
making love to unknown cities 
3. überarbeitete Auflage / 3e édition revisée /                  :   : 
© Katrin Ströbel, 2022
 
produziert für / produite pour /          :
JAIMES 
Exposition 24.06. – 16.10. 2022  
Triangle – Astérides, centre d’art contemporain d’intérêt national, Marseille 

Digitale Ausgabe mitherausgegeben von  / co-edité en version numérique par / 
            :

Qalqalah
einer Plattform, die sich der Produktion, Übersetzung und Verbreitung 
künstlerischer, theoretischer und literarischer Forschung in drei Sprachen widmet: 
Französisch, Arabisch und Englisch.

Qalqalah             
une plateforme éditoriale et curatoriale dédiée à la production, la traduction et 
la circulation de recherches artistiques, théoriques et littéraires en trois langues : 
français, arabe et anglais.

Text / texte /         :
Katrin Ströbel
Übersetzung / traduction /           :
Französisch / français /            : 
Catherine Debacq-Groß  
Deutsch / allemand /          : 
Katrin Ströbel 
Arabisch / arabe /          : 
Mohammed Laouli 
Lektorat / relecture /           : 
Französisch / français /             : 
Marie de Gaulejac, Victorine Grataloup, Camille Ramanana Rahary 
Deutsch / allemand /       : 
Anja Fleischhauer 
Arabisch / arabe /          : 
Salma Mochtari



Zitierte Liedtexte / paroles de chansons /                      : 
 
M.I.A. : Bad Girls  
Supertramp : We Built This City
Warda : Batwanis bik 
Joni Mitchell : In France They Kiss On Main Street 
David Bowie, Mick Jagger : Dancing In The Streets
Janelle Monáe : Pynk  
Peaches : Dick in the Air  
Lili Boniche : Alger, Alger





 تايعجبوني چاع املدن ,وشويّة كثر باريس  
ولكن ماشي بحال الجلري, 

 comme elle est belle…ونحبها فلهبال
في نكون ما ننساها,   

أجلي,أجلي,شحال نحبها 

 Paris was a woman.

اجلسد ديالي أوروبي  

اللّغة هي لباس ,هي هندسة .  
اللّغة  هي تكون/ي عريان/ة . حيت على غفلة تنفهمو كلشي. وما تنبقاوش محميي 

فواحد الدزنزين واقي. 
اللّغة هي تكون/ي عريان /ة , حيت على غفلة ما تنفهمو والو. حنا ضعاف و طالبي 

التّسليم بي املّاج ديال لغة مجهولة . 
تنتلمسو اٌلطريق ديال التّلفة فلغة برّانية. 

حترّك /ي فشي لغة بحال  فشي مدينة متنعرفوهاش. 
حترّك/ي فشي مدينة ما تنعرفوهاش بحال فشي لغة برّانية. 

حترّك/ي فشي مدينة ما تنعرفوهاش بحال نديرو احلب مع شي جسد ما تنعرفوهش. 

  Sex and the City.
                           



فليما,اٌجلسد واٌلعي ديالي بالزّربة تيلقاو اٌملعالمْ ديالهم,اٌملستعمرين اٌإلسبّان دارو 
خدمة كبيرة,بحال لّي دارو للذّهب ذوبوه و غبرو اٌلبنيات اٌحلضريّة اٌألصلية وغطّاوها 

ببِنية حضريّة أوروبية مسجّلة فاٌجلسد ديالي هَذي عُقود. 

دير بحال يال فدارك , ندير بحال يال فداري? 

اٌلتصبي لّي تنّشرو فاٌلزّنقة على اٌلشّرجم باٌلنّسبة ليها عالمة بالّ حنا فاٌجلنوب, باٌلنّسبة 
ليه هوعالمة على اٌلفقر, داكشّي ديال النَّاس لّي ماعندهمش اٌلسّطوان وال اٌلسطّح. 

 أنا تنعوم غير فاٌملغرب,متَّا نقدر نعوم بحوايجي, تَّا واحد ماتيشوف فيّا تيخلّوني 
فاٌلتّيقار. ما تانشوفوش اٌلتّحنْزيزْ.اجلسد ديالي مبقاش كاين هاذ السّاعة.قبلت ميشي 

منّي. تيقلّب على راسو, تانقلّب عليه. 

