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בעיות התברואה במזרח התיכון

ִפים ה ֵיׁש ֲעַטּלֵ ה ּוְבַרֲעַנּנָ ֶהְרְצִלּיָ ּבְ ׁש ׁשֶ א. ֶפְלְדָמן ֲעַדִין ִמְתַעּקֵ
דֹות,  ירֹות ְמֻסּיָ תּוחֹות, ֶאל ּתֹוְך ּדִ סֹות ּפְ ֶרְך ִמְרּפָ ֵנס, ּדֶ ֵהם נֹוִטים ְלִהּכָ ְוׁשֶ

ִנים, ֹלׁש ׁשָ ם ְלָפחֹות ׁשָ ָאִרים ׁשָ ְוִנׁשְ
לּוִמים ַתׁשְ ָנִתית ּבְ ְ ּכֶֹרת ַהּשׁ ׂשְ ה ֵהם יֹוְנִקים ְלָך ֶאת ַהּמַ ַמן ַהּזֶ ּוַבּזְ

ְלֶרֶגל  ְלָך אֹוָתּה  ְוסֹוְגִרים  ְלהֹוִדיַע,  ִלי  ּבְ תּוָחה,  ַהּפְ ֶסת  ְרּפֶ ַהּמִ ְלָך ֶאת  ְמָפְרִקים  ְוֵהם 
ה ִמחּוץ ָלִעְנָיִנים. )ֵהם טֹוֲעִנים  ִעיִרּיָ ּנּוי ּבָ ִאיִרים ֶאת ַמְחֶלֶקת ַהּבִ ּפּוִצים, ְוֵהם ַמׁשְ ׁשִ
ת  ֹוְמרֹון ְוָלֵכן ִהיא ֹלא ּדֹוֶרׁשֶ ׁש ּוַבּשׁ ּלָ ׁשֻ ּמְ ית ּבַ ה ַהּלֹא־ֻחּקִ ִנּיָ ה ֹלא סֹוַלַחת ַלּבְ ַרֲעַנּנָ ׁשֶ
ֶסת אֹו ֶאת ַהַחּלֹון(,  ְרּפֶ ֵהם ּפֹוְתִחים אֹו סֹוְגִרים ֶאת ַהּמִ ׁשֶ ַעם ּכְ ל ּפַ ֶביָה ּכָ ּוִרים ִמּתֹוׁשָ ִאּשׁ

ָנה ְלֶקֶרׁש ְקִפיָצה ְוֶאת ָהֲארֹונֹות ַלֲחַדר ִמְלָחָמה ֵ ְוֵהם הֹוְפִכים ֶאת ֲחַדר ַהּשׁ
ֶאת  ׁשֹוֵאל  ה  ְוַאּתָ ְקָרה.  ֵמַהּתִ ָעֶליָך  נֹוֵזל  ַהּנֹוף  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ָעֶלִיָך  ִמְסּתֹוְבִבים  ירֹות  ַהּקִ
יָכה  ַמְמׁשִ ָך  ּלְ ׁשֶ ְגָרה  ִ ַהּשׁ ָאה,  ּבָ ֹלא  ׁשּוָבה  ַהּתְ ׁשֶ ּוִבְזַמן  ָנחּוץ?  ֶזה  ל  ּכָ ה  ָלּמָ ַעְצְמָך 

חּוץ. ְלִהְתּפֹוֵרר ּבַ

ירֹות  ַהּקִ ין  ּבֵ ּבֹוֵדד  ְך  ל־ּכָ ּכָ יׁש  ְרּגִ ּתַ ה  ַאּתָ ה  ֹלׁשָ ׁשְ ִים אֹו  ָחְדׁשַ עֹוד  ּבְ ׁשֶ ג  ֻמּשָׂ ְלָך  ְוֵאין 
יָרְתָך, ל ּדִ ָהֲעֵיִפים ׁשֶ

ָלֵצאת  ַתְבּתָ  ּכָ ּלֹא  ׁשֶ יִרים  ִ ַלּשׁ לֹוֵקַח  ּה  ּבָ ׁשֶ ְמִהירּות  ּבִ ַעְצָמם  ֶאת  יפּו  ַיּקִ יָך  ְוַחּיֶ
ֵגָרְתָך,  ִמּמְ

