
מעשיותיוארבעאת ,) 1875-1805 (המהוללהזניהסופראנזרסן,כשפיוסם

שלו.המסעוספריהרומניםבזכותבאירופהידועהאישיותהיהכברהראשונות,

אחת.בנשימהאנררסןסיפורירעלגריםהאחיםמעשירתעללרבוהיאטעות
שמספרם-שאנזרסןבערדפולקלו,רוחוקריסיפורי-עםמאספיהיוגריםהאחים

--156ליצירתושנותבמשךהגיעאותם)לכנרתשהעדיף(כפיסיפוריושלהכולל

אוטוביוגרפיים,יסודותהרבהבהןשישיצירותכאלליצירותיוהתייחס

ונו.'אזםבכיביןיחסיםחברה,בענייניהשקפותיו

שרכות.בסוגרתליצירתוכאשנבהקצרהסיפורשלבז'אנרבחראנזרסןבאחת:

שרנותתופעותעלשהגיבהתשע-עשרההמאהבןמודרכיסופרהיהאנזרסן
ומשנייםשלומהרומניםממכתביו,קטעיםיובאולהלןאותר.שעניינובתחומים
 .תקופתושלהמדעייםההישגיםמןהמתפעליחסרעלמסיפוריו

הזהבמובןזרמהוהטכנולוגיההמזעיםבתחוםהכשרהלושאיןמשורראוסופר

המדעיההישגמןלהתפעלמוכןהואהמדעיים.ההישגיםמןהמתפעלאזםלכל
שלבמרכיביההמוגבלתוהבנתוהמדעבתולדותהשטחיתידיעתולמרות

 .היומיומייםחייוולשיפורלרווחתוישירותתורמיםההישגיםאםההמצאה,
להגיעאפשרשבההמהירותובעיקריישוב,נקודותשתיביןהמרחקיםקיצור

מביאים-והמכוניתהרכבתבהמצאתהמרכזייםהמרכיביםשכי-הנכסףליעד

לייחסהופעתם)שלהראשונותבשנים(בייחודהתחבורהבכליהמשתמשיםאת
 .קסםומעשיכישוףשלתאריםלהם
הנביאצבא.שלמלחמהלמסעותהללוהתכונותאתלייחסנהגוקדםבימי

ולאינוםלאבר'כושלואיןץ.יף"אידאשור:צבאשלמסעואתכןתיארישעיהו
רכלשנוניםחציואשרנעליו.שרוןנתקולאחלציואזורנפתחולאיישן,

 .) 28-27ה'י(שעיהוה" 91כסוגלגליונחשבו,כצרסוסיופרסותזךכות,קשתותיו

התגברותהייתההתפעלותהמעוררתהשוניםהתחבורהלכליהמ'שותפתהתכונה
(מהרגעשמעתההאדםאתלהשלותכזיבמהירותישלאדם.הקצובהזמןעל

יותר."להספיקיוכלהואהחדש)ברכבמתיישבהואשבו

ת 1ו.:וב 1 וJ•(/ו:.<כ!

בשירופחדיוואתמהמכוניתהתפעלותואתמביעביאליק,נחמןחייםהמשורר

גלגיליתהרדופה,/הרודפת,במעופה,/היאהמכונית"המכונית":זה,בשם

ו?\וירקלנשר!טוסה,פנאי!ליאיןנשר,/טווקה,-גיאחורשה,גשר,נחל,כסופה,/

מדע lת 1כב JN.017/, 1כךוסטואןהנס

רגבמנחם

30 



תחרוזעיראלעיר /"ט 1טבתרועתושוטחתורבקשר./תביאמרחקים /,ו(!\~
חוט."בלי
נקודותשתיבדלחוהיכולתנתפסתהבלתיהמהירותלמכונית:מרכזיותתכונותשתי

הנהגשלכישרונואתמשבחהמתפעלהמשודדאחדיםבבתים .מזוזוהדחוקות

עולםמענייןפחותלאאבלפראית.חיהאיזוהייתהכאילוהמכוניתעלהמשתלט
כסופה"."וגל~ליואתהעתיקמהטקסטמעתיקהואהמשודד:שלהאסוציאציות

דבר.נאמרלאכןעלהאדםןשללרווחתוהמהממתההמצאהתורמתכיצד

שצופהמישלכהתפעלותוכמוהנתפסוהבלתיהמדהיםהרכבמןההתפעלות

הואכןכימאיים,לאויבהיאשהאלוזיחמקדהזהאיןאבלבקרקס.בתעלולים
היזהרו /-הטירוניתהטירון, /ופלמונית,פלוני"ח,יהשיר:בהמשךאומד

חיל /-הכבוש;גךז;ניזיחיל /הנחושלבהדופק /ש 1יחולאבכםמי /במכונית!

