
 

 

 

 

 הסייברפאנק וחירות האדם

 1רביב רייכרט

ה שמציבה הטכנולוגיה לחירות והדיכוטומיה שבין ההזדמנות והסכנהסיייברפאנק 

 האדם

שנות השמונים של המאה י שנולד באמצע מדע בדיונ תזרם או תנוע הוא  סייברפאנקה

יליאם מאת ו נוירומנסרעת לחובבים: הספר הוא  מזיווג בין ספר, סרט וכתב העשרים

 ,Cheap Truthכתב העת לחובבים היה  ,של רידלי סקוט "בלייד ראנר"הסרט הוא  2גיבסון,

ביטאון בוסטוני חתרני בעריכת ברוס סטרלינג, שהיה ידידו של גיבסון. סטרלינג הוא 

, על דפי הביטאון, את הפואטיקה של התנועה החדשה, בהשראת התכנים והצורות עיצבש

וגיבש גם את חבורת הכותבים שהייתה לבה של התנועה.  ירומנסרנוו "בלייד ראנר"של 

, והפך את Mirrorshades - של ה"סייברפאנק" המכוננתאת האנתולוגיה גם סטרלינג ערך 

   3.המונח "סייברפאנק" למושג משפיע

עיצב את הנרטיב ואת הדימויים ש נוירומנסראפתח את הדיון בסייברפאנק בהצגת 

 הרומןבלשון  "קאובוי"האקר או מספר את סיפורו של הרומן ה: עומדים בבסיס התנועה

עולם שבו  .זולה וזמינה לכל טכנולוגיה ידי-שחי בעולם עתידי הנשלט על ,בשם קייס

עולם שבו המאפיינים  .אדם לסמוךיכול  והדבר היחיד שעלייא ה שוק החופשיאלימות ה

ידי הגיוון והשפע -החברה מאוזנים ונבלמים עלהטכנולוגיה ווהדכאניים של  האלימים

הדבר כרוך  .למחשב שלו כדי לבצע פשעי מידע במטריקסקייס מתחבר  .י נגמריםהבלת

הנוף בתוך בקשר פיזי בין מוחו של קייס לבין חומרת המחשב, שמאפשרת למודעותו לפעול 

כמה ועיצב  המטריקס. הרומן של גיבסון הציג את המונחים "מטריקס" ו"סייברספייס",  של

                                                           
 אביב-, מכללת סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת תלר רביב רייכרט"ד 1
 1994/1984גיבסון,  2
3 1992 ,Maddox 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A7_%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%99
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בינה ההתודעה של  של הסייברפאנק כמו  והקולנועשל הספרות הסוגיות המהותיות מן 

בין תודעה אנושית והקישור שמלאכותית, שימוש בגופים אנושיים כחומרת מחשב ה

  4.לתוכנות מחשב

פאנק הפסיק להתקיים כתנועה ספרותית שנים מועטות לאחר הופעתו, אולם הסייבר

הדימויים שבבסיסו  .תבמהלך העשורים שחלפו מאז הפך להרבה יותר מאשר תנועה ספרותי

ד סרטים, סדרות טלוויזיה, משחקי מחשב, סדרות קומיקס ויצירות והשפיעו על הרבה מא

 הסייברפאנק הפך להיות במרוצת השנים לתצורה תרבותית, ,יותר מכך מנות פלסטית.וא

 cyberpunk didn't so much die as experienced a sea" 5:תומס פוסטר כפי שמנסח זאת

change into a more generalized cultural formation".                                           

 לחירות האדם צמת השפעתו של הסייברפאנק נובעת מההצעה הטמונה בווע לדעתי,

ד לחילופי המאות העשרים ורלוונטית מאהטכנולוגיה ובשל הטכנולוגיה. זוהי הצעה מן 

השתחררות מן הדיכוטומיה בסיסה המאפיינת את התקופה. ב ולטכנולוגיהוהעשרים ואחת 

 לחירות האדם. טכנולוגיהסכנה שמציבה הלבין הזדמנות שבין והדכאנית המודרניסטית 

 Human dignity and" לאזלוהפילוסוף ארווין  ו הקלאסי של הדיכוטומיה הזו מוצגת במאמר

the promise of technology" שמבטא את דכאנותה פןובא:  

וככזו יש לה יכולת לממש  ,הטכנולוגיה היא כלי שפועל על הסביבה ומשנה אותה
ולוגיה היא פעמים רבות כלי . אולם הטכנהאדם מטרות אנושיות ולהעצים את חירות

של העדר אנושיות. יש הטוענים שהטכנולוגיה מתעלמת מהגורם האנושי ובמקום 
לשרת את המטרות האנושיות היא גורמת לאוטומטיזציה של האנושות ולפגיעה 

. לתפיסתם האידאולוגיה המדעית אינה מתייחסת תחמורה בחירות האנושי
את עצמם לתוצרי הטכנולוגיה מתאימים  לאנושיות משום שאינה מדידה ובני אדם

