
Trucks Remind me of Burials 



A thick sea of black clouds rolled into the skies 

as the sound of ruffling feathers surrounded the 

village. It was probably one of the hottest days in 

the south of this place and there was something 

unsettling in the dusty air. A mound nearby 

covers a vast segment of land and a stream passes 

quietly in a tunnel underneath the road. In the 

centre of the golden fields lies a dead cow. 

The sound of the trucks reaches my ears. The echo 
of the brakes multiplies as it enters my body from 
a distance. My body becomes an unresponsive, 
disintegrating mass. The pounding in my head will 
shortly begin. I inhale and exhale. The moment I 
become aware of my breathing, I become aware of my 
death. 



Samir stood by the window. The bedroom 

curtain was flapping in the wind as the sound of 

the brakes radiated inside. He walked outside to 

the balcony, squinted, and tried his best to see 

behind the dust. The heat was unbearable as the 

sound of the brakes echoed heavily across the 

valley. 

A large truck with a yellow license plate entered 

from the north of the village and then made its 

way out again. The truck suddenly re-appeared 

followed by another truck then a few moments 

later by another, and the three began to carefully 

and slowly enter the mountains around the 

village. Behind them followed a concrete mixing 

truck. Their glass panels reflected the strength of 

a thousand suns.  

This was not the first time he had seen them 

here.
1
  

Samir spent most of his youth in this village. 

1  Villagers from Beit al-Roush told the doctor that in 
1989, they saw trucks going into the mountains followed by 

a cement mixing truck. The trucks would be buried whole. 

After this time, residents noticed an increase in cancers.



He recalled how he and his older brother Khalil 

would cross this valley every Friday of every 

week until dripping with sweat
2
 they reached 

Nafisa’s house to fetch a pitcher of fresh milk. 

Nafisa was from a family of dairy farmers, a 

profession that she gladly inherited, though many 

in the village deemed it unfit for a woman like 

her. She lived with her only daughter, Anarat,
3
 in 

a humble house built from bricks and surrounded 

by fruit bearing trees planted in rich black soil. 

Little did Samir know that Anarat would soon 

become his wife and that this house, on the other 

side of the valley, would become his home. 

Anarat was born with a clear milky complexion 

which she must have inherited from her 

father, a man she would never meet. The only 

detail she knew of him was that he had been 

a cemetery caretaker in a nearby village. What 

a strange profession to take on she thought. 

Anarat had always been uneasy at the site of a 

graveyard. 

2  The human body can lose radiation from sweat. 
3  Anarat is an Arabic girls’ name that means ‘radiance’, 
‘clarity’, ‘beauty and clearness of the skin’.



Samir opened the first cabinet drawer, and 

pulled out the bag she had given him before 

she died. There was one Sansevieria
4
 seed left 

inside and two of the Narcissus flower. ‘Plant 
more of them’, she would say as a subtle smile 

grew and covered her face. ‘One large tree can 
supply enough oxygen for four people’, she 

would continue as if nothing else mattered to 

her anymore. He often wished their house was 

filled with plants as he needed something to 

care for. A strange sense of sadness distracted 

him as he realised he had never seen an 

orchard in bloom. Numbers, time and units 

did not matter to him nor to those who 

decided to stay. For generations, colors had 

defined everything. She had told him that on 

days like these, there is always a rainbow. But 

for reasons beyond his understanding, it was 

difficult to see. 

4  The Sansevieria plant is anti-pollutant plant and also an 
antidote to radiation. Scientists have found that Sansevieria is 

able to absorb 107 types of poisons. Among the poisons are 

toxins contained in air pollution (carbon monoxide), poison 

in cigarettes (nicotine), and even nuclear radiation.