 1במכונית,לולאט-הוא /עליה,ידו!ט~להוא /-יזי t:ר ?iגילגרמיה,
!ידונית!"היאטרו-טו-טו,

שהיאמתבדראותה,מביניםשאיננומההמצאה,ההתפעלותמןשנרגענולאחד

ורשע!זדוןאנוש:תכונתלהשייחסעדהמשוררשלדעתוכתקורהולאמסוכנת,
חוסרמייחסהואאיןהמכונית,אתשמוביללו,אןהנהג,מיומנותאתמשבחהוא

 .זדוןאפילואוזהירות
הגדולהחידושאתמתארזאת,לעומתאנדוסן,מבחוץ.במכוניתמתבונןביאליק

חייושנותמרביתשחיהאנדדסן,המשתמש.שלהראותמנקודתתקופתושל

חלקהואוהנהבמרכבות.ההיטלטלותתלאותאתקרובמניסיוןידעותייר'נוסע
הואוכן .קוראיואתלשתףרוצההואזוובחוויה-הרכבת-גדולהממהפכה

משודד"):של"בזארשלו(בדומןכותב

להקנותבראשונהאשתדלברזל,מס'לתראולאמקורא"שרב'סמכ'וון

רכבת.שרא'ת'בח"הראשונההפעםזאתל' הת"ה]."[כךעלמושגלהס

הרבכת,קדחתלהשאקראתחושה ['מל'"תההאזשעדלהכח'ש'כולא'נ'

למטה'וצאת.הרכבתשממנוהענקלבנ"[כשנכנסת'לש'אההג'עהוזו

המצאתפר'קסםחוט'כמוהשנ"האתחוצהאחתמס'להרא'ת'בתחנה

כ'להצמד,שלנוהפלא'סמרכבתח"בתהאלההפס'סאלהאנוש'.המוח

סכנה.בחזקתאדםח"'ה'ומהסתחרוגאס

דבר'ס.ובשארמשאבקרונותטר'ס,בקהאלה,בקרונותבפל'אההתבוננת'

רגל"ם:'שדברשלכלה'הדומהפ'ות.שלבעולםכמוושובהלוךנסעוהס

מקום.לתפוסהרצ'םהנוסע'סעםהרעשהק'טור,התמזגוואז

כךאחרהקרונות,שלמאודעד'נהתנועהשלה'אהראשונההתחושה ]".[
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אתמשמ'עשובהק'טורצופראותם:המחברותהשרשרותאתחמבר'ם

מושכתה'א'לדשל'דוכא'לולאט,בתח'להלנוע.ממש'כ'סאונחנוקולו,

קטנה.עגלה

נמצאתאחתשע'רלךנדמהמ'שור'ות!בארצותלת"רהדרךזוה' ]".[
לעצמולתאר'כולאדםהשנ"ה.אוחר'ההאחתהנהשנ"ה:לע'רבסמוך

דומה.בצורהאחר'ה[הער'סאתמות'רותכנראה,הן,נודדות; Dצ'פור'

של"קדחתמכנהשהואהחוויהשלבראשוניותקוראיואתמשתףאנדרסן

קסס,"חוטיהתפעלות:שלמונחיםבתיאורומשבץהואואילןומכאזרכבת",

ימישלהקוסמיסהיינוכאילומרגישיםאנופיות.שלעולםהפלאים,מרכבת

אתמתאראנדרסזהרציף,מזההינתקותראשיתחווייתאתלקרבכדיקדם!"
כאזקטנה".עגלהמושכתהיאילדשלידו"כאילוהקרונותשלהאיטיתהתנועה

האיטיתהתנועהשלפיוטיתבהשוואהאנדרסןשלהגדולכישרונוביטוילידיבא
בשני .המתפעלדמיונואחרינסחףאינוהואאבל .קוראיושליומיומיתלחוויה
"פריבקדמההאופטימיתהאמונהאתמזכירהואחזההקצרבקטעמקומות

