בעוד  12שנה ,בשנת ,2020
ד"ר דוד פסיג חוזה אפשרות
של אסון עולמי.
נאמן לדרכו המדעית ,על
סמך בדיקה מדוקדקת של מחזורי המלחמות
באלפיים השנים האחרונות ,פסיג צופה מל־
חמה רחבת היקף שתהיה האירוע המכונן של
המאה ה־ ,21בדומה למאה ה־ 20שנפתחה
באסון ב־ .1914זה יכול להתבטא בקריסת
האימפריה הסינית האדירה ,עקב אבטלה
שתביא למלחמה עולמית בשל צורך פנימי
להעביר את המתחים החוצה .זה יכול להיות
מגה־פיגוע בנוסח התאומים ,או האמרת
מחירי הנפט עד ל־ 500דולר לחבית.
ישראל ,בכל מקרה ,תהיה מעורבת בכל
אסון גלובלי ,כמי שהניעה את התהליך או
כשותפה .במקרה שחבית נפט אכן תעלה
 500דולר ,ישראל תימצא במצב הקשה
ביותר מכל מדינות המערב ,בשל אי־הכנת
מקורות אנרגיה חלופיים.
פסיג מדבר על התמוטטות השלטון המ־
רכזי ועל התפוררותה של ישראל לערים
חזקות שישלטו בשטחן .ערים קטנות וחל־
שות ייעזבו לנפשן ,ותיפתח מלחמת אחים
על רקע של רעב ואיבה .זהו תסריט פרוע,
אחד מני רבים ,שפסיג מתאר בספרו "צופן
העתיד" הרואה אור בימים אלה.
תמיד אני תר אחרי הרגע המכונן שבו
מתלכדים כל החלקים לכדי תמונה אחת:
כך אצל רוצח ,גנרל ,מדען ,עתידן ,בלש או
גנב .וכשאני משוחח עם אדם שבחר לי־
מים מקצוע שכולו צפיית עתיד ויצירת
תסריטי פורענות או נבואות מדעיות
קודרות ,אני מרשה לעצמי לשער שזה
הרגע.
הוא היה בן  ,25חייל מילואים
צעיר במלחמת לבנון הראשו־
נה .ב־ 10ביוני 82׳ ,ביום החמישי
ללחימה ,ראה את מטוס הקרב מגיח
ומנמיך ליעף הפצצה מעל פלוגת
הטנקים שלו .זו הורכבה מתל־
מידי ישיבת ההסדר אלון שבות,
חברים וטנקיסטים ומפקדים
שחנו אותו יום בוואדי ביאנור,
בגזרה המזרחית בלבנון .הוא
היה בראש הכוח כטען־קשר
בטנק סמג"ד מוביל .כשה־
רים את ראשו וראה את הפ־
נטום יורד עליהם ,הטיל עצמו
כאבן לתוך הצריח .אז שמע את
השאון הנורא של פצצה מוטלת,
זעקות אימה ודממה.
כשנחלץ שוב מן הצריח ,ראה סבי־
בו גיא הריגה .חבר שידיו ורגליו נקטעו
צרח :תביאו לי את הרגליים שלי,
את הידיים שלי .אחרים שכבו בלי
נוע .מכל עבר היו רק דם ושריפה
ופצועים ומתים .פיסת ברזל בגודל
של כדור גולף ננעצה באפוד שלו,
רמז למה שציפה לו בעת ש־24
מחבריו הטובים נהרגו ומאה נפצעו
במה שהוגדר מאוחר יותר כאירוע
"הירי על כוחותינו" החמור בתו־
לדות צה"ל .איש מהם לא שב להיות מה
שהיה רגע לפני ,כשנחלצו חיים מקרב עם
האויב והותקפו בידי מטוס ישראלי.
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כולם שואלים מה יהיה ,אבל ד"ר דוד פסיג
גם מנסה לענות :כמומחה לניבוי העתיד באמצעות
מודלים מדעיים ,הוא טוען שבשנת  2020תפרוץ
מלחמת עולם ,טרוריסטים ישליכו פצצת אטום
בארה"ב וסין תהפוך למעצמה מובילה .רק בישראל
יהיה שגשוג כלכלי  -כך שלמרות הכל הוא אופטימי
יגאל סרנה  //צילומים :יונתן בלום

