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 الغاز نوع ما یقولوا أن یریدون ال

what gas they don’t want to tell 
 
 

 رمادي،. صنادیق بعض .الحقائب سكة على تمر أسودَ  رجالي حذاءٍ  فردة
 .االنھیار .بالكارثة اإلحساس . الفقر فظاعة خوف، .فارغة أو مألى

 یدخل الذي التمزق .الحیواني تفضیل .األوان فوات بعد یأتي استیعابٌ 
 ً  .بكارثة ینتھي .توترٌ  .االختالف لتحمل .نظر وجھتي من العالم لرؤیة .عمیقا
 .الغترابا أو االختالف .كلمة .لحظة كل في أتألم أنا .الكارثة في یتخفى أو

without end. and without mercy. sound and 
fury of history. and the sense of powerlessness. 

you are not a foreigner to me. 
 نطاقات .كلیة تجربة .أصوات .األوتوماتیكیة األبواب .الوصول قاعات
 األصوات .للتلفزیون العصبي الجھاز تحدیداً  .الھوائیات من الكثیر .التردد
 في .العنق على الطعنات .المداخل .التسلسل .الخطیر الموقف ھذا .الجانبیة
 تمر أسودَ  رجالي حذاء فردة .أخالقیة أنظمةٌ  .وكبیرة صغیرة أمم .الحلق
 .طریقھا في تستمر الحذاء .التوتر من .أبكي أن أستطیع .الحقائب سكة على

ً  أقطعھ أن جربت لقد .اللیل في الصمت .الصنادیق  یستطیع ھل .عمیقا
ً  كان ھل. الالجئین بالد .سماعي  كرات .عالیة جدران مع صغیرة أمم .نائما

 .الجدران على الساعات انعكاس .حائط ساعات .الطاوالت على أرضیةٌ 
 .الترانزیت قاعات .السكارى الرجال .األجنبیات النساء

glostrup 
 .أنا ولدتُ  ھنا ھا إذاً 

my native country 
 في الجسر .األمر .النفس عن الدفاع في الحق .الدولة معامالت لخال من أو

 .األفق
they had no idea what hit them. 

 .المحتلة األراضي
it's like the autumn storm. he is just there. 

 .السلبیة مع .الوحش أو القدیس .التأخیر .األفق سطح .المنخفضة األراضي
 تسلسل .التضاؤل .التقنین .األرض في رقاءالز األضواء .خاطئةٌ  إجراءات



ً  دقیقٌ   .الحدیدیة السكك ساحة في المضاءة القطار عربات .نسیانٌ  .تماما
 .المكان فضاء في االتجاھات .ھضابٌ  .التلفزیون قنوات .ضیقٌ  فضاء
ً  التناسب أو .الصحیح التناسب .بالتكعیب الشعور  .خلفیاتھم .الكلمات .عموما

 .الدانمركیة السویدیة الحدود .مظلمةٌ  رحلةٌ . مظلمةٌ  غرفةٌ 
i wonder if we shouldn't just try to do it again 

today. 
 .المرھقة المادة .الحركة لتبدیل .طویلة ظلیة صورة .األفق في الجسر

the eyes' weakness. airport. security zone. 
 أخذ االجتماع ھذا .كوبنھاغن في المنفیین للشیشان بمؤتمرٍ  زاكاییف شارك

 الروسیة القیادات وجعل موسكو في الرھائن خطف أزمة منتصف في حیزاً 
ً  تھتاج ً  عشر ثالثة منذ محتجزٌ  زاكاییف .غضبا  السلطات أعطى مما .یوما
ً  الدانمركیة والدولة  .وطنیةٌ  مصطلحاتٌ  .الخیانة .السكك .الوقت من قسطا

you aren't better. western union. 
 .وأصفر أسود

does the world ever happen to you. 
 تكون أن .المغادرة على قادراً  تكون أن .تغادر أنك .خطر .أموال .تبادل

 ً  .الدخول تأشیر معاملة .جدیدةٍ  حدودٍ  رسم .عدالة .ممنوعا
history now. 
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