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ABSTRACT:
India has been a place of trade and tourism for time immemorial. Traders
and tourists from all nook and corner visited it especially the inhabitants
of the Arab world. There were very strong and friendly relations between
India and the Arab world. They not only carried back our goods but also
they brought back our culture and academic heritage.
Dr. Nawal Sadawi (born on 72th Oct 0391) is one of the great Egyptian
writers among the women who presented great services to the Arabic and
Arabic studies. She issued a magazine and wrote numerous books on
current issues related to Islam and the Muslims.
Apart from this Dr. Sadawi was one of the big tourists. She visited several
countries and wrote her observations. Among the countries she visited
was India about which she has left one booklet.
The following article will shed light on her visit to India.
KEWORDS: Nawal el Saadawi, travel, The Hind, Egypt, Religions
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ملخص
الرحالت نوع من اآلداب العاملية حتتوي على معلومات قيمة وأحيانًا غريبة عن البلدان اليت يتم زيارهتا
من بيان للناس وعاداهتم وتقاليدهم إضافة إىل معلومات عن األماكن التارخيية واملعامل وخلفياهتا
.واألحداث اليت شهدهتا
وبلدنا اهلند مليء بكثري من املعامل واملنجزات اليت جتذب سكان بلدان أخرى إىل زيارهتا وقضاء إجازاهتم
فيها وهي حتتوي بني جنباهتا على ما يكون ملفتًا وجاذبًا ألصحاب األذواق املختلفة فألهل العلم
.--- مكتبات وجامعات ومدارس وألهل السياحة معامل تارخيية قدمية قدم التاريخ نفسه وهكذا
) أستاذة مساعدة يف قسم اللغة العربية وآداهبا باجلامعة امللية اإلسالمية بنيو دهلي (اهلند
hifa.shakri@gmail.com الربيد االلكرتوين
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ومن الشخصيات اليت زارت اهلند وأعجبت هبا الدكتورة نوال السعداوي املولودة يف القاهرة يف /72
وتزوجت
أكتوبر 0391م ،درست الطب يف جامعة القاهرة ّ
وختصصت يف جمال األمراض الصدرية ّ
الدكتور شريف حتاتة وهو طبيب وروائي.
أصدرت الدكتورة جملة الصحة وكانت رئيسة حتريرها ملدة ثالث سنوات وكان امسها يف قائمة اإلعدام
اليت أصدرهتا املنظمات السياسية والدينية املتعصبة وذلك بسبب أفكارها املتفتحة ودعوهتا لتحرير املرأة.
كثريا من البلدان لغرض إلقاء احملاضرات يف املؤمترات الدولية إضافة إىل املؤمترات احمللية،
زارت السيدة ً
حصلت نوال السعداوي على العديد من اجلوائز األدبية وطنية ودولية
أحست بكثري من الراحة والسالم
وقد اخرتت ملوضوع هذه املقالة رحلتها إىل اهلند اليت قامت هبا و ّ
والطمأنينة منذ هبوطها على أرض اهلند حسب قوهلا.
وسأحتدث يف الورقة عن رأي الدكتورة يف األدب اهلندي وغزارته إضافة إىل ما شاهدته من صفات
النساء والرجال وجهودهم اليت يبذلوهنا من أجل البقاء وحتسني مستواهم ،واحلرية السياسية املوجودة هنا
كثريا خاصة ألهنا تعرضت لكثري من املشاكل يف بلدها مصر بسبب أفكارها وكتاباهتا
واليت أعجبتها ً
املطالبة باحلرية مما ّأدى إىل سجنها ومصادرة كتبها وفصلها من وظيفتها.
وباإلمجال فإن رحلة نوال السعداوي حتتوي على كثري من اجلوانب الدينية والسياسية واالجتماعية
والثقافية يف اهلند وسنذكر تفاصيل ذلك يف الورقة بإذن هللا.

مدخل:

تعترب الرحالت نافذة اإلنسان على العامل ،يستطيع من خالهلا االطالع على حضارات وثقافات الدول
اليت يزورها ،وهي املتنفس الذي يشعر عن طريقه بنسيان مهومه وغمومه أو على األقل ختفيفها ولو
لفرتة قصرية.