In my dream is an empty village with only one house. 
Built from bare cement, it is located at the top of 
the valley. The water from the clouds pours down 
endlessly but the dust remains intact. Finally, the rain 
stops and a rainbow starts to form but the rainbow 
is never complete. No matter how long I wait, only 
two colors appear, red and orange.  The red is 
Cesium 137. It accumulates in the gonads and causes 
genetic mutations. The orange is Strontium-90. It 
collects in the bone marrow and causes Leukaemia. 
The people of this village knew that radiation was 
dangerous because they couldn’t see it so they found 
a way to dye it. People are such fools! These colors 
only confirm that we’re going to die. My organs feel 
heavy. The sound of the trucks reaches my ears. The 
echo of the brakes multiplies as it enters my body 
from a distance. My body becomes an unresponsive, 
disintegrating mass.  I wake up dripping with sweat.  
The high pitch sound of the brakes transported 

Samir’s attention back to the present. 

He began to roll a cigarette while keeping his 

gaze in the direction of the trucks which had 

suddenly come to a halt.  The rays of the setting 

sun reflected their metallic surface, carrying a 



strange kind of warmth his way. 

Perhaps it was intentional this time, to come 
while everyone was seated inside, waiting 

patiently to break their fast. He took a deep 

drag of smoke and watched as the fumes melded 

with the air. Suddenly, he noticed one of the 

three trucks had completely disappeared. The 

second and third were still moving. Behind them 

followed the concrete mixing truck, driven by a 

young man with a relatively fair complexion and 

an olive green suit. 

The two trucks made their way downhill and 

entered the tunnel underneath the road.
5
 Samir 

shut his eyes momentarily and felt the familiar 

warmth of his sweat.  The chosen location will 

always be west of the settlement and 500 metres 

underneath the earth.  The winds will gently 

carry the dust particles towards the south-east as 

5  According to the doctor in Al Thahiriyeh, the nuclear 
waste is buried in Beit Mirsim and not Beit Al Roush. The 

trucks carrying the waste were buried inside a tunnel and 

underneath cement.  Only the concrete mixing truck was seen 
leaving the village, driven by an Israeli soldier. 



they carefully descend back down into the valley.
6
 

The long term hidden effects would gradually be 

swallowed. The cells in the deepest recesses of 

the body. 

The cries of the crows reverberated from the 

valley, a half tone higher. Everything vibrates at 

certain frequencies, even these thick concrete 

walls. How can a material disseminate, stretch 

and escalate underneath your own two feet? She 

was diagnosed with one of the rarest conditions, 

only 5 in 1 million hearts affected.
7
 It was 

difficult to determine how many years had 

passed.  Soon, there would be nothing left here to 

propagate. Samir took a deep breath, inhaled the 

dust, and exhaled an exhausted cry that echoed 

below and back into the valley. 

6  According also to the doctor in Al Thahiriyeh, the Israelis 
choose the sites of nuclear waste burials based on the wind’s 

natural direction, avoiding an area which would result in 

radioactive dust being blown in the direction of an Israeli 

settlement. 

7  A very rare case of cancer was found in the heart of 
a boy in Al Thahiriyeh, located south-west of Hebron and 

25km from Dimona. This type of cancer is usually found 

in individuals above the age of 50 with a ratio of 5 in 1 

million individuals affected. 



من السيجارة، وراقب اختلاط الدخان بالهواء. وفجأة، لاحظ اختفاء 
إحدى الشاحنات الثلاثة، بقيت شاحنتان تتحركان وخلفهما شاحنة 
خلط الإسمنت، يقودها شاب ببشرة فاتحة، وبذلة خضراء كالزيتون.
يقها إلى الأسفل ودخلت النفق5، أغلق سمير  شّقت الشاحنات طر

عينيه للحظات وشعر بدفء عرقه المتوقّع. سيكون الموقع المختار غرب 
ياح ذرات  المستوطنة دائماً بعمق 500 متر تحت الأرض. تحمل الر

الغبار صوب الجنوب الشرقي، وتنحدر بعناية إلى أسفل الوادي6. تتغلغل 
يلة الأمد تدريجياً حتى تصل أعماق الجسد. الآثار الطو

ترددت أصداء صراخ الغربان من الوادي، صوتها أعلى هذه المرّة 
بنصف درجة.  كل شيء يهتز في ترددات معينة، حتى جدران 