דוד פסיג” .יהיו
כאן קרבות על
רקע מוניציפלי“
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מימין :חיילים סינים
בבייג‘ינג וכוחות
לוחמים בגיאורגיה
צילומים :אי.אף.פי,
רויטרס

"קשה לרוסים לקבל
את העובדה שהמלחמה
הקרה הסתיימה
בניצחון המערב .הם
מנסים לשוב להיות
מעצמתעל .גיאורגיה
היא גם חלק מהקרב
על חבית הנפט .גם הם
יבינו שסין היא הבעיה"
"מי תיאר לעצמו
שנהיה מעצמה אזורית
גרעינית ,בעת שקיווינו
רק לפיסת קרקע קטנה
לניצולי השואה .מי
דימה שנהיה בין 20
המדינות המפותחות
בעולם עם צמיחה
שנתית עצומה?"

”אנחנו נמצאים בדור
השלישי של ההנהגה:
דור ציני מאוד ,נטול
אידאולוגיה ,שבועט
בכל ,רואה בקודמיו
כישלונות .בשלב הזה
מופיע שבר ערכי.
תחושה של ריקנות"

...אז
הם
אמרו

אני מתעקש להתעכב עם פסיג
על הרגע הזה ,שבספרו יכול להיקרא:
"אירוע פרוע ובלתי הגיוני" ,כי אין
דומה לו כמעט בחיי אדם ,ומרגע התרחשו
הוא מרסק את כל הנחות העבודה ,טורף את
כל הקלפים ומעצב את עתידך.
אולי לכן אין זה מפליא שבספרו החדש,
הסצינה המרתקת ביותר שבה הוא שוקע,
מתארת את יצירתה של פצצת אטום טרו־
ריסטית בלב ארה"ב — זו שהפעלתה תשנה
הכל .פסיג מתאר את התרחיש בפרטי פר־
טים :עלותה של הפצצה ,דרכי הכנתה ,מספר
המחבלים שיפעלו למען המטרה ,איפה ומה
תשיג אל־קאעידה במבצע ,בית החווה המבו־
דד ,תקציב מדויק לכל אדם .התותח המשגר
ורכבו המוסווה.
למה אתה מתאר את הפיגוע הזה בפרטי
פרטים שכאלה?
"כי אנו חיים בתוך טעות .כי אנחנו לא
מביטים נכון במה שמתרחש בדרך לקטסט־
רופה הזאת .אנו סוגרים גבולות ,בונים חומות
בטון ,בודקים בשדות תעופה .זו לא הדרך.

הסכנה היא מבפנים .למשל ,במקרה של הפ־
צצה על אמריקה ,אפשר יהיה אפילו לשגר
את הפצצה מתוך ארה"ב ,ולשנות הכל".
הכתיבה שלך ושל עתידנים אחרים
נראית לפעמים כמו ייעוץ לבן־לאדן .הוא
רק צריך לפעול לפי ההנחיות שלכם ,ואז
יצליח כטרוריסט.
"אני רק מציע דרכים למנוע את זה .ברגע
שאתה חושף משהו על כל פרטיו ,הוא חדל
להיות קלף .חשיפת המטרה היא סופו של
המהלך .אם זה יקרה בכל זאת ,לא יהיה לזה
אותו אפקט חשאי".
בפרק הזה שבו אני נתקע ,פסיג מציג
תסריט שנחקר ונכתב בארה"ב .לפיו ,קבוצה
של  19איש תכין בעלות של כחמישה מיליון
דולר פצצה גרעינית קטנה ותותח לשיגורה.
הפצצה תשוגר בתוך ארה"ב ,כשהיא מלווה
בתעמולה שלפיה ישראל היא הסיבה לסבל.
הנזק העצום שייגרם ,לצד המחיר הכבד שי־
שלמו אזרחים אמריקאים ,יעוררו זעם עצום
שבעקבותיו יבוא רצון להתנתק מישראל.
רצון שיפרק את הברית האסטרטגית שהיא
משענתה של ישראל .יחד עם מלחמה אזורית,
כל זה יביא לחורבן ישראלי ,ששום אמצעי
אחר לא השיג.

