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رغم توتّر العالقات الهنديّة الصينيّة إال أّن رياضة اليوغا الهندية منتشرة بشكل كثيف في الصين. يوجد حاليًا أكثر من 8500 نادي 
يوغا في الصين ويمارسها 350 مليون إنسان

رياضة اليوغا
نزع فتيل التوتر بين الهند والصين

بكين ــ علي أبو مريحيل

الـــتـــوتـــرات األمــنــيــة بني  فـــي ذروة 
ــــى خـــلـــفـــيـــة  ــلـ ــ ــــني والـــــهـــــنـــــد عـ ــــصــ الــ
الــنــزاعــات الــحــدوديــة بــني البلدين 
واملــســتــمــرة مــنــذ عــقــود، شــهــدت العاصمة 
ــكـــني مــــؤخــــرًا فـــعـــالـــيـــة كــبــيــرة  الـــصـــيـــنـــيـــة بـ
بعنوان »الصالة من أجل الهند«، وذلك في 
الهندية  األراضــي  الوباء في  أعقاب تفشي 
ــيــــات الـــيـــومـــيـــة إلـــى  ووصــــــــول أعــــــــداد الــــوفــ

معدالت قياسية. 
ــــي تـــلـــك الـــفـــعـــالـــيـــة، أكـــاديـــمـــيـــون  شــــــــارك فـ
أفــراد  مــن  كبير  وعـــدد  ومثقفون صينيون 
الجالية الهندية، إلى جانب مدربي اليوغا 
ــيـــني، وأعــــــرب  ــنـ ــيـ ــم الـــصـ ــهــ ــنــــود وطــــالبــ ــهــ الــ
الشعب  مع  تعاطفهم  كامل  عن  املشاركون 
ــد حـــظـــي الــــنــــشــــاط بــتــغــطــيــة  ــ ــنــــدي، وقــ ــهــ الــ
ــل اإلعـــــــــالم الــصــيــنــيــة  ــ ــائـ ــ ــــي وسـ ــة فـ ــ ــعـ ــ واسـ
باإلضافة إلى مواقع التواصل االجتماعي 
فــي الــبــالد، والــتــي كــانــت حــتــى وقـــت قريب 
تــشــيــد بـــبـــطـــوالت الـــجـــنـــود الــصــيــنــيــني في 
الــهــنــديــة« عــلــى الشريط  ردع »الــتــجــاوزات 
الحدودي املمتد بني البلدين على مساحة 

أربعة آالف كيلومتر.
مـــا تــقــدم يــشــيــر إلـــى مـــدى تــأثــيــر ونــجــاح 
ــــي تــســجــيــل  ــوة الـــنـــاعـــمـــة الـــهـــنـــديـــة فـ ــ ــقـ ــ الـ
وذلك  الصيني،  املجتمع  داخــل  اختراقات 
من خالل »رياضة اليوغا« باعتبارها أحد 
التسريبات الثقافية التي ساهمت إلى حد 
كبير في الحفاظ على شعرة معاوية بني 
الفترات وأكثرها  أحلك  الطرفني حتى في 
ــرًا، ســـــواء عــلــى املـــســـتـــوى الــســيــاســي  تــــوتــ
ــا قــد  ــيـــوغـ ــة الـ ــانــــت ريــــاضــ أو األمــــنــــي. وكــ
ــــي الصينية  إلـــى األراضـ دخــلــت ألول مـــرة 
ــقــــرن املـــاضـــي،  فــــي أواخـــــــر ثــمــانــيــنــيــات الــ
وبعدما  التلفزيونية،  الــبــرامــج  أحـــد  عــبــر 
ــا، تــشــّجــع  ــعــ القــــى الـــبـــرنـــامـــج رواجــــــا واســ
ــوا إلــى  ــبــ ــدربــــني الـــهـــنـــود وذهــ عــــدد مـــن املــ
تــدريــبــة، وســرعــان  دورات  لتقديم  الــصــني 
مــا تحولت الــــدورات املــحــدودة إلــى مراكز 
تدريب دائمة، ومن ثم معاهد وأكاديميات 
مــتــخــصــصــة تــمــنــح الــخــريــجــني شـــهـــادات 