  Puberty all over again
وقتاش غادي نعاود نعوم ? 

تانحس براسي مرتاحة مع األجساد اخملدوشة ولّي مشا ليها اللّون املتقوبي/واملتقوبات 
ـواٌلرطبي واٌلرطبات هاذوك لّي تيضربو/ن على الشعى وريحتهم زوينة . 

مع أجساد تتبغي تهدر مع أجساد أخرى ,لّي ما تيخافوش ولّي مابقاوش تيخافو/ن. 

We‘ve been shaking our tits for years, so let‘s  
switch positions, no inhibitions 

Dick in the air, let me see you put your  
Put your dick in the air 

مني جات من باريس, وزارتك ألول مرّة  فشتُوتْچرت, وعرضْتي على األصدقاء 
واٌلصّديقات للعشا رجال وعياالت, كان اجلو خايب واقترحتي عليها متشيو غدّا 

كاملي لصّونة مجموعي رجال و عياالت , تيحساب ليها واش تتفالّي عليها. وإلى  
يومنا هذا مازال تضّحكو على هاذ شّي.ولكن ما عمّركم ما مشيتو لصّونة مجموعي. 



چلتي ألمك فاجلهة ألخرى ديال البحر األبيض املتوسط, لعياالت فالسّن ديالها 
تيتحمّرن بزازلهن عرياني فالبحر, وعالش تيورّيونْ بزازلهنْ? سوالتك أمك. 

ماتايورّيوْش بزازلهنْ غير تيتشمّشن, جاوبتيها. بّي, خبّي,أعطي ,تْلقّى. 

أنا كنت دميا تنحس براسي مرتاحة مع اجلسد ديالي فاملغرب. بالنّسبة لزّغب فالبحر 
ماتنحكموش .كاين شي شابات بالبيكيني ,كيما كاين شي عياالت تيعومن باجلالّبة 

هاد شّي  أثر فيّا. 

كيفاش الفرنسويات تيدوّشن فالبّسي: باملايو ! أنت الوحيدة لّي تعرّيتي 
هنا,وتَّاواحد/ة ماتايفهم هاد شِّي هنا. 

الصّيف هذا ,بنت اخلالة عمرها ١١ العام لَبسا ديباردور, كبرات و اجلسد ديالها قريب 
يبلغ ,خالها دخل للصّالون , تيتمعّن فحوايجها وفاٌجلسد ديالها واٌلدّيكولتي ديالها 

وفسدرها لّي مازال ما كبر:  
 لعبها چاورية?   تسحاب ليك راسك أوروبية وال شنو? 

خلط تقاف: فاحلديقة ,مورالشاطو, لقيتي واحد الشجرة كبيرة عامرة باٌلتوت. وفهاد 
اجلّهة ديال البحر األبيض املتوسط قليل الناس لّي عارفي بيالّ تيتكال. تتكلس حتت 

الشجرة الطفل/ة سعيد/ة مجلَّخْ/ة ,النَّاس لّي تيْدوزو تيشوفو مخلوعي ومتردْدِين  
فهاد اجلّوج ديال لي سوفاج ,واش ماخاصهومش يدّخلو أو على اٌألقل يهدروا مع هاد  

اٌلرَّجل لّي بغا يسمّم الطّفل/ة ديالو? 

خلط سيميائي و غدائي:باٌألملانية  بحال باٌلعربية تنفرقو ما بي اٌلتّوت واٌلعلّيق, 

باٌلفرنسية بجوجهم سميّتهم les mûres  وخَّا ماتينتميوش لنفس اٌلعائلة. 

اٌلرّياض هو جسد إمرأة,كولشي باين من اٌلهندسة ديالو, كلتي ليّا هاذ السميَّة باٌلعربية 
جات من اٌحلديقة لّي كاينة وسطو. أمرأة,دار,جسد,حديقة. 