ֲעִמיָדה( ט ּבָ ֵ ּשׁ ּלֹוֵקַח ְלִקְרַית אֹונֹו ְלִהְתּפַ ְמִהירּות ׁשֶ ִרים ּבִ ּגְ )ְוֵהם ִמְתּבַ
יִכים ִלְנּבֹל ְלַאט ְלַאט, ָך ַמְמׁשִ ּלְ ִדיִנים ׁשֶ ְוַהּסְ

ה ּדָ ִ ַעל ַהּשׁ ַמל ׁשֶ ֶלפֹון ְוַהַחׁשְ ּבֹונֹות ַהּטֶ ְלַיד ֶחׁשְ
ה.  ּטָ ַחת ַלּמִ ֲארּו ִמּתַ ׁשְ ּנִ ָך ׁשֶ ּלְ ְכרֹונֹות ׁשֶ ל ַהּזִ ם ׁשֶ ְלִצּדָ

רֹון  ְסּדְ ּמִ נֹות ּבַ ָך ֲעַדִין ְיׁשֵ ּלְ ים ׁשֶ ׁשִ ְוַהּנָ
לֹון ֶלִויְזָיה עֹוֶדּנּו ַמְקִרין נֹוף ּדֹוֵמם ַעל ַהּסָ ּוָמַסְך ַהּטֶ

ִעים  ִלי ַמּגָ ן ּבְ א ּוַמּתָ ּוַבּקֹוָמה ֵמַעל ֵאין ַאֲהָבה, קֹוְרִאים ְלֶזה ַמּשָׂ
ֵרָרה  ּוְבִלי ּבְ
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ַמן ָהַאֲחרֹון  ּזְ יפֹות אֹוְתָך ּבַ ּקִ ּמַ ִסּבֹות ׁשֶ ְוַהּנְ
מּוָעה ֵהן ַרק ׁשְ

ְרֶצה ֶאת ֶזה ּלֹא ּתִ ְוֵאיְך ׁשֶ
י נֹוָרא ֶזה ּדֵ
י נֹוָרא  ֶזה ּדֵ

ְגָרה. ר, זֹו ַרק ׁשִ ּבֵ ְסּתַ ּמִ ִפי ׁשֶ ָאר, ּכְ ְ ְוָכל ַהּשׁ

ילֹות,  ּלֵ א. ֶפְלְדָמן ִמְתעֹוֵרר ּבַ
יָרה ַטח ַהּדִ ׁשֶ יַע, ּבְ הּוא ַמּזִ ׁשֶ ִלי ִעְנָין, ּכְ הּוא ִמְסּתֹוֵבב ּבְ

ֵען ָעֶליָה ָ ה ְלִהּשׁ ׂש ִסּבָ הּוא ְמַחּפֵ
ְלֵעת ָצָרה.

ֶקט  ֶשׁ יִנים ְבּ ה ֲעַדִין ַמְמּתִ ל ַרֲעַנָנּ ִפים ׁשֶ ְוָהֲעַטּלֵ
גּוָרה. ֶסת ַהּסְ ְרּפֶ ּמִ ּבַ

ָקֵרר  הּוא ּפֹוֵתַח ֶאת ַהּמְ
מּוָכה ָרטּוָרה ַהּנְ ְמּפֶ יט ֶאל ֹעֶמק ַהּטֶ ַמּבִ

ִפים  ּדָ ח ַעל ַהּמַ ּנָ ּתּון ׁשֶ ְוֶאל ֹרַחב ַהּמִ
לּות ָהִעְנָיִנים  ְלׁשְ ּתַ ב ַהּנֹוְכִחי, ִהׁשְ ּצָ ּוְלֶנַפח ַהּמַ

רֹון ּתָ ֵאין לֹו ּפִ
יׁשּות, ָלַעְצבּות, ְלֹחֶסר ָהָרצֹון. ׁשִ אּוׁש, ַלּתְ ַלּיֵ