סיפור הצלחה מטורף
אנו משוחחים במסעדה שבקומה ה־ 49של
מגדלי עזריאלי ,ממנה ניתן לצפות בכרך
הישראלי הגדול .אחרי אסון התאומים החלו

לשמור על המגדלים האלה כיעד טרור .תמיד
מחשבת העתיד הלא־מפותחת מתייחסת למה
שכבר קרה .אם הפילו שם מגדל ,אז גם המג־
דל הגדול שלנו בסכנה.
אבל בעזריאלי הנוף הוא הסיפור .האופק.
מהשולחן שלנו נראה קו המגדלים .הים .לה־
ביט מפה בתל אביב  ,2008זה כמו להציץ
בתסריט פרוע שכתב מישהו בשנות ה־ .50כי
אנחנו הרי מה שניבאו וחזו פעם .גורדי שח־
קים של עיר עברית בת מאה ,עשירה מאוד.
סיפור הצלחה כלכלי מטורף שאיש לא העלה
על דעתו גם בשנות ה־.60
מי חזה אז את פריצת ההיי־טק המקומי,
את התחזקות השקל ,את ההפרטה הגדולה
שתיצור עושר גדול ופערים נוראיים? מי
העלה על דעתו אפילו בשנות ה־ 90שמפעל
ההתנחלויות שסחף פעם את כל הארץ למח־
לוקת עצומה ,כמעט עד מלחמת אחים ,ישקע
בשכחה? מי זוכר היום את קבר יוסף ,אלון
מורה או שכם ,חוץ מבני הדור שלי?
"רוב העם" ,אומר־מנבא פסיג ,חובש
הכיפה שמלמד באוניברסיטת בר אילן" ,לא
רוצה כלל את יהודה ושומרון ויוותר גם על
ירושלים ,אם יובטח לו שלום .אבל האזור לא
מקבל אותנו עדיין ולכן תהיה פה מלחמת
הכרעה נוספת בסביבות שנת  .2020מלחמת
67׳ שנייה שבה ניכנס שוב לשטחים .נצטרך
לתכנן היטב את העתיד כדי שלא נתגלגל
אל העבר ולא נמצא עצמנו חוזרים למקומות
שאיננו רוצים בהם יותר .שלא נכבוש מחדש
את מה שנכבש וכבר הוחזר".
התסריטים שלך כה פסימיים .אינך רואה

1873

1893

1900

1925

"הבטן ,החזה והמוח
יהיו סגורים לעד בפני
הידיים הפולשניות של
טובי המנתחים".
ג׳ון אריק ,הרופא
הפרטי של המלכה
ויקטוריה.

"כל הנישואים בשנת 1990
יהיו נישואי אושר ,משום
שרשויות החוק יוציאו להורג
כל מי שלא יימצא מתאים
לברית הנישואים מבחינה
מנטלית ,פיזית וכלכלית".
הסופר ג׳ון הרברטון

"השיניים ייעלמו מהפיזיולוגיה של
בני האדם בעוד  75שנה ,משום שהמ־
זון בעתיד יהיה מרוכז ועשוי מכימי־
קלים טבעיים .לכן לא נידרש לאמץ
את החניכיים ואת מערכת העיכול".
סי־אם סקינר ,עורך העיתון "דיילי
איגל" הניו יורקי

"הרדיו ייעלם לחלוטין.
אני בטוח שהאנשים שה־
תרגלו להאזין לו בשעות
הפנאי שלהם יצטרכו
לחפש דרכים אחרות".
הסופר ה‘ ג׳י וולס
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תסריטים סבירים
דור המנהיגים של העשור השני
והשלישי של המאה ה־ 21יהיו מתקני
עולם ,והרגשות שיניעו אותם יהיו רוויי
אשמה כבדה על כך שאבותיהם כמעט
גרמו לקריסתן של מערכות חברתיות,
פוליטיות ,כלכליות ,אקולוגיות ועוד.

1

בהתבסס על מחזורי המלחמות
שהתקיימו באלפיים השנים
האחרונות ,צפויה בשנת  2020מלחמה
מכוננת שתעצב את המאה ה־.21

2

מדינת ישראל תהיה צד במלחמה
כלל עולמית זו ויש ביכולתה להביא
למלחמת הכרעה נוספת על רקע הסכסוך
המקומי.