במקום לדרוש מהטכנולוגיה מוצרים אנושיים ומעל לכל חיים בעלי משמעות. אי 
לכך ניתן לטעון שלמרות שלטכנולוגיה יש יכולת לתרום להשגת המטרות האנושיות 
ולמימוש הכבוד והחירות האנושיים, הלכה למעשה היא נוטה לפגוע באפשרות 

  6.למימושן

מציע רק שתי הוא . והבסיס לדכאנות ןהמייצג  לואזשלשל הנרטיב  וטומיותהדיכ

ה יהשניו, פוטנציאל להעצמת החירותבטכנולוגיה טמון ראשונה טוענת כי האפשרויות: 

מהאדם שחי  נמנעבכך חירות. ה גוזל אתמימוש הטכנולוגיה הלכה למעשה טוענת כי 

ממלכודת הטכנולוגיה, שכן הוא מציע  חרר אותושה שתבחברה טכנולוגית ליצור אלטרנטיב

 שתי אפשרויות שאין בלתן.

                                                           
4 6201 ,McFarlane 
5 xiv: Foster, 2005  
6 1971 ,Laszlo 

https://philpapers.org/go.pl?id=LASHDA-2&proxyId=&u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1080%2F02604027.1971.9971722
https://philpapers.org/go.pl?id=LASHDA-2&proxyId=&u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1080%2F02604027.1971.9971722
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ת היחסים שבין יסוגימשום ש מדע הבדיוניהדיכוטומיה הזו עיצבה במידה רבה את ה

  .המדע הבדיונילבין כוחה של הטכנולוגיה היא הסוגיה התמטית המהותית של האדם  חירות

(, המספר על מדען היוצר בכוח 1818בספרה של מרי שלי פרנקנשטיין )כבר היא נוסחה 

 ובזכותו לחירותשל היצור דמוי האדם המדע יצור דמוי אדם ומסרב להכיר באנושיותו 

 מדע הבדיוניעולה גם מהגדרת הדיכוטומיה זו של . מרכזיותה ומתוך כך פוגע בחירותו שלו

ק : "ענף ספרות העוסבדיוניהמדע השל איזק אסימוב, מהבולטים והמשפיעים שבסופרי 

מדע בהשפעת הִקדמה המדעית על יצורי אנוש" ומשתמעת גם מהגדרות נוספות של ה

  7.התמטי שלו כמו אלה  של ברוס פרנקלין ורוברט היינליין שהתמקדו בפן הבדיוני

-ופוסטחיבור חדש הזו והדכאנית הסייברפאנק מציע שחרור מהדיכוטומיה 

היא בחירה חופשית של האדם ביחס  שמהותו חירות האדםבין הטכנולוגיה לבין מודרניסטי 

כדי להבהיר את אופי  .מתוך כך לשינוי של טיב העצמיותלטכנולוגיה ובשל הטכנולוגיה ו

הסייברפאנק ואת הרקע להופעת אציג להלן את  ,השיח שבין הסייברפאנק לבין הדיכוטומיה

  .ע בדיוניבמד שהוצגה לעילהדיכוטומיה מעוצבת פן שבו והא

 מודרניזם כמציאות טכנולוגית ופוליטית-יברפאנק הוא הפוסטהרקע להופעת הסי

דון ינוהקפיטליזם המאוחר מודרניזם -וכתפיסת עולם: הקשר שבין הסייברפאנק לבין הפוסט

בראיין מקהייל, מהחוקרים . מדע הבדיונימודרניזם וה-חוקרים רבים של הפוסט ידי-לע

 בסייברפאנק ובפאסטיש שהוא מעצבמודרניזם והמדע הבדיוני, רואה -הבולטים של  הפוסט

-אוחוקר התרבות הנפרדריק ג'יימסון, מודרניזם כתקופה ומגמה מחשבתית. -ביטוי לפוסט

 ליאם גיבסון, שהוא, כאמור, סופרימודרניזם המשפיע מציין את ו-חוקר הפוסטיסט וסמרק

 נימודר-את המרחב הפוסטבספריו הסייברפאנק הבולט, שהצליח למפות בהצלחה ניכרת 

  8.יםילאומ-ביטוי למציאויות התאגידים הרב המהווה

מרחיבים את הדיון בקשר בינו לבין הקפיטליזם סייברפאנק ם ביעכשווידיונים 

את  יםולהדרת הפריפריאלי המאפיינלקולוניזציה  ,נותן להרסהביטוי שהוא והמאוחר 

הגוף האנושי הכוללת גם קולוניזציה של  ,של הקפיטליזם המאוחר התרבות התעשייתית 

 , אידךמ 9.האנושיאת המח והגוף ולשפר לשנות  הטכנולוגיהבטחה של ההידי -לע

החתרני האתגר " 10מכנה בעקבות טולמיןויליאם דול והסייברפאנק מתכתב עם מה ש

סטיש האקלקטי של הפרדיגמה הפוסט מודרנית בפני הפורמליזם אשהציב הפוהמשחרר 

סביב מדע לדעתו זו נוצרה ותיווצר יגמה ההפרד ."הנוקשה של הפרדיגמה המודרנית

                                                           
7 Neyir, 1996 
 Mchale, 1992; 2008ג'יימסון,  8
9 2015 ;Wanat, 2004 O'toole,  

10 31Toulmin, 1982:  
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 יםפתוח םשהוטכנולוגיה יצירתיות ואינדטרמיניזם, מדע  יחדורוטכנולוגיה 