تكون/ي متاتبانش/نيش فاٌلشمال, فكلَّ خطوة نحواجلنوب تولّي تاتبان.ي/ تكون/
ي معروض/ة. 

تكون/ي  متاتبانش/ نيش فاجلنوب, فكلَّ خطوة نحو الشَّمال:تولّي تاتبان/
ي.تكون /ي معروض/ة. 

  

 تبغي تغبر وتزيد تغبر فاآلخر, وتولّي ,َّجسد بر ein Fremdkörper اني. جسدي 
تيولّي برَّاني وتيقطع احلدود ديال اٌلشمال إجتّاه اجلنوب بلُيونة واضحة تيسمح ليّا بها 

البّاسبوراألحمر بوردوديالي. 

كنعوم فالبحر ديال الغارقي و الغارقات. 

كون البلدان كانو نسيج خلوي بيولوجي كان  غا يكون  األوسموز وعدم  اإلنتشار, 
تنزلق ما بي احليوط  ديال احلدود لي تدوّز غير النّصف . 

ومني هادوك لي تييبغيو يجيو يتالقاو معايا تيفشلو أمام الالّ إختراقية ديال نفس املساحة 
د خلاليا ديالنا. 

اجلنوب ديالي يقدر يكون اٌلشمال ديالك, واٌلشمال ديالي اجلنوب ديالك,واإلمتيازات 
ديالي ماعمرهم ما يكونو اإلمتيازات ديالك.تنفكر فبالرج ديال شالة. فيه الصداع, 
وتيعمر األطالل بأكبر عشاش فوق داكشّي لّي بقا من احليوط و اٌلشّجر, واش تايجي 
من اٌلشمال وال من اجلنوب من الغرب وال من اٌلشّرق, ماعرفتش! ميكن بكل بساطة 

قرّر يبقا هنا.  

باٌلنّسبة ليك ,اٌلرجل هو لّي تيفرض هاذ القراءة د اجلسد بحال شي حاجة جنسية.      
تنچولو غدي نغطيو اجلسد باش ما يولّـيش شي حاجة تثّير الرّغبة ولكن العكس لي 
كيوقع. الفضاء العمومي فاملغرب مجنّس أكثر من أي فضاء عمومي تنتحرّك فيه. 

طروطوار ضيق ملس ممكن.                          

فاٌجلهة ألخرى ديال البحر األبيض املتوسط, ماحدّنا تان شوفو اجلسد أكثر ما حدّو 
تيولّي أقل جنسي ,تايولّي حلم. 

Pink like the inside of your, baby 
Pink behind all of the doors, crazy 

Pink like the tongue that goes down, maybe 
Pink like the paradise found 



It doesn’t matter what you wear  
Just as long as you are there  

So come on every guy, grab a girl, everywhere,  
around the world 

They‘ll be dancing, dancing in the streets 

تنفكرف  Sara Ahmed لي ف A phenomenology of whiteness  تتشرح 
كيفاش مني وصالت للحرم اجلامعي  ومعاها بزّاف ديال النّسائيي لّي متارس عليهم 

العنصريّة,و لّي جاو باش يشاركن فواحد املؤمتر.وأخيرا وحدة من املشاركات عبّرت 

   It is like walking in a sea of whiteness  :عليه ب

اجلسد ديالي البيض, يساري, أكادميي, ليبيرالي, أصولي. حيت تيحس براسو مزيان 
فالفضاء العمومي ديال  املؤسّسة. داكشّي لِي خاصنا هو حنا.حنا تصايبنا لبعضياتنا . 

 It is like swimming in a sea of whiteness . لينا ماشي خلرين

ماحدي تنولي رجل وانا تنغبر أكثر.  
ماحدّي تنولّي امرأة وأنا تنبان أكثر.  

ماحدّي تنرفض التّصنيف وأنا تنبان ضعيفة. 

اللغة االم ١: بعض املرات تيبقى فيا احلال حيت اللغة األم  ديال بنتي ماهي ديالي ماهي 
ديال بباها . 

