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ת יום או מ צ ע הצ למדינה 20ה־ ה
 האישים מפי גילויים של בשפע טיין

 שלה צירי־הלידה על המדינה, את שיילדו
 ההתיישנות חוק ).23 בעמוד כתבה (ראה

ש דברים על העשרים בשנת כנראה חל
 ומנהיגי כמוסים, כסווזת כה עד נחשבו
 סודות של בחשיפתם בזד, זה התחרו המדינה

אלה.
 שר־העבודד, היה במגלים הבולטים אחד

מלחמת בתקופת שהיה מי אלון, יגאל
 ראיו־ בערב הדרום. חזית מפקד ו,עצמאות

 בתל־אביב, התרבות בהיכל החג בליל נות
 וגש הפלמ״ח מטה את בן־אמוץ דן ראיין

 אלפי הפלמ״ח. של מפקדו שהיה אלון את
 גילוייו שורת את לשמוע הופתעו המאזינים

 חורב, למיבצע בעיקר שהתייחסו אלון, של
 מלחמת־העצמאות בשלהי הצבאי המיבצע

 אבו־ את כבשו לסיני, צה״ל חיילי פרצו בו
 ואיימו אל־עריש במבואות ניצבו עגילה,
 המצרי הצבא של חיל־המשלוח את לכתר

עזה. ברצועת
 חדשים שהיו אלון, יגאל של גילוייו
 הפרטים את כללו המאזינים, של למרביתם

הבאים:
 כוחות הגיעו בו חורב, במיבצע ,0!

 המצרי לשדה־התעופה עד צה״ל של סיור
 חיל־ את לכתר היד, ניתן בביר־גפגפה,

 כוחו עיקר את להשמיד המצרי, המשלוח
סיני. חצי־האי כל את ולכבוש

 פ־ שנתקבלה לאחר הופסק המיבצע 0׳
 בן־ דויד דאז, משר־הביסחון קודת־נסיגה

 על* לו שניתן אולטימטום בעיקבות גוריון,
 יגאל מקדונלד. ג׳יימם האמריקאי השגריר ידי

פע יצא הפוליטית, לנסיגה שהתנגד אלון,
המ ההנהגה את לשכנע כדי לצפון מיים
 הנסיגה, פקודת את לבטל והצבאית דינית

 אגף־המיבצעים ראש את לשכנע הצליח
 אך שרת, משה שר־החוץ ואת ידין, יגאל
 בן־גור־ דויד של הנמרצת בהתנגדותו נתקל

 ללא השטח מן להיסוג עליו שציווה יון,
ערעור.

 פקודת־הנסיגה את נתן בן־גוריון 0
 כוחות יגיעו שאם חשש הוא טעמים: משני
להת ייאלצו הם תעלת־סואץ לגדת צד,״ל
 גדות על אז שחנה הבריטי הצבא עם מודד

 המצרי לתכתיב נכנע שני ומצד התעלה,
 למשא- כתנאי רצועת־עזה, כיתור את למנוע
 של לדבריו שביתת־נשק. על ישיר ומתן
 את לך אגיש ״אני בן־גוריון: לו אמר אלון

כסף.״ של מגש על רצועת־עזה
 כחדשים והוצגו שנראו אלון, של גילוייו

 לקוראי כלל חדשים היו לא ומדהימים,
 שתים־עשרד• לפני הוותיקים. הזה העולם

 אלד, גילויים פורסמו )951 הזה (העולם שנד,
 הכותרת: את שנשאה בכתבה לראשונה

 אבו־ — ישראל עצמאות של אבתה ״ליל
בגב.״ סכין עגילה:
 גילוייו על בפרשנות הזה העולם אז כתב

אלון: של
תר המכריע ״המאורע ת ביו  טדי־ בתולדו

 שנים שש לפני בדיוק אירע נת־ישראל
. . . ע בו ש ת כשקיבלו ה חו  בלב צה״ל נו

ה את לנטוש הפקודה את סיני חצי־האי
 לשטחה ולחזור בקרב, שנכבשו עמדות

 השאירו באבו־עגילה (א״י). פלשתינה של
 זה בקבר רענן. קבר אחריהם הלוחמים

ת נקברו ם הפירו הלו בדם שנקנו הפוליטיי
 להשיג המדינה סיכויי נקברו בררום: חמים

. בשנים ושלום עצמאות . תו בו רו ק ה
.״ .  מל־ של הנצחון אבד באבו־עגילת .