والرحالت يف األدب العريب كثرية ،فمنذ القدم ارحتل العرب وجتولوا يف بقاع األرض راوين ما شاهدوه
ورأوه  ،وما مروا به من جتارب خمتلفة أو غريبة.
والرحلة اليت حنن بصددها هي رحلة الدكتورة نوال السعداوي اليت قامت هبا إىل اهلند ضمن رحالهتا
األخرى خارج بلدها مصر .والرحلة هي الفصل السابع من كتاب الدكتورة "رحاليت يف العامل" ،وسوف
نتحدث يف الصفحات القادمة عن انطباعات الدكتورة وأفكارها عن اجلوانب املختلفة للحياة اهلندية
ومعاملها اليت شاهدهتا وما شعرت به من متاثل بني اهلند ووطنها مصر وأيضا التشابه الكبري بني سكان
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البلدين.
نبذة عن املؤلفة:
ولدت الدكتورة نوال السعداوي يف القاهرة يف  72من شهر أكتوبر عام 0391م .خترجت من كلية
الطب التابعة جلامعة القاهرة يف ديسمرب عام 0391م ،وختصصت يف جمال األمراض الصدرية .عملت
كطبيبة امتياز بالقصر العيين عام 0399م ،مث فُصلت عنه بسبب آرائها وكتاباهتا وذلك بـ 6قرارات من
وزير الصحة .تزوجت الدكتور شريف حتاتة وهو طبيب وروائي ماركسي اعتقل يف عهد الرئيس عبد

الناصر.
حتررها ألكثر من ثالث سنوات ،أغلقت اجمللة وصادرهتا احلكومة عام
أصدرت جملة الصحة اليت كانت ّ

0329م .ويف سبتمرب 0390م وضعها الرئيس السادات يف السجن .أطلق سراحها يف هناية نوفمرب
0390م ،بعد شهرين من اغتياله .ظهر امسها عام 0399ـ 0339م يف قوائم اإلعدام اليت تصدرها
املنظمات السياسية والدينية املتعصبة .كما تعرضت للنفي نتيجة آلرائها ومؤلفاهتا ،ومت توجيه هتمة
"ازدراء األديان" هلا ،ورفعت ضدها يف حمكمة القضاء اإلداري مبجلس الدولة يف مصر يف  07مايو
7119م دعوى إسقاط اجلنسية املصرية عنها ،بسبب آرائها املدافعة عن حقوق املرأة .وخالل صيف
عام 7110م ،مت منع ثالثة كتب هلا يف معرض القاهرة الدويل .واهتمت بالردة يف العام 7117م من
قبل احملامني األصوليني الذين رفعوا دعوى قضائية ض ّدها لتطلق بالقوة من زوجها الدكتور شريف حتاتة.
وقد فازت بالقضية بسبب التضامن املصري والعريب والدويل.

صدر هلا أربعون كتابًا أعيد نشرها وترمجتها ألكثر من مخس وثالثني لغة وتدور فكرهتا األساسية حول

الربط بني حترير املرأة واإلنسان من ناحية وحترير الوطن من ناحية أخرى يف نو ٍاح ثقافية واجتماعية
أهم مؤلفاهتا ورسائلها ورحالهتا ورواياهتا":املرأة واجلنس" و"أوراق حيايت" و"مذكرايت يف
وسياسية .من ّ
سجن النساء" و"حلظة صدق" و"تعلمت احلب" ورواية "سقوط اإلمام" و"دراسات عن الرجل واملرأة"
و"اإلله يقدم استقالته يف اجتماع القمة" و"رحاليت يف العامل" و"كسر احلدود" و"احلب يف زمن النفط"
وقد حاضرت نوال السعداوي يف العديد من اجلامعات ،وشاركت يف العديد من املؤمترات الدولية
والوطنية .ونالت عدة جوائز أدبية وطنية ودولية.

رحلة اهلند و إحساس الكاتبة األديب:
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شعرت نوال يف بداية رحلتها إىل اهلند بأن هذه الرحلة ختتلف متاما عن الرحالت األخرى اليت قامت هبا
إىل دول العامل املختلفة .فكأهنا رحلة احلياة كلها منذ الوالدة حىت املوت ،كالدائرة تبدأ وتنتهي إىل
النقطة ذاهتا .مث قالت:
"قد يدهش الكثريون ممن ميهرون السفر والرحالت ملاذا شعرت حنو اهلند بالذات مثل هذا الشعور
والعامل فيه من البالد واألمكنة اليت ينبهر هلا السيّاح؟ لكن السياحة يف رأيي ليست ركوب طائرات وزيارة
التجول على األقدام يف الشوارع
متحف والنوم واألكل يف الفنادق الفاخرة .السياحة عندي هي
ّ
واحلواري املرتبة ،واكتشاف اإلنسان يف أي مكان ،وبالذات تلك األمكنة اليت يهرب منها السياح ،أو

