


That morning, she felt as though her skin was on 
fire, stung by giant red ants. She remembered the 
boy from the nearby village who was born with 
a face half red.1 She opened her eyelids, turned 
to look at Nabil and memories began to ooze 
like confessions. The white spots had spread 
chaotically across his cheeks. Who said that time 
heals all wounds? It would be better to say that time 
heals everything except wounds. With time, the hurt 
of separation loses its real limits. The desired body 
will soon disappear. The side lamp on her working 
desk was still switched on as a subtle glow from 
the screen leaked into the room. The wall above 
her head was covered with a matte layer of his 

1  A connection has been made between this case and the 
high level of radiation in Dhahiriyeh, a village in the south of 
the West Bank. 



favourite burgundy red. If he could see these 
numbers now.  She felt exhausted by the mere 
thought of having to measure and record. She 
stretched her arms and legs, took a deep breath, 
uncovered herself and rolled out of bed.  

Long ago, this was a field of flowers

But then, they turned it into a desert

And mysterious flowers began to bloom.  

As she gently scrubbed her face, she noticed 
the fine line in the centre of her forehead.  She 
had always been afraid of accelerating wrinkles 
and lines, hints of her imminent mortality. She 
wished her body would not retain the memory of 
its damage.2 

2  The nucleus of a radionuclide (radioactive atom) 
does not ‘age’ with the passage of time which means the 
probability of its decay does not increase with time. Since 
these radioactive atoms don’t age, it means we can predict 
how long it will take for them to decay or become ‘stable.’ 
Once this happens, they don’t release radiation anymore. 
Nothing in nature can make them break down faster or 
slower and their present moment is not affected by the past 
or the future.  



The wooden table next to the window was 
covered with samples of soil, each separated in 
a clear plastic bag. Each bag was sealed with a 
white badge identifying the village it was from. 
The soil ranged from white to brown and red.  
They had been dried, filtered and packed, and 
would now be sealed for four weeks. Another 
row of transparent bags revealed plastic and 
metal caps, terracotta colored rocks, dry purple 
thorn flowers, and various unidentifiable objects. 

She thought about how she could capture the 
damage of something invisible. She took the 
disposable cameras to the villages and pointed at 
landscapes, caves and mounds of cement. There 
were more than fifty locations. 

She had been sitting restlessly for weeks in 
front of her monitor trying to mark them.  I see 
nothing. Does this entail that one should not record? 
No. One should record this nothing which can be 
available only after the resurrection.  The disaster 
is already here and the damage was not only a 
material one. Her eyes felt strained.  She hadn’t 
seen anyone in months. She recalled how Nabil 



would reduce the color temperatures of her 
monitor’s display to comfort her eyes. The result 
was miraculous.  

He told her of caves filled with strange materials 
and of concrete dyed to match the colors of 
indigenous stones.  He also told of a dead cow 
lying in the middle of a golden field.  

Some areas and entire regions will close up on 
themselves.  If you don’t exit in time you might 
disappear.  

The five disposable cameras3 have been stacked 
on the side table for months now. Each camera 
was labelled with a different number ranging 
from one to thirty two. The red plastic sheets 
were frantically dispersed.  

3  The American government agreed to warn commercial 
film companies, but not the public, when testing was about 
to occur. After Kodak was warned, they would then wait 
for several months before using materials that had been 
contaminated with radioactive iodine-131, which is produced 
in abundance by nuclear tests.



The burning sensation on her skin found relief 
with the setting of the sun.  A strange energy 
filled the room. 

The landscape surrounding Nabil was ominously 
full of dust and the number of ravens and crows 
had noticeably declined.4 He stood in the middle 
of the peach orchard looking at her with a 
disintegrated face. His jet black hair was shiny 
in the sunlight and his shirt had become covered 
with white spots, as if caught underneath fallen 
beams. She caressed his gelatin like skin, turned 
onto her side exhausted and fell into a deep 
sleep.

A long time ago, an ailing traveler fell dead on the 
spot

The villagers took pity

And buried him right where he died. 

4  A Palestinian Bedouin living near the Dimona nuclear 
plant (asked to remain anonymous) tells of yellow water in 
the Naqab Desert which is believed to be chemical waste. 
This yellow water is located in a nature reserve and is causing 
death to migratory birds passing through. 