הסיכוי חמת־העצמאות, לכ היחיד המעשי ו
ת שלות עם שלום רו ם ערב. ממ  נדמה כיו

תו בגלל לאבד עתידים עוד שאנו  לילה או
רבים.״ צעירים של חייהם את

 מאז שניטשו הנוספות המלחמות שתי
 סיני, בחצי־האי ומצריים מדינח־ישראל בין

 כנבואה כיום הנקראת זו, פרשנות הצדיקו
שחורה.

 גירכת נין הבדל־מה היה כן פי על אף
 שנה, 12 לפני אבו־עגילה פרשת על אלון

 סיפר פרשה. אותה על היום ולגירסתו
ת: בהיכל למאזיניו אלון  ״טסתי התרבו

 של לביתו ומשם לתל־אביב, מאבו־עגילה
 מכין במיטבח, אותו מצאתי ידין. יגאל

 שתי עוד להוסיף ממנו ביקשתי חביתה.
 ,שונה: הגירסה היתד, 1956ב־ — ביצים,״

 כשהוא במיטבח ידין את אז מצא אלון
 ארוחת־ לאחר הכלים, את שוטף כבר

הערב.
★ ★ ★

ם א ם ו קי ס  כדאי בנבואות, כבר עו
ש אחרת לנבואה זו בהזדמנות להתייחס

 הזה. בהעולס שנים 13 לפני התפרסמה
 ),1598 הזה (העולם בלבד שבועיים לפני

אבנרי אורי הזכיר ״הפאשיסטים״, בכתבה

1555 - הזה״ ״העולם תחזית

 ומאיימת הר־הדרוזים ואת רמת־הגולן את
דמשק. על מקרוב

 בו הרביעי), (הסיבוב 1968 מלחמת 0
 מיפרץ את הלבנון, מחצית ישראל כובשת

גדותיו. משני טיראן עד אילת
 נוצרה סיבוב כל ״אחרי אבנרי: אז כתב

 הושג כאילו והמסוכנת הכוזבת האשליה
ממש.״ של נצחון

 עטו פרי במפות, לוותה רשימה אותה
הצב כיבושיה על בק, שמואל הצייר של

 (ראה סיבוב בכל מדינת־ישראל של איים
תמונה).

 מפת אם אלד, מפות להשוות מעניין
 שלפי בעוד היום. של הפסקת־האש גבולות
 1968ב־ המדינה גבולות השתרעו התחזית

המז חלקו את רק וכללו לירדן, מעבר עד
 ישראל מפת הרי האי־סיני, חצי של רחי
תו שנים, 13 לפני שצויירה כפי ,1968ב־

 ד,בטחון״ ״גבולות תפיסת את היום אמת
 שר- היום אותר, שרואים כפי ישראל, של

מר אישי־בטחון וכמה דיין משד, הביטחון
אחרים. כזיים

 שתחזית ולאחר שנים, 13 לאחר עתה,
 וארצות־ ישראל בין הצבאיים הסיבובים

 חרד אני הגדול, בחלקה התממשה ערב
הח הסיבוב של התממשותו על לחשוב

 ישראל בין האטומית המלחמה — מישי
 התחזית לפי להתחולל העומדת ומצריים,

שנים. שבע בעוד דאז

 כסיבור שנים, 13 לפני שנכתבה תחזית
בצ מוכרות דמויות משתתפים בו דמיוני,

 סיפורים של סידרה באותה הישראלי. בור
 ניתוח על מבוססים שהיו דמיוניים־כביכול,

סי גם אבנרי פירסם קר, וצבאי פוליטי
 הזה (העולם החמישי״ ״הסיבוב בשם פור
 העתידה האטומית במלחמה שעסק ),931

.19ז5ב־ ומצריים מדינת־ישראל בין לפרוץ
 לפני וחצי כשנה שנכתבה רשימה, אותה

העצ מלחמת בלן כי חזתה מיבצע־קדש,
 החמישי, האטומי, הסיבוב לבין מאות

סיבובים: שלושה עוד יתהוללו
 בו השני), (הסיבוב 1958 מלחמת 0

 על־ גבולותיה את ליישר ישראל מצליחה
ד המז החזית והזזת עזה רצועת חיסול י

לירדן. עד רחית
 בו השלישי), (הסיבוב 1964 מלחמת 0

עבר־הירון, צפון את מדינת־ישראל כובשת

1601 הזה העולם