الإسمنت السميكة هذه. كيف يمكن لمادة أن تنتشر وتتمدد وتتصاعد 
تحت أقدامك ؟! تم تشخيصها بنوع نادر يصاب به 5 من كل 100 

ية بيت مرسم وليس في  ية في قر ية، دُفنت النفايات النوو 5 وفقاً للطبيب في الظاهر

بيت الروش. ودُفنت الشاحنات التي تحمل الإشعاع داخل نفٍق أسفَل الإسمنت. شاهد 
ية. السّكان جندياً اسرائيلياً يقود شاحنة خلط الإسمنت خارج القر

ية، اختار الإسرائيليون مواقع دفن النفايات الّسامة  6 أيضاً ووفقاً للطبيب في الظاهر

بناء على اتجاه الريح الطبيعي، متجنبين المناطق التي ستؤدي إلى قذف الغبار الإشعاعي 
في اتجاه المستوطنة الإسرائيلية.









هناك قوس قزح. ولـكن لأسباب خارجة عن إرادته، كان من 
الصعب  رؤيته.

ية فارغة فيها بيت واحد من الإسمنت العاري، يقع في  في حلمي قر
ُّف، لـكّن  الجزء العلوي من الوادي. ينهمر الماء من الغيوم دون توق

الغبار يبقى في مكانه. وأخيراً، يتوقف المطر ويبدأ قوس قزح بالتّشكل، 
لـكنه لا يكتمل أبداً. يظهر لونان فقط مهما انتظرت، الأحمر والبرتقالي. 

يوم 137، يتراكم في الغدد التناسلية ويتسبب  الأحمر هو السيز
بالطفرات الوراثية، والبرتقالي هو السترونتيوم90- الذي يتجمّع في نخاع 

ية أن الإشعاع  العظام ويسبب اللوكيميا. أدرك الناس في هذه القر
يقة لصبغه. الناس  خطير لأنهم لا يستطيعون رؤيته، لذا وجدوا طر
حمقى فعلاً! تؤكد لنا هذه الألوان أننا سنموت. تشعر أعضائي بالثقل، 

يصل صوت الشاحنات إلى أذني، يتضاعف صدى الفرامل أثناء 
دخوله جسدي من مسافة، ويتحول جسدي إلى كتلة مُتفككة غير 

مستجيبة. استيقظ مُتعّرقة.
أعاد صوت المكابح العالي انتباه سمير إلى الحاضر.

بدأ بِلّف سيجارة، وأبقى نظره معلقاً صوب الشاحنات التي بدأت 
بالتوقف فجأة. عكست أشعة شمس الغروب أسطحها المعدنية، وحملت 
إليه نوعاً غريباً من الدفء. كان قدومهن الآن مقصوداً. جئن في وقت 
كان فيه الجميع ينتظر وقت الإفطار في منازلهم. أخذ سمير نفساً عميقاً 



الوادي سيصبح منزله.
وُلدت أنارات ببشرة صافية ورثتها عن والدها على الأرجح، رجل لن 

ية مجاورة. طالما  تقابله أبداً، تعلم فقط أنه عمل حارس  مقبرة في قر
تساءلت كيف يمكن لأحد أن يعمل في هذه المهنة الغريبة. لم ترتح 

أبداً عند مرورها قرب أي مقبرة.
ياه  فتح سمير أول درج في الخزانة، وتناول الـكيس الذي أعطته إ
أنارات قبل موتها،  كان فيه بذرة ذلب4 واحدة، وبذرتان لزهر 
النرجس. كانت ستقول: “ازرع الـكثير من هذه النباتات”، بينما 
ترتسم ابتسامة خفيفة تتسع حتى تغطي وجهها. “نبتة ذلب واحدة 

ُتخرج من الأكسجين ما يكفي لأربعة أشخاص!”، كانت لتكمل، كما 
لو أن شيئاً لم يعد يهمها بعد ذلك. غالباً ما تمنى لو كان بيتهم مليئاً 

