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الذي أخفيته

الطإارات

الطإارات المصقولة بدقة والتي تتألق في الشمس
تجرى تحتهاكبيرة جددا ومكلفة للغاية للسيارات التي 

النوافذ المعتمة للسيارات ذات الطإارات اللمعة
والطإارات اللمعة المعتمة سائقو السيارات يميلون للوراء مع النوافذ

 السيارةالذبذبات المتفجرة من مكبرات الصوت المثبتة في صندوق
غبار الحقول القاحلة ودهن الشعر: 

النسخة الخضراء أو السوداء 
تنبعث منها رائحة مصفاة النفط

يي مثال
لشعر الزنجي العصري في الثمانينيات

يي مثال
لبراز السواد الطبيعي، حتى يلمع

مثالي
الحقول القاحلة  لتحيملّ غبار

حيث تنمو الشجيرات الشائكة
الذي تحمله الرياح التجارية الغبار

الحانات في كلّ مكان وفي ما بين
على طإول جميع الطرق المعبدة أو غير المعبدة

النساء في الحانات خلف الدرابزين على طإول الطرق
النساء
الثقوب

النساء في الشارع
لكن ليس عندما يحلّ الظلما

الثقوب في الطريق



الذين يشربون في البار على طإول الطرق بيرة بيرة بيرة وأحيادنا الويسكي الكولالرجال 
يجدون السيارة وفى النهاية
يذهبون في النهاية
يجدون البيت في النهاية
يعودون للبيت في النهاية
في النهاية

يعثرون على المرأة التي لم تكن تشرب على جانب الطريق بجوار الحانة
النهاية يفيتشون عن جنسها  في

يتعرفون على جنسها حيثما يكونون
أي منزل هو
أييهم يفههم كثثر

نساء
ذوات الرداف، الرداف المرفوعة في سراويلّ ضيقة 
الرداف كما مصيدات يمكنها إيصالك إلى جزيرة قريبة

نن تقللن النساء اللواتي يرتدين ملبسهن مثلّ جلد ثا
ل يوجد شيء مثلّ حجمين صغيرين للغاية

الرجال ذوي الصابع السوداء أسفلّ المرآب بجانب منزلهم
منحنين تحت غطاء محرك السيارة 

بزجاجة بيرة متعرقة في أيديهم
هذا المرآب يسمى كراج

هذا ميكانيكي
"عندما يقول "شوكاشوبه
يعني ممتص الصدمات

كابح الصدمات
بسبب الثقوب في الطرق على امتدادها سريع التآكلّ هناك



الرجال
بماكينات وشفرات الحلقة تحت شجرة

رجلّ مثلّ هذا يسمى حلدقا
الرجال الذين يأتون لجمع المال

دارجلّ مثلّ هذا يسمى عربي
رجال

بالسلحة والويسكي تحت شجرة
يومادا رجلّ مثلّ هذا يسمى وغد ل يقا

نساء
بأطإفال على الذراع

ين المحترق في الشمسة رائحة جلوده
الشمس الذهبية 

 الذهبية السنان
نساء 

يعم الكيميائي لياما طإويلة تعلق في شعرهن رائحة المن
علوة على ذلك رائحة شعرهن المحروق

لنه يجب أن يكون أكثر نعومة
درا  ول يجب أن يكون شع

على رؤوس وأصابع النساء  بلستيك
اللواتي يضعن لفافات شعر النساء 

المنازل  بلون الحلوى  
الكنائس 

الكنائس المطلية بلون الموز الناضج
*  والغوانا أشجار التمر الهندي

السحالي بذيول نصف مبتورة
الماعز الضالة

الديوك الصاخبة
الكلب المقيدة بالسلسلّ إلى الشجار



 المدهوسةالكلب الضالة
السيارات التي تسرب الزيت وتناما تحتها الكلب الضالة

الرصاص الذي يشبه اللعاب النارية

اللعاب النارية ضد الرواح الشريرة
الرصاص على الغاضبين
رصاص الشعب الغاضب

الصحف المليئة بالدماء.
المحركات الثقيلة والصاخبة للولد ذوي الوزن الثقيلّ

النساء المسنات على طإول الطرق
يبيعون تذاكر اليانصيب 

على طإول الطرق يبيعون الملّ
على طإول الثقوب في الطرق

في الغبار
أولد الشوارع فوق الدراجات الصغيرة عليهم

يو ين للت لض حح كيف يرقصون فوق الدراجات حول الفتيات اللواتي 
المهات اللواتي يحذرن من هذا