ميرون عليها بالصدفة".0
يضعون مناديلهم فوق أنوفهم حني ّ

وتقول يف موضع آخر:
"رمبا هي أصعب رحلة قمت هبا يف حيايت رغم أنين زرت معظم بالد العامل ومشيت يف أوعر الطرق،
لكن صعوبة اكتشاف اهلند تشبه إىل حد كبري صعوبة اكتشاف النفس"

7

وكاتبتنا ليست جمرد سائحة أو رحالة تقوم بالنظر إىل ظواهر األشياء مث حتكم عليها إمنا هي أديبة تنظر
إىل ما يوجد وراء الستائر وتقوم بالتحليل والتعليل لكل ما مير عليها من جتارب مثل األدباء اآلخرين.
فتقول يف موضع منوهة بأمريتا بريتم الكاتبة اهلندية" ":مل أتذكر هذه القصة اليت وقعت يف قرييت كفر
أت رواية
عاما إال هذا اليوم وأنا يف سريري يف مدينة دهلي باهلند بعد أن قر ُ
طلحة منذ أكثر من ثالثني ً
أمريتا بريتام .وهذا هو األدب اجليّد .إنه األدب الذي جيعلنا نتذ ّكر حوادث مضت عليها السنون
أيضا ألول مرة .وهذا هو الفن الذي يضيء أركانًا مظلمة يف
والسنون .نتذكرها ألول مرة ونفهمها ً

عقولنا".9

وقد أثنت الدكتورة على األدب اهلندي وبعض األدباء واألديبات بقوهلا ":مع أن الذي يذهب إىل اهلند
ويقرأ بعض إنتاج األدباء واألديبات يف واليات اهلند املختلفة يكتشف أن يف األدب اهلندي ما هو
عظيم ،وما هو أكثر خصوبة وتنوعاً من بعض إنتاج األدباء العامليني الذين درجنا على أهنم هم العظماء

وحدهم".1

مشاهدات الكاتبة أثناء رحلتها:

تبدأ مشاهدات الكاتبة من املطار حيث الحظت وجود عدد كبري من السياح واملسافرين يف مطار
دهلي ،معظمهم من األجانب ،والحظت أيضا أن نظرة االستعالء املوجودة يف عيوهنم جتاه الوجوه
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السمراء هلا وللهنود بشكل عام.
شعرت الكاتبة باألمن والسالم يف اهلند ،وأجلات السبب يف ذلك إىل مشاهدهتا العصافريتشدو يف كل
مكان و األبقار ترعى يف الشوارع دون أن يتعرض هلا أحد .تقول":قلت لنفسي إن كانت

العصافريواألبقار آمنة يف اهلند فهذا هو سبب شعوري باألمان والسالم". 9

زارت الكاتبة التاج حمل يف أغرا ،و لكنها مل تعجب به كإعجاب السياح اآلخرين ،إمنا فكرت يف معاناة
العمال الذين بنوه واألموال اليت أنفقت من أجل تأسيس مقربة لزوجات أحد احلكام املغول ،تقول":إن
التاج حمل ليس إال مقربة إلحدى زوجات احلكام املغول....وقيل يل أن األموال اليت بذلت يف بناء التاج

حمل كانت تكفي لبناء اهلند وجعلها أكثر البالد تقدما"