ונפלאכביר"מהרמה:בתרועההקטעאתמסייםוהואהאנושי",המוחהמצאת
האנושי!"השכלשלפריוזה,מוצרהוא

לידידומאיטליהכותבוהמלהיב,החדשהרכבכלישלל"מיסיונר"שחפןאנדרסז,

הברזלמסילותכלאזשנתיים;בעודחנה"בואואורסטד:הפיזיקאיחטוב,
עד ] ... [ימים.בשבעהלנאפולימקופנחאגןלטוסתוכלוורעייתןואתהיושלמו,

מהאתותחוותראואתםאחתבשנההמצאות!ידיעלהחייםמתעשריםכמה
שאנחנוסבור"אנימתפייט:הואובחמשןחייהם."כלבמשךוחווראואדםשבני
(בהמצאותהשני"אחריאחדפרחיוצרתהתבונהביותר.פיוטיתבתקופהחיים

 .)ר"מ-התקופהשלהמרובות

 1!ו•עש!ו•ם 1•ו Pהו:וב.ח:ו.ח lח(

באירועוניגעאליו),נשוב(שעודאנדרסזשללהתלהבותועתהלעתנניח

 .ירושלים-יפובקוהרכבתחנוכתשנה:ממאהלמעלהלפניבירושליםשהתרחש
 :)-1892(בהמאורעעלב"חחבצלת"נכתבוכן

ל'רושל'ס,מ'פוהברזלמס'לתחונכהתשר;ה'הזה,לשבועהשנ'"ב'וס

זכוכ'ששו,שמחותושב'הוכל'רושל'ס,ותשמחהקהל.לתשמ'שונמסרה

'רושל'סאתהזוכר'ס Dמהזקנ'נדברלאפ'ללו.לאאשרראובול'וס

מס'לתכ'לשמועההאמ'נולאהסרקלאהקדומות;אוורחות'ההעת'קה
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בנ'גסמהס,הצע'ר'םגסכ'ל'רושל'ס,מ'פוכת'סלל)ת'סולהברזל

סלולותמם'לותבארצות'הםראוע'נ'הםאשר'רושל'סתושב'א"ראפא

החלואחר'וגם'רו.של'ם.מגעתברזלמס'לתפ'ללולאובהר,בבקעה

עודנמצאווראמלה,ב'פונשמעבכרהמכונהשר'קתוקוללבנותההבונ'ם

אשרהמלאכהאתהבונ'סחבורתתכלהכ'האמ'נולאאשראלפ'םמאות

לאח'נוהשולטןמלכותוהודמאתכהר'ש'ון>הר'ש'וס'נתןבהגםכ'החלה.

ע'רנותושב'כלהאמ'נולאהזאת,המס'להלבנותנבוןא'פענד''וסףהשר

ושמחו."בנ"נהגמרראואשרעדלבנותה'צל'חכ'

ב'ן.בה'טלטלותהרב'םהקש"םמתאור'סהתקופהבנ'שלבז'כרונות

'רושל'ס ' Jבחשועתהוגמל'ס.סום'סבג'ועלבעגלותל'פו'רושל'ס

הקדמה.מעולםחלקשהם

ליפוברכבתהראשונהנסיעתוהגדולה,ההרפתקהעלירושלמיכותב 198 ~-ב

"החבצלת"):(בעיתון

בבוקר,השכמת'ל'פו,דרכ'לאחוזאומרגמרת'שבוה'וםבאכאשר

קולהשמ'עהפעמוןהנת'בות.ב'תאלרגל"אוכתתנ' lבצקלפתלקחת'

כלצללואשרעדמאודחזקנהרהקולהשמ'עההק'טורמכונתצלצו,ל

מרום,במרחב'ו'תפזרומהארובה lהג'חכבדותעשןוחמרותאוזנ"ם,

ה"ת'בהק'ץכחולםרוח.כנפ'עלנ'שא'םואנחנוו'רעשו,'שוקןהגלגל'ס

מרוןכבנ'שעברוהדשאונאותהעמק'םהבגעות,הבגוה'ס,הכר'םלמראה

מפלהאאודותרבותמחשבותן llב'שקועכנדהם,>משמ'סאושבלפנ",

התקופהלנושהמצ'אהוהנשבג'םהנעל'םהטבעוכוחותהבר'אהכפלא')

עומדות'נו 7ורגשנ',תושר'קהנחרהקולהשמ'עההמכונהוהנההחדשה.

