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 .ר זייני"ר א"הרב ד: תרגם מצרפתית

 

של  האדם מפני הטכנולוגיה הצורך להגן על

האדם . המאה העשרים הפך לצורך דוחק ביותר

 כדי להשתלב כגלגל שיניים את זהותובה איבד 

חפצים להם מדים בה סובבים ימכונה עצומת מב

 מתפרש עצם קיומו של האדם, מעתה. הוויותו

 1פעלמערבולת של מב אלא ש. הטבעשל יצולכנ

אין שום נקודה הנשארת ,ו המכלה את עצמזה

 בשדותלו  המשוטט , הבודדמטיילהאף  .יציבה

אינו , למעשה, ומשוכנע כי הוא ברשות עצמו

, יתתיירותמלונאית ו ה של תעשייהלקוחאלא 

סטטיסטיקות , חישוביםהנתון ללא ידיעתו ל

 .לעצמווד עאיש אינו קיים . ותכנונים

 טכנולוגיהה. ל"מן האמת בנאום המליצי הניש 

 , בלבד היא מאיימתעל זהות הפרטלא . מסוכנת

אולם אוייביה  .כולו כדור הארץלפוצץ את אלא 

 הם בדרך כללשל החברה התעשייתית 

 הנוטים לשכוח או לשנוא את יםרריאקציונ

 שכן מעולם לא .תקוותיה הגדולות של תקופתנו

. עזה בלבבותכה האדם שחרור היתה האמונה ב

פיתוי שמכונות ומקורות אמונה שאינה נאחזת ב

של  ליצר הילדותי יםאנרגיה חדשים מציע

המכניים צעצועים היא אינה נצמדת ל .המהירות

של  תהנצחימפתים את ילדותיותם היפהפיים ה

תהליך אחת היא אמונה זו עם  .המבוגרים

אחת , קריסתן של תרבויות הקופאות על שמריהן

, עברכבדותו המעובה של ההתפוררות היא עם 

עם  ,צבעים מקומייםשל  עם התעממותם

כל אותם דברים  מפוררים אתהסדקים ה

 ים נשענם עליהמיותרים ומלאי אטימות

-צריך להיות בלתי. ים האנושיהפרטיקולריזמים

מפותח כדי לתבוע דברים אלו כסיבות קיום וכדי 

. דרניעל מקום בעולם המובשמם להיאבק 

היא  .גורם סיבתי אינה ולוגיתהתפתחות הטכנה

של החומר קלות גוברת זו תוצאה של כבר  עצמה

  .כבדותו החשוכהמהמתרוקן , האנושי

 חושב על זרם יוקרתי של החשיבהאני 

ציף את הוא מבגרמניה ומוצאו שזרם , המודרנית

של נשמתנו ות המסותרות האליליפינותיה 

רוצים  .להיידגרייניםוכוונתי להיידגר . המערבית

איבדו , כביכול. העולםשהאדם יגלה מחדש את 

הם אינם יודעים עוד אלא  . העולםאתהאדם בני 
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בהיבט מסוים  2הנוגד ,הם לפניניצבחומר האת ה

 .אובייקטיםהם אינם מכירים אלא  .םחירותאת 

לשוב אל פירושו ,  לגלות מחדש את העולם

, קוםילדות המכורבלת באופן מיסתורי ַּבמ

קסמו ל, אדיריםהנופים ה של םזוהרלהיפתח ל

לרוץ פירושו .  ההריםשל יתם חניהודל, של הטבע

אחדות את הלחוש , בשביל המתפתל בין שדות

גשר הקושר בין  וה הבניניםשמייסדים אדריכלות

משחקי האור , נוכחותו של האילן, הנהרגדות 

של , כדשל ,  החפציםהמסתורין של, וצל ביערות

 יין ו של קנקןבוהק, של איכרה ותבלנעליה ה

משות  של המהוויתהעצם . המונח על מפה לבנה

,  אלהייחודיותחוויות היא זו הנחשפת מאחורי 

 .הוויה הנמסרת לידי האדם ומופקדת לשמירתו

ישאב מחסד זה את קיומו , ההוויהשומר , והאדם

 .ואת האמת שלו

נראה כל מה ש.  וחדישהמתחכמתוהדוקטרינה 

 כתוספת שהאדם הוסיף , מאות בשניםךמש, לנו

לא היה אלא דבר המאיר מאז ומתמיד , על הטבע

הבהקה של  – ית האמנותהיצירה. פאר העולםב

 רק זורה - אנושית ההמצאולא   עצמההוויהה

המיתוס שפת . אנושית זאת-קדםאור על תפארת 

שפה בתוך מושרש הטבע . בטבע עצמומדוברת 

רק מצדיקה , ינו אלהבפנייתאשר , ראשונית זו

, להקשיביוכל האדם צריך ש. את הדבור האנושי

שפה זו ולהקשיב ע ושמכדי לאך . לשמוע ולהשיב

אין די להתמכר להגיון המאורגן לכדי מערכת , לה

. 3ות שםלהי,  במקוםדורליש  אלא ,ידיעות

, היה מקום להשתמש במונח זה. ותרשתהש

להגדיר ו כדי הצמח אינו צמח דיאך , השתרשות

 מידה מצומצמת של. את האינטימיות עם העולם

 אנושיותשפע , מן הטבעאותנו מרחיקה אנושיות 

לדור עלי אדמות האדם על . תחזיר אותנו אליו

יונק אלא  ושאינ, באופן מהותי יותר מן הצמח

האגדה . מהאדמה את לשדיה התזונתיים

מניחה את , שמספרת שפת העולם הראשונית

מרובים יותר , ותרעדינים יקשרים קיומם של 

  .ועמוקים יותר

, פיתוי הנצחי של האלילותה, אם כן, הנה הוא

עליה , עבודה הזרהמעבר לאינפנטיליות של ה

 -עולםה דרךמחלחל הדש והק.  התגברו מזמןכבר

. שאין היהדות אלא שלילתו של רעיון זהיתכן 

עתה את  אנו מבינים –  את עצי האשרהתוכרל
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 .'השחתה'ת כטהרתה של פעולה זו הנדמי