  11.לניבוי  כמו עקרונות המדע של ניוטון ניםונית יםולא סגור ייםוטרנספורמטיב

מדע שבשונה מהמתבטאת בכך הדיאלקטיקה הזו שבין קולוניזציה לבין שחרור    

הטכנולוגיה והקפיטליזם הגלובלי של הסייברפאנק מקבל את הטוטליות  ,קדם לוש הבדיוני

 םומציע דרך חדשה למחשבה אודות על החברה והגוף האנושייםוההשפעות שלהם 

הסלר  היא זו שמציגים הגדרה רלוונטית לסייברפאנק בשל כך  12.איתםולהתמודדות 

הסייברפאנק הוא מילה נרדפת  ם, לטענת. Political Science Fictionווילקוקס בספרם 

 מודרני לבין "תור הזהב" של-הפוסט מדע הבדיוני, בין המדע הבדיונידורי ב-לעימות בין

מדע מודרנית למסורת ה-הסייברפאנק מייצג תגובה פוסטעוד הם סוברים כי . הסוגה

 ובמערכת מדע הבדיונית שקדמה לו, שמהותה היא הטלת ספק בתוכן ובצורה של הניהבדיו

, ואם בהגדרות עסקינן 13.היחסים שבין הטכנולוגיה לבין האדם שעומדת במרכזם

להגדירו. דימויים שבבסיסו הפכו מרכזיים ונפוצים  יםהסייברפאנק מציב אתגר קשה למבקש

ניסח פן בו ובשל כך אדון בהגדרתו בהתבסס על הא 14.ולכן גבולותיו כז'אנר קשים להגדרה

במניפסט של את הסייברפאנק הגדיר  . סטרלינגג של הזרםאולוברוס סטרלינג, האידאותו 

המתייחס הן לתוכן והן לצורה של פן ובא Mirrorshades-בפתיחה להתנועה שניסח 

להשתנות יו מקשר את מקורותהוא  .מודרנית של הסייברפאנק-הספקנות הפוסט

   :עשריםהטכנולוגיה והמדע בסופה של המאה ה

 כה מעמיקה ומרחיקת לכת, כהדמות המדע פרקה עול. התקהתרבות הטכנית 
פני הדברים  ]...[ מזעזעת ומהפכנית, עד כי אין עוד דרך לשים לה סכר ,מדאיגה

 ]כסוגה מדע הבדיונימי שיצר במידה רבה את ה]השתנו מאז ימיו של הוגו גרסנבאק 
  15כשהמדע הסתופף לבטח, מקודש ומסוגר במגדל השן שלו.

מעיהם, היא מפעפעת -יברפאנקים שואבים את הטכנולוגיה מבני"הסי - בניגוד קיצוני לכך

הפכה השמונים של המאה העשרים בעיניו, בשנות  .בתוכם, אינטימית מאין כמוה"

, ]...[ הטכנולוגיה להיות "אישית, דבוקה לעור, מגיבה למגע: המחשב האישי, הפלאפון

 עדשות המגע הרכות".

 ובעת לטענתו מאופי הטכנולוגיה: סטרלינג מאפיין את מהות הסייברפאנק הנ

הביניים לתחומים -סייברפאנקים, כיוון שהם בני תערובת, נמשכים במרותק לאזורי
 –שבהם, כדברי ויליאם גיבסון, 'הרחוב מוצא שימושים משלו לכל מיני דברים' 

                                                           
11 Doll, 1993 
12 2004 Stroeva, 2018 ;O'toole,   
13 Hassler & Wilcox, 1997 
14 McFarlane, 2016 
 9: 1994סטרלינג,  15
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פחית  –לגרפיטי חסר המעצורים השופע ברחובות שמקורו במוצר תעשייתי קלאסי 
ת הסקרצ'ינג' שממציאיה בני הגטו הפכו את הפטיפון עצמו לכלי התרסיס, למוסיק

  16.נגינה

סטרלינג מציג את תכני הסייברפאנק הנובעים מן המהות הזו: תוכנו של הסייברפאנק 

נושא הפלישה הגופנית:  ]...[ כמה נושאים מרכזיים המתגלים שוב ושוב ]...[מתמקד ב"

