


The clinic is in the centre of the village in an 
old residential building two stories high. The 
ground floor is occupied by mini markets, vegeta-
ble stores and a mobile shop. A series of thirty 
steps welcome you inside and take you up to the 
first floor. To your right is a shop selling various 
electronic devices and to your left is the corridor 
that leads to Doctor Samir’s clinic. 

When you walk through this corridor, a sensor 
on the door sends out a strange sound. 

It is 2:45 in the afternoon. There is no one here 
today.

The worn out walls are covered with medical 
posters, each meticulously hand-drawn. They 



are exhaustingly beautiful. One of them shows 
the respiratory system and the expansion of the 
diaphragm and the lungs. I become aware of my 
breathing.

It was impossible to inhale and exhale using 
nothing but my nostrils. From an early age, I 
knew that one of my nasal passages had become 
blocked with excess skin. I desperately return to 
my natural breathing and make my way towards 
the inspection room.  

I find Doctor Samir sitting inside, not expecting 
my visit. The monitor on his desk is delivering 
a summary of the daily news in Russian. He is 
older than I expected. He tells of a boy in Hebron 
who was born with a face that was half red. 
In 1986, we started to notice the spread of strange 
diseases in the area without knowing what the cause 
was. I struggle not to interrupt him. He tells of 
five actual locations. They burnt my car and my 
clinic even though we said very little in public at the 
time. Before he could continue, a Bedouin man 
from a nearby village enters the room with his 
wife and shows the doctor his swollen foot.  I 



feel welcome but intrusive and walk out towards 
the waiting room. 

There are two waiting rooms each aligned with 
ordinary but relatively comfortable metal chairs. 
A distant honk of a truck brings in a familiar 
feeling of restlessness through an open window 
in the wall. I am local but my body feels foreign 
here.  In front of me is a frame showing one of 
God’s many names in gold. A message on the 
door says ‘the revolution was created by poli-
ticians, fueled by the weak and benefited from 
by the cowards.’ I feel tired of waiting and make 
my way towards the exit. The sensor sends out a 
strange sound.

They arrived at the clinic in the early afternoon. 
I don’t know what time it was exactly, but since 
Doctor Samir worked daily from nine in the 
morning until two in the afternoon (except for 
Fridays), it must have been a time in between. 

The journalist asked his colleagues to wait out-
side as he entered the room, locked the door and 
prepared to start the interview. You’re not afraid 



of death? The sensor does not send out a sound. 
How do you know where they are located? He has 
a peculiar English with a familiarly local accent. 
His body and camera lean forward as he focuses 
the lens on the doctor’s face, twisting it to the 
right and to the left. 

A Bedouin patient knocks on the door and waits 
impatiently for it to open. He doesn’t realise he 
has just saved the doctor’s life.

The journalists began spreading rumours that 
Doctor Samir was causing the cancer in the 
village.  Some would believe it. A rumour has no 
color and can’t be seen, but it spreads faster than 
fire underneath your own two feet.  





يرسل جهاز الاستشعار المثبت على الباب صوتاً غريباً.

وصلوا إلى العيادة في وقت مبكّر. لا أعلم الوقت بالضبط، وللكن بما 

أن الدكتور سمير يعمل يومياً من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عصراً 

(ما عدا أيام الجمعة)، فلا بد أن الوقت ما بين هذه الساعات.

طلب الصحفي من زملائه الانتظار في الخارج. دخل الغرفة وأقفل 

الباب  وراءه، ثم استعد لبدء المقابلة. “ألست خائفاً من الموت” لم 

ية غريبة لها للَكنَة  يرسل ِجهازُ الاستشعار صوتاً غريباً. سأل بإنجليز

محلية مألوفة: “كيف تعرف موقعهم؟”. أمال جسمه مع الكاميرا إلى 
الأمام، ولوى عدسته يميناً ويساراً ليرّكز على وجه الطبيب.

طرق مريٌض بدوّيُ الباَب وانتظر بفارغ الصبر كي يُفتح له. لم يدرك 

في تلك اللحظة أنه قد أنقذ حياة الطبيب.

بدأ الصحفيون بنشر شائعات تفيد بأن الدكتور سمير هو من ينشر 

ية، سوف يصدق البعض ذلك، فليس للإشاعة لون  السرطان في القر

ولا يمكن رؤيتها، للكن بإمكانها الانتشار بسرعة، أسرع من انتشار 

النار بين قدميك.



كان من المستحيل أن أستنشق الهواء وأخرجه من أنفي فقط. 

أدركت منذ سن مبكّرة أن أحد ممرات أنفي كان مسدوداً بجلدٍ زائد. 

بعد محاولة فاشلة، أعود باستماتة إلى تنفسي الطبيعي، وأسير نحو غرفة 

الفحص.

يارتي، تنقل له شاشة  أدخل لأجد الدكتور سمير جالساً متفاجئاً من ز

على مكتبه موجزاً للأخبار باللغة الروسية، يبدو أكبر سنّاً مما توقعت. 

حّدثني عن طفل في الخليل نصف وجهه أحمر. “في عام 1986، 

بدأنا نلاحظ انتشار الأمراض الغريبة في المنطقة دون معرفة السبب”. 

أمسكت نفسي عن مقاطعته، أخبرني عن المواقع الخمسة. “قاموا بحرق 

سيارتي وعيادتي مع أننا لم نتكلم في العلن”. فجأة، وقبل أن يكمل 

ية مجاورة مع زوجته  الدكتور حديثه، دخل الغرفة رجل بدوي من قر

وعَرََض على الطبيب قدمه المتورمة. أشعر بالترحيب وللكن بالتطّفل 

أيضاً، فأسير خارجاً باتجاه غرفة الانتظار.

توجد غرفتان للانتظار، كلتاهما مليئتان بمقاعد حديدية بسيطة ومريحة 

إلى حد ما. يجلب صوت زامور الشاحنة البعيد عبر نافذة مفتوحة 

شعوراً من القلق المألوف. أنا من هنا للكن جسدي يشعر بالغربة. 

ّله مكتوبة بلون ذهبي. رسالة على الحائط  أمامي لوحة لأحد أسماء ال�

تقول: “الثورة صنعها السياسيون، وقودها الضعفاء ويستفيد منها 

الجبناء”. أشعر بالإرهاق من الانتظار، فأمشي باتجاه الباب وأخرج. 



ية، في مبنى سكنيٍّ قديم من طابقين. يحتل  تقع العيادة في مركز القر

الطابق الأرضي بقالات صغيرة وأسواق خضار، ومحل لبيع الهواتف 

المحمولة وملحقاتها. ترحب بك ثلاثون خطوة وتأخذك حتى تصل إلى 

الطابق الأول. على يمينك متجر لبيع أجهزة إللكترونية متنوعة، وعلى 

يسارك ممرّ يقودُ إلى عيادة الدكتور سمير.

َّت على هذا الباب صوتاً  عندما تعبر الممر، سيرسل ِجهاز استشعار مُثب

غريباً.

الساعة الآن 2:45 عصراً. لا أحد هنا.

تُغطي الجدران البالية ملصقات طبيّة مرسومة باليد بدقّة جميلة، ترهقني 

سي  ولتوُسع الحِجاب  تفاصيلها، يُظهر أحد الملصقات رسماً للجِهاز التّنّفُ

الحاجز والرّئتين. أصبحت واعية بتنفسي.