ֲחָזָרה ָאז הּוא ִמְסּתֹוֵבב ּבַ
ָנה ֵ ֶאל ֲחַדר ַהּשׁ

ְזרֹון ֵמִניַח ֶאת ָעְצמֹו ַעל ַהּמִ
ֲחִריָקה.  ְועֹוֵצם ֵעיָניו ּבַ

א ְרַקע, ֲאָבל הּוא ֹלא ּבָ קֹוַמת ַהּקַ ה לֹו ּבְ ה ְמַחּכָ ֶהְרְצִלּיָ
ְגָרה.  ר, זֹו ַרק ׁשִ ּבֵ ְסּתַ ּמִ ִפי ׁשֶ ָאר, ּכְ ְ ל ַהּשׁ י ּכָ ּכִ

ִחיר. יר, ֶזהּו ַהּמְ ַעם ֵאין ִלי ְמנּוָחה, א. ֶפְלְדָמן ַמְסּבִ ְוַאף־ּפַ
יָרתֹו  ִפים עֹוְטִפים ֶאת ּדִ ַוֲעַטּלֵ
ִדְמיֹונֹו חֹות ִמְתעֹוְפפֹות ּבְ ְוַצּלָ

ל ֶזה ָקָרה ְחֵזר ֵאיְך ּכָ ְוהּוא ֹלא ַמְצִליַח ְלׁשַ
ְגָרה יו ָהְפכּו ְלׁשִ ְוֵאיְך ַחּיָ

ה הּוא ִנּסָ ַמן ׁשֶ ּזְ ּבַ
יכֹון.  ְזָרח ַהּתִ ּמִ רֹון, ּבַ ָ ֵאזֹור ַהּשׁ ְברּוָאה ּבְ רֹון ִלְבָעיֹות ַהּתַ ּתָ ִלְמֹצא ֵאיֶזה ּפִ
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גּוָרה  ֶסת ַהּסְ ְרּפֶ ּמִ ְוא. ֶפְלְדָמן ֲעַדִין עֹוֵמד ּבַ
לֹות  ּלֹו ֻמְגּבָ ֵררֹות ׁשֶ ְוַהּבְ

ּלֹו ֹלא ִנְמָצא ְוַהּנֹוף ׁשֶ
ִביָבה. ֵני ַהּסְ ְקִלילּות ַעל ּפְ חֹות ֵמָהֲאִויר, ֵהן ָצפֹות ּבִ ּלֹו ׁשֹוְקלֹות ּפָ ּיֹות ׁשֶ ּפִ ְוַהּצִ

ִאים ְוָהרֹוְפִאים ֹלא ּבָ
ְרַקַחת ְסגּוִרים י ַהּמִ ּתֵ ּבָ

ָהְרחֹובֹות ֲחׁשּוִכים
בּוָיה. ֶלִויְזָיה ּכְ ְוַהּטֶ

בֹוָהה  ָרטּוָרה ַהּגְ ְמּפֶ ל ֶאת ַהּטֶ ה ְלַעּכֵ ְזָגן ְמַנּסֶ ַהּמַ ְזַמן ׁשֶ ם ּבִ ְוָהִאיְנֶטְרקֹום ִנְרּדַ
ֲחָנָיה ל ַעְצמֹו, ּבַ פּות ׁשֶ ּקְ ּתַ יט ַעל ַהִהׁשְ ָהאֹוטֹו ֲעַדִין ַמּבִ

יָנה ְרַקע, ֵיׁש ָלּה ְזַמן ְוִהיא ַמְמּתִ קֹוַמת ַהּקַ ִמיד ּבְ מֹו ּתָ ה ּכְ ֶהְרְצִלּיָ
ה ה ְלִמְלֶחֶמת עֹוָלם ֲחָדׁשָ ָהעֹוָלם ְמַחּכֶ מֹו ׁשֶ ים ַלּבֶֹקר ּכְ ְוָהִעּתֹוִנים ְמַחּכִ

