ، که تالش های او برای بهتر شدن زندگی قبایل در سراسر 

هند به درستی شناخته داده شده است.

آنوراگ سریواستاوا
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منتشر می شود. این نشریه توسط  شرکت با مسوولیت محدود مکس 
پوشر مدیا گروپ ایندیا )MMGIPL( و به نمایندگی وزارت امور 
خارجه )MEA(، # آدرس، واحد 62، فاز اوکال – 3، دهلی نو – 

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

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

مکس پوشر مدیا گروپ ایندیا )MMGIPL( نمی باشند. 

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

فاکس: 91.11.43011199+
www.maxposuremedia.com
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16 12-14
ژوئن، 2020

ژوئن، 2020

اوچیرا کالی
معبد اوچیرا با تکیه بر اصول آگاهی جهانی ، برای برگزاری جشنواره 
اوچیرا کالی مشهور است. رویداد قابل توجه این جشنواره، یک جنگ 

تقلیدی است که نبردی را در یک زمین سیالبی به نام پادانیالم باز سازی 
می کند. این جنگ نمایشی یادآور نبرد تاریخی است که بین پادشاهان سابق 

کایامکوالم و آمباالپوژا درگرفته است.

مكان: اوچیرا، کراال

راتا یاترا
سنتی که گفته می شود به اندازه معبد 

تاریخی پوری جاگاناتا قدمت دارد ، راتا 
یاترا مراسم پیاده روی ساالنه نماینده 

زیارتگاه به عنوان خدای لرد جاگاناتا ، به 
همراه برادرش لرد باالبادرا و خواهرش، 

الهه سابهادرا ، به معبد گوندیچا )حدود 
سه کیلومتر دورتر( برای یک هفته اقامت 
می باشد. راتاهای برج مانند یا ارابه های 

برجسته با گل های زیبا تزئین شده و توسط 
هزاران تن از مریدان در امتداد بارا داندا یا 
خیابان بزرگ کشیده می شوند. نگاه خدایان 

نشسته در ارابه هایشان یک موهبت پر 
برکت محسوب می شود.

مكان: پوری، اودیشا

سیدهو دارشان
جشنواره سیدهو دارشان که در شهر شی مانیال واقع 

در هشت کیلومتری شهر له برگزار می شود ، با هدف 
تجلیل از هماهنگی جمعی و ادغام ملی در امتداد رودخانه 
ایندوس جشن گرفته می شود. این رویداد سه روزه شامل 

اجرای موسیقی و رقص توسط هنرمندان - محلی و از 
سراسر کشور - همراه با دعاهایی است که برای رودخانه 

بزرگ اجرا می شوند. 

مكان: جامو و کشمیر و الداک

ژوئن، 2020 
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رویدادهای فصل
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23-24

7
مه، 2020 

مه، 2020 

29 مه - 12 ژوئن ،  2020

بودا جایانتی
این جشنواره همچنین مشهور به ِوساک )در جنوب و جنوب شرقی آسیا( به مناسبت 

بزرگداشت و جشن تولد شاهزاده سیدارتا گائوتاما برگزار می شود ، که راه خود را تا 
مبدل شدن به خدای بودا ، بنیان گذار بودیسم ادامه داد. در هندوستان این جشنواره، تولد 
، روشنگری و درگذشت لرد بودا را خاطر نشان می کند. به عنوان بخشی از جشن ها 

، مریدان لباس سفید برتن کرده و غذایی به نام کیر )فرنی شیری شیرین که با برنج 
درست شده است( را بین دوستان و خانواده توزیع می کنند.

مكان: شرق و شمال شرق هند

ساگا داوا
ساگا داوا، یا چهارمین ماه در تقویم بودیسم، به عنوان یکی از فرخنده ترین و 
معنوی ترین اوقات سال جشن گرفته می شود. باور بر این است که از زمانی 

که خدای بودا در طی این ماه به روشنگری رسید، هر کردار خوب و عمل 
معنوی در این مدت چند برابر محسوب می شود. یکی از نکات برجسته این 

جشن ها مریدان و پیروانی هستند که در خیابان ها جمع می شوند، متون کتاب 
مقدس را خوانده و به دنبال کسب موهبت خداوند می باشند.

مكان: سیکیم و شمال شرقی هند

عید فطر
عید فطر، یکی از مهم ترین اعیاد جامعه مسلمین، نقطه اوج ماه مبارک رمضان 
است که شامل روزه داری در طی روز می شود. این جشنواره از صبح زود با 
تقسیم اجباری اعانه توسط هر یک از اعضای خانواده برای منافع بیشتر جامعه 

آغاز می شود. پس از نماز جماعت عید ، وعده های غذایی خوشمزه در بین 
دوستان و خانواده به اشتراک گذاشته می شود.

مكان: سراسر هند
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پیشتاز با مثال
اقدامات هند با هدف بررسی شیوع ویروس کرونای جدید

با دقت بافته شده
زیبایی  و  راجستانی  دستباف  های  فرش 

شناسی مدرن

سواری به سوی جالل
چهار موتورسوار زن در بزرگراه سه 

IMT جانبه

سرگرمی باستانی
های  سال  به  متعلق  بومی  های  بازی 

دور و یک بازگشت قوی
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