They placed a rock there, a kind of tombstone

And offered flowers to it.

In the earliest hours of the day, the white spots 
spread out until there was nothing left to cover. 

She woke up in the morning feeling as though 
her skin was on fire, stung by giant red ants. The 
burning sensation varied daily from slight, to 
moderate, to severe. She stretched her arms and 
turned sideways to face the familiar photograph 
now completely covered with white spots. These 
are the images of our gradual decay.

And then, she could remember nothing5.

5 According to a young Bedouin man, there was a Bedouin 
girl from the south of the West Bank who had her memory 
deleted by the Israeli intelligence agency (Mossad). The girl 
was said to be spending many hours on her laptop looking at 
‘sensitive material.’ Shortly afterwards, she was kidnapped and 
disappeared for two weeks. When she returned, she had no 
memory of what had happened.









يل، سقط مسافر مريض ميتاً في مكانه قبل زمن طو

يون  أشفق عليه القرو

ودفنوه حيث مات.

ثم وضعوا حجراً هناك، كشاهد قبر

وكلّلوه بالزهور.

خلال ساعات النهار المبكرة، يزيد انتشار البقع البيضاء حتى لا 
يعد هناك شئ لتغطيه.

استيقظت في الصباح تشعر بجلدها ي�حترق، كأنه مقروص من 
نمل أحمر عملاق. تراوح شعور الحرق على جلدها يومياً من 

الخفيف الى المعتدل إلى الشديد. مّدت ذراعيها والتفتت جانباً 
لتواجه صورة مألوفة تناثرت البقع البيضاء عليها بالكامل. هذه 

صور ت�للنا التدريجي.

فجأة، لم تعد تذكر شيئًا.5

5  وفقاً لشهادة شاب بدوي، مسحت المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ذاكرة 
بية. قيل أنها كانت تمضي كثيرا من الساعات على  ية من جنوب الضفة الغر فتاة بدو

كمبيوترها المحمول تبحث في “مواد حساسة”. اختطفت الفتاة بعدها بوقت قصير، 
واختفت مدة أسبوعين. عندما عادت كانت قد فقدت ذاكرتها بالكامل.



تكّدست الكاميرات3 فوق بعضها على جانب الطاولة لأشهر. 
كانت كل كاميرا تحمل علامة رقم مختلف يتراوح بين واحد 
واثنين وثلاثين. تبعثرت الألواح البلاستيكية الحمراء في كل 

مكان.

ارتاح جلدها من شعور الاحتراق مع غروب الشمس، 
وامتلأت الغرفة بطاقة غريبة.

كانت الطبيعة المحيطة بنبيل مليئة بالغبار، وكان عدد الغربان قد 
تقلّص بشكل ملحوظ.4 كان واقفا في وسط بستان خوخ ينظر 
إليها بوجه متحلل. شعره الأسود القاتم يلمع ت�ت أشعة الشمس 
وانتشرت البقع البيضاء على قميصه، كما لو أنه علق ت�ت أشعة 
متساقطة. لمست ب�نان بشرته المتجلدة، ثم التفتت إلى جانبها 

متعبة، وغرقت في نوم عميق.

ية دون عامّة الناس  3   وافقت الحكومة الأمريكية على ت�ذير شركات الأفلام التجار
ية. بعد أن تم ت�ذير كوداك، كان على الشركة الانتظار  قبل إجراء الاختبارات النوو
لبضعة أشهر قبل استخدام المواد الملوثة بالايودين131- المشع، الذي ينتج بكثرة عن 

هذه الاختبارات.

4  . ذَكَرَ بدوي فلسطيني (طلب عدم ذكر اسمه) يعيش قرب مفاعل ديمونة النووي 
ية. وُجدت هذه المياه في  وجود مياه صفراء في ص�راء النقب يعتقد أنه نفايات كيماو

محمية طبيعية، وتسبب موت الطيور المهاجرة التي تعبر المنطقة. 



صّف آخر من الأكياس فيه أغطية بلاستيكية ومعدنية، وصخور 
ملونة، وأزهار شوكية أرجوانية جافّة، وأشياء مختلفة لا يمكن 

ت�ديد ماهيتها.

