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 מאו שהחלה החברה לחבר את גילויי מדעי הטבע המודרניים לכושר ההמצאה האנושי/הנדסי,
 הלן ונבר קצב הפיכתן של המכונות לסביבה ״הטבעית״ הסובבת אח חיינו האישיים והבינאישיים
ו מכונה-אדם, הביאה לשינויים  במישורים רבים (משפחה, עבודה, מדינה ועוד). פעילות גומלין ו

 הדרגתיים, ולעתים גם למהפכות של ממש באורחוח חיינו.
 בתרתי בשישה ציורים, משלוש נקודות הומן, שניים מכל אתת, שביניהם התרתשו שתי המהפכות

 הבולטות במאתיים ותמישים השנים האחרונות: התקופה הכפרית/חקלאית; העירונית/מכנית;
 מגה־לופולים/תשמלית-אלקטרונית־דיגיטלית. ציור אחד ממחיש את הפן התיובי שבמפנש אדם־

,  מכונה, כלומר, זה המאפשר ולעתים אף מעצים את האנושי, ואילו הציור השני, ממתיש את ההפן
 כלומר, זה המדגיש את המחיר שאנו נחבעים לשלם במפגש הוה כחברה וכיתידים.

 מטרתי היא להעלות על נם את העובדה שכחברה תמכנו חמיכה חד משמעית בקיומו של עקרון
 הסקרנות הבלתי מםוינת במדע, זה המנתה את עבודתו של המדען. בכן הגדרנו תנאי מינימום

 להפיכחנו לחברה מודרנית, אולם לא מצאנו דרן להנדיר בבירור אח יחסנו לפירות המדע המודרני,
 כלומר, לטכנולוניה ולהנדסה. אני חוהה אם חמיד נוכל כן להחנהל כחברה, או שמא המכונוח
 טומנות בחובן תוצאות מסוכנות לחברה בסדר נודל שטרם נודע כמוחו. אם כן, הנדרח יחסנו

ת המדע הופכת לשאלה קיומית ודחופה! ת י פ  ל

 יש האומרים: ״סמוך״,

 כי כל מחלה שגרמה

 ההנדסה

 בעוד הנדסה התרופה -

 האמנם?

 והיה כי נסייג הנדסה?

 נימצא בעקיפין מסייגים מדע

 שהרי זה האתרון את תגליותיו

 יעשה בעזרת המכונות

 הכי תדשות,

 והיה כי לא נסייג הנדסה

 מה למשל יהיה על איכות הסביבה?

 וארסנל הנשק להשמדה?

 ועוד כהנה סכנות מרובות

 לכולם ידועות

 וסכנות שהמעטים מסתירים מהרבים?

 וכאלה שעדיין לא ידועות?

 התברה המודרנית תרטה

 על דגלה

 מדע

 בו כל שאלה

 תקפה

 ולא עית מדען

 סקרן

 שאלה

 עד אשר לה

 ימצא תשובה.

 תברה מסורתית שאמרה

 היה סקרן

 היה מדען

 הפכה מודרנית.

 אך עתה התברה המודרנית

 במבוכה

 ולא התלטנו אם מה

 שנכון למדע

 (עקרון הסקרנות הבלתי מסויגת)

 ישים גם עבור הנדסה.

 כיצד נוהגים בהמצאה

 שיש בה סכנה לתברה

 הפכה לשאלה כבדה.



o 

ת להם שני זוגות איכרים ב  ח
 דלים,
 ובאין להם בהמה
 םתאימה
 לעבודת חריט ראויה
 כפתולמחרשה
 עלובה
 כלבם
 ועצמם,
 כאחד, בכבדות ובעיניים כנועות
 אך יגרדו השלושה
 תלמים באיםא אדחה
 קשה,
 יחף על מחטי עפר
 ירוסמ אדח - רהחה,
 בימינו יאחז זוחל
 אולי בשר מזדמן
 לארוחח מלכים
 של עניים
 מרודים,
 בעוד זה מאחור יהרהר
 עד כמה עליו, על היתד להטיל
 םלוא
 משקלו,
 יכביד על עמיתיו וזוגתו
 אך חריץ
 ראוי שגורלם יחרוץ
 באימא אדמה ייחרץ.



 חברה לה משפחה

 אחודה

 בעבודה גם במנוחה,

 טעימה ולגימה

 נקייה,

 על דגניים צהובים - מדושנים

 חיממה,

 חמה מלוא חומה

 וכמו שהרעיפה

 עליהם אימא אדמה

 נדיבה

 ברכה,

 עתים היא אכזבה

 מרה,

 התהא השנה שחונה?

 שמא דווקא הצפה?

 סברנו כחברה

 נביא מהפכה -

 תיעוש יקטין גחמה

 נעצים תכנון, תשלוט הנדסה

 תרדה החשיבה

 לאנושי הקלה.



cvi 
to 

 באחח ידו דוחפת מכונה

,  ואחת מחזקת הבתה

 בייתנו• אש, כנועה

 יוקדת בכבשן הלהבה,

 רבבות מפוצלים בחחנות

 עבודה

 מתוזמנים לתלפיות

0 לאלפיות, י « 7 י י ד  ה

 חחי המהפכה

 החעשייחיח הראשונה,

 בטכנולוגיה

 תהא לאנושי ברכה

 כך סברנו כחברה.



 ככד שההנדםה נרתמה
 לנתן גחמה

 לשרת רק אשרה
 יעילה,

 ושלטה בחיינו המכונה
 כך נצרכנו אדם וחברה

 לנוע לקצב שלה
 ונהייתה ההנדסה

 ביום ההוא קצב והאנושי בשרה,
 בית מטבחיים - בלילה

 לאיברי אדם וחלקי מכונה,
 אויה

 שכך נהייתה לה
 המהפכה

 התעשייתית הראשונה,
 אך לא סברנו שהשיטה

^ ה ק ו  החברתית ל
 את האשמה

 תלינו במכונה,
 למשל, חשבנו שורש הרעה

 בפיח ובדוהמה
 הנפלטים מכל ארובה,

 מכל מקום הייתה
 המסקנה

 שהישועה טמונה
 בהעצמה של ההנדסה,

 בעוז יצאמ להמציא טכנולוגיה
 חדשה

 שתעלה על קודמתה
 רק לא ממש כחברה

 הגדרנו מאיזו בחינה.



to 

 הללויה,
 ברכו את הטכנולוגיה החדשה
 לפניכם נוצצת המלכה
 הדיגיטלית בכל הדרה,
 בםהירות בולסת םגדל עד בבל של
 מידע
 ראו איזו מכונה
 נקייה,
 נורות ותוטים צבעוניים
 כפרתים
 מרצדים,
 מרבדים
 של מסכים
 מקלדות וכפתורים -
 כפתור ופרח.
 איזו קדמה,
ת המדע מ י  יהלל כל פה את פ
 תחי המהפכה התעשייתית השנייה.
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