'פו.בשער'

שהואדומהוההתלהבות.הפחדהאופוריה,תחושתאתלקרואיםמעביוהכותב
מביןהויהתרחש,באמת iשזרוכיווןיפו,בשעריתעמודנהשרגליוהאמידלא

הואולכן"קטר",המושגנוצרלאעדייזרווחה".אנחתשלוחשעולההשורות
נהרה"."קולכותבהוא"צפירה"ובמקוםקיטור","מכונתבצירוףמשתמש

.חיים 1סעוטע•ם p •(ש

בקוואשונהנסיעהשלוהחוויהליפומירושליםהרכבתקוחנוכתלתיאורמעבו
בשניאמנותיתלשפההחוויהשלב"תוגום"בחרתיעשרההתשעהמאהבסוףזה
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 .ספרותייםקטעים
 ,) 1>1953-189 (טוביםיוליאןהפולניהיהודיהמשוררשלמשירוביתהואהראשון

טנא):בנימיושל(בתרגומו"הקטר"

זה,לאן /פעם.מד'וחורקומתקתקדופק /ובבהםמרוצתוהקטרמכפ'ל

כרחורשות, /ומנהרת,הר'ם /הא'לן?חופזהגשר,לוחופז tלאןזה,לאן

מתקתקתק''ת'קבשצץבקצף,ש'םפ'ק./כד'הואורץהאוואץמור'ק,/

.ר'צהלרוחקקלמחל'ק /תק·ת'קו,תק·ת'קו!לו:ומקשקשמק'שהוא,/

 1אךכ'מ'וזעת,מכונהגוףלאפלד,/ולאכדור,אךה'הכא'לו /מבוהלת!

 1'שקשקו:בשקשוקגלגל'םוכך ]."[פח!/שלקשקשתשעשוע,צעצוע,

תק·ת'קו.תק·ת'קו,תק·ת'קו,תק·ת'קו,

שלמושגתהבלתיומהמהירותהקטרשערשההרעשיםמןהזאתההתפעלות

ביאליק.שלבשיורהמכוניתתיארואתמזכירהכולוהפלדהמבנה
"דמותו"מתראות ,) 1898 (מעט"בהואנשיםקטנה"עירגדטמן,נחוםשלבספרר

ממש:חיכיצרוקורנותאחריוהמושךהקטרשל

 .נקבוב'ות'וכלמתןךפלטןהקטרשרשרת,בא'זןהםם'קמשךברגעבו
התנפחןהתעגלו,דחןפ'ם,'צאןהאד'םאד'ם.זרם' .אחתבבתמכולן

בעננההתעטףואנש'ו,הקטרעלהמקדם,כללבנה.לעננהוה'ומהרה

הספ'קבה,נעלםבתוכההנמצאשכל ' Jלפעצמה.אתוסגרהשהלכה

המם'ק.שלהז'דןנ'ח'וכןמתוכהלהסתנן

אתלפוצץבכוחהש'שתודעהגדולה,תרועההקטרצופרתרעאז

תח-תח-תח'קש Jזנבו,עלשדרכןכחתולממקומןנ'תקהקטרתוף-האוזן.

אתאחר'וגןךךכשהןאהפס'ספנ'עלןעברוטסןהולך,ממהרבקצב

בדרמת'ןת'פןעבראלהע'ןמןןנעלםבס'בןבנטההמתדפק'ם,הקרונות

צחןקבקולדתהבמה'עות l 'ב'ןנעלםןהןאתפק'דןאתשס"סמשחקשל

המם'ק.ןב'צעזמםאשרהתעלולה'הכזהמ'דרדר.

"מחיה"גרטמזהמהממת,ההמצאהמזשהתפעלוהקודמים,התיאוריםמןבשרנה

וראהשבגוטמןהילדהקטר.בתוךהיושבהאדםאתשוכחאינואןהרכבת,את

ניתקהקטרהסביבה.אתלהדהיםהיאמטרתושכלגדולשרבבשלדמותבמסיק

ביזנעלםוחראתפקידואת"שסייםשחקזכמרארזנבו"עלשזוכר"כחתול
מידרדר".צחוקבקולותהבמהיריעות
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שלואחדדומןמתוךהפעםאנדרסן,אלחוזריםאנחנוהרכבתעלהפרקלסירם
לספרד"):("המסע