3

העשור השני של המאה ה־ 21יהיה
עשור מבטיח מבחינה כלכלית למדינת
ישראל .סביר כי הצמיחה תעלה על 5%־.7%
בסוף העשור תוכל מדינת ישראל להימנות
עם 10־ 15המדינות המפותחות.

4

הסולידריות בין הקבוצות בישראל
תלך ותתפרק עד לשנת  .2030לא מן
הנמנע שתתרחש גם מלחמת אזרחים.

5

תסריטים אפשריים
אפשר שמדינת הרווחה תקרוס עד
לשנת  .2020במקומה יקומו מוסדות
קהילתיים רבים.

1

פעילות הטרור בעולם תתארגן
במבנים מתוחכמים שיש ביכולתם
לגבור ולנצח את המערכה נגדם .כדי שזה
לא יקרה ,החברה תצטרך לקבל החלטות
ערכיות קשות.

2

תעשיות העתיד אינן תעשיות של
טכנולוגיה עילית )היי־טק( אלא
תעשיות של מדעים עיליים )היי־סיינס(,
לשם כך דרושה אסטרטגיה שונה לתכנון
תוכניות לימוד במוסדות להשכלה גבוהה.

3
אפשרות לפיוס בין המערב לאיסלאם?
"לא .לפי מודל מחזורי המלחמות ,סיימנו
תקופה של כ־ 200שנים חילוניות ואנו שבים
לתקופה דתית ולזמן של מלחמות דת .לפי
המודל הזה ,אין סיכוי לפיוס או פשרה".
כמי שמכיר מודלים של שיטות חיזוי
עתיד ומייעץ לחברות גדולות ,רואה פסיג
בדאגה עמוקה את אי־התכנון הישראלי ,וחרד
מהדרך שההיסטוריה חוזרת אצל אלו שאינם
מתכננים את העתיד" .חקר העתיד" ,הוא מס־
ביר" ,בנוי על ההנחה שיש סדר והיגיון באבו־
לוציה ,במהלך ההיסטוריה ,בהתפתחות המ־
ערכת .חוקרי העתיד מנסים לזהות את כללי
ההיגיון הזה ,ליישם אותו באמצעות שימוש
במודלים ,לתת להם תקפות מדעית ולפי זה
לזהות את השלב הבא".
מה מחכה לנו ,הישראלים?
כשפסיג עונה הוא משתמש ב"מודל הדו־
רות" ,שיצרו שני חוקרים שבדקו את מהלך
 500השנים האחרונות .הם גילו שכל  80שנה
חוזר על עצמו מחזור בן ארבעה שלבים בחיי
מדינות :בשלב הראשון קם דור מנהיגים
אידאולוגיים ,נפילים שבוקעים מתוך מל־
חמה גדולה .מין בן־גוריונים כאלה .אבל גם
שרון ורבין היו חלק מזה כממשיכים .דור שני
הוא דור המממשים של החזון .אנשי השיקו־
לים הפרקטיים ,שבודקים הכל לפי שיקולי
עלות־תועלת ומפריטים את מפעל החיים
של הדור הראשון .הדור השלישי הוא בדרך
כלל דור ציני מאוד ונטול אידאולוגיה .זה
שבועט בכל ורואה בקודמיו כישלונות.
בשלב הזה מופיע שבר ערכי .ריקנות .כאן

1929
"שנת  1930תהיה שנה
מצוינת מבחינה תעסוקתית".
משרד התעסוקה האמריקאי.
כזכור ,המפולת הכלכלית
החמורה בתולדות ארה"ב
פרצה מיד אחר התחזית הזו

