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جويس منصور :ماء على جراح القمر
ترجمة الخضر شودار
أشتهيك
أمس مساء رأيت جثتك
كنت مبتلة وعارية بني ذراعي
رأيت جمجمتك الالمعة
رأيـ ــت ع ـظــامــك يــدفـعـهــا م ــوج الـبـحــر
الصباحي
عـلــى ال ــرم ــال الـبـيـضــاء تـحــت شمس
متقاعسة
كانت السلطعونات تختصم لحمك
ال شيء بقي من نهديك املتكورين
ومع ذلك كنت هكذا أفضلك
يا زهرتي.
¶¶¶
أش ـت ـه ــي جـ ــواربـ ــك الـ ـت ــي ت ـش ــد عـلــى
ساقيك
أش ـت ـه ــي املـ ـش ــد الـ ـ ــذي ي ـض ــم ج ـســدك
املرتعش
أشـ ـتـ ـه ــي ت ـج ــاع ـي ــد وج ـ ـهـ ــك ،ثــدي ـيــك
املتهدلني ،وتلهفاتك الحرى
أشـ ـتـ ـه ــي ت ــرهـ ـل ــك م ـح ـت ـك ــا ب ـج ـســدي
الصلب
أشتهيك خـجــولــة أم ــام عيني اللتني
تعرفان أسرار كل شيء
وف ـس ــات ـي ـن ــك الـ ـت ــي ت ـع ـب ــق ب ـج ـســدك
الكريه
كل هذا نقمة
على الــرجــال الذين لم يشتهوني من
قبل.
¶¶¶
املسمار املغروس في خدي السماوي
القرون التي تبرعم خلف أذني
ج ــراح ــات ــي ال ـن ــازف ــة ال ـت ــي ل ـيــس لـهــا
شفاء
دمي الذي يصير ماء ،يذوب ويفوح
أطـ ـف ــال ــي الـ ــذيـ ــن أخ ـن ـق ـه ــم كـ ــي أل ـبــي
أمانيهم
كــل ه ــذا يـجـعــل مـنــي سـيــدتــك وإلـهــك
املعبود.
¶¶¶
دعني أحبك
فأنا أحب مذاق دمك الخثر
ً
أحتفظ به طويال في فمي األدرد.
حدته تلهب حلقي.
أنا أحب عرقك.
أحب مداعبة إبطيك
الرقراقتني بالفرح.
دعني أحبك.
دعني ألعق عينيك املغمضتني
دعني أفقأهما بلساني املستدق
وأمأل مآقيك بريقي الطافح.
دعني أعميك
¶¶¶
أرتعش تحت يديك املغتبطتني

أشـ ــرب الـ ــدم الـ ــذي ي ـت ـقــاطــر م ــن فمك
املشقوق
ال ـل ـح ــاف األس ـ ـ ــود ي ـن ــزل ــق م ــن تـحــت
فخذينا امللتحمني
وفيما أنت تمضغ أذني الساقطة
أه ـ ـ ـ ـ ــزج أن ـ ـ ـ ــا بـ ــاس ـ ـمـ ــك و ب ــأح ــام ــي
املتقاصية.
¶¶¶
زنجية ميتة فوق الرمال البيضاء
بال أفكار أو روائح أو أثواب
بني فخذيها تنسل الريح
تطبع الشمس شفاها حارقة
ع ـل ــى خ ـص ــره ــا املـ ـنـ ـه ــوك وع ـي ـن ـي ـهــا
الشاخصتني
األمواج املتخابثة تقتنص لذتها
فيما هي تروح و تجيئ.
¶¶¶
لي عليك حقوق
أشهد أنك كنت تذبح الديك
وأنك كنت تغسل شعر رأسك في حمأ
األقبية
أشهد أنك كنت سكران برائحة املذبح
القوية
ملء فمك هبر اللحم
وملء عينيك األحالم
فيما كـنــت تمشي تـحــت أن ـظــار بشر
متعبني.
¶¶¶
شرحت للقط ذي الخطوط
أس ـبــاب ت ـحــوالت الـفـصــول وسياسة
طائر البوم
شرحت له خيانة األصــدقــاء وأحــوال
الحدبان في العشق
ك ـ ـيـ ــف ي ـ ــول ـ ــد األخـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــوط ب ـ ــأذرع ـ ــه
النابضة
وهو يزحف في سريري معرضًا عن
املالطفات
القط ذو الخطوط أصغى إلي
مــن غـيــر أن ت ـطــرف لــه عــن أو يحير
جوابا
وحني أعرضت عنه
قهقهت على ظهره
الخطوط
¶¶¶
ك ــم م ــن امل ـض ــاج ـع ــات مـ ــأت س ــري ــرك
بالصراخ؟
كم من السنوات حفرت تجاعيد حول
عينيك؟
من الذي استنفد ثدييك الناضبني؟
نظرت إليك بعيني الرصاصيتني
فتالشت أوهامي
تاركة وراءها
شيخوختك
عاجزة أن تحير جوابًا ألسئلتي.
¶¶¶
افتح أبواب الليل