معتمدة وموثقة من السلطات الصينية.
ــيـــوم الــعــاملــي  ــرور الـــوقـــت أصـــبـــح الـ ــ ــع مـ ومــ
ــذي يـــوافـــق 21 يــونــيــو/حــزيــران  لــلــيــوغــا الــ
الجاري، واحــدًا من أكثر األيــام خصوصية 
احتفاًء  تنظم  حيث  للصينيني،  بالنسبة 
بهذا اليوم العديد من العروض واألنشطة 
بما  الصينية،  واملناطق  املــدن  في مختلف 
فــي ذلـــك ســـور الــصــني الــعــظــيــم، وقـــد وصــل 
ــــى املــطــالــبــة  األمـــــــر بـــبـــعـــض الـــصـــيـــنـــيـــني إلــ
املهرجانات  قائمة  في  اليوغا  يــوم  بـــإدراج 

التقليدية في البالد.
وكـــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــهـــنـــدي نـــاريـــنـــدرا 
مــــــودي، قـــد تــنــّبــه مــبــكــرًا إلــــى مــــدى تــأثــيــر 
الــيــوغــا عــلــى الــشــعــب الــصــيــنــي، فــقــام عــام 
2016 بإنشاء صفحة خاصة له على موقع 
فيديو  مقاطع  بنشر  وبــدأ  الصيني،  ويبو 
لتعليم اليوغا، باإلضافة إلى أنشطة أخرى 
لها عالقة بالتبادالت الشعبية بني البلدين. 
وفي زيارة له إلى الصني عام 2015، حضر 
ناريندرا مودي رفقة نظيره الصيني لي كه 

هوامش

)Getty( في يوم اليوغا العالمي تنظم العديد من االحتفاالت في الصين

في  ــم 
ّ
نــظ لليوغا  مشتركا  عــرضــا  تشيانغ، 

ساحة املعبد السماوي بالعاصمة بكني.
حول ظاهرة انتشار اليوغا، ومدى تأثيرها 
في املجتمع الصيني، قال أمارجت كومار، 
وهــو مــدرب في معهد كوانجو لليوغا، إن 
الفضل في ذلك يرجع إلى قنوات االتصال 
الشعبية بني البلدين، مشيرًا إلى أن الصني 
أقــدم الحضارات على مر  والهند صاحبتا 
التاريخ، وتشتركان في الكثير من السمات 
ــة.  ــريــــاضــ ــــب الــ ــن بـــيـــنـــهـــا حـ ــ ــة، مـ ــيــ ــابــ ــجــ اإليــ
وأضــــاف فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــة الـــشـــعـــب الـــصـــيـــنـــي ملـــمـــارســـة  ــمـــاسـ أن حـ
اليوغا، تنبع من رغبة اإلنسان في تحقيق 
االنــســجــام والـــتـــوازن بــني الــــروح والــجــســد، 
وهو أمر ال يمكن تحقيقه إال في هذا النوع 
من الرياضات التي تمنح السكينة للنفس 
الــبــشــريــة مـــن خـــالل طـــرد الــطــاقــة السلبية 

ة. وتحويلها إلى قوة إيجابية بناء
ــار، إلـــــى أن الــيــوغــا  ــ ــــومـ ــــت كـ ــــارجـ ولـــفـــت أمـ
القرن  تسعينيات  منتصف  منذ  أصبحت 
ــات  ــاضــ ــريــ املــــــاضــــــي، واحــــــــــدة مـــــن أكــــثــــر الــ
شــعــبــيــة فـــي الـــصـــني، وال تــــزال تــنــتــشــر في 
ــاف أنـــه يــوجــد  ــ جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــالد. وأضـ
حاليا أكثر مــن 8500 نــادي يوغا فــي بالد 