דוב'עלהקץשהק'ץבא'רדפה,אמרדהראשדנדתהברזלמס'לדתבכנדכאשר

כעתלעדלמ'ם.אבדל'ם 1ט'מסעדתןשלמסשקםטדבדת;דההשדנדתמסעדתה

זןהתמדנדתרדדפדתאוחר'[[שלפב'נדבשעההק'טדר,כנפ'עלנ'שא'םאבד

 l'lאוח'ערפעםח'ס: lפ ' lTכמןמתחלפ'סמראדתהדבשפע.ברצףזדאת

במקדםןלשהדתהרכבתמןלצאתל'ס 1J 'אבחנןעמק'ס.דשםבגעדתפהע'ר,

סחדזאללהג'עאבדל'ס 1J 'מעב"\.בלת'אתרפב'עלב'עףלעבדואד'פה

דפלא"?קסםאלהבכלהא'ןהצ'פדר.מעדףבמה'רדתחפצנד

אנדדסן,רטירליםזמסערתשלהטעםאתתיטולומהממתחדשההמצאההאם
אתדוחהשלו,חסד-הגבולותוהדמיוןהמצאהכושראתהוכיחשבסיפוריו

סדנאובלתי-מוכר.חדשדברמכלהחששותמןנובעתשכנראההזאתהגישה
הוכנסוכאשדהקולנוע,אתהספידוהטלוויזיהכשהומצאההוא:חדדאדעא

דבר.שרםהספדעידןשלסופרשזהרטענושוניםחייםבתחומילשימושהמחשב
לפורח.ממשירוהקולנועלהידפס,ממשיכיםספריםקדה:לאאלהמכל

ה pננאננו•.זו lט•סעו 1ע 1p~וס pננ•עוס•עו1•ם •(ש :א(דוסן
וא•~ועה

הננ•םט•ע.זו

המקדרסקרפ:עםהראשונהפגישתועלאנדדסןכותב 1830משנתבמכתב

לך:תאר .ס'בח"דקבדתהתנדבכלדמו,מאדד.ממנןשנהב'ת'משהדל'קרה

הגדדל'םאשרח"ם'צדר'םמלאעדלסדהנה .זכדכ'תלדחעלמ'םט'פת

לחבג'ם,דמןאחד'סם'כדת.לראש'ב'דתרטב'םהקלחבג'ס;דמןשבהם

אתבלעןדהגדדל'םדקפצד,!'לגדהםמפלצת"ם.ממשבראןדהאחר'ם

הקטב'ם.

שהתפרסםברלרד-ליטרןהאנגליהסרפדשלספדוהואסיפורילאותואחדמקוד

פרמפיי"ימיליטרן)של(ספדוברקראשאנדדסןוברקד","לילהרשמו-1481ב
הזה:הקטערבועבדי),בתרגוםבזמנוהתפרסםהאחרונים",

במפלצדת ' lסדלאמ'קרדסקופדרךמתבדנןה"ת'קר,קדראא'לד,

ה'דלאכאלהמפלצדתא'ךבעצמךמשתדמםה"תאדל'המ'ס,שבט'פדת
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שה'אחשבתעתהשעדזכהט'פהמאותהסל'דהחשתבוודא'לך.'דועות

מ'ס.שותהלה'ותמפס'קבוודא'ה"תשמעכש'ומדמהוה"ת .טהורה

עלע'נ'ךמולשהתחוללוהמפח'ד'סהח"סתאשכחתהבאב'וסאך

מפח'ד'ס.שרצ'סשלט'פהבאותהצרות'הס

חייעלמשליםבעצםשחםחפצים,עלסיפוריםחםאנדדסןמסיפוריחשובחלק
החרוטהגיבו,רהבדילחיילהגפרורים,קופסתהפעמון,למשלכמוהאדם,בני

גםאנדדסןנקטזו.דדןועודהבקבוקצווארהטלאים,מחטהצווארון,רחכדרדית,
פותחחרא .למשלסובייקטיביתחוריהחרפןחראשברהמים","טיפתבסיפורו

עגולמשקףמיד-מגדלתזכוכיתמהימן-הסתםאתם"יודעיםלקוראיו:בפגייה
לפניכםבהותחזוקךתיטלרהאםבאמת.שחראממהמרכיםמאהזבדכלהמגדיל