אנו עומדים — דור נטול אמון שיוצר את הק־
טסטרופה הבאה.
"אבל" ,פסיג מנחם" ,כבר עתה נולד הדור
הרביעי .אלה מתקני עולם שיביטו בזוועות
הדורות הקודמים וינסו לתקן .זה חזר על
עצמו שבע פעמים ב־ 500השנים האחרונות.
לוחות זמנים יכולים להתארך בשל התארכות
תוחלת חיים .מחכות לנו עתה שנים רבות של
הנהגה מקצועית ,חסרת ערכים ,עד השינוי".
זה נשמע עצוב ,מפחיד .המון זמן לחכות.
"המערכת מתקנת את עצמה ומדלגת
משלב לשלב .אנו חיים במדינה שעוברת
משבר עמוק ,המטלטל את היסודות שלה.
ישראל הוקמה על בסיס ברית גורל .גורל
מר .קבוצות שונות נאחזו פה ובנו בית .קשה
לבנות מדינה על בסיס ברית גורל ,כי זה דבק
קצר ימים שמתפורר אחרי כשלושה דורות.
כמו עכשיו .אנו בתהליך הזה של התפוררות
הברית ,הסולידריות .איש איש לנפשו.
"על חורבות ברית הגורל המתפוררת,
כדי שישראל תמשיך להתקיים ,צריך להקים
ברית חדשה :ברית ייעוד ,שמשמעה יצירת
היגד הטומן בחובו את זכות הקיום של אותו
לאום .ארה"ב הפכה למעצמה בשל ברית
ייעוד של חופש הפרט .זה רעיון פילוסופי
עמוק שהופך להיות המשימה ההיסטורית
של אותו לאום .אנו נמצאים בתוך תהליך של
עשר עד עשרים שנים של התרסקות שתביא,
קודם לעיצוב ברית הייעוד ,אולי למלחמת
אזרחים .יש סיכויים גבוהים מאוד למלחמת
אזרחים בישראל .רצח רבין היה רק סימן
אזהרה.

1939
"הבעיה עם הטלוויזיה היא
שאנשים צריכים להחזיק את
עיניהם צמודות למסך .למשפחה
האמריקאית הממוצעת אין זמן לזה".
עורך ה"ניו יורק טיימס" ,אחרי
שראה את האבטיפוס הראשון
בתערוכה

"ברית הייעוד הישראלית" ,אומר פסיג,
"תנוסח רק בעוד כ־ 20שנה .כרגע אנחנו לא
מסוגלים לשער מה זה בדיוק מדינה יהודית
דמוקרטית מודרנית ,שבה פועלות קבוצות
גדולות של מיעוטים .מעולם לא התנסינו
בכך ואנו עדיין בתהליך הלידה של מדינת
הלאום היהודית .רק לפני שנתיים הפכנו
להיות הקהילה היהודית הגדולה בעולם .מאז
ימי ירמיהו לא היה מצב כזה ,שפה חי רוב
העם ,כלאום .אנו נמצאים בשלב מוקדם מאוד
ומסוכן ,כמו מעבר של תינוק בתעלת הלידה.
יהיו גם קרבות על רקע מוניציפלי .זו תהיה
מלחמה של קהילות שכנות שפער כלכלי
עצום שורר ביניהן".
פסיג ממליץ על התעסקות בתסריטי
עתיד טרופים ,פרועים ומפחידים כדרך יעי־
לה לקדם צרות .עם זאת ,הוא מקפיד לציין
שהוא אופטימי ,גם כדי לאזן מגמות של
קדרות ישראלית קבועה ,גם מפני שהוא בן
לתרבות ששמרה על אופטימיות למרות שע־
ברה תלאות וגם מפני שאופטימיות מגבירה
עוצמה ומעוררת לפעולה.

משפחה בתפוצות
הוא נולד במקנס שבמרוקו לפני  51שנים.
מהכיתה שלו ומהמחזור שלו בבית הספר
יצאו ישראלים מוכרים כמו העיתונאי שעבר
לפוליטיקה דניאל בן־סימון ,הרב ברוך
גיגי של ישיבת הר עציון באלון שבות,
ואריה דרעי המבוגר ממנו בשנה .עד

1955
"בעוד עשר שנים כל
שואבי האבק יופעלו
בעזרת אנרגיה אטומית".
אלכס לוויט ,נשיאה של
חברת שואבי האבק
"לוויט"

אם אזרחי מדינת ישראל ימירו את
הדמוקרטיה הייצוגית בדמוקרטיה
הסכמית )קרי ,מדינה דו־לאומית( ,הלבנו־
ניזציה של ישראל תביא למצב קשה יותר
מזה שרואים כיום בלבנון.

