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تكتب . عائلة كوجاراتٌةل 1941من موالٌد بومباي  الشاعرة الهندٌة جٌوتسنا مٌالن
كان لوالدها أثره الكبٌر . كان والدها كاتباً ووالدتها ربة بٌت. بالهندٌة والكوجاراتٌة

باألنشطة األدبٌة ، فكانت  عاا فً البٌت ملٌئاً فً توجهها األدبً إذ كان الجو ال
مختلف الى البٌت ها، كما كانت تصلها لهندٌة واالنجلٌزٌة فً متناول بدا النصوص

بقراءة الشعر واالستماع الٌه منذ صغرها كانت مغرمًة . المجالت األدبٌة والثقافٌة
ٌف تدٌر منزالً، رغا معارضة والدتها التً كانت ترى أنها فتاة وعلٌها أت تتعلا ك

إال أن الشاعرة كانت تستغل كل فرصة متاحة لتعلّا نفسها، كما أن والدها كان 
واضح للطبٌعة تأثٌر . ، فٌقدا لها مجامٌع شعرٌة لتطالعهاٌشجعها على قراءة الشعر

فً حوار جرى بٌنها وبٌن  كأنها والشعر والطبٌعة ثالوثفً شعرها فهً القائلة 
بهوبال وفً مدٌنة  2000عاا فً دٌسمبر سً روزنشتاٌن لو المترجمةو الكاتبة

(Bhopal) أكملت دراستها الجامعٌة متخصصة فً األدب . حٌث تقٌا الشاعرة
عاا ( Apne Saathآبنً ساث )إصدارها األدبً البكر هو رواٌة . االنجلٌزي
. ثا أعقبتها بمجموعتٌن قصصٌتٌن ورواٌة ثانٌة ومجموعتٌن شعرٌتٌن.  1976
أناسوٌا )تعمل مدٌرة لتحرٌر مجلة . فً كتاباتها بظروف حٌاة المرأة فً الهند متأثرة

Anasuya .)
 
: مرأةإ
 

فً لحظات الحّب 
الرجُل أحٌاناً  بدوي

وكأنُه إلٌه 
لمرأة بالنسبة ل



!" إلهً... إلهً "
تهتف المرأة 
وكلُّ كٌانها 

ٌشتعُل 
، "أنظري"

، ٌقولُ 
" أنا إلهٌ "

تنظُر الٌِه 
تتألُا 
اإلله  تخسرَ  أنْ مْن 
  ُتدٌرُ 

بعٌداً  وجهها عنه
 
 

: دااماًا 
 

فجأة 
 ًَّ نظرُت الى قدم

وامتألُت قرفاً 
واقفًة  كنُت ال أزالُ 

حٌُث قد ُزرعُت 
منذ سنٌن طوٌلٍة مضْت 

جمٌعها سوًٌة 
وا بً علقت

: ماذا كانوا ٌرٌدون
حقٌبًة، قبعة، قفازاً 

أا تعَبها 
مع ذلك من المعتقد  

كما لو أنً 
لوقِت طوال هذا ا
دائماً وأبداً 

  فً حركةٍ كنُت 
 
 

: بحث
 

إنها ُتشعُل الطّباخ 



ُر شاٌاً تححّ 
  تكنس البٌت

ٌّرُ  شَف  اشرال ُتغ
الناس الذٌن ٌأتون 

ٌقولون 
فً بٌتك  "

  ٌشعُر المرءُ 
" وكأنه فً بٌته

مندهشًة 
تنظُر حوالٌها 

فً بٌتها 
تتجول داخل الغرف، 

تبحث عن بٌت 
تعثر على غرفة 

كراسً،  كنبة، سرٌر،
غرفة أخرى 

ة، سجاد، رفوف أسرّ 
كّل هذه األشٌاء مصفوفة 

فً كّل غرفة 
تائهًة   بٌنما روحها

تهٌا فً الجوار 
بحثاً عن بٌت 

بعٌنه  ألحدٍ  الٌعود
 
 