بالنباتات؛ لأنه كان يحتاج شيئاً لرعايته. صَرَفَه ُشعورٌ غريٌب من الحزن 
عندما أدرك أنه لم ير- بساتين مثمرة أبداً. لم تعن له الأرقام شيئاً، ولا 
الوقت ولا وحدات القياس، وكذلك لمن قرر البقاء. حّددت الألوان 
كل شئ للأجيال القادمة. قالت له إنه في أيام كهذه دائماً ما يكون 

ياق للإشعاع. وجد العلماء أن باستطاعة  4 نبتة الذّلب هي نبتة مضادة للتلوث وتر

الذّلب امتصاص 107 أنواع من السموم، من بينها تلك الموجودة في الهواء الملوّث 
بون(، وسموم السجائر )النيكوتين(، وحتى الإشعاع النووي. )أول أكسيد الـكر



ية ثم أكملت  دخلت شاحنة كبيرة تحمل لوحةً صفراء من شمال القر
يقها خارجاً مرة أخرى. َظهرت الشاحنة مّرة أخرى متبوعة  طر

بشاحنة أخرى، وبعد لحظات، بأخرى، وبدأت الشاحنات الثلاث 
ية ببطء. تَبِعَتهُم في الخلف شاحنة  بالاقتراب من الجبال المحيطة بالقر

خلط الإسمنت. عََكسَت ألواحهن الزجاجية قوّة ألف شمس.
.
لم تكن هذه هي المرّة الأولى التي يراهن هنا1

ية، تذكر كيف كان في كل  أمضى سمير مُعظم شبابه في هذه القر
جُمعة يعبر الوادي مع أخيه الأكبر خليل ليحضرا جرّة حليٍب طازج 
من منزل نفيسة. كان العرق يتفّصد من  جسديهما2. ونفيسة  هذه 

من عائلة مزارعي ألبان، مهنة ورثتها بسرور على الرغم من أن العديد 
ية يعتبرونها مهنة لا تناسب امرأة مثلها. عاشت نفيسة  من أهالي القر
مع ابنتها أنارات3 في بيٍت متواضٍع مبنيٍّ من الإسمنت، محاٍط بأشجار 

بة سوداء خصبة. لم يعلم سمير أن أنارات  الفاكهة المزروعة في تُر
ستُصبح زوجته، وأن هذا البيت الذي يقع على الجهة الأخرى من 

ية بيت الروش للطبيب أنهم في عام 1989 قاموا بمشاهدة دفن  1 ذكر ُسّكان قر

الشاحنات بأكملها تحت الإسمنت. بعد ذلك الوقت، لاحظ السكان ارتفاعاً في نسب 
بالسرطان. الإصابة 

2 يمكن لجسم الإنسان أن يفقد الإشعاع جرّاء التعّرق

3 أنارات اسم عربي للإناث يعني “إشعاع” و”وضوح” و”وجمال” و”صفاء البشرة”.



تدفّقت أمواج سميكة من الغيوم السوداء في السماء، وحاصر صوت 
ية. .كان اليوم هو الأشد حرارة على مدار العام  الريش المنفوش القر

في جنوب هذا المكان. كان هناك شئ مقلق في الهواء المُترب، تُغطي 
تلّة ُمجاورة قِطعة شاسعة من الأرض، ويمر تيار ماء بهدوء في النفق 

يق، وفي منتصف الحقول الذهبية، استلقت بقرة ميتة. أسفل الطر
يصل صوت الشاحنات إلى ُأذني، يتضاعف صدى صوت المكابح 

كلّما اقترب من جسدي، يتحول جسدي إلى كُتلة مُفّككة غير 
مستجيبة. سيبدأ قصف مدٍو في رأسي مرة أخرى. أستنشق وأزفر. في 

.ً اللحظة التي أعي فيها تنفسي، أعي موتي أيضا
وقف سمير بجوار النافذة. كانت ستارة غرفة النوم  تُضرب بالريح أثناء 

انتشار صوت المكابح في الداخل. سار خارج الشرفة، حّدق بعينين 
نصف مغمضتين وبذل بعض الجدة لينظر من وراء الغُبار. كانت 
الحرارة لا تطاق، وانتشر صدى المكابح الثقيل في أنحاء الوادي. 



تُذكِّرني الشاحنات بالمقابر