الــتــنــني )مــنــهــا 280 مـــركـــزًا فـــي بـــكـــني(، كما 
ــدد مـــمـــارســـي الـــيـــوغـــا الــصــيــنــيــني  ــل عــ وصــ
إلى 350 مليونا، ما يعني 25 في املائة من 
إجــمــالــي عــدد الــســكــان  )مــلــيــار وأربعمائة 
مليون(. وفي سياق متصل، أشار أمارجت 
إبريل/نيسان  أنه تم في شهر  إلى  كومار، 
لليوغا  أول مكتبة وطنية  افتتاح  املاضي، 
البالد،  في الصني بمدينة كوانجو جنوب 
وقــال إن املكتبة تضم أكثر من عشرة آالف 
كــتــاب عــن الــيــوغــا الــهــنــديــة، بــاإلضــافــة إلى 
كتب أخرى حول الطب والعلوم اإلنسانية 
تتويجا  ذلــك  معتبرًا  والفلسفة.  والــتــاريــخ 
إلـــى تعزيز  الــهــادفــة  الــجــهــود  لسلسلة مــن 
أواصر العالقات بني الشعبني املتجاورين.

فــي  الـــشـــعـــبـــيـــة  ــة  ــيـ ــلـــومـــاسـ الـــدبـ ــن دور  ــ وعــ
ــلـــى قــــنــــوات وخــــطــــوط خــلــفــيــة  الــــحــــفــــاظ عـ
فـــي ظـــل عـــالقـــات الــســاســة املــشــحــونــة، قــال 
الباحث فــي الــشــؤون اآلســيــويــة لــي بــو، إن 
ذلك ساهم بشكل كبير في تخفيف التوتر 
بني البلدين بسبب النزاعات واالحتكاكات 
لـ  املستمرة. وأضــاف في حديث  الحدودية 
»العربي الجديد«، أن الصني لديها تجربة 
الشعبية،  الدبلوماسية  مسألة  في  سابقة 
الـــعـــالقـــات  تـــطـــويـــع  ــــي  فـ الــــريــــاضــــة  ودور 

مشحونة  تكون  مــا  غالبا  التي  السياسية 
بــســبــب الــتــنــافــس الــتــقــلــيــدي أو الــنــزاعــات 
ــار فــي ذلـــك إلـــى مـــبـــاراة الـــ  ــــدول. وأشــ بــني الـ
»بينغ بونغ« الشهيرة التي جمعت الفريق 
العاصمة  فــي  الصيني  بنظيره  األمــيــركــي 
بكني عام 1971، والتي تسببت في ما بعد 
وطئت  عندما  البلدين  بني  الجمود  بكسر 
قــدمــا الــرئــيــس األمــيــركــي الــراحــل ريتشارد 
تاريخية  زيــارة  الصني في  أرض  نيكسون 
تكللت بتطبيع العالقات الدبلوماسية بعد 

عقود من القطيعة السياسية.
وأكــــد لــي بـــو، أن بــكــني تــــدرك مـــدى تأثير 
القنوات الخلفية والتبادالت الثقافية بني 
الدول، معتبرًا أن ما يعرف بـ »دبلوماسية 
الـــبـــانـــدا« الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا الـــصـــني خــالل 
كبير  األخــيــرة، ساهمت بشكل  الــســنــوات 
التوترات خصوصا  في خفض وتخفيف 
مع الواليات املتحدة وحلفائها في الغرب، 
وأضاف أن الهند تقوم بنفس الدور اليوم 
مع الصني، وقد نجحت إلى حد بعيد، في 
مــن خاللها  بديلة تخطب  قــنــوات  إيــجــاد 
ود الشعب الصيني، في وقت ال يزال فيه 
صدامات  بعد  الغبار  ينفضان  الجانبان 

دموية على الحدود.