: أقدام
 

توقفت األقداا 
حائرًة ـ 

أا تقف ؟  أعلٌها أن تمشً
  تاهت فً التفكٌر

، قبل أْن تتحرك
تفع  اعتادت أن تر

مرًة واحدًة 
، وتبدأ فً المشً

فً طفولتها 
ر دوافعهناك  لا تكن ة  ُمقرِّ



، للمشً أو الوقوف
أبداً األقداُا لا  تكْن 
ٌّل  تتخ
ستبدأ  بأنها 

فً التفكٌر 
ٌوماً ما 

 
 

سماء * 
 

سنًة بعد سنة 
جلسْت 

منغلقًة على نفسها 
استمرْت فً النظر 

  من خالل النافذة
عالٌاً باتجاه السماء 

ا علٌهدخلْت  فً ٌواٍ 
غرفتها  فً

! طٌري:تْ وقال
استدارْت 

واستمرْت فً النظر 
التً  الى السماء

الخارج  كانت فً
الداخل  فًو
 
 

كما لو أنها أبداًا * 
 

تركْت البٌَت 
كما لو أنها  
لْن تعوَد أبداً 

لا تعتِن بنفسها 
ربما 

بها،  مسكَ كان على البٌت أْن يُ 
ٌبتلعها أو 

ٌتبعها زاحفاً 
 



اسمحً له بالبقاء 
عل ما ٌرٌد فيل

هً 
ها نفسِ على  ةً متقداكانت 

الى حدٍّ بعٌد 
إلى حدٍّ بعٌد 

 
 

خلفها * 
 

توقفْت فً منتصف الطرٌق  
ناظرًة  التفتتْ 

الى الخلف 
هناك طرٌق، وال حقول،  لا ٌكنْ 

وال مدٌنة،  
، أماكنوال 

وال ناس 
من أٌاا والدتها 

ٌّة آثار على االطالق  وال أ
كان ٌبدو وكأّن أحداً 

تماماً  قد كنسَ 
الحٌاة التً عاشتها 

 
 

ريح ـ أشجار * 
 

فجأًة 
امتألْت الغرفُة  

بضحكة خضراء 
 ًّ على رؤوس أصابع قدم

ارج نظرُت خلسًة الى الخ
الشجرَة  دغدغِت الرٌحُ 

والشجرةُ 
ضحكت عالٌاً 

 
بعد أْن ركضْت 

دون توقف 



استراحت الرٌُح 
واتكأْت على الشجرِة 

والشجرة 
وقفت ونظرت الٌها 

ٌرمَش لها جفن  دون أنْ 
 
 

بهذه الطريقة * 
 

من قبل 
وأنا  الشجرةُ 

معاً كنا 
اً نفكر مطلقنكْن لا 
نا معاً بأن
ه الطرٌقة بهذ
بهذه الطرٌقة كنا 

منذ البداٌة 
ٌكْن لنا دوٌر لا 

فً أْن نكون بهذه الطرٌقة 
منذ وقت قرٌب  نالكن

أدركنا 
  معاً نكون باْن 

بهذه الطرٌقة 
ْن نكوَن ألهو شرط 
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باللغة  تها الجامعٌةحصلت على شهاد .ولدت فً بلغارٌا: لوسي روزنشتاين* 

 الهندي دبوحصلت على الدكتوراه فً األبلغارٌا ،  /من جامعة صوفٌا الهندٌة
غرب الهند لغات ى وبراج بهاشا هً احد .اشاهبراج ب قصائدوعن  المقارن

 1997فً دراساتها وعملها منذ عاا روزنشتاٌن اهتمت  .وامتازت بأنها لغة أدبٌة
على ترجمة فً السنوات األخٌرة أكثر ها اهتماا وقد انصبّ . بالشعر المقارن الهندي

      .الهندي المرأة شعر
                                                                                                

( المترجا)



 
 Innan ganges flyter in i) لشعر الهنديلوجٌا اانتا رت القصائد منأخت* 

natten) ( لٌالً قبل أن ٌفٌح غانغس) لمجموعة من المترجمٌن السوٌدٌٌن ،
 (المترجا)   .لها وقارنتها مع الترجمة االنجلٌزٌة

 
 
 