فكرت كيف باستطاعتها تسجيل ضرر شئ غير مرئي. أخذت 
ية إلى القرى وصوّرت الطبيعة واللكهوف  الكاميرات الفور

وركام الاسمنت. كان هناك أكثر من خمسين موقعاً. 

جلست أربعة أسابيع بلا راحة أمام شاشة الكمبيوتر ت�اول 
ت�ديد مواقعهم. “لا أرى شيئاً. هل يعني هذا أن ليس على 
المرء أن يوثّق؟ لا، يجب توثيق هذا اللاشيء الذي سيكون 

متاحاً فقط بعد القيامة.” الكارثة ت�ققت، ولم تكن الأضرار 
مادية فقط. شعرت عيناها بالتعب. لم ترَ أحداً منذ أشهر. 

تذكرت كيف كان نبيل يعّدل درجات الألوان في شاشتها 
ليريح عينيها. كانت النتيجة معجزة.

أخبرها عن كهوف مليئة بمواد غريبة وأسمنت مصبوغ بلون 
الحجارة الأصلية. أخبرها كذلك عن بقرة ميتة وسط حقل 

ذهبي. “ستُقفل مناطق وأقاليم بأكملها على نفسها. إذا لم تخرجي 
في الوقت المناسب، قد تختفين.”



والتسجيل. مّدت ذراعيها وساقيها، وأخذت نفساً عميقاً، ثم 
أزالت الغطاء ونهضت من السرير.

كان هذا حقل زهور منذ زمن بعيد،

للكنهم حوّلوه إلى ص�راء

وعندها بدأت زهور غامضة تُزهر فيه.

غسلت وجهها برفق لتلاحظ خطاً رفيعاً في منتصف جبهتها. 
خافت دوماً من تسارع التجاعيد والخطوط: تلميح لفنائها المؤكد. 

تمنّت لو أن جسدها لا ي�تفظ بذاكرة خرابه.2  

كانت الطاولة قرب النافذة مغطاة بعيّنات أتربة، كل منها 
مفصولة في كيس بلاستيكي شفاف. ُأغلق كل كيس بإحكام 
ية التي جاءت منها. تراوح  بشارةٍ بيضاء مكتوب عليها اسم القر
لون التربة من الأبيض إلى البني إلى الأحمر. كلها تم تجفيفها 
وتنقيتها وتعبئتها، وَسيُحكَم إغلاقها في الأكياس لأربعة أسابيع. 

2   لا ’تشيخ‘ نواة النويدات المشعة (الذرة المشعة) مع مرور الزمن، مما يعني أن 
يد مع الوقت. بما أن هذه الذرات المشعة لا تتقدم في العمر،  احتمالية تفككها لا تز

يصبح باستطاعتنا التنبؤ بالمدة التي يستغرقها ت�لّل النواة أو استقرارها. ليس بإمكان أي 
يقة أسرع أو أبطأ، ولا تتأثر لحظتها الحالية بالماضي  شئ في الطبيعة تفكيك النواة بطر

بالمستقبل. ولا 



شعرت ذلك الصباح بجلدها ي�حترق، كأنه مقروص من 
ية المجاورة الذي  نمل أحمر عملاق. تذكّرت الطفل من القر

وُلِد بوجهٍ نصف أحمر.1 فتحت عيناها ثم التفتت إلى نبيل، 
يات تنهمر كالاعترافات. تناثرت البقع البيضاء  وبدأت الذكر
على وجنتيه. “من قال أن الزمن كفيل بشفاء الجروح؟ من 
الأفضل القول أن الوقت يشفي كل شئ سوى الجروح. مع 

الوقت، يفقد أذى الانفصال حدوده الحقيقية. قريبا سيختفي 
الجسد المرغوب”. كان المصباح على مكتبها ما زال مضاءً، 
وتسرّب وهجٌ رقيٌق من الشاشة إلى الغرفة. كان لون الحائط 
فوق رأسها مغطى بطبقة غير لامعة من اللون الخمري؛ لونه 

المفّضل. شعرت بالتعب عندما تذكّرت أن عليها القيام بالقياس 

ية، وهي  يات الإشعاع المرتفعة في الظاهر 1   وُجد رابط بين هذه الحالة وبين مستو
بية. ية في جنوب الضفة الغر قر
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