6

سافرت الكاتبة إىل جنوب اهلند إيضا لتشاهد مزارع الشاي ،وقد وصفت شجرة الشاي فقالت":عرفت
أن شجرة الشاي شجرة غريبة جدا ،وهلا مزاج خاص ،وهلا شروطها اخلاصة لتنمو وتزدهر.إهنا حتتاج إىل
أرض معينة وارتفاع معني فوق سطح البحر ال يقل عن أربعة آالف قدم ودرجة حرارة معينة ،ودرجة
رطوبة معينة ،وقدر من الشمس معني ،وقدر من املطر معني ،وقدر من الظل معني" .1إضافة إىل ذلك
وصفت الكاتبة كيفية زرع شجرة الشاي و قطفه ومجعه مث متريره براحل خمتلفة حىت يتحول إىل الشاي
الذي نعرفه ونشربه.
أما سكان اجلنوب فقد وصفتهم الكاتبة بأهنم شديدو السمرة ،وجوههم تشبه وجوه الناس يف إفريقيا
االستوائية لوال أن تقاطيع الوجه دقيقة واألنف مرتفع مدبب ،والشفتان رقيقتان ،والشعر أسود ناعم
وليس جمعدا ،وعينان المعتان يف الوجه األمسر.
وعادت الكاتبة لتزور جيبور املدينة الراجستانية ذات القصور اجلميلة ،واليت حسب قوهلا تشبه قصور
الشاه يف إيران او القيصر يف ليننجراد ،بنيت حجراهتا بالرخام اخلالص الذي يظل باردا كالثلج رغم
حرارة اجلو ،وحدائق ذات الزهور و األشجار و جدران كاملة مصنوعة باملرايا وماء الذهب .وقصر اهلواء
بنوافذه الكثرية والصغرية .قالت تصف جدران القصر الذي نزلت فيه":جدران الفندق مزخرفة بالنقوش
البديعة ،تعلوها اللوحات األثرية وصور املهاراجا .حديقة الفندق أشبه حبديقة سحرية كأمنا ينتقل فيها
اإلنسان إىل عامل خيايل من األلوان والعطور وأحواض الزهور ،يطل من بني الشجريات عدد من
الطاووس امللون ،يسري خبيالء بني الزهور،ويبسط ذيله امللون مبئات األلوان املختلفة"

9

مث تأيت زيارهتا ألمحدآباد مهد رسالة غاندي ،ورمبا زارهتا الكاتبة ألهنا كانت تؤمن أن غاندي كان صادقا
يف رسالته ،وقد أعجبت الكاتبة ببساطته واملبادئ اليت دعا إليها من أجل احلق واملساواة والعدل
والروحية .تقول":دخلت بيته البسيط يف أمحدآباد والذي عاش فيه وبدأ منه مسريته الطويلة ضد الفقر
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وضد الظلم ،مل ار يف بيت غاندي إال حاجياته الشخصية حيث تركت يف البيت (الذي أصبح متحفا)
كما تركها غاندي قبل أن يقتل ،رأيت املنضدة على شكل طبلية اليت كان جيلس أمامها على األرض
يكتب أو يقرأ .إىل جوارها نظارته ،وكتابه الزال مفتوحا ،وقلمه وعصاه وقبقاب خشب ،وصندل
وصحن وملعقة ،ومتثال صغري جدا لثالث قطط .وهذا ما كان ميلك غاندي يف حياته وكل ما تركه من
ممتلكات بعد وفاته"

3

وبسبب حب االستطالع لدى الكاتبة وحماولة معرفة كيفية صنع األشياء املختلفة زارت مصنع(أمول)
يف والية غجرات ،وهذا املصنع يقوم بصناعة اجلنب والزبدة واحلليب وحليب األطفال اجملفف .شاهدت
الكاتبة كل اخلطوات اليت مير هبا احلليب من ضرع اجلاموسة أو البقرة إىل أن يصبح علبة جنب تباع يف
السوق .وميتلك املصنع آالت إلكرتونية تسري بنظام حمكم دقيق حتت إشراف أمهر املهندسني
املختصني ،ومزرعة تربية اجلاموس ونظاما طبيا عايل الكفاءة لرعاية صحة اجلاموس يف املصنع أو القرية،
حيث توجد سيارات إسعاف اجلاموس واألطباء البيطريني الذين دربوا يف أعلى اجلامعات واملعاهد .وقد
علقت بطرافة":إن مركز إسعاف اجلاموسة هذا أكثر كفاءة من كثري من مراكز إسعاف املرضى من
البشر يف بالد كثرية بل يف هذه املنطقة بالذات ،ترتفع نسبة وفيات األطفال والكبار بسبب سوء الرعاية
الصحية وانتشار األمراض"

01

وهكذا حتدثت الكاتبة عن أماكن و مدن عديدة زارهتا قد ال يزورها السائح العادي ،ولكنها حبكم
طبيعتها وتعمقها يف القراءات واحلضارات اكتشفت جوانب متعددة هلذا البلد الذي يشبه كثريا موطنها
األصلي مصر.