ההתייחסות של  ."גניםים קוסמטיים, שינויי איברים פרוסתטיים, מעגלים מושתלים, ניתוח

מודרניזם, שמהות צורתו -סטרלינג לרטוריקה של הזרם מקשרת אותו במובהק לפוסט

  17:מנות, כפי שטען פרדריק ג'יימסון הוא הפאסטישוכא

הסייברפאנק הוא סוג חדש של מיזוג, חפיפה בין עולמות שהיו נבדלים לפני כן: 
של תרבות הפופ  ]...[ עם תרבות המחתרת ]...[ ממלכת הטכנולוגיה המתקדמת

והאנרכיה הנוזלת ברחובות ]המעוצבים באמצעות[  פרוזה "גדושה": צרורות מהירים 
  18.המטביע את הקורא יתר חושי-ומסחררים של מידע חדשני, עומס

בשל חתירה תחת הדיכוטומיה המהותית של המדע הבדיוני אפוא הסייברפאנק מעצב 

המורכבת "הדבוקה לעור" והספקנית שלו עם תפיסת הטכנולוגיה והמדע מערכת היחסים 

מודרניסטית -של הספקנות הפוסטלאורך רוב שנות קיומו כסוגה, וב מדע הבדיוניששררה ב

 The Routledge Companion to בספרם של מקהייל,  בריי וגיבונס:טענה זו נתמכת  שלו.

Experimental Literature רפאנק כתנועה ספרותית חתרנית הן מן הבחינה בו מאופיין הסייב

  19האסתטית והן מן הבחינה הפוליטית.

תשובתו  היא בשם מה הוא חותר?השיח אודות הסייברפאנק  בעומדת בלה השאלה

של סטרלינג לשאלה מצויה במילים החותמות את דיונו בתכנים של הסייברפאנק. 

הביאה לשינוי של טיב העשרים  הטכנולוגיה ה"דבוקה לעור" של סוף המאה ,לתפיסתו

העצמיות וזהו המוקד של הסייברפאנק: "נושא חזק עוד יותר הוא הפלישה הנפשית: ממשקי 

כימיה כתהליכים המשנים מיסודה את הגדרת -מוח מחשב, תבונה מלאכותית, נוירו

ודותיו שבו התפיסה הזו של הסייברפאנק היא לב הדיון א 20.האנושיות, את טיב העצמיות"

החוקרת . הדיון נוסח לראשונה ב"מניפסט הסייבורג" שניסחה הנוכחימקד המאמר מת

-יצור שהוא בחלקו אורגניהוא  הסייבורגשטוענת י א. הרוו1985-ב יאדונה הרווהפמיניסטית 

מציאות של המדע חלק משמעותי בדימוי מרכזי של הסייברפאנק והוא  ביולוגי, וחלקו מכני,

עצמיות המשוחררת מזמן הדימוי של הסייבורג , לתפיסתה .ותשל חילופי המאוהטכנולוגיה 

                                                           
16 bid: 10I 
 2008יימסון, ג' 17
 8-10: 1994 ,סטרלינג 18
19 2012Gibbons & McHale,  ,Bray     
  10 :1994 ,סטרלינג 20



כרט י רי יב   רב

272 

 

כובלות של המההגדרות  ומתוך כך חירות נרטיבים הדכאניים של תרבות המערב-מטאמה

  האנושיות:

זמנית בעלי חיים -יצורים שהם בו –המדע הבדיוני העכשווי גדוש בסייבורגים 
הרפואה  ..[.] בעי למלאכותיומכונות, שמאכלסים עולמות הבנויים על מיזוגים בין הט

י טוענת אנ ]...[ בין אורגניזמים ומכונות המודרנית גם מלאה בסייבורגים, בזיווגים
היחס בין ]...[  .הממפה את המציאות הגופנית והחברתית שלנו וןשהסייבורג הוא בדי

האורגניזם למכונה היווה תמיד מלחמה על גבולות. הסכנות והיתרונות הגלומות 
 ]...[ והדמיון פול החברתי/הרבייההשכ בולות זו טמונות בשטחי הייצורמת גבמלח

היא חותרת ו]נמצאת מחוץ להיסטוריה של הגאולה ]...[  התגלמותו של הסייבורג
  21.]...[ [אולה ותחת נראטיבים אחריםתחת הנראטיב של הג

 ומתייחסים לפוטנציאלמפתחים אותה , יאהמאמצים את גישתה של הרווחוקרים ישנם 

נכות פאנק לשחרור ממשטרי חשיבה דכאניים מסורתיים כמין, מגדר, הטמון בסייבר

ומתוך כך לעיצוב של קהילות זהות חדשות הבנויות ומאפיינים אחרים של הזהות האנושית 

 ישנם חוקרים המתנגדים לגישתהלעומתם,  22.שהשחרור מציעהאלטרנטיביות מן הזהויות 

שחרור וחירות אנושית חדשה משום שאינו מציע שהסייברפאנק אינו מציע  וסוברים

  23מעצב.משקף ושהוא ולקולוניזציה להרס  אלטרנטיבה של ממש 

 י והחוקריםא, כפי שסברו הרוומציע אלטרנטיבה כזואכן סבור שהסייברפאנק אני 

חירות מתוך מזמן תצורה תרבותית כספרות וכסייברפאנק ה י,בעיני התומכים בעמדתה.

