


ֵּכן. ֹלא ִנְצָטֵרְך 
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבַּמֵּסכֹות 

ָהֵאּלּו חּוץ 
ִמּפּוִרים...

ָּכאן ֶזה "ָהָג"א". 
ְמַחְּלִקים ָּכאן 

ַמֵּסכֹות ָּגז.

ַמֵּסכֹות?!
 ְלפּוִרים?

ַאֶּתם ֹלא 
ְמַסְּפִרים ָלּה ֶאת 
ָהֱאֶמת, ְּכֵדי ֹלא 
ְלַהְפִחיד אֹוָתּה?

ֹלא ָוֹלא! 
ֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה 
ֹצֶרְך ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבַמֵּסכֹות ָּגז! 

ֹלא ִּתְהֶיה ַהְתָקַפת ָּגז ַעל 
ֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש...

ְמַׁשֲעֵמם ִלְׁשֹמר
 ָּכאן... ֹלא קֹוֶרה

 ְּכלּום...

ָנכֹון... ֲאָבל ֵיׁש ָּכאן ְׁשבּוַעִים ִלְפֵני ֵּכן. ְּכֵוית.
ָּיִכים  ַמַאְגֵרי ֵנְפט ְּגדֹוִלים ֶׁשּׁשַ
ַלְּנִסיכּות ָהֲעָרִבית ְּכֵוית. ִמי 
יֹוֵדַע, אּוַלי ִמיֶׁשהּו ִיְרֶצה 

ִלְפֹּגַע ָּבנּו?.

ָמה ֶזה?! 
ֶעְׂשרֹות ַטְנִקים 

ִעיָראִקִּיים 
ִמְתָקְרִבים ֵאֵלינּו!

ַאָּבא, 
ָלָּמה ֲאַנְחנּו 
ְמַחִּכים ָּכאן?

ְירּוָׁשַלִים, ֹחֶרף תשנ"א.
קֹול ָהַרַעם ִמַּבְגָּדד! ְּבַהְתָקַפת ַהְפָּתָעה ָּכַבְׁשנּו ֶאת ַּבְגָּדד, ִעיָראק.

 ָּכל ְּכֵוית! ָּכל ְׂשדֹות ַהֵּנְפט ָהֲעִׁשיִרים ַׁשָּיִכים ַעְכָׁשו ְלִעיָראק! 
ם ְלַׁשְחֵרר ֶאת ָפַלְסִטין  ם ַנְמִׁשיְך ְלָסעּוְדָיה, ּוִמּׁשָ  ִמּׁשָ

ִמיֵדי ַהִּיְׂשְרֵאִלים ֶׁשָּכְבׁשּו אֹוָתּה...

ְוָכֵעת ַנְׁשִמיַע ֶאת 
ְנאּומֹו ֶׁשל ְנִׂשיֵאנּו ָהָאהּוב, 

ַסָּדאם חּוֵסיין!

ַאְרצֹות ַהְּבִרית ְוָה"אּו"ם" ְמַאְּיִמים 
ָעֵלינּו ְּבִמְלָחָמה ִאם ֹלא ַנֲעֹזב ֶאת

 ְּכֵוית... ֲאִני מֹוִדיַע ָּבֹזאת, ִאם ִּתְהֶיה ָעֵלינּו 
ַהְתָקָפה ְקַטָּנה - ַנְׁשִמיד ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל! 

ֵיׁש ָלנּו ֵמאֹות ִטיֵלי ְסַקאד
 ֶׁשְּיֻׁשְּגרּו ְלִיְׂשָרֵאל!

ִיְׂשָרֵאל. ַמֵּטה ַהִּבָּטחֹון.

ְלַסָּדאם 
חּוֵסיין ְוִלְצָבא
ִעיָראק  ֵיׁש ִטיֵלי ְסַקאד 

ְמֻׁשָּפִרים, 
ַהְּיכֹוִלים ָלֵׂשאת ֹראׁש ֶנֶפץ ִּבְלִּתי 

קֹוְנֶבְנְציֹוָנִלי...
ֵהם ְיכֹוִלים ְלַהְרִּכיב ַעל ַהִּטיל 

ֶנֶׁשק ִכיִמי, ָּגז, אֹו ֶנֶׁשק ִּביֹולֹוִגי - 
ַחְיַּדִּקים ְמֻסָּכִנים.