مقارنة بني اهلند ومصر:

نالحظ عند قراءتنا لرحلة الدكتورة أهنا حاولت أن تقارن بني بلدها األصلي مصر وبني اهلند ،ومرت
عليها مواقف كثرية يف رحلتها ذ ّكرهتا ببلدها ،تقول":يف اهلند مل أشعر أنين غريبة يف بلد غريب .أمشي
أظن أنين يف مصر .بل أنين
يف الشوارع وأنظر إىل الوجوه والسماء واألرض واآلثار فأنسى أنين يف اهلند و ّ

رأيت مصر يف اهلند أكثر مما كنت أراها وأنا يف مصر.00"---

وحتدثت عن مشكلة اللغة يف اهلند حيث يضطر األديب فيها إىل تعلم عدة لغات ،وأوضحت أن
األديب يف مصر ال حيتاج إىل ذلك ،تقول ":وقلت ألكيال أن مشكلة اللغة يف اهلند غري موجودة يف
مصر ،ألننا يف مصر لنا لغة واحدة هي العربية ،نولد هبا وحنلم هبا ،ونبكي هبا ونتعلمها ،ونتكلم هبا يف
مجيع أحناء مصر بل يف مجيع أحناء البالد العربية"

07
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وبينت أن اإلجنليز مل يعيشوا يف مصر كما عاشوا يف اهلند ثالثة قرون ،ومل يستطع اإلجنليز أن يفرضوا
لغتهم على العرب كما فعلوا مع اهلنود ،حيث تعترب اإلجنليزية اللغة األوىل يف املدارس اهلندية ،أما يف
مصر فاإلجنليزية هي اللغة الثانية ،أما اللغة األوىل فهي العربية دائما.
ووجدت الكاتبة تشاهبا بني الوجوه اهلندية واملصرية ":وجوه اهلنود فيها سالم وهدوء ،وشيء من الذلة
واالنكسار ،تشبه وجوه بعض الناس يف مصر" 31ألن االستعمار ترك آثاره على وجوه الناس يف كال
البلدين.

دراسة األدیان:

قامت الكاتبة بدراسة عميقة لألديان املختلفة واألساطري الشائعة يف اهلند على غري عادة السياح،
فالسائح العادي قد يزور املعابد وأماكن العبادة ويستفسر قليال عن بعض األمور ،ولكن الكاتبة عرضت
بشكل مجيل القصص واألساطري املتعلقة باآلهلة يف صفحات عديدة وقدمت دراسة دقيقة عن الكتاب
املقدس للهندوس "اجليتا" ،وبينت تأثريات تعليماته على النفس البشرية بشكل عام واملواطن اهلندي
بشكل خاص .أمثلة كثرية يف رحلتها نذكر منها قوهلا ":قراءة أساطري األديان يف اهلند تكشف أمام
العقل كثريا من األركان املظلمة" 34وقالت عن قراءهتا ل(اجليتا) ":دهشت وأنا أقرأ اجليتا ،فقد وجدت
فيها كثريا من األفكار احلديثة يف علم النفس والفلسفة...،وكما طمس األوربيون واملستعمرون احلضارات
القدمية اليت ازدهرت يف الشرق مثل احلضارة املصرية القدمية ،حضارة اهلند ،حضارة العرب وغريهم فقد

طمسوا أيضا أدهبم وثقافتهم احلاضرة".

09

وتذكر الكاتبة أن فصوال من اجليتا حتتوي على شرح علمي طويل للنفس اإلنسانية ،ومراحل العمر
املختلفة  ،وتشرح كيف تعترب تعاليم اجليتا الطفولة إال مرحلة متوت وتولد بعدها مرحلة الشباب اليت
متوت بدورها وتولد الشيخوخة ،وأن اإلنسان يتذكر الطفولة والشباب والتجارب اليت مرت يف احلياة.
وتذكر التنوع الديين يف اهلند فتقول ":يف مدينة بومباي دخلت يف يوم واحد مخسة معابد خمتلفة ألديان
خمتلفة .دخلت معبدا (هندوكيا) مث معبدا (جينيا) مث معبدا (بوذيا) مث كنيسة مث مسجدا .وقد دهشت
حني وجدت تشاهبا كبريا بني اخلمسة معابد يف املعمار من الداخل واخلارج من حيث وجود القبة أو
القباب ،وعمدان (أعمدة) ومكان خمصص للعبادة ،ورجال داخل املعبد هلم زي معني ،وهلم حركات
معينة ،وطريقة معينة يف التعامل مع الناس أو تناول اهلبات منهم".
الكاتبة عن طوائف أخرى مثل السيخ والفارسيني الذين يعبدون النار.