رياضة اليوغا قد 
دخلت ألول مرة إلى 
األراضي الصينية 

في أواخر ثمانينيات 
القرن املاضي، عبر أحد 

البرامج التلفزيونية

■ ■ ■
أصبح اليوم العاملي 

لليوغا الذي يوافق 21 
يونيو/حزيران الجاري، 
واحدًا من أكثر األيام 
خصوصية بالنسبة 

للصينيني

■ ■ ■
كان رئيس الوزراء 

الهندي ناريندرا مودي، 
قد تنّبه مبكرًا إلى 

مدى تأثير اليوغا على 
الشعب الصيني

باختصار

محمود الرحبي

تالحق الُعمانية هدى حمد، وهي صحافية وساردة، في 
الكتب  أكثر  »يوتيوب«  في  النسيان«  »ضد  برنامجها 
الكتب  املتمّرسني. وكــان تقريب هذه  القّراء  ذيوعًا بني 
للعموم وإشاعتها بمثابة دعوة إلى القراءة من مختلف 
املستويات والشرائح. في كل حلقة، تنّوع هدى وتعّدد 
بــهــدف أن تضفي على برنامجها  قــراءتــهــا،  مـــادة  مــن 
الفوتوغرافي  زوجــهــا  معها  يتعاون  والــجــّدة.  الحيوية 
ال بذلك لحمة متماسكة، 

ّ
واملسرحي هالل البادي، ليشك

على الرغم من أن هالل ال يظهر إال عبر كلمات الشكر 
الــتــي تــوجــهــهــا هـــدى إلــيــه، ولــكــن ملــســاتــه الــفــنــيــة، التي 

يخلعها على البرنامج، واضحة وجلّية.
نجحت هدى، حتى اللحظة، في بث أكثر من 28 حلقة. 
كانت البداية مع رواية »صمت البحر« للفرنسي جان 
بروليه. وكانت للكتب الفكرية مساحة في البرنامج، 
ــر الـــخـــوف« لنصر حــامــد أبـــو زيــد،  ــ مــن قبيل »دوائـ
و»علم األديان« لخزعل املاجدي، باإلضافة إلى كتب 
علمية من قبيل »أشكال ال نهائية غاية في الجمال« 
لشون كــارول، ترجمة الُعمانيني حمد الغيثي وعبد 
املــعــمــري. كما كــان لكتب األطــفــال نصيب من  الــلــه 
إلى جانب  أبلغيت.  قبيل »شجرة األماني« لكاثرين 

مطبوعات  عــن  الــصــادر  كالكتاب  املــتــرجــم،  الشعر 
مــجــلــة نــــزوى »شــهــي خــســارة كــل شــــيء« للشاعر 
األميركي دونالد هول، ترجمه الشاعر الُعماني زاهر 
الساملي. باإلضافة إلى كتب تجول في عالم األمومة 
»الكائنات  مثل  والسبر،  بالعمق  وتتميز  واألســـرة، 
والــوحــدة« لــنــورا نــاجــي، و»كــيــف تلتئم: عــن األمومة 

وأشباحها« إليمان مرسال.
حــلــقــات مــتــوالــيــة ســعــت إلـــى كــســر شــوكــة كــورونــا، 
وتحطيم رتابة الحياة التي نعيش. مثل هذه البرامج 
كافة،  الــقــراء  تدعو  ألنها  أساسية،  أراهــا  املستنيرة 
وأكــوانــه  الكتاب،  عالم  إلــى  للدخول  بيضاء  يــدًا  تمّد 
الرحبة. كما أنها تــصــّرف ضــد األنــانــيــة، فهي حني 
الغالب،  فــي  يحدث  كما  جانبًا،  تلقيه  ال  كتابًا  تقرأ 
بـــل تــتــفــاعــل مـــعـــه، وتـــتـــواصـــل مـــع آفـــاقـــه بــالــصــوت 
والــصــورة، وتأثيرات فنية ذات وقــٍع وصــدى، تجّمل 

املادة للمشاهد، وتزّين فقرات البرنامج.
تستهل هدى برنامجها في الفقرة األولى بالتعريف 
الــكــتــاب. وفــي سياق  إلــى قـــراءة  بالكاتب، ثــم تنتقل 
ــمـــود الــفــلــســطــيــنــي  ــتـــي يــشــهــدهــا الـــصـ الــــظــــروف الـ
ــة  واملــقــاومــة الــشــرســة الــتــي تــعــرفــهــا، اخـــتـــارت روايـ
ق 