כל אכזריות למקור ה הואים ברשל הדהמסתורין 

 .נושכלפי בני א

ההתקשרות אל , ההשתקעות בנוף מסויים

חסר משמעות יהיה היקום  בלעדיהן ',מקום'

אנושות של ה צולפיאותו  אלא ןאינ, קייםבקושי ו

יש ,  זאתראותמנקודת . זריםל והמקום-לילידי

של  םֵשדי מאשר בטכנולוגיהפחות סכנה ב

 .'מקום'ה

של יתר ה-זכות את מחסלת טכנולוגיהה

. מתייחסת אליהההשתרשות הזאת ואת הגלות ה

 מדובר אל. אלטרנטיבה הזאתמשחררת מן ההיא 

בדיוק כחיים הקבועים ש, ותאל הנוודבשיבה 

. אקליםמ להתשחרר מנוף ות מסוגלהאינבמקום 

אותנו מן העולם ההיידגרי טכנולוגיה עוקרת ה

ה  זערגמ. 'מקום' הלש תפלותת הומן האמונו

 למצב מחוץ בבני האדם טלהבי: הזדמנותמתגלה 

 להאירהאנושי  ןלדיוקאפשר ל, נמצאיםבו הם 

סוקרטס היה  שדות ואילנות  תחת.במערומיו

היהדות . בו פוגשים בני אדם, הכרךמעדיף את 

 .יסוקרטמסר ה אחות לאהי

בודאי  , של גגאריןמה שמרשים במעשהו הנועז

, שלונפלאה פארק ה- הופעת הלונההאינ

ההישג אף לא  ; רשימה את ההמוניםמה

,  בהרחיקו יותר מכל קודמיוהושגהספורטיבי ש

חשוב מה ש. מהירותהגובה וה ישיאשבירת כל ב

הפריצה הצפויה אל ידיעות חדשות היא יותר 

מה שחשוב , חדשותואל אפשרויות טכנולוגיות 

זה , אריןמעלות האישיות של גגהלב והאומץ זה 

כל מה שבתורו ו, המדע שאיפשר את המבצע

ומה שחשוב אולי . הקרבהברוח מסירות וכרוך ב

 ,למשך שעה. 'מקום'ק מן הוניתהוא ה, מעל הכל

 הכל סביבו -התקיים לו אדם מחוץ לכל אופק 

הכל היה חלל , או יותר נכון, היה שמיים

יצור אנוש התקיים במוחלט של . גיאומטרי

 .הומוגניהמרחב ה

. מקומותחורין בייחס ל-בתה תמיד תיהיהיהדות 

.  ביותרההנעלך ערבאופן זה היא נשארה נאמנה ל

ארץ מופלאה ,  אחתקודשארץ רק המקרא מכיר 

 משתרשים  לאבהארץ , המקיאה את הרשעים

בתיאורי ' ספר הספרים'מאופק כמה . ללא תנאים

נוף  ה–" ארץ זבת חלב ודבש"!  שלוטבעה

: נספחפסוק ב. נתייםוזתבמונחים מתבטא 

זוהר , )כ-במדבר יג(" והימים ימי ביכורי ענבים"

שמש  אשכול ענבים המבשיל תחת צריבת לרגע

 .4צדקה

אחד העצים ! שבע-אשל שנטע אברהם בבאר, הו

 יםיעפצהמ, שבמקרא' פרטיים'ההבודדים 

בתוך סים את דמיוננו כדי להקובצבעו  ברעננותו

דברות כה  ובתוך מ5מסעות נדודים כה רבים

 פןאולי  חושש התלמוד! אך זהירות. רבים

נחפש בו את פן , נתפתה לזמרתו ברוח הדרומית

: נוותיעוקר אותנו מחלומהוא  .'יש'משמעות ה

האותיות הדרושות ש ושלה ,נוטריקוןהוא  'אשל'

, אכילה"הן ראשי תיבות של , לכתיבת שמו

, לאדםחיוניים שלושת הדברים ה, "הנלי, שתיה

. האדמה קיימת לשם כך .גיש לאדםמשהאדם ו

הבה . כדי לשרת את בני האדםהאדם שולט בה 

יתכן .  במסתורין שנושמת האדמהטושליך לשמנ

שהריחוק הגדול ביותר של היהדות מהנצרות הוא 

ת את צהקתוליות הנוצרית משב. בנקודה זו

לתוך  , הקטנים והנוגעים ללבמוכריםהאלילים ה

.  המקומייםםיפולחנה לתוך ,פולחן הקדושים

אדיקות ב תומכת הנצרות, באמצעות שיגובה

 מן הנופים ההניזונ, באנושותהמושרשת 

זו . הלאומייםשבטיים וה, והזכרונות המשפחתיים

 . הסיבה לכך שהנצרות כבשה את האנושות

אלא תבעה את , הפסיליםאת שיגבה לא , היהדות

היא הסירה את , נולוגיהטכבדומה ל. ניתוצם

היא הסירה את הכישוף מן  .העולםן המסתורין מ

פגעה היא , שבהאוניברסליות המופשטת ב. טבעה

האדם את חשפה אך , התלהבויות וותדמיונב

 .במערומי פניו
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