اللغة االم ٢ : قبل النعاس, من بعد ما تنقرا شي قصّة, بنتي تتچول ليَّا بالَّ راني غالطة 
حيت اللّغة ديالها هي ديالي واللّغة األبوية ديالها هي ديال بَباها وكاينة اللّغة العائليّة لّي 

تنهدرو بيها مني تا نكونو مجموعي, وهاد اللّغة الثّالتة ما ديال تّا واحد. 

 تنتعجّب مرة أخرى مني تنشوف  اجلسد ديالي والفكرة لّي عندي على راسي تيتبدلو  
مني تنبدل اللّغة باش تنهدر.  

شهوانية الفضاء العمومي. العنف ديال الفضاء العمومي.   



أنت تيعجبك يكون الفضاء العمومي خاوي, تايبان ليك غرائبي. 
  

ماحدّي تنقرّب منّك وأنا تانبان أكتر. 
ماحدّي تنقرّب منّك وأنا تنغبرأكتر.  

     

أنا بتونّس بيك وبلقا فقربك دنياي  
ملا تقرّب أنا بتونّس بيك 
 ملّا بتبعد أنا بتونّس بيك  

وخيالك بيكون ويّايا ويّايا 

تكون تتبان والتكون  متتبانش أنت تاتچول, ما عندو تَّا عالقة مع الشَّمال وال 
اجلنوب وهاد شّي ماتيخدمش بنفس الطّريقة بالنّسبة لينا كاملي,األجساد ديالنا هما 

مهمّشي ومميّزين, وبعد املرّات تيكونو بجوج فنفس الوقت. اجلغرافية السّياسية 

وسياسة اجلسد. تهدر بشكل محرِج على  whiteness ديالها.  

بزّاف ديال الرّجال تيتمشّاو مشادّين باليدّين, ال ماشي داكشّي لّي فراسك. 

Young love was kissing under bridges  
Kissing in cars kissing in cafes 

And we were walking down main street  
Kisses like bright flags hung on holidays 

In France they kiss on main street  
Amour, mama, not cheap display 

الفضاء العمومي تاتهدر/ ي عليه بحال العندو شي بعد مظبوط,تابت ! 

ف Space invaders، Nirmal Puwar  تتبي كيفاش الفضاءات لّي لعياالت 

واألقليات تتغزيهم بالكفاح ما خاويي ما مُحايدين ولكن  بشكل عام موحّد, محدّدين 
ومفروضي من طرف رجال,بويض.الفضاءات العمومية منظّمة ومحدّدة بعادات ديال 

اجلسد, األجساد تتحدّد اجلوانب ديال الفضاء . 



 مني تنوصل, اجلسد واللباس تيعاودو يتنظمو بشكل آخر. 

چلتي ليا مني كنتي صغير كان تيبان ليك  من أشكال العنف تشوف كيفاش اال شغال 
اليوميِة تختصر الشكل ديال األجساد ديال العياالت خصوصا فهاد االحياء الشعبية 

بحال هنا  فحي االنبعات. 

  
هنا كاين اجلسد املرهق ,اجلسد ف حالة انتقال,اجلسد املقتلع. الهجرة القروية تدفع 

بالناس للمدينة وفأحياء بحال هادا هما هنا السي بحال شي جوج كرات ديال الفلون 
معروضي للحياة احلضرية, احلركات اجلسدية لي تعلموها الناس هنا هي واحد العملة 

لي بزربة تطيح البق على احلياة احلضرية. 

بطبيعة احلال عالقة اجلسد مع اللّباس تتعلّق بالطّريقة كيفاش تنغطّيوه ,والكن حيت 
بحال دميا الشوفة تتجي من الشّمال لّي تيشوف اجلنوب تيكفي نفكرو فاجلالّبة هاد 

اللّبسة لّي من بكري تتخبّي اجلسد ديال الرّجل واملرأة. مني تنخبي اجلسد تنخلّيه يبان 
أكثر,التّوب تيصنع األحالم. اللّباس تيولّي  شاشة د العرض باٌلنّسبة للشّمال 

واجلنوب, للرّجال بحال لعياالت ولچاع اآلخرين كاملي. 
  