ואבחן את  לו שאפיינה את המדע הבדיוני שקדםהדכאנית  דיכוטומיהתחת ה והחתירה של

כיצד : פורים שכתבו מכונני הזרם. אבל לפני כן אעסוק בשאלהיבשני סלהלן ההנחה הזו 

 ?התבטאה במסורת של המדע הבדיוני ברפאנקיהדיכוטומיה שתחתיה חותר הסי

ה איום שעלול זו הרואה בטכנולוגי -המשתמעות מן הדיכוטומיה שתי התפיסות 

לפגוע בחירותו של בן האנוש, וזו הרואה בקשר בין האדם לטכנולוגיה אפשרות חיובית 

עוצבו הן . שנות קיומו של הז'אנר נאבקו על הבכורה לאורך -והכרחית לחירות האדם 

 24רצויעולם שהיא דימוי בדיוני של  ,באמצעות שיח שהתקיים במדע הבדיוני עם האוטופיה

 . שיח זהמביאה את הרעיון האוטופי עד לאבסורדששחורה  אוטופיהיא הש, והדיסטופיה

מראה איך מגמות חברתיות נוכחיות מתפתחות עד לתוצאה מבעיתה ובכך מהווה קריאה 

  25.לשנות כיוון

                                                           
 , מתוך המניפסט2010י, אהרוו 21
22 2000 ,ern;K2005  ,Foster; 2004 ,O'toole 
23 2015 ,Wanat;2016  ,McFarlane 
 1989הדומי,  24
25 Klaik, 1991 ;Booker, 1994   ,2012אצל גולדשמיד 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=18306
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האוטופיה , כאשר אוטופיותדיסטופיות ורוויה ב בדיונימדע הההיסטוריה של ה

טכנולוגיה כאפשרות חיובית לחירותו של האדם  והדיסטופיה מייצגת כאיום מייצגת את ה

-תשעה כסוגה, בסוף המאה מדע הבדיוניכך היה בתחילת דרכו של ה על החירות האנושית:

של  2000-1887 אחורמבט ל, אז פורסמו אוטופיות כמו עשריםובתחילת המאה ה עשרה

 (, ודיסטופיות כמו1888כמולדתה של הִקדמה ) צות הבריתהמציג את אר 26אדוארד בלאמי

המנבא עולם שבו בני האדם חיים חיי עצלות  27(,1890של ויליאם מוריס ) חדשות משומקום

( של 1905) אוטופיה מודרניתאוטופיות כמו רכיהם. ומשום שהמכונות מספקות את כל צ

רת עתיד שבו אצולה משרתת שולטת בעולם ומזמנת לו שילוב נכון ודינמי של ולס, המתא

המספרת על עתיד שבו  28(1909של  פורסטר ) המכונה עצרהיציבות וקידמה ודיסטופיות כמו 

בני האדם חיים מתחת לפני האדמה משום שלא ניתן לחיות יותר על פניה, והם תלויים 

ם נמשכת עד עצם היו מדע הבדיוניה והדיסטופיה בהתנודה בין האוטופי במכונות למחייתם.

האוטופית של איאן בנקס שפורסמה בשנות  תרבותהזה, כפי שניתן להיווכח מסדרת 

 ידי-לומספרת על עתיד שבו מתאפשרת אנרכיה השתתפותית ע תשעים של המאה שעברהה

 של דן רביעיית הקאנטוספעולתם הנדיבה של מחשבים בעלי תחושה, ומהדיסטופיה 

שלטון אימה של  לורים הקודמים ומספרת על עתיד ששפורסמה בשני העש 29סימונס,

  .הכנסייה הקתולית על כלל האנושות

 Elephant on" -בו "כוכב אדום מסלול חורף"בחינת ההצעה של הסייברפאנק ב

Table"  

מתוך השתחררות מן הדיכוטומיה  לחירותאת ההצעה של הסייברפאנק להלן אבחן 

  -הראשון  באמצעות שני סיפורים:בין ההזדמנות והסכנה שיש בטכנולוגיה, שהדכאנית 

שני  ידי-ל, ע1983שנכתב בראשית ימיו של הז'אנר, בשנת  "כוכב אדום מסלול חורף"