ستجد قلبي متدليًا
في خزانة الحب العابقة
بني عباءات الفجر الوردية
ً
متآكال من السوس والقذارة والسنني
عاريًا وعالقًا باألمل.
قلبي الحالم بالصبوات
ال زال حيًا.
¶¶¶
أريد أن أنام معك مرفقًا ملرفق
شعري متلبكًا بشعرك
وفرجي ملتصقًا بفرجك
وفمك لي وسادة
أريد أن أنام معك ظهرا لظهر
دون أنفاس تفصلنا
او كلمات تشوشنا
أو عيون تخدعنا باألكاذيب
عاريني من األثواب
أريد أن أنام معك نهدا لنهد
متشنجة ومتصببة عرقا
متوهجة بالرعشات
وقد تغشاني جنون النشوة
فأئن فوق شبحك
وتحت مطارق لسانك
كـ ـ ــي أم ـ ـ ـ ــوت سـ ـعـ ـي ــدة بـ ـ ــن أسـ ـن ــان ــك
املسوسة.
¶¶¶
رأيتك بعيني املغمضة
متسلقًا حائط أحالمك املخيف
تتعثر رجالك بالطحلب النائم
وعيناك عالقتان باملسامير املتدلية
فيما كنت أصرخ بفمي املغلق
كي أفتح رأسك لليل
¶¶¶
للمرة األخيرة
أحملك بني ذراعي
وعـ ـ ـل ـ ــى ع ـ ـجـ ــل أنـ ـ ــزلـ ـ ــك فـ ـ ــي ت ــاب ــوت ــك
الرخيص
يـحـمـلــه رجـ ــال أرب ـعــة ع ـلــى األك ـت ــاف،
بعد أن سمروه
أغلقوه على وجهك املشعث وأطرافك
الكابية
يهبطون العنني الساللم الضيقة
وأنت تتململ في عاملك الحسير
رأسك منفصل عن رقبتك املذبوحة
إنها عتبات األبدية
¶¶¶
مكائد يديك العمياء
على نهدي املرتعشني
الحركات البطيئة للسانك املشلول
في أذني الشجنيتني
ج ـ ـمـ ــالـ ــي ك ـ ـلـ ــه غـ ـ ـ ـ ـ ــارق ف ـ ـ ــي ع ـي ـن ـي ــك
الخاويتني
املوت في أحشائك يلتهم دماغي
كل هذا يجعل مني آنسة غريبة
¶¶¶
فتحت رأسك

كي أقرأ أفكارك
قضمت عينيك
ألعرف مذاق نظراتك
شربت دمك
ألعرف صبواتك
ومن جسدك املرتعش
اصطفيت قوتًا لي
¶¶¶
دم على صفار البيض
ماء ُ على جراح القمر
نطف َمني على بظر الوردة
ِ
وفي املعبد إله يتضجر
ويغني
¶¶¶
انسني
حتى تتنفس أحشائي أنسام غيابك
حتى تستطيع رجالي السير من غير
تلفت إلى ظلك
حتى تصبح نظرتي خياال
وتسترد حياتي أنفاسها
انسني إلهي حتى أتذكر
¶¶¶
سأصطاد روحك الفارغة
في القبر الذي يتعفن فيه جسدك
آخذ روحك الفارغة
أنزع عنها أجنحتها الرفرافة
وأحالمها املتيبسة
ثم ألتهمها
¶¶¶
بني صخرتني ناتئتني  
تعيش امرأة منكسرة
في أرض مبقعة بالتوت
انغرست رجلها
حيث حيوانات الليل واألحالم
أغان َي منسية
تطعمها ِ
ظلت تترقب هناك أن تنطفئ السماء
كي تحرر األبدية

¶¶¶
األمازونية التهمت آخر أثدائها
ليلة ما قبل املعركة األخيرة
كــان حصانها األصـلــع يتنفس هــواء
البحر البارد
ً
ضاربًا على األرض في غيظ صاهال
في خوف
فاآللهة هبطت من جبال الحكمة
حاشدة الرجال
والعتاد
¶¶¶
تحبني بأنانية
تحبني أن أرتشف ريقها الليلي
وأطوف بشفتي املالحتني
ع ـلــى ف ـخــذي ـهــا ال ــداع ــري ــن ون ـهــدي ـهــا
املنهارين
تحبني أن أبكي ليالي شبابي الفائتة
فيما هي تنهك جسدي الذي تستثيره
رغباتها املتعسفة
¶
¶
¶
ً
ْ
استضفني ألقضي ليلة في فمك
حدثني عن يفاعة األنهار
ألصق لساني فوق عينك الزجاجية
هب لي فخذك كحاضنة
ولننم بعد ذلك ،يا شقيق أخي
فـقـبــاتـنــا سـتـمــوت أس ــرع مــن فــوات
الليل
¶¶¶
فمي
بني أصابعك
وعيناي
بني أسنانك
وفي أحشائي
إيقاعك الشرس
ينتزع من جسدي
أحاسيس متوحشة.

