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 מופתעים היו לא והשב״כ ה״ל

י  קראו אילו האינתיפאדה, על״ידי ו
אחרו בידיעות שהופיעה קטנה, מודעה

 לפני חודשיים נ,987 בספטמבר נות
ההתקוממות. פרוץ

 על מודעת־נבואה. זאת , היתה
 הקבלה. לפי לקרות העומדים הדברים

 מצביע אחרי, חודשים שמונה היום,
 על מודעה, אותה בעל גולדנר, דויד
העתיד. בניבוי מרשים הישג

 דויד שציין החשובות הנקודות אחת
וה פעולות־האיבה התגברות היתה אז

הכבו השטחים תושבי מצד מהומות
והו בדצמבר פרצה האינתיפאדה שים.
שב־ יתכן דבריו. צידקת את כיחה

נוסטרדמוס
נורבאציוב מצח על כתם־דם

 על גולדנר מצביע לספקנים מיקרה.
 בת־ העליה בגשמים, העליה נבואות

שהת האדמה, ורעידות אונות־הדרכים
מאז. נשמו

 מאוד. ריאלי בשטף. מדבר גולדנר
 עלו שנה בגיל מושלם. אפיקורס נולד
והת לארץ־הקודש מבריטניה הוריו
 מגדיר דויד גיבעת־חיים. בקיבוץ יישבו

 מילדות שהתעניין כאחד עצמו את
 כאן, עושים אנחנו מה בשאלות־הקיום.

בית־ ,סטנדרטי מסלול־חיים לעזאזל.

 תפרוץ השנה, אוגוסט־ספטמבר דשים
סור עם מילחמה ספק) כל אין (ולדויד

המ יתר כל אליה יצטרפו שבמהרה יה,
 כשבראשן ישראל, העויינות״את דינות

ברית־המועצות.
 נציג־ משווה גורבאצ׳וב מיכאיל את

 שהוא תוך — ואומר להיטלר, הקבלה
 הקוראים קטעי־פרשנות, על מסתמך
 שהוא — מגורבאצ׳וב להיזהר למערב

בכדי רק העולם את להרדים מנסה

מילחניה ־״־-1יי0״"" בגורבאצ׳ובס
 בנבו־ להסתמך חושש אינו ויד ך*

 חילוניים. מקורות על גם אותיו 1
 נושא שאותו העבה, הספר מדפי באחד
 של ניתוח מצוי ילך, אשר לכל דויד

 נוסטרדמוס-, בשם מפורסם אסטרולוג
 הוא בצרפת. שנה 450כ־ לפני שחי

 וחזה ארוכות־טווח, בתחזיות התמחה
 .20ה־ במאה שיקרה מה את בעיקר
 של מדוייק חיזוי היה שלו מרשים הישג

באיראן. חומייני עליית
 הוא גולדנר. את מאשר נוסטרדמוס

 .20ה־ המאה בסוף כללית שואה מתאר
 וסדר יתרחשו, עולמיים אסונות־טבע

כדור־הארץ. על־פני ייווצר חדש
 מצא הכתבים של הפיסקות באחת

 מילחמה מעניינת: תחזית גולדנר
 נגד 20ה־ המאה בסוף שתתנהל גדולה,

 ללא תיוותר אשר מדינת־היהודים,
פרו ביטול ומטוסים? פלדה" ״ציפורי

 יעמוד התוקפים ובראש הלביא?). ייקט
 במיצחו נמצא דם של כתם אשר אדם,
 את מוריד כשגורבאצ׳וב רואים (מה

כובע־הפרווה?)
 מדינה של מנהיג יהיה איש אותו

 20ה־ במאה שתקום אדום, דגל בעלת
העולם. את לכבוש ושתרצה

 מח־ וגולדנר — טוען נוסטרדמוס
 בעלת שהמדינה — אחריו רה־מחזיק

 ועשרה שנים 74 תחיה האדום הדגל
 מהפכת־נובמ־ את לוקחים אם חודשים.

 כאקורד־ אוקטובר") (״מהפכת 1917 בר
אפשר ברית־המועצות של הפתיחה

ובא. קוב ׳ום־הדין קוב. החוובן
להטו המנסה מוען גולחו, וויו

מווייקות, לנוסחות הקבלה את
ב־ספפו ה: יקוו זה מתי בויוק יווע

 של ותואר טכניון בחיפה, בסמ״ת הספר
מהנדם־מכונות.

בת גולדנר דויד חזר שנתיים לפני
 התשובות כל את מצא הוא שם שובה.