 המכוננתולוגיה תברוס סטרלינג וויליאם גיבסון ופורסם באנ –היוצרים הבולטים של הזרם 

-ברוס סטרלינג בידי -לשנכתב ע"Elephant on Table"  - השניו  Mirrorshadesשל הזרם 

 :לעיל ןדוישנ פורים אלה מתקשרת לטשטוש הגבולות של הזרםיהבחירה בשני ס. 2017

 ,שנכתבו בהפרש של כארבעה עשורים ,הבחירה בשני טקסטים של מכונני הזרם ,להבנתי

  שנות קיומו.לאורך  הסייברפאנקהמעורפלת של לדיון במהות דיו מוצק שהוא מזמנת בסיס 

חותרים תחת הדיכוטומיה שהוצגה לעיל באמצעות הם יתמקד באופן שבו פורים יסהדיון ב

אם כן כפתיח אציג  .הבסוגה לאורך רוב שנות קיומשהיו מקובלות משמוע דרכי ה ערעור על

                                                           
26 Bellamy, 1960 
27 Clute, 2016 
28 Ibid 
29 Ibid 
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תאורטיקנים ידי -לע ותמוגדר ןפן שבו הולהלן בהתייחס לאאת דרכי המשמוע הללו 

פיטר סטוקוול שהוא בלשן ספרותי וחוקר מדע בדיוני משפיע, דיוויד  - מרכזיים של הסוגה

מהמבקרים, העורכים והמו"לים הבולטים של הסוגה ודרקו סובין התאורטיקן  ,הארטוול

 החשוב של הסוגה:  

פן שבו ועל האמבוסס  מדע הבדיוניתהליך המשמוע של ה: טופוסים הפעלה של .1

 שהם בסיס המדע הבדיוני,, דושים הלשונייםיהח, התחדישים או בעברית אולוגיזמיםהנ

לים המצויות באנציקלופדיה יתבניות ומממושמעים באמצעות הפעלת טופוסים שהם 

 , והצבה שלהם מתוך רפרור מובלע. של הקורא המיומן

מזמן תהליך קריאה שתחילתו פליאה וסופו  מדע הבדיוניעיצוב העולם בעיצוב עולם:  .2

החדשים ומעוררי מפגש של הקורא בחומרי העולם הכלת הקסם בתוך העולם: ה

ריגוש של המוח, המחשבה והקרביים, שהוא הפליאה. הרטוריקה בו מעוררים הפליאה 

 .עלילהבידי פיזורם -מציגה את חומרי העולם הללו לפני הקורא על מדע הבדיונישל ה

וסים בסיוע הטופ, עם והם משמשים להבנתו ולפתרונוהעולם האלטרנטיבי נבנה בסיו

להכלת ה"קסם" בעולם ולתמיכה במכלול נציקלופדיה של הקורא המיומן, המצויים בא

  ,התמטי של הטקסט

 מעצב ,במהלך הקריאה ןמזמתפתחות העלילה תהליך השחזור שה התפתחות העלילה: .3

מזמן משמוע של ה"מציאות" וא ה .ראייה חדשה של המציאות אצל הנמען

שבאנציקלופדיה של הקורא  הטופסיםל ע המבוסס האלטרנטיבית שמציע הטקסט

   30.המיומן

שהוצגו לעיל  דרכי המשמועפן שבו הסיפורים חותרים תחת והאיבחן את פורים יהדיון בס

עלילת ראשית אבחן כיצד  :ומציעים הצעה חדשה לחירות ובאמצעותם תחת הדיכוטומיה

לאחר סוגה. תחת הטופוסים הדיסטופיים של הים חותרפורים ועיצוב העולם שלהם יהס

מכן אבחן כיצד הסיפורים מזמנים משמוע אחר שמציע מערכת יחסים חדשה בין טכנולוגיה 

 .תחת הטופוסים האוטופיים של הסוגה יםלבין חירות האדם ומתוך כך חותר

 עלילות הסיפורים .א

מתרחש בעולם שבו המאבק בין מזרח ומערב הסתיים בניצחון  "כוכב אדום מסלול חורף"

היא מדינה חקלאית  צות הבריתהיא המעצמה השלטת בעולם, ואר המועצותית המזרח. בר

עריה נסוגות והיא משיגה את האנרגיה שלה  .השאיפה להיות מעצמה שוויתרה על

ית בר כבלוני שמש המנצלים וצוברים את אנרגיית השמש.מיושנים באמצעים טכנולוגיים 

ונאוטים שלה היו הראשונים גם במרוץ לחלל. הקוסמ צות הבריתניצחה את ארהמועצות 

שנחתו על המאדים, והסיפור מתרחש בתחנת חלל סובייטית, "קוסמוגראד", שבמרכזה ניצב 
                                                           

30 Hartwell, 1996 ; Suvin, 1979 ;Stockwell, 2000 



וחירות האדם יברפאנק   הסי

275 

 