لقاءات مع األدباء والسیاسیني:
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التقت الدكتورة أثناء قيامها يف اهلند بعدد من رجال ونساء األدب والفكر والسياسة واالقتصاد وناقشت
معهم األمور املختلفة وهذا ما ال يفعله السائح العادي ألي بلد من البلدان.
تقول واصفة لقاءها مع رئيسة الوزراء إنديرا غاندي":كانت واقفة مرتدية الساري الذي يزيد من قوامها
املمشوق ،وعلى وجهها ابتسامة تنسجم مع إشراقة اخلصلة البيضاء فوق جبهتها املستقيمة الواضحة"

02

وقد ناقشتا العالقات اهلندية العربية القدمية واحلاجة إىل جتديدها وتقويتها دائما ،ورفض اهلند للطريقة
اليت خلقت هبا إسرائيل ،إضافة إىل وضع املراة يف اهلند وخاصة العمل السياسي والتعليم والفن اهلندي.
كما التقت الكاتبة بالروائية والشاعرة أمريتا بريتم وناقشت معها األمور األدبية واالجتماعية ونقدها
لكل ما هو مزيف يف السياسة أواحلكم أو الدين أو اجلنس .وصفت هذا اللقاء بقوهلا":أكلت يف بيت
أمريتا بريتم عسال باجلنب والشطة وأهدتين روايتها األربعني بعنوان (ذلك الرجل) وقضيت ليلة كاملة أقرا

الرواية الصغرية اليت تكشف كثريا من الزيف يف موضوع الدين".

09

كما كان للدكتورة لقاء مع الشاعرة أكيال اليت اوضحت هلا مشكلة اللغة لألديب اهلندي وكيف أن
الفرد يف اهلند يولد وله لغة ،ويتعلم لغة ،ويفكر بلغة ،وحيلم بلغة ،ويكتب بلغة .وقد أهدهتا أكيال
ديواهن ا األخري الذي كتبته باإلجنليزية .وقد تأثرت الدكتورة بعمق ورقة أفكارها ومجال بعض أبياهتا اليت
فاقت األدب اإلجنليزي حسب قوهلا.
إضافة إىل ذلك فقد كان هلا لقاءات مع بعض املعارضني السياسيني وأصحاب املصانع واألخصائيني يف
خمتلف اجملاالت وامليادين.

اخلامتة:

نالح ظ من قراءتنا ملا كتبته الدكتورة وحتليله أن الدكتورة نوال السعداوي مل تزر اهلند كسائحة عادية ،إمنا
حاولت أن تعرف حقيقة كل شيء شاهدته عيناها وخاصة الغريب منه ،وحاولت معرفة األسباب وراء
بعض ما يعترب من مسات اجملتمع اهلندي الذي استغربت من تنوعه والتناقض املوجود فيه من حيث
األديان والثقافات،والبون الشاسع بني طبقات اجملتمع وأفراده من غين جدا وفقري جدا ومتوسط احلال
واألسباب وراء ذلك .ولو أهنا يف بعض األحيان مل تستطع أن حتكم على األمور بطريقة صحيحة مثلما
حدث هلا بعد لقائها بإنديرا غاندي حيث امتألت نفسها بالتفاؤل بعد االستماع إىل أحاديثها
وخططها ،ولكنها شعرت بالتشاؤم بعد أن التقت بأحد معارضي إنديرا والذي مل يكن راضيا بسياساهتا
بالرغم من صداقته معها.
كما قامت بتوجيه نقد الذع للسياسيني وأصحاب السلطة واإلجنليز واملغول الذين استغلوا ثروات البالد
ليعيش املواطن اهلندي يف فقر دائم أصبح من ميزات الشعب اهلندي رغما عنه .ونستطيع أن نقول أن
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الكتاب كتب بأسلوب أديب بالرغم من بعض األخطاء اللغوية اليت وقعت فيها الكاتبة يف مواضع غري
قليلة .وبذلك فالكتاب مصدر جيد للمعلومات عن اهلند خاصة للذين يريدون أن يزوروا اهلند
ويكتشفوا جوانب ال يتجه إليها السائح يف كثري من األحيان ،وأيضا يقدم الكتاب صورة اهلند يف فرتة
التطور االنتقالية اليت مرت هبا يف عهد إنديرا غاندي.
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