4

תסריטים פרועים
תגרות רחוב וגילויי אלימות בין תושבי
ערים מבוססות ובין תושבים של ערים
כושלות יהיו מחזה שכיח בישראל.

1

בכל המדינות העוטפות את מדינת
ישראל במעגל הראשון ,השני והשלי־
שי ,חוץ מירדן ,כבר החלו תהליכי התפו־
ררות והן עלולות לקרוס .לכן יש לצפות
לגלישת המונים ממדינות ערב מתמוטטות
לעבר גבולות ישראל המוכרים .הגבולות
והחומות לא יעמדו בלחץ ,וההסכמים
בנוגע אליהם יופרו.

2

האוונגליסטים יפנו עורף לישראל
מפני שיראו בה את האשמה בעיכוב
שיבתו של ישו.

3

בשנות ה־ 40של המאה ה־ 21תקום
תנועה חזקה כנגד מוסדות הדת במ־
דינת ישראל ותצליח לנתק את הקשר בין
דת למדינה .זו תהיה מהפכה שאינה ארגו־
נית בלבד ,אלא גם אנטי־דתית ברוחה.

4

1957
"לעולם לא נגיע
לירח ,למרות כל
ההתקדמות המדעית".
לי דה פורסט ,אחד
מחלוצי הרדיו
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גיל  11גדל פסיג במרוקו .אביו לא
עזב בגלי העלייה הגדולים ,אלא
נשאר בשל עסקי המסעדנות והטק־
סטיל ,וגם מפני שהיה מקושר היטב ובכיר
בקהילה .רק ב־68׳ ,כשהגיעו מים עד נפש
בשל מלחמת 67׳ והחלו רציחות של יהודים
וגל של שנאה ,עלו ארצה.
"היינו האחרונים במשפחה שעזבו .לפנינו
כל המשפחה התפרקה ונסעה לקנדה ולפריז.
באנו לנתניה ואבא הביא כסף מזומן ,אבל
פה הכל התפזר .הוא עבד קשה ומת בגיל 60
בלי עסקים .צעיר מדי .אני זוכר שאבא אסף
אותנו בדירה ,הוציא מהכיס צרור מפתחות
כבד והראה לנו :׳זה המפתח של המסעדה
הזאת שלא הספקתי למכור וזה המפתח של
המסעדה שנשארה — ואת כל זה עשיתי כדי
שאתם תגדלו בישראל׳ ,אמר לנו.
"ליהודים היה תמיד חוש מצוין לעתי־
דנות ,כי הם היו נרדפים ושרדנים .הביטו
תמיד קדימה ודאגו לחינוך הילדים .זה אבד
לנו פה .בתחום החינוך האוניברסיטאי אנו
לפני אסון גדול .אבל שם בגולה זה היה חזק
מאוד".
ומה קרה לשלוש קבוצות המשפחה
שהתפזרו לפריז ,קנדה וישראל? איזו מהן
הכי הצליחה?

"כלכלית הכי הצליחה הקבוצה שעברה
לפריז .בקנדה כולם הפכו לאנשי מקצוע.
צווארון לבן .ואילו בישראל התפזרו לה־
גות ,אמנות ,אקדמיה .לא הצלחה פיננסית,
אלא יותר תרבותית .בקנדה יש במשפחה
תהליך חזק של התבוללות.
"בפריז יש בעיה אחרת :חזרה בתשובה.
רוח התקומה הציונית של המאה ה־ 20אבדה
להם .לכן נדמה לי שההחלטה של אבי לגבי
העתיד שלנו הייתה נכונה .אנו מאוזנים
ומשפחתיים ופעילים מאוד .אבי ,כמו תמיד
בדור ראשון של הגירה ,שילם את המחיר.
אבל לו ראה את הצלחת ילדיו ,אני מעריך
שהיה שב ומשלם את המחיר ,כי למעננו
הוא הרי בא לפה".
אבל זה היה גם האב שאחרי האסון שקרה
במלחמת לבנון ,כשראה את בנו שב הלום
ממות חבריו ,אמר לו :קום וסע מפה .זו
פרשת הדרכים של פסיג.
"אחרי שקרה האסון חשבתי :למה אני
צריך לשלם את המחיר הזה? לאן הארץ
הזאת הולכת? הייתי על הפנים ואבי שלח
אותי לפריז למשפחה ,לנוח שם .הגעתי משם
לבדי לבריסל ופתאום ראיתי ברחוב מודעה
על תערוכת ׳בית העתיד׳ .זה היה ב־82׳.
נכנסתי לשם והראו מחשבים ניידים דקים
ובית ממוחשב ותקשורת אלחוטית ובנקאית
דרך הרשת .זה הדהים אותי .זו הייתה אהבה