تايبان ليا بوحدهم املهاجرين من اٌلسّنغال,  غينيا ومالي لي ما تا تيتسوقوش لهاد شي,  
من بعد أسابيع فسال اإلحساس باجلسد ديالي تيتبدّل مني تنشوف شي إمرة من السّنغال 

بدّجي و تّي ـ شرت تتحرك اجلسد ديالها بسيادة وسط السّوق, تنتفكر راسي واجلسد 
ديالي والبيوضة ديالي والعنصريّة والصّور النّمطية واإلسقاطات لّي تيتعلقو  باملوروت 

الثّقاف ديالي. 

وبعيد فاجلنوب تنلقاو اجلسد األوروبي معرِّي.مراكش: جد خطير, أكادير: أكتر 
خطورة. عودتاني من جديد اجلسد األبيض ديال املستعمر. هاد اجلسد مسيطر, 
وعنيف وتيحتل الفضاء, وتيتملكو وتيستعمل القواني ديال األقوى إقتصاديا.  

مني رجعت ألملانيا ,من قبل ما كنتش تانرد البال ,ودابا منقدرش ندير عي ميكا على 
هاد شي, عالش اٌلزناقي خاويي? في مشاو النّاس ?  



تلف على طريقو. تقطاع الصّمت عندو بالصة مهمة فسال, فالصباح فوسط النهار 
وفالعشية.  ماميكنش تفرقوهاد النشاط على اجلسد ديال العامل هنا, برا, والتوليي لي 
فالصباح  مني تيتفتح الباب ديال احلديد وال مني  تيطلع الريدو تيتسمع فالزّنقة كاملة. 

الصوت ديال التقطاع ديال شي حاجة تاتقاوم, ولي أني ممَعروفش مني جاي تيحوّم 
فوق الزناقي. 

خطاب فواحذ الفيرنيساج فالكس: الفنّاني و الفنّانات كاملي قدموهم/هن 

  the white person:بسمياتهم/هن واحد بواحد, وحدة بوحدة. وأنا سميتي

احلجم د اجلسد ديالي بحال يال تيدزاد مني تنمشي من الشمال للجنوب و تيصغار مني 
تنغرق أكثرفاجلنوب, تتچول ليا بال أنت متتعرفش هاد اإلحساس و أنت هو أنت في ما 

مشيتي. بالعكس, الشكل د اجلسد ديالي والوزن و احلجم ديالو هو شكل نسبي مشي 
تابت.   

تنعقل سني هادي- كنت جايا من مارساي و درت واحد ليسكال طويل فلندن ,كان 
الصيف وفالطيارة, فرمشة عي ولّيت غزالة محمرة. الكليم كانت ما خدماش 

واالجساد ديال املسافرين كانو مدكدكي فوق الكراسى ديال قاعات اإل نتظار.فالبحر 
األبيض املتوسط قبل ما نطلع فالطيارة تنولي بحال شي فقمة كبيرة بزاف و ماشي 

سوبل, وهاد التحول كان معاه واحد فقدان االهتمام اجتاه اجلسد والشخص ديالي, 
فهاد ليسكال ديال بزاف د سوايع ,تا واحد ما هدر معايا وال صيدني ,ماكاين ال واش 

„تقدري تردي البال لباليزة ديالي”? وما كاين, ال”مني جيتي”? وال”واش عندك شي 
عائلة” ? وفجأة من جديد رجع ليا: الِسلم , 

وليت شخص أوروبي. وكان عندي الوقت والفضاء باش نرجع لراسي, ولكن ما 
عرفتش كيفاش  ندير, كنت بقيت بزاف فاجلنوب. 

 فالطريق للسوق.تيبقاوفيك االوروبيات حيت تايديرو بزاف د الشغل بوحدهم.  

احلجم ديالي ديال الفقمة وصل للحد االقصى, مابي نيس ومارساي, شادين الطريق 
للجنوب احلجم ديال اجلسد ديالي تبدل مرة اخرى, وفالصف ديال التسجيل فاملطار 

فالرباط اجلسد ديالي تيطوال والكرش واملساسط والفخاد تيتجمعو. 