מוזרים<צוריםשלקץאיןמספרתוארואחחברנה,מןבטיפת-מיםותסתכלו
לעולם."במיםתוארםלאאחרתשבדדןלמראה

בןהקוסםמתבונןשבחםבמים,היצוריםאלפימהרמתאתמתארשחראלאחד
ברשלבלימתרוצציםהכולבהששלמהנעידממשח<ה"המראה-שםבלי

אדםבנישלמראיתםהיהיותרערדמחרידאבלמראה,חיהמחריד .לבשרם
בתיאורממשיךחרא-ורוטנים"רוגזיםומתגוששים,נפתליםזה,אתזהההודפים

שלמעלהראותםלמעלה,להיותצריכיםשלמטה"אותםהאכזרית:המהומה
הכולשלהישרדותכמלחמתהצפיפותאתמתאראגדדסןלמטח."להיותצריכים
בטיפתהמתברגניםאחדשואלעתההחלשים.אתבולעיםהחזקיםשבהבכול,

הקוסםערגההזאתהשאלהרעלהזח?"הזבדמהמושגלןיש"האםחמים:
עלגדולכדןזרמים.כולםשהדיאחד,כדןאיזהארקופנהגןזאת"ודאיבפשטות:

שהתברגןחמיםשלמקודםמחרמגלההקוסםאתשהזמיןהאישואזפגים."כל
התעלה."מןמיםהם"אלהעתה:זהבהם
אוטוביוגרפי:יסודגםאלאבקופנהגןהתככיםעלכלליתאמידהדקלאכאןיש

אוצר.בנימצדלהנדהמארחויותרחרבהזנחבעולם,מפרדסםכבדשחיהאגדדסן,

שעסוקלאספסוףמשוליםקופנהגן,תושביאתם,נקמתו:זרחימס<פךךוךברביםכמו

שבקובר!לגאוןלבלשיםיכולשאיכרעדהקטנונייםבענייניוכןכל

ש(האל:ןבע~ד
כותב:אגדדסןשגה",אלף"בעודאחד,בסיפור

אתעובר'סאדסבנ''ה'וח'הכעתשנהאלףבעוד .ה'אעובדה

אמר'קהשלהצע'ר'סמת"שב'הכנפ'·פלדה!עלהאוו'רמדרךהאוק"נוס

ער'נוואתשלנוהאנדרטותאתלראות'בואוהסה'שנה.בא'רופה'בקרו

תפארתהאתלס"רהולכ'סבזמננושאנוכדרךממשוהולכות,הנעלמות
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ח'ה.כעתשנהאלףבעודהדרומ'ת.אס'השלל'פולהנוטה

והחלומותהזיכרונותאוץאבותינו,אוץ"אלקוראים:האמריקאיםהתיירים
חםמקוםבכל .ובאיטליהבצופתבאנגליה,מבקריםהתייריםאירופה!"-הנפלאה

אלבאוויר,האנייהחוצה"שובלמשל:באיטליה,וחורבות.אנדרטותמוצאים
נמחתההיאהעתיקה;הנצחיתרומאפעםעמדהשםמקוםלאיטליה,לים,מעבו

ומוצרט,גתהלרת,ךשלאוצםבגרמניה,גםמבקריםוחםהאדמה!"פכימעל
מהחובה"י'שחדורות.במשךכמחרפניהעלשבפוסווהתעלותהברזלשמסילות

אפשרכן' .הכולואיכראחזברעבש'וצעיר'אמריקאיאומובאירופה,'לראות
ארתחמשמותשםמעלה(חראהגזולהנוסעשהראהכמואפשר,גםהדבר

בשבוע".'אירופהאתלראות'אידהמפורסםבספרותקופח)

החייםלקצבהתיירות,עולםשללאמריקניזציהצוחקזהסאטיוי-כבואיסיפור

הרחיקאכזוסןוהחובה.הישכחבאירופההחייםקצבלעומתהמחירהאמריקאי
כעשרכבואווירבספינותהראשוניםהכיסוייםאןהבא,למילניוםעדותואת

האחיםשלהראשוןהטיסהוכיסויהתשע-עשרה,חמאהשלהשכייהבמחצית

והטכניתהמדעיתבהתפתחותהתענייןאכזוסןכאומו,-1903!בכבוכעשהוייט

ברעיוןשיחקחראאחובמקוםאגב,אווסט.זחזניהפיזיקאיעםלידידותוחוזות
ליסטפוכץיזיזושלבפסנתרלכגיבחבקופנהגןלהאזיןיוכלחראבעתידשאי-שם
שידוומרקובי-1852,בככתבאכזוסןשלסיפורושבגרמניה!בווימאושהתגורר