أيها الحب
فاتنة ّ
الغرة

أي ـ ــن ت ـق ـطــن أيـ ـه ــا الـ ـح ــب ك ــي أب ـعــث
حرسًا ليجلبوك
ل ـتــرقــد ت ـحــت ق ــدم ــي مـكـبــا مـطــأطــأ
رأسك

ماذا أفعل لك أيها الحب حتى تأتي
ك ـي ــف أق ـن ـع ــك بـ ـ ــأن هـ ـن ــاك فـ ــي ه ــذه
الغرفة
امرأة تنتظر
امرأة تقضي ليلها أمام مرآة صدئة
تتفقد تفاصيلها املكرمشة
تمددها املوسيقى
امرأة حينما تمشي
تفتح الساحات أسواقا شعبية
ُ
وينصب سيرك بهلواني ترقص فيه
األلوان.

ّ
وكاحلي
األغالل تربط بني عنقك
أجلس بالساعات أمامك
ّ
أحرك رأسك يمنة ويسرة
إلى األعلى ومن ثم إلى األسفل
أضع يدي أمام أنفك ألتأكد أن هناك
نفسًا يخرج منك
أضربك بالكرباج كي أسمع أنينك
أمد إصبعي أفقأ عينيك
وال يتحرك فيك رمش.

امرأة لم تترك عرافا أو عرافة
شـ ــربـ ـ ْـت م ـ ــاء ال ـغ ـي ــم ومـ ـنـ ـق ــوع ورق
السدر
ْ
وضعت تميمة مخطوطة بالطالسم
قالدة
ّ
تـسـتــدعـيــك كـلـمــا أن فـيـهــا ج ــذع أو
ارتجفت مفاصل

أسـ ـم ــع ال ـ ـعـ ــاهـ ــرات يـ ـت ــأوه ــن خـلــف
األبواب مع أحبائهن
وأنــت تمد يــدك تربط بينهم وتشد
الخناق عليهم
وهن يتأوهن
وهم يتأوهون
وأنا أذوب توجعًا أمامك

ت ــرف ــع رأسـ ــك بــاب ـت ـســامــة لـئـيـمــة من
طرف فمك.

وخلف الزوايا
َ
أطفأت املصابيح التي تقود لقلبي..

ماذا أفعل لك أيها الحب!!
تخليت عن تاجي وصولجاني
درت في األزقة
بثياب ممزقة وشعر أشعث أغبر
أمد يدي للماشني في الطرقات
ال أحد يراني
أكـلــت ال ـخــراء حسب وصـفــة شعبية
قديمة
نـمــت بــن األفــاعــي وأن ــا ارت ـجــف من
الحمى
شربت بصاق املجذومني
نزعت ّطبقات جلدي بأظافري
ولم يرف لك جفن..

ك ـ ـ ــل ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح أن ـ ـ ـظـ ـ ــف ه ـ ـ ـ ــذه االزق ـ ـ ـ ــة
والطرقات
من الزجاج املكسور والعقارب
ً
أنظف املصابيح ً
جيدا وامألها زيتا
ً
نقيا
أضيئها
ثم أذهب
أسـ ـ ـ ـح ـ ـ ــب ب ـ ـ ـ ـ ــذراع ـ ـ ـ ـ ـ ّـي الـ ـنـ ـحـ ـيـ ـلـ ـت ــن
َ
املتاريس
العاجيتني
ثم أقفل أدراجي عائدة
أنتظر على دكة بابي الخشب.

َماذا أفعل لك أيها الحب!
أ َ
الطرقات التي تصلني
قفرت
ِ
َ
رششت عقارب وزجاجًا مكسورًا في
الطريق
وضـ ـع ـ َـت م ـت ــاري ــس ع ـلــى ال ـنــواصــي

ألج ـ ـ ــد األزقـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـط ـ ــرق ـ ــات م ـغ ـط ــاة
بالزجاج املكسور والعقارب
امل ـصــاب ـيــح م ـك ـســرة وال ــزي ــت تـنــاثــر
على ذيول فساتني النساء
الرائحات والغاديات
ّ
ثيابهن نظيفة ووجوههن وردية
ساحات بيوتهن مغطاة بماء الليلة

الفائتة
ّ
وال أكل من التكرار
كل ليلة أكرر ذات الطقس وأنتظر
رب ـمــا ي ـمــر طـيـفــك ف ــي لـيـلــة مكتملة
القمر.
وحينما تــأتــي ،تـمـ ُّـر مثلما يمر إله
قاس
نـ ــاظـ ــرا ب ـش ـم ــات ــة إلـ ـ ــى ق ـل ـب ــي الـ ــذي
ينكمش ويتضاءل
تـمــرر ي ــدك عليه لتعلم كــم بـقــي من
الطراوة فيه
ووقـتـمــا ت ــدرك أن ــه ينبض بخفقات
بطيئة متعثرة
ترفع رأســك راضـيــا وتمشي بهدوء
الواثق من فعله
ال تكترث لصراخي خلفك
وأقدامي التي ينزع الزجاج املكسور
جلدها
وتغرز العقارب نفقًا في أعصابها
تمضي وال تلفت أيها الحب
وأنا أتفتت.
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