"רוב העם לא רוצה את
יהודה ושומרון ויוותר
גם על ירושלים ,אם
יובטח לו שלום .אבל
האזור לא מקבל אותנו
עדיין .לכן תהיה פה
מלחמת  67שנייה"

1959
"עוד בטרם ינחת האדם על הירח ,יחולק
הדואר בתוך שעות ספורות מניו יורק
לאוסטרליה בעזרת טילים מונחים .אנו
עומדים לפני תקופת הדואר הרקטי".
ארתור סמרפילד ,ראש רשות הדואר
האמריקאית בממשלו של אייזנהאואר

החזון ההרצליאני
כשאנו מציצים למטה מחלון מגדל
עזריאלי ,שם נפגשנו ,תל אביב פרושה
לרגלינו כמין התגשמות פרועה של חזון
הרצליאני .שום דבר אינו דומה לגמ־
רי לתוכנית המקורית ושום נבואה אינה
מתגשמת במלואה .עם זאת ,הקורא את
"מדינת היהודים" ימצא דמיון רב ויגלה
גם שהרצל אפילו פגע בול לא אחת .פסיג
אומר שעתידן מוצלח הוא זה שנבואותיו
השחורות אינן מתגשמות .הוא מזהיר,
והאסון נמנע.
"תאר לך פצצה גרעינית על המקום

1966
"לקראת שנת  2000בתים יוכלו
לעוף ...כמו שציפורים נודדות,
כך יוכלו קהילות שלמות
לנדוד עם בתיהן בעונת החורף
לאזורים נעימים יותר".
ארתור סי קלארק בירחון "ווג"

1986

1995

"לקראת שנת 2000
כולנו נחיה בעולם
ללא נייר".
רוג׳ר סמית ,יושב
ראש "ג׳נרל מוטורס"

"רשת האינטרנט תתפוצץ
ובשנת  1996תקרוס לחלוטין.
בוב מטקלאף ,הגורו של
רשת האינטרנט ,בכתב
העת "אינפוורלד"

תחזיות שלא התגשמו ,מתוך הספר "צופן העתיד"
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...אז
הם
אמרו

"קשה לבנות מדינה
על בסיס ברית גורל,
כי זה דבק קצר ימים.
כדי שישראל תמשיך
להתקיים ,צריך להקים
ברית ייעוד ,שמשמעה
יצירת היגד המגדיר
את זכות הקיום שלנו"

ממבט ראשון בעתיד .מיד התחלתי לחפש
מקום ללמוד בו את מקצוע החיזוי.
"עשיתי בארץ תואר ראשון .את השני
והשלישי כבר עשיתי במיניאפוליס .שם
נולדו לי ארבעת ילדיי .התלבטנו מה לע־
שות הלאה והחלטנו לחזור ארצה ,אף שכל
מה שחיכה לי כאן הייתה משכורת קטנה
באוניברסיטת בר אילן .שם אני מלמד עד
היום".
מי יהיה האויב במאה העשרים ואחת?
"סין .היא הבעיה הגדולה של המאה ה־
 .21בגלל צרכים ,מבנה והמון אבטלה".
ורוסיה החדשה החותרת לכוח מחודש
ונלחמת בגיאורגיה?
"זה ישתנה .הם יתעשתו ויפעלו לצד
המערב .אבל קשה להם לקבל את העובדה
שהמלחמה הקרה הסתיימה בניצחון המערב.
הם מנסים בכל כוחם לשוב להיות מעצמת־
על .גיאורגיה היא גם חלק מהקרב על חבית
הנפט .אבל גם הרוסים יבינו בסוף שהאויב
האמיתי הוא סין .לא המערב".