רבות. כה שנים במשך שחיפש
 החזרה־בתשובה תהליך כדי תוך

 לגימטריה. הזוהר, לספר לקבלה, הגיע
 כאן שביהדות. הנסתר לחלק נמשך הוא

ביחד. ומדע תורה למזג אפשר כנראה
לא אנשי־קבלה. כיום מייצג דויד

 לתיק־ להיחשף אסור מסתבר, כך לה,
 הדברים. את שקבע הוא אני ״לא שורת.

 רמה בעלי מאנשים מסר מעביר אני
 המאפשרת רמה מאוד, גבוהה מוסרית

נסת כוחות עם ישירה התקשרות להם
העתיר.״ חיזוי ועם רים

 לשניים, אב נשוי, ,38 בן הוא עכשיו
מק הארץ, בצפון במוסד־מחקר עובד
לאז הפנויות שעותיו מיטב את דיש

 טוען, הוא כך חשוב, ידע לו יש הרה.
 ידע עימו. לחלוק הכל חייבים אותו ידע

 להפיכת או לכלייה להוביל המסוגל
עלי־אדמות. לגן־עדן הזאת הארץ

הקרובה? בשנה צפוי כן, אם מה,
ההתקו על שדיברו מהנבואות חלק

בחו־ ,בהמשך התקיימו. בשטחים ממות

 הרוסי שלענק למסקנה, ולהגיע לחשב
 ספטמבר עד שנים, שלוש עוד נותרו
1991.

 של סוגים לשני מחולק יחזקאל ספר
 עכשוויות נבואות — הראשון נבואות.
 לג־ בעיקר התייחסו תקופה) (לאותה

מתיי הספר של השני חלקו לות־בבל.
 לא שעדיין אחרית־הימים, לנבואות חס

התגשמו.
 מיל־ מתוארת ומי ל״ח, ל״ז, בפרקים

 הסובבים העמים כל עם שתפרוץ חמה
 ארץ גוג אל פניך ״שים כנען, ארץ את

 מגן כולם אתם ופות כוש פרס המגוג...

 ואת צפון ירכתי תוגרמה בית וכובע...
 ובהמשך איתך.״ רבים עמים אגפיו כל

 את שיתקפו רבים עמים עוד מוזכרים
 המיקראית למפה פונים אם ישראל.

נמ ותוגרמה שמגוג רואים המשוערת,
 ברית־המועצות, באיזור כיום צאות
 נמצאים המוזכרים העמים שיתר בעוד

דויד מוקפת. ישראל הערבי. בעולם
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המשיח!
 המכסה כימי, נשק על גם מדבר גולדנר

 לטווח טילים של במיטריה ישראל את
שמסביב. מהארצות בינוני

 לקבלה המומחים יודעים יצד ^
 מגיע כאן יום־הדין? יג־ע מתי

הקדוש. האר״י של חלקו
 להסביר, טורח הוא כך הקבלה,

 היה בתחילה שנים. אלפי במשך נוצרה
החלק על מצומצם משהו רק ידוע

 רבן התעמק בהמשך בתנ״ך. הנסתר
 רבות ואגדות בתורה, בן־זכאי יוחנן
 הקוסמית יכולתו על היום עד נפוצו
 קוסמית. במילה להשתמש מרבה (דויד

 כלי־ ,לדעתו הם, לדוגמה, התפילין,
קוסמיים). הגנה

 שישב מפורסם, רב בן־זכאי(אותו
 גילה חרובים), ואכל במערה שנה 13
 מאנשי־ קטן לקומץ רק מימצאיו את

 מדור נסתר כצופן עברו הדברים סודו.
פי להם כתב הקדוש שהאר״י עד לדור,

 עם הסוד את וחילק יותר, עממי רוש
נוספים. אנשים

 חמש ״בסוף נאמר: מכתביו באחד
 ההארה תתחיל השישי היום של שעות

 ובסוף גדול, באור להאיר האלוהית
 יעביר שישי יום בחצות השישית השעה

הארץ." מן הטומאה רוח את ה׳
 לזמן: ההתייחסות מוסברת בתהילים

 אתמול.״ כיום בעינך שנים אלף ״כי
 מסמן הבריאה מימות יום כל — כלומר
 נותן שבהן בחיי־אדם, שנים 1000

 כאוות־נפשנו.״ ״לשחק לאדם אלוהים
תאריכים שני על מצביע קל חישוב

₪ כרגמן דוד
)16 בעמוד (המשך
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