 چلتي ليا مني تتفكّرفالبادية, تتفكّر فغياب السيارات, تتفكّر فسُلّم آخر ما بينك وبي 
الطّبيعة والعلى األقل ما بينك و بي الفضاء 

اخلارجي. تنفكّر فهاد شّي فأغلب األوقات مني  تنكون فالبادية, أنا فواحد الفضاء 
نصف حضري.                                       

واملساريات الزويني  فالطّبيعة لي زعما عذرا تيدّيونا بال منحسّو لْشي  سوبر وال شي 
بريكو مارشي.  

ومن هنا, بالنّسبة ليا مني تانكون فالبادية تيعني فشي بالصة وسط الغابة كاين شي  
منطقة صناعية تتسنّاني.  

 We built this city, we built this city on rock and roll.

مرّاكش املدينة القدمية: غير تتقطع السّور, السّلم وعالقة اجلسد بالفضاء -   
العمومي تيتبدلو. مدينة فيها الزناقي ضيقي, زناقي بال طونوبيالت. نعم هذا كليشي 
ولكن شّي لّي تيهمني أكترهوعالقة األجساد بعضيّاتها. شكل مختلف ديال الكثافة.  

عربات, حمير, درّاجات نارية. فاملدينة القدمية كلشي تيتقايص, فموانصارتو تّاحاجة 
ما تتقايص. 

فراغ ١: الفراغ  تيستحود  على الزّمان واملكان فمختلف اللّحظات. فالدّار عند  
الوالدين: فوسط النهار ملعب خاوي متاما, ما ميكنش نتصوره فچاع  الباليص خلرين 
في تنعيش, غياب مطلق ديال األجساد فالفضاء العمومي, غير األجساد أثناء العمل 

هي لي تتبان فالواجهة. اجلسد العاطل والغائب ما عندوش احلق فالوجود هنا مدّة 
دائمة. ومن هنا  مني تامنشيو من اجلنوب للشّمال تيعني احلضور ديال األجساد 

فالفضاء احلضري تيقل.                                  

 فراغ ٢ :الفراغ, مني  تنشوفو من الزّاج  ديال القطار فأملانيا, ماكاينش بزّاف,  
ففرانسا كاين أكثر و فاملغرب كاين بزاف. 

  
من سال  ملوان سارتو . فالصباح, چالسة و الشّرجم محلول وعلى غفلة تا نسمعو 
الصداع   ديال  شي منشار تيقطّع احلديد. هاد الصداع لي ماعندو ما يدير هنا, طار 

بحال شي بالرج كان  شاد الطريق للجنوب وحبس بزّاف فشالة ومن بعد طار ولكن 



 تْبيّ راسك,تْرتاح,تسارا,تنزّه,تسكّع, تلفْ فاملدينة, دّوزالوقت, متارس احلب 
عشوائيا, تسعى,مترض, حتس باأللم, تنعس, تعيش. 

أنت تتبان ليك هاذ الفكرة ديال الشُّوفة من الفوق غريبة, ولكن أنا ما نقدرش نتسارا        
فشي بالصا بال ما تكون عندي شي خريطة فراسي, بال مايكون معايا شي درون ذهني 
تايشوفني من الفوق.علم اخلرائط, ما عندو تّاشي معنى بالنّسبة ليك,  نتا تتفضّل دميا 

تسوّل باش تلقا الطريق ديالك, چلتي ليا كنتي تدّوّز ساعتي فاحملطّة ديال املِطرو 
فموسكو قبل ما تلقا شي واحد تيهضر بالنْچلي يقدر يعاونك. 