فحسب المهات
الغبار

يشات أكثر اخضرارا العشب في حديقة الناس القادرين على شراء مر
ات أكثر شحودبا لون الناس القادرين على شراء مرشش

يشاتمن المدمن في حديقة الشخاص الذين يستطيعون شراء  مر
ات الشياء الموجودة تحت ذراع المدمن في حديقة الشخاص الذين يمكنهم شراء مرشش

اللون السود الغامق لمدمن الشارع الذي نمت عند أقدامه طإبقة سميكة من الكالس
التي هي نعلّ حذائه الطبيعي

حطاما السيارة 
النفايات



الرض العطشى
يخات المطر الكارثية ز

الرياح
العاصير

المسلسلت السبانية
الثداء السيليكون للنساء في المسلسلت السبانية

الخبار الدموية من البلدان المجاورة
مسابقة ملكات الجمال

  لملكة جمال فنزويلالسيليكونالنهدان 

اللغة الما ،
الرسمية  اللغة
غير الرسمية اللغة

محلت السوبر ماركت المنفصلة بشكلّ غير رسمي 
المدارس المنفصلة بشكلّ غير رسمي

الديك مقطوع الرأس في حديقة الجارة في الجهة المقابلة
بطاقات تاروت الجارة في الجهة المقابلة  

بخور الجارة في الجهة المقابلة 
البخور في كنائس الموز الصفراء

الكنائس
ونالعراف

السحرة الذين يخدمون المقامر
القمار

ربما يفوز غدا وربما يفوز بالفعلّ غدا
الجساد المتعرقة المحتكة ببعضها البعض

هذا يسمى الرقص
الحرارة

المنشفة في جيب سائق الحافلة
الهواء الساخن الذي تنفخه المراوح

موكب حداد
الناس الذين يلقون أنفسهم على نعش أحد الحبة ويصرخون

هذا يسمى الحداد
المقابر حيث الرفات البشرية تتراكم فوق بعضها البعض

يصلين بالمسبحة أصوات الناث اللواتي ت



راديو الترانزستور
أصوات الناث القادمة من راديو الترانزستور حيث  تصيلين بالمسبحة

السلما عليك يا مريم
أبانا الذي في السموات 

أصوات الناس النبيلة القادمة من راديو الترانزستور،
الذي يتحدث عن الغاني من راديو الترانزستور  ال دي جي

ما يطلبه المستمعون من راديو الترانزستور الذي يتحدث عبره الدي جي
ليلة السقوط المفاجئ 

الخوف المبرر في الليلّ
الشباح

السفلت المتموج
عدما وجود طإرق للهروب

نقص المواسم
النقص

كيف أن كلّ شيء محاط بالبحر
كيف أن كلّ شيء يحترق تحت أشعة الشمس 

الرعب
يسيياح ال

البتساما دائما للسياح
هذا يسمى التربية

الشمس
الزرق 
المستحيلّ للسماء الزرق

الزرق المستحيلّ للبحر
الصيادون في قوارب تطفو على الزرق المستحيلّ، البحر الشفاف 

الرمال
ذيول أسماك الشاطإئ المغسولة في الرمال البيضاء 

الرمال البيضاء عند الزرق المستحيلّ للبحر
 بشكلّ مريبالرمال البيضاء التي تشبه الغبار

الغبار

(نوع من فصيلة السحالي) * 
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عندما يأتي البرد

 على المرء أن يمسك الثلج
يشعر بالبرد

في أطإراف الصابع
 في الكتفين المتوترين

في الطإراف
لفهم الشتاء 

 على المرء أن يتذوق الثلج ،
ثم على الثلج أن يتحول إلى دموع 

  فالعملية غير مفهومة
غير علمية

 وليست قابلة للتكرار
ل يوجد مفر
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يحكى أن

"إنهم يأتون لتحسس النساء، إغراء الرجال لحصد الذهب، 
"أظافرهم سوداء من الحفر التي يحفرونها للخرين يشربون

"يشربون "الجن" لتدفئة أجسامهم الزاحفة، 
يرد في أكواب لتبريد مشروباتهم الغازية،  يجمعون اليب

"هم خارقون

"خارقون هم، 
حبلهم السري لم يقطع أبددا،

 طإويلّ، 
سميك، 
نس،  قا
" كيلومتر فوق المحيط12000يمتد 

يي يمتد  كيلومتر فوق المحيط،12000 لمسافة  "حبلهم السر
 أطإفالهم مشوا على حبلّ مشدود،

 الشجع فقط من يجرؤ على العودة للديار
يكتشف الكثيرون بعد فوات الوان

 أن الحبلّ رخو"



""القليلّ فقط من يعود إلى البيت