הקדימוהטיסהוניצבי-1901,בכבוהאטלנטילאוקיינוסמעבואלוזיואות

 .אכזוסןשלחזונואתבהבחר

 1 •ת. 1ס.:ונ 1הנכדעשו lשבח

התפתחותשלהיבטיםכמהמעלהאכזוסןלחיות",לאאו"לחיותשלו,ברומן
וחטככרלוגיח:המדע

אותםמכנה"אתהנ'לס.קראהמודרנ"ס!"הדמנ•םשלהנס'םהס"אלה

אדם! 'ד'מעש'אלאא'נם"והר'הדקן,'פתוס cכהכומרקראנס'ס?"בשם

אמרההדבר'ם;'?'ג'עוה'כן'נrדקדושה".שלתאורעל'הםתאצ'לנאאל

להוב'לרהסעלול'ם'ולמההכומר),שלבכתובוד'ל

מהשאלו:אדגםהראשון,הפורחהכדורהופ•ע'כ'אשר'לס:נמש'בכךעל

ב'מ'נומתקדםאנוש'המ'ןעתה?זהשנולדהת'נוקמןשתצמחהתועלת

להבח'ןנ'תןבהאשראחתמאהמתגלהשנהאלףבכלגדול'ם:בצעד'ס

כדו."אשרבמאהח"םאנחנועצומה.בהתקדמות

החומר'?"בעולםמובגרתלתלותתב'אשההתקדמותבכךסכנהא•ן"האם
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חומר'ת.תועלתלשמרקה'וסנעשהדברל "Jמולרפ.'פתוסהכומראמר

בנ'עלהשתלטוטאו-'שקמנוחהחוסר·מכונות. 'ד'עלמתבצעהכול

אתלהפנותבמקוםח'צונ"ס,דבר'םלהשתגחותר'םאולההאדם,

בוד'ל.אמרהת'עלם'/הח"ס"ש'רת ,'"מ'נפנפשלחשבוןמחשבות'הס

כךלשםפועל'ם'א'נחנונ'לס.הש'בחדשות':בצורותתתגלהה'א'א'דרבא!

ביומו'ו.יוםמדי

ובוהמדעשלהקסומותהמערותתוךאל'רדהאוחדשאלד'ןכמו

להערצתהפךמדעה ]".[הח"סמנורתאתמצאהאומופאל'ם,האוצרות'הן
האלוה'ס.שלוהנצח'ותהחכמההכוח,

אתשחופנתלחעוצחשמתנגדלכומרבניגודחקדמח,אתמעריץאנדרסן
לפחאנדוסןחיחשלוברומניםואכן,חדשה.דתלמיןהמדעייםההישגים

ההישגיםשדווקאטועןחוא .עשרההתשעחמאהשלהאופטימיתלאווירה
שנבואההאנושיתחרותלנצחיותחוכחחחםלאנושותרווחהשיביאוהמדעיים

לעיסוקהקשואתמעלהשלוחבר-פלוגתאזאתלעומתאלוהים.בצלם
נפשולתוךלהביטהאדםמןשמונעהמסחררהחייםקצבואתשבחייםבחומריות

החייםבאורחההמצאותשהביאולטובחהשינויאתמזכיראינוחואפנימה.

ליוצריםשייראנדוסןהאדם:בנימחייח"שירח"להיעלמותואשו .היום-יומי
חחבוחבחייחדשעידןפתיחתעלבהתלהבותשדיברוואחריהבתקופתוחרבים

האנושית.

האדםבניחייעלשיקלוהטכנולוגייםבהישגיםשראהסקרן,אדםחיחאנדרסן
לממסדקשורחיחלאאןמאמין,אדםחיחחואעצמו.להישגשמעברחשיבות
נולדחואשלו.באוטוביוגרפיהנעוצההמדעייםמההישגיםהתפעלותוחדתי.

ההתפעלותאתשימורביםאמניםוכמוהחברת,יהסולםבתחתיתלמשפחה
שליחעצמואתואחואףחרבים,במסעותיווחררהשראהמחמכלחילדית
 .בעולםהחידושיםלחפצת
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