הזה" ,הוא אומר ואני מביט מטה בחלחלה,
על גינות ,בתים ומגדלים" .תאר לך 500
שנה שלא יוכלו לדרוך פה" .לכן הוא מעלה
שיטות לחזות פעולות טרור פרועות והצ־
עות פרועות לא פחות להיאבק בהן .למשל,
באמצעות הקמת תאי טרור עצמאיים המ־
נותקים מהמדינה אך פועלים בשמה.
"אבל" ,אני מתחלחל ומקשה עליו" ,הרי
אם תפעל המדינה כטרוריסט ,הטרור כבר
ניצח .הוא כירסם את יסודותיה וכפה עליה
את דרכו ואת החיים נטולי החירות שהוא
חפץ בהם".
אבל פסיג ,כך הוא מבהיר לי ,מציע
לפעמים הצעות רק כדי שייבחנו וייפסלו
ויעלו במקומן הצעה אחרת ,שונה לגמרי.
הוא רק מדרבן את המחשבה .לא מחליט.
"וככל שאתה מעמיק בתחזיות קשות ,כך
אתה מפליא אף את עצמך בפתרונות שאתה
מגלה".
פסיג מתעסק רבות ,למשל ,באפשרות
של מרד הרשויות המקומיות העשירות,
התנתקותן והקמת רשויות נפרדות בעלות
כוחות שיטור משלהן .באפשרות שהפלס־
טינים ,נואשים מכישלון המאבק ,יחליטו
לוותר על רצונם במדינה משלהם ויבקשו
להיות חלק ממדינת ישראל כמדינה דו־
לאומית .הוא עסוק גם באפשרות של טרור
פנים־אמריקאי שיכרסם בברית שלנו עימם.
באפשרות של גלישת שני מיליארד רעבים
אל תוך הארצות השבעות בקנה מידה של
מהפכה עולמית .הוא מתעסק בצורך לחדור
לסין ולהתקשר עימה לפני שתהפוך למע־
צמה הגדולה בעולם במקום ארה"ב ,ותהיה
בעלת ברית לערבים.
בתוך כל אלה ישראל העכשווית היא
בעיניו דוגמה להתגשמותו של תסריט
המוגדר מדעית "פרוע"" .מי תיאר לעצ־
מו שנהיה מעצמה אזורית־גרעינית ,בעת
שקיווינו רק לפיסת קרקע קטנה לניצולי
השואה .מי דימה לעצמו לפני שנים שנהיה
למעצמה כלכלית גלובלית ובין  20המדי־
נות המפותחות בעולם עם צמיחה שנתית
שתביא אותנו בעוד  15שנה להיות אחת
מעשר המדינות המפותחות?"
וכך ,מתוך התחזיות הקודרות של פסיג,
צצה גם האופטימיות של הארץ המטורפת
הזאת ,שחיה על סף קטסטרופה ולכן מצלי־
חה תמיד לחמוק ממנה .לכן ,כשאני מקונן
באוזניו על הדרך שבה עולם הכסף רומס
את התרבות פה ,פסיג מנחם אותי ואומר
שהתרבות אמנם יורדת למחתרת ,אך הרוח
לא נעלמת אלא רק מחכה.
"כשתתפרק סופית ברית הגורל
הישראלית ושוב יתרחש רצח מנהיג או
מהומות ,תשוב הרוח ממפלטה ותנסח
מחדש חזון מוסכם על פי תבנית מנט־
לית שכרגע כלל לא עולה על דעתנו ,אנו
החיים בישראל  .2008הדור שיתקן נולד
עתה .אלה הילדים שלא ייקחו חלק במרוץ
הכסף הרעיל".
אחר כך ,בעת שאנו יורדים כבר במע־
לית המהירה אל קומת הקרקע ואל החיים,
אל ההווה שרק היה עתיד והנה הוא עבר,
חולפת בי מחשבה על העתידן שיציץ בעוד
 30שנים בדף מצהיב של עיתון מ־,2008
יצחק ויגיד לעצמו :הם בכלל לא העלו על
דעתם את מה שקרה† .