במרוץ  ית המועצות"מוזיאון הניצחון הסובייטי בחלל". אפס, היפנים הכריעו גם את בר

 מתפוררת, והיא עומדת לסגור את תחנת החלל.ית המועצות לחלל. גם בר

ולונל קורולייב, האדם הראשון על מאדים, חי ב"מוזיאון הניצחון" גיבור הסיפור, ק

נכותו שנגרמה מתאונה בחלל, הוא אינו יכול לשוב אל  בשל .שבקוסמוגראד וכבול אליו

הארץ. בתחילת הסיפור קורולייב עובר התקף פסיכוטי לאחר ששתה בטעות משקה חריף 

שקה לא יועד לו אלא למאהבה של ב בתחנת החלל. המ.ג.יפרומוב, איש הקידי -לשסומם ע

יפרומוב עולל רברב החללית, חברו של קורולייב, רואה מה ר ששאאשתו של ֶיפרומוב, וכ

לגיבור החלל, הוא נתקף זעם, מכה אותו ונכלא. במקביל נודע ליושבי החללית שקוסמוגראד 

רו כנית החלל בצמרת הממשל הסובייטי נעצוכל מי שתמכו בהמשך ת, ומיועדת לפירוק

במסגרת טיהור שמוביל שר הטכנולוגיה. קורולייב קורא לחבריו לשבות כדי להביא 

בתגובה מפונים כל מי שלא  לשחרורו של השרברב העצור ולמנוע את פירוק קוסמוגראד.

הצטרפו לשביתה, והתחנה מכוונת אל האטמוספרה, כלומר להשמדתה. המאבק בין 

לייב וחבריו, בהם טטיאנה, טייסת צעירה קורו .קורולייב ליפרומוב הופך למרד גלוי

שמעריצה אותו, משחררים את השרברב ועולים )חוץ מקורולייב שאינו יכול לעזוב( על 

. יפרומוב ית המועצותהחלליות המצויות בתחנה וטסים למדינות מחוץ לגבולותיה של בר

דר בתחנה לעבר הבורחים, אבל אז מושמד כל חשמשיב מלחמה ומכוון את כלי הנשק 

, חדרהתאבדות של החללית שמטיסה טטיאנה, וכל מי שנמצא ב/התותחים בהתרסקות

ביניהם יפרומוב עצמו, נהרג. קורולייב נשאר בתחנה לבדו. הסיפור אינו מסתיים כאן ואדון 

 בסיומו בהמשך, כאשר אתייחס לעלילת הסיפור.

היגה מתאר את השעות האחרונות בחייו של מנ "Elephant on Table" הסיפור

האחרון של איטליה לפני שזו התמוססה והפכה לחלק מאירופה ואת המתרחש לאחריהן. 

פור "בית הצל" יהוא חי בבית חוף מאובטח המכונה בס .ממאה שנים יותרהמנהיג הוא בן 

אירמה וטוליו, שהיו בעלי תפקידים משמעותיים  –באזור נופש בסרדיניה, עם שני משרתים 

החיים הפשוטים כמשרתיו של המנהיג. המנהיג הזקן ומשרתיו ויתרו עליהם למען  ךא

הוא סנילי ולהוט  .שם הוא מנסה ליצור קשר עם כל מי שחולף על פניו ,יוצאים אל חוף הים

תו שיחה אבל זה משתעמם לאחר ילשאת חן. הוא פוגש מהגר מאפריקה ומנסה לקשור א

יפה וזו מסכימה להצטרף אליו כמה דקות שיחה והולך. הוא פוגש אישה אמריקנית צעירה ו

דרך חשבון האינטרנט לה עבור שירותיה משלמים ש ולבוא לביתו, שם מסתבר שהיא זונה

של תאגיד נשק גרמני. השניים מקיימים יחסי מין ובמהלך המעשה המנהיג מת. אל הבית 

א סא הנכים הממונע שלו, הכומר המתבודד, שבשל היותו מתבודד הוא ידוען. הוימגיע, על כ

גם יודע כל, באמצעות האינטרנט, וכך גילה שהמנהיג מת. לאחר שהכומר משוחח עם הזונה 

חבורת  ידי-לומשכנע אותה לחזור בתשובה ולאחר שכיסא הגלגלים שלו כמעט ונגנב ע
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נערים, הוא מקיים את טקס המשיחה האחרונה לפוליטיקאי המת, מוחל לו על חטאיו ועוזב 