ָכה.  ְהּפֵ ֵצא ַהּמַ ּלֹא ּתֵ טּוַח ׁשֶ ה ּבָ ּוֵמַרֲעַנּנָ
יִכים ַלֲעלֹות ֶחם ַמְמׁשִ ְפְט ְוַהּלֶ ְמִחיֵרי ַהּנֵ

קֹות ַמְדּבֵ ִאים ּבְ ָמִתים ִמְתַמּלְ יִנים, ַהּצְ את ַמְפּגִ ר ִמְתַמּלֵ ּכָ ַהּכִ
ּדּור ָהָאֶרץ ָנֵמס,  ּכַ

ה  ּלָ ארה"ב ִמְתּכַ
ַלְסִטיק ן מֹוֶכֶרת ָלנּו ְמכֹוִנּיֹות ִמּפְ ָיּפָ

ה קֹוָנה  ְוֵאירֹוּפָ
ה קֹוָנה. ֵאירֹוּפָ

ָבר ֹלא נֹוְתנֹות ְלַאף ֶאָחד ִלְחיֹות ַהַחּיֹות ּכְ
ָהְיָתה  ָבר ֹלא ַמה ׁשֶ ֶמׁש ִהיא ּכְ ֶ ַמֲעֶרֶכת ַהּשׁ

זֹוָנה. מֹו ְלִהְתַאֵהב ּבְ ִדּיּוק ּכְ ֲאִמינּו אֹו ֹלא, ֶזה ּבְ ל ִסין, ּתַ ְוַהּקֹומּוִניְזם ׁשֶ
ה ֶהְרְצִלּיָ ה ִמְתַנֵחם ּבְ ל ַרֲעַנּנָ ַהּנֹוף ׁשֶ ּוְכמֹו ׁשֶ

יָרה ּוְבֶמְחַלף ַהּסִ
לּום ֹלא קֹוֶרה ּוְכלּום ֹלא ָקָרה ּכְ ׂשֹוָרה ׁשֶ ּבְ ָכה א. ֶפְלְדָמן ִמְתַנֵחם ּבַ ּכָ

ְגָרה.  ִ ר, זֹו ַרק ַהּשׁ ּבֵ ָאר, ִמְסּתַ ְ ְוַהּשׁ
ְגָרה.  ִ זֹו ַרק ַהּשׁ
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אב ובנו

ָאב ּוְבנֹו ׂשֹוְכִרים
יַרת  ּדִ

2 ֲחָדִרים
ְצפֹון ָהִעיר  ּבִ

ין ָרִהיִטים, ִקירֹות ַוֲחָדִרים ְמׁשֹוְטִטים ּבֵ
ִריִסים ְוַחּלֹונֹות ַמְדִליִקים אֹורֹות, ּפֹוְתִחים ּתְ

ים  ּוְמַחּכִ
ים ּוְמַחּכִ
ים ּוְמַחּכִ

ה ִסּבָ ְתִחיל ַהּמְ ּתַ ׁשֶ

ֶקט ׁשֶ יִנים ּבְ ָאב ּוְבנֹו ַמְמּתִ
כּוָרה ִדיָרה ׂשְ ּבְ
ית ִליׁשִ קֹוָמה ׁשְ

ִלי ַמֲעִלית ּבְ
ּוְבִלי ֲחָנָיה

א ם ֹלא יֹוֵצא ְוֹלא ּבָ ּוְזַמּנָ

ה ִנְגֶמֶרת ל ְמִסּבָ ֹלא ּכָ
ה ַמְתִחיָלה ל ְמִסּבָ ְוֹלא ּכָ

ָאב ּוְבנֹו
יָרה חֹוְלִקים ּדִ

ֵדָרה ֵמַעל ׂשְ
ר ֵ ְוַאף ֶאָחד ֹלא ִמְתַקּשׁ

ֹלא ְמָבֵרר
ִאם טֹוב אֹו ַרע

ָהִעּתֹון יֹוֵצא ָלאֹור ִהירּות ׁשֶ ּמְ י ּבַ ּכִ
ְזּכֹר ֵלְך ּתִ

ְזּכֹר ֵאיְך ּתִ
ַמה ּזֹאת ָאֲהָבה