النهار األول  فداكار شدّيت  الطّاكسي باش منشي للمتحف, الشّيفور ما كانش عارف 
الطريق, كنا  تنسولو النّاس كلّ عشرة مترو, ومني وصلنا  بقا  تيخاصم عليّا, عالش 

ما كلتيش ليّا املتحف ديالك كاين حدا "التّجمع الوطني" تّا واحد ما عارف املتحف 
ديالك ولكن  كولشي عارف "التجمع الوطني" كان  تيتسنّى منّي نورّيه الطريق باش 

يوصل  للبالصة, وما شي شغلو أنا عاد جيت للسّينغال فنفس النهار.                                      

ماحدّي  تنقرَّب  من الشّمال وأنا تنولّي تنبان أكثر.                             
فاملغرب دميا تنسمع: إفريقيا, فايتة كنتي فإفريقيا? تا أنا بغيت منشي ليها. األم ديال 

ب.  فاُلفِيرما دْيالها فجنوبْ إفريقيا, فاحلدود مع بوتْْسوَانا, تتچول ليا نفس الهدرة.                                                     

داك شّي لي تيتبدّل قبل عالقتنا بالهندسة  ما تبدّل : اجلسد مني  تيتحرّك   متا يكونش 
فبالصتو, حيت تيقطع الطّريق فلباليص ديال الطّونوبيالت. نكونو فالبادية والفچاع 

احلاالت ماشي فاملدينة ما تيعنيش اجلسد تيدخل فعالقة رومانسية جسد-طبيعة; ولكن 
تيعني  تيدخل فعالقة  جسد- زقاق قروي  بريكومارشي,  باركينغ, ذرايف 

إين ,جنب الطريق.   

 تقطع  بّاركينچات خاويي,ومتشّى على طول جانب الطّريق .  
املركز التّجاري  ماتيتسنّاش النّاس  يجيو على رجليهم. تا واحد ما تيمشي ليه على 

رجليه, واجلسد  فجميع احلاالت تيكون صغير بالنّسبة لباقي العالم. تّا حاجة ما 
تاتقايص, تّا حاجة ما تاتقيصني. 



 دير احلب ملدن مجهولة   
 Making love to unknown cities

ماحدّي تنقرّب من اٌجلنوب,وأنا تانبان أكتر. 
ماحدّي تنقرّب من اٌجلنوب,وأنا تانغبرأكتر.                  

فلبّيسي, تَاترْجع من دّوش ديال الرْجال , هَادْ الرجَالْ كولهُم مامْخَتْنينْش,تيْحساب 
ليك چدامك  دراري صغار فأجسام شارفي. 

    My chain hits my chest when I’m bangin’ bangin’.

 تاتچول ليا هنا الهندسة محسوبة, وداك شّي تيهني الْبال و الدَّات.هاد شّي تايريْحك. 

ولهيه, تاتكرَهْ, حيتْ اجلسد والفكر ديالك تايتخنقو.الطريطوار ما كاينش, تّا فوسط 
املدينة. األجسادْ ماعندهاشْ البْالصة, وخّا التّيساع كاين. 

هاد شّي لي تيعيّيك- هادْ الكثافة اجلسدية. وفنفس الوقت, غياب جتهيز الفضاء 
العمومي, تيعطيك احلريَّة باش متْلّك الفضاء- خصوصا يال كنتي راجل. بالّشعور, 

اجلسد تيلقا بالصتو باش يستقْطن الفضاء. فأملانيا مستحيل متْلّك الفضاء بنفس 
الطريقة: تبالصي شِي جسد تا يتسنى,جسد فحالة اٌنتظار. 

هاذ التناقُض تاتچول ليّا مازال ما فهمتيهش: جتهيز الفضاء العمومي فأملانيا تيخلّيه 
يكون مُريح ولكن هاذْ التجهيز تيفرض واحد الطّريقة ديال اإلستعمال معيّنة للفضاء. 

هاد شّي تيفكرْني فواحد النّص على "املعْيارية الغَير املُتَجانسة "ديال الفضاء العمومي  
قْريناه واحد املرة فكازابالنكا. و لي فيه املؤلفة تتفسر بال هاذ الطريقة باشْ تنستعملو 

الفضاء العمومي فأوربّا هي واحد الطريقة لّي تصنعات فآوائل القرن١٩.البورجوازية 
حدْدات آشنو نقدرو نديرو وآشنو منقدروش نديرو فالفضاء العمومي. العائلة 

البرجوازية املِعيارية الغير املُتجانسة علْنت على النّجاح ديالها فالوجود. 

Making love to unknown cities
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