ّ
غسان كنفاني »عائد إلى حيفا«، وهو اختيار يوف

بــني الــحــس اإلنــســانــي والــذائــقــة الــجــمــالــيــة. املــؤاخــذة 

الفصحى  بني  املــزاوجــة  هــدى  املمكنة على  الوحيدة 
والدارجة. كنت أرجو أن تنحو بالبرنامج منحًى أدبيًا 
األعــمــال،  بــه  املكتوبة  الفصيح  األدب  وبلغة  صــرفــًا، 
خاطب قّراء العربية في كل مكان، 

ُ
خصوصًا وأنها ت

وقـــد يــكــون بعضهم مــن الــنــاطــقــني بــغــيــرهــا. ونحن 
نــعــلــم أن الــفــصــحــى هـــي الــلــغــة الــجــامــعــة لــيــس فقط 
بيننا  حتى  إنما  العربي،  الوطن  بلدان  مختلف  بني 
العالم. من دون أن  مي العربية من طالب 

ّ
وبني متعل

نغفل أن قّراء األدب لن يحاروا كثيرًا مع الفصحى، 
خصوصًا وأن لغتنا الجميلة تحيطنا منذ الصباح 
حتى املساء، سواء عبر القراءات واملطالعات، أو عبر 

الــنــشــرات اإلخــبــاريــة والــفــقــرات اإلذاعـــيـــة واملــتــلــفــزة، 
خصوصًا وأن هدى حمد كاتبة متمّرسة أصدرت، 

إلى جانب القصة القصيرة، عدة روايات.
الــبــرامــج الــتــي تكسر رتابة  ظــل الــقــول إن مثل هــذه 
الــحــيــاة املــنــجــرفــة نــحــو الــتــســلــيــع والــتــشــيــيء غــدت 
 جـــــدًا، لــتــوجــيــه أنـــظـــار الـــحـــيـــاة نــحــو اآلداب 

ً
مــهــمــة

ــادت هـــدى حــمــد االخــتــيــار، نظرًا  والــفــنــون. وقـــد أجــ
ــدارات  إلـــى عــمــق قــراءتــهــا ودأبــهــا عــلــى تلمس اإلصــ
مع  كما حدث  منها،  الُعمانية  الجديدة، وخصوصًا 
روايــتــي جــوخــة الــحــارثــي »حــريــر الــغــزالــة« وبشرى 
للشاعر محمد  األخــيــر  والــكــتــاب  »دلــشــاد«،  خلفان 
الحارثي، الذي صدر بعد رحيله »فلفل أزرق«، وهو 
أن  فــي سريالنكا. وفيه يمكن  لــه  إقــامــة طويلة  عــن 
 نوعًا جديدًا من أفرع كتب الرحلة، سأسميه 

ّ
نشتق

اإلقــامــة، في مـــرادٍف لليوميات والــرحــالت، حيث إن 
تمامًا   

ٌ
اإلقــامــة مختلف فــي  الكاتب  إليه  يتوصل  مــا 

عما يتوصل إليه في الرحلة القصيرة العابرة، وهو 
 حتمًا عن اليوميات ذات الطابع البيوغرافي 

ٌ
مختلف

املمنهج على تقسيمات األيام واألوقــات انطالقًا من 
الذات... هذا وغيره من كتب كان من األهمية بمكان 
الذائقة عليها وإشاعتها، وهو ما سعى إليه   تعويد 

برنامج »ضد النسيان«.

»ضد النسيان« قناة لتثوير القراءة

وأخيرًا

تنّوع هدى وتعّدد من مادة 
قراءتها، بهدف أن تضفي 

على برنامجها »ضد النسيان« 
في »يوتيوب« الحيوية والجّدة

االثنين 14 يونيو/ حزيران 2021 م  4  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2478  السنة السابعة
Monday 14 June 2021

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