ֹלא! 
ָהָאֶמִריָקִאים ִיָּלֲחמּו ָּבֶהם 

ֲעבּוֵרנּו. ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְדֹאג 
ֶׁשָּכל ָהֶאְזָרִחים ִיְתַמְּגנּו 

ְּבַמֵּסכֹות ָּגז.

ֵיׁש 
ֶאְפָׁשרּות ִלְתֹקף
 ֶאת ִעיָראק...

ֶזה 
רֹוִני ִמילֹוא, 

ַׂשר ַהִּמְׁשָטָרה! 
הּוא ָעַבר ַעְכָׁשו 

ֵאֶצל ָהַרִּבי ַּבֲחֻלַּקת 
ַהּדֹוָלִרים!

770, ְניּו יֹוְרק.

ָמה ָאַמר ְלָך ָהַרִּבי ַעל 
ַהַּמָּצב ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל?
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ְלַיד ְּדיּונֹות חֹול.ְלַיד ַמְתָנ"ס ָהרּוס.

ִטיל ֶׁשָּפַגע ְּבתֹוְך ֲעֵרַמת חֹול,
 ְוֹלא ָּגַרם ׁשּום ֶנֶזק!

ְוִהֵּנה ָּכאן, 

עֹוד ַהְרֵּבה ִטיִלים ָנְפלּו ְלתֹוְך ַהָּים...
 ֹלא ִנְגַרם ֶנֶזק ַלְּיהּוִדים. 

אּוַלי ַלָּדִגים...

ְַגם ַהַּפַעם, 
ֹלא ָהיּו 

ׁשּום ִנְפָּגִעים!

אֹוי ַוֲאבֹוי! 
ֵאיֶזה ֶנֶזק!!!

ְוָכאן ִטיל ֶׁשָּפַגע ָּבֵעִצים, 
ְוֹלא ַּבִּבְנָיִנים

 ֶׁשְּקרֹוִבים ְלָכאן ְמאֹוד!

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
"ָׁשַפְך ֲחָמתֹו ַעל ָהֵעִצים

 ְוָהֲאָבִנים!"

ַאָּבא, ָמה ֶזה
 ְׁשֵני ַהָּבִּתים ַהּמּוָזִרים 

ָהֵאּלּו ֵמָרחֹוק?

ֵחיָפה. 

ַּבֹחְרָשׁה

ֵאּלּו ָּבֵּתי ַהִּזּקּוק 
ְלֵנְפט ֶׁשִּבְנַמל ֵחיָפה!

ּוָמה ָקָרה ָלֶהם? ֵהם ִנְרִאים 
ְׁשֵלִמים ְלַגְמֵרי!

ֶזה ְּבִדּיּוק ַהֵּנְפט...
 ְסִליָחה, ַהֵּנס! ְוַהֶּפֶלא!

ַהִּטיל ָּפַגע ְּבַקְניֹון "ֵלב ַהִּמְפָרץ"
 ְּבֵחיָפה, ְוָגַרם ֶנֶזק מּוָעט...

ִאם הּוא ָהָיה ּפֹוֵגַע ְּבָבֵּתי ַהִּזּקּוק, 
ָּכל ֵחיָפה ָהְיָתה עֹוָלה ָּבֵאׁש!

ָצִריְך ִלְזֹּכר ֶאת ִּדְבֵרי ָהַרִּבי ֶׁשַהֹּכל 
ֲהָכָנה ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח, ּוְלִהְתּכֹוֵנן 

ְלִביָאתֹו! ֵאיְך ֶאְפָׁשר ְלהֹודֹות ַלה'
 ַעל ָּכל ַהִּנִּסים ָהֵאּלּו?
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