פרסילה מלכת המדבר,
הסודית להשמדת ישראל

ותוכניתה

מאת ד”ר גיא
בכור
כבר בשבת בערב פֶרסילה מתחילה להיערך לעוד הופעה :מגלחת את ניצני
הזקן ,שלא
יראו ,מתאפרת,

מדביקה

את

המסקרה

ואת

הציפורניים

הורודות

המלאכותיות ,מכינה את
הבגדים הנחשקים ,ומצמידה נַצנַצִים בכל מקום ,צבעוניים ,מלאי ברק
ולא כלום .כולם
קוראים לה פרסילה ,אבל השם שלה זה בעצם “סאנדיי”,

או השם המלא

“סאנדיי
טיימס“ .חברים רבים בלונדון ,שם היא מתגוררת ,כבר יודעים כמה קלת
דעת היא,
רוקדת בעליזות במסיבות ,אבל בשכונה ,אוהו ,נותנים לה דווקא הרבה
כבוד ,קוראים לה שם
“פרסילה מלכת המדבר” ,כי יש לה חיבה
למרגלים
מדומיינים ,ולחולות הנודדים של המדבר.

מיוחדת

למזרח

התיכון,

אבל הכי היא אוהבת נַצנצים בורקים ועליזים,
כמוה .כשהיא רוקדת ,הכל מתפזר באויר .פיסות צבע בוהקות ,נופלות
ונושרות סביב .היא
מומחית בפרסום נצנצים ,למשל? הנה ,רק רשימה חלקית של

נצנצים:

 7.9.03תוכנית לפינוי המוני של העיר לונדון ,במקרה של התקפת
טרור

 10.10.04ישראל הורתה למוסד להתמקד במאבק
באל-קאעדה

 16.12.04בלונדון כבר עורכים חזרות להכתרה של צ’רלס כמלך
אנגליה

 19.12.04בן לאדן ניסה להשיג נשק גרעיני
מצ’צניה

 14.7.05צלפי יחידת “דובדבן” מתאמנים בירי על מתנחלים לקראת
הפינוי

 16.3.08אייכמן הציל  800יהודים
בשואה

 1.6.08הסוכנת ציפי ליבני רדפה אחרי טרוריסטים
באירופה

 14.9.08גלעד שליט חי במעין גן עדן ,יש לו אוויר
צח

הנה פרסילה ו”הבנות” נותנות
הופעה כל יום ראשון בבוקר .מתוך הסרט האוסטרלי “הרפתקאות פרסילה
מלכת המדבר”
) .(1994לפעמים קהל הילידים הנלהב ,כלומר העיתונות הישראלית,
מצטרף אל הריקוד ,כמו
שאתם רואים .העיתונות הישראלית? או ,היא משתכרת מהריקוד ,כל יום
ראשון.

אבל פרסילה-סאנדיי הכי אוהבת את המזימה הסודית
שלה ,היא מאוהבת במזימה ,ומלטפת אותה כל יום ראשון .היא כל כך
שונאת את
ישראל ,עד שהחליטה לביים תקרית ,פיצוץ ,חירחור ריב ,בין איראן
לישראל ,אולי זו
תתקיף ותשמיד את זו .גם פַרסים פרסילה בכלל לא אוהבת .זה נכון
שזה לא מקובל ליזום
מזימה סודית לחסל שתי מדינות ,אבל אצל פרסילה אין עקבות .יש רק
עקבים.

מה השיטה? לפרסם נצנצים שישראל רוצה לתקוף את איראן ,ושאיראן
רוצה לתקוף את ישראל ,ואז ,כיוון שכולם סומכים על פרסילה ,אולי
זה גם יקרה ..אוי,
פרסילה אוהבת את זה .לדוגמה:

 13.3.05ישראל אישרה עקרונית את תקיפת מתקני הגרעין
באיראן

 11.12.05ראש הממשלה שרון הורה להיערך לתקוף את מתקני הגרעין
באיראן

 11.12.05ומתי הורה שרון להתכונן לתקיפה? בסוף חודש מרץ .2005

 5.3.06כוח ישראלי כבר פועל בתוך איראן ,מה אתם יודעים
)טוב ,אפילו פרסילה מתלהבת לפעמים קצת יותר
מידי(

 7.1.07ואיך ישראל מתכוונת לתקוף את הגרעין האיראני? בפצצות אטום
טקטיות .איראן מזהירה את ישראל תבוא תגובה על כל
התקפה.

 4.2.07המוסד התנקש בחיי מדען גרעין איראני .איראן מגיבה
בכעס.

 4.3.07והשיר הישראלי באירוויזיון “ ,לחץ על הכפתור” ,הוא בעיני
פרסילה

“איום בתקרית דיפלומטית”

 13.7.08הנשיא בוש לישראל :התכוננו לתקוף
באיראן

 5.7.09סעודיה תתעלם ממטוסים ישראלים שיעברו מעליה ,בדרך לתקוף
באיראן

 30.5.10ישראל תציב שלוש צוללות גרעיניות מול חופי
איראן

 21.3.10ונתניהו? הוא יבקש מהנשיא אובמה פצצות לתקיפת איראן.

ועוד ,ועוד ,ועוד ,כן ,פרסילה “סנדיי טיימס” אוהבת לרקוד
ולשיר ,לא משנה שהיא סתם עושה תנועות בשפתיים ,העיקר שיהיה שמח.

ואתם ,הילידים בני המדבר ,אם ביום ראשון בבוקר קריין החדשות
שלכם יבשר בקול דרמטי ונפוח מחשיבות ש”הסאנדיי טיימס” מדווח
הבוקר ,כבר תדעו ואל
תיבהלו .זאת בסך הכל פרסילה שלנו ,עם האיפור המוגזם ,והמסקרה,
המודבקת בצורה כעורה על העיניים ,זאת פרסילה שלנו ,פורצת בעוד
ריקוד,
של לא
כלום.

◄אני
מבקש באופן אישי ,מכל מי שכבר חבר במועדון  ,Gplanet Primeוהמנוי שלו הסתיים,
לחדש אותו .כדי לחדש את המנוי יש להכנס לקטגוריית “לחידוש מנוי קיים
לחץ כאן” ,או –
ן.

כא

◄כדי
להנות מן המאמרים המיוחדים של האתר ,כדאי להצטרף אל מועדון .Gplanet Prime
המנוי
הינו מנוי היכרות לחודש ,לחצי שנה ,או לשנה-במחיר מבצע .ניתן להירשם –
כ א ן .אם לא
תצטרפו למועדון ,איך תדעו מה קורה סביב?

◄אם ברצונכם לשלוח את
המאמר הזה לחברים ,עושים זאת באמצעות הכפתור “המלץ
לחבר” ,כאן למטה.

◄למבקשים

לקבל התראות על כל מאמר חדש שעולה ישירות אל המייל האישי ,עושים זאת –
כאן.

