קרקס השקרים בעזה ,ומי המתאים
לתפקיד? אף לא אחד
מאת ד”ר גיא בכור

ברוכים הבאים ,גבירותיי ורבותיי ,Ladies and Gentlemen ,أﻳﻬــــﺎ
اﻟﺴـــﻴﺪات واﻟﺴـــﺎدة Meine Damen und Herren,<?xml:namespace ,
</ prefix = o

 , Mesdames et Messieursברוכים הבאים!

ברוכים הבאים לקרקס השקרים של עזה .הקרקס שבו איש לא אומר אמת,
ומי שאומר אמת – נענש מייד!

קבלו בבקשה את מדינות ערב ,הזועקות שישראל מחריבה את עזה ,אך
בעצמן לא תעשינה דבר למענה.

קבלו את המשטרים הערביים ,המסתכלים בנחת כיצד עזה נחרבת ,ועמה
האסלאם הפוליטי ממנו הם מפחדים.

קבלו את הנשיא מובארק ,ש”לא מכיר” מקום שקוראים לו עזה )“עַ’זָה
אֶה?”(.

קבלו את הסעודים ,המרוויחים מליארד דולר ביום מהנפט ,וגרוש לא
יתנו לעזה.

קבלו את אבו מאזן ,הבוכה בדמעות תנין על עזה ,ובליבו אין טיפה של
חמלה כלפיה.

קבלו את הליצן שלנו ,קדאפי ,ששלח אניה רעועה לעבר עזה ,ובכך יצא
ידי חובתו.

קבלו את ערביי ישראל ,שעזה רחוקה מהם כמו הירח .גם הם ,כדי שלא
יגידו ,שלחו ספינה מיפו ,וכמה שמחו שחיל הים עצר אותה!

קבלו את הליצן שלנו ,בוש ,שדיבר על מדינה פלסטינית ,אך כמובן,
פעל ההיפך.
לאחר שסיים להרוס פה הכל,

קבלו את מערכת הביטחון ,ששם של חייל אחד פרח לגמרי מזיכרונה
)“גלעד חבית? גלעד גלית? גלעד תאית? נו ,זכרתי את זה אתמול.(”..
מבצע צבאי לשחרור?

קבלו את חמאס ,שמשמיע קולות של חידוש הלחימה ,ובלבו מתפלל
שהרגיעה תימשך לתמיד .הוא הרי יודע שהפתח והג’יהאד תוקעים לו
סכין מאחורי הגב.

וכעת ,ובשביל תרגיל
אורקסטרה :טרררררר…….

החילופין

הגדול,

אנחנו

מבקשים

שקט!!

הערבים צועקים למען עזה – אך מחרימים אותה לגמרי,

ישראל מחרימה את עזה – ובעצם היא התומכת היחידה שלה בעולם כולו.

יש!! התרגיל הצליח .הלא יאומן קרה ,עוד תספרו על כך לילדיכם .על
קרקס הקברט הגדול ,קרקס השקרים של עזה.

**

Meine Damen und Herren:

ראו מה הבאנו לכם היום :בדרנים ,כדורסלנים ,דוברי צה”ל משומשים,
אך במצב טוב ,פוליטיקאים של אתמול ,של היום ושל מחרתיים ,רבנים,
שחקנים ,קב”נים ,קוסמטיקאית ולהטוטנים ,חופן עיתונאים-לשעבר בחצי
לירה ,נערות גומי ונערות פלסטיק ,גנרלים משומרים “כחדשים”,
אדמירלים ,מהמרי פוקר ,יחצ”נים ,בלפנים ,אסטרטגים בשקל ,יועצי
אחיתופל ,ליצנים ,ג’גלרים וג’וקרים .כל אחד בא למכור לכם את חופן
כישלונותיו!

כל אחד בבאסטה שלו ,כולם מציעים את עצמם בקולי קולות ,רק תבחרו
בהם ,בקרקס ההבלים שלנו“ .תבחרו בי! אני חסר כישורים לגמרי ,אבל
אני מצחיק!”

ובאמת,

אחד יצחיק אתכם,

אחד יפחיד אתכם,

אחד “יעבוד” בשבילכם,

אחד יכדרר,

אחד יקשקש,

אחד יברבר,

אחד יגרגר,

אחד ימרמר,

ואחד ידרדד.

היש יותר ליצנית מג’ולייטה מסינה ,ב”לה סטראדה” של פליני ),(1957
החברה בקרקס הנודד של זמפאנו הנורא .זו ג’ולייטה ,הנערה הזכה,
הנחטפת למעשה על ידי איש הקרקס הגס .הביטו בה ,הולכת שבי אחר
הפוליטיקאים.

אתם כבר מבינים ,לא נעים לומר ,ג’ולייטה היא ,בעצם… אנחנו.

חברים יקרים:
◄האם תצרפו עוד קוראים לאתר שלנו? את החברים שלכם? אנא ,ספרו להם
על האתר ,ושמחו אותם .עושים זאת באמצעות הכפתור “המלץ לחבר“ ,כאן
למטה.
◄למבקשים להירשם
בלחיצה – כ א ן.

לקבלת

התראות

על

מאמרים

חדשים

–

עושים

זאת

◄כדי להנות מן המאמרים המיוחדים של האתר ,יש להירשם לשירות
המאמרים בתשלום ,קוראים את כל המאמרים בתשלום שכבר פורסמו,
וממשיכים לחודש או לחצי שנה .ניתן להירשם – כ א ן.
◄שימו לב ,הגיע מועד חידוש המנוי של ראשוני הנרשמים לשירות
המאמרים המיוחד .כדי לחדש את המנוי יש להכנס לקטגוריית “לחידוש
מנוי קיים לחץ כאן” ,או – כ א ן.