רת בתשובה. אז חודר אל הבית פפראצי שהוא גם סופר. הוא את הבית יחד עם הזונה החוז

של המנהיג המת ומבקש מהם לאפשר לו  המשכנע את אירמה וטוליו לאפשר לו לצלם תמונ

שאינה תואמת את העידן החשוף  לשרוף את בית הצל בשל הפרטיות שהוא מאפשר ומסמל

כדי לעצור את  בו מתרחש הסיפור. בתמורה הוא מציע להם לעבור למצודות שנבנו

בית הצל אינן בדומה להפליטים שניסו להיכנס לאירופה בעבר הסיפורי, מצודות ש

לאומי. אירמה וטוליו מסרבים מתוך נאמנות לבית ולמה -רלוונטיות להווה הסיפורי הפוסט

דיון שגם אותה אציג בזוג המשרתים שהוא מסמל והסיפור מסתיים בהחלטה דרמטית של 

 ר.בעלילת הסיפו

 החתירה תחת עיצוב העולם .ב

 יםהדיסטופיים טופוסאחד החותר תחת  "כוכב אדום מסלול חורף" עיצוב העולם של

שבו הטכנולוגיה משמשת עולם . בבסיס הטופוס הזה מדע הבדיוניהשל המשמעותיים 

 עולם חדש ומופלאהטקסט המכונן שלו הוא  .האדם שלטון רודני לפגיעה מהותית בחירות

עולם שבו שלטון טוטליטרי מדכא את אזרחי  המספר על, דוס האקסלישל אל( 1932)

המדינה באמצעות טכנולוגיה ביולוגית וכימית שבעקבותיה אנשים נוצקים לתוך 

הטופוס המתכתב עם מעצב את עולמו  "כוכב אדום מסלול חורף" .קונפורמית קסטות חברת

לאורך  מדע הבדיוניהרטוריקה המקובלת של ה פן שלכאורה עולה בקנה אחד עםוהזה בא

עם התפתחות נעשה המקובל בסוגה . כאמור, עיצוב העולם הסוגה רוב ההיסטוריה של

והם שימשו להבנתו בעלילה העלילה, בסיועם של חומרי העולם מעוררי ה"פליאה" שפוזרו 

 "כוכב אדום מסלול חורף"ולפתרונו של העולם, ולתמיכה במכלול התמטי של הטקסט. 

ים מעוררי "פליאה" הנוגעים חומר ידי-לוחותר תחתיו עהדיסטופי הזה מעצב את העולם 

פור י. החתרנות של הסצות הבריתגושי עם אר-ןלדורסנות הסובייטית שניצחה במאבק הבי

  .פן שבו החומרים הללו משולבים אל תוך העולם במהלך העלילהומתבטאת בא

י קלאסי מדע בדיונשל עולם  קונבנציונליתהסיפור נפתח במה שנראה כהצגה 

הזה: בסצנת הפתיחה קולונל קורולייב מתואר מתפתל  המתקשר לטופוס הדיסטופי

ברתמתו וחולם על חורף וכבידה. הסצנה מביאה לשחזור של  עולם שבו אדם המצוי בחלל 

און ימוז -נמצא בו מוסרת את פרטי המרחב שקורולייב פור יפתיחת הסבו אין כבידה. 

, האופן בו אדם ב.ג.קש ההיררכיה של המוזיאון שבראשה עומד אי .הניצחון הסובייטי בחלל

עושה את צרכיו בשירותים בחללית ואובדן הסידן של מי שמצוי זמן רב בחלל, מעצבים יחד 

אונים בחלל המייצגים את הניצחון במרוץ לחלל של יאת הטופוס האמור: עתיד שבו יש מוז

ב אולם בהמשך הסצנה, .ג.הק ידי-להאימפריה הסובייטית העריצה שעריצותה מיוצגת ע

ביל לחומרים אלה, נוספים לעיצוב העולם פרטים המשתייכים למסגרת במק

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA
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י והסובייטי, זהו המאגר של ספרים וסרטים מדע הבדיונהשל אינטרטקסטואלית נוספת לזו 

ית על המלחמה הקרה, כדוגמת סדרת הספרים והסרטים "ג'יימס בונד", המציגים את בר

ת: פרטים כמו אשתו הבוגדנית של כאימפריה אפורה, מגוחכת, מדכאת ומושחתהמועצות 

"; תיאור הפך אותה למכשיר תעמולה יעיל, מופת וסמל לפרולטריון יופיהש"ב, .ג.קומיסר הק

, איש מפלגהמסמן חייו הנהנתניים של אביו של רומננקו, מאהבה של אשת הקומיסר, שהוא 

יפות "חיים של סיבובי הרצאות, דאצ'ה על חוף הים השחור, משקאות אמריקאים, חל

הביטויים הלקוחים מן הז'רגון  31.חלליות סליוט קשישות"וצרפתיות, נעליים איטלקיות 

הסובייטי מובאים בסיפור באותם צירופים כבולים שהוטבעו בקולנוע ובספרות המערביים 

כמגוחכת, מושחתת ואפורה. לכן,  ית המועצותסובייטיים, ומציירים כמותם את בר-האנטי

פור המתכתב כאמור ישל עולם סכשחזור מזמן מה שנראה בתחילה על אף שתהליך הקריאה 

, העירוב של שני הטכנולוגיהידי -המתאפשרת עללעריצות  עם הטופוס הדיסטופי המקושר

ת מדע הבדיוניסובייטי, השילוב בין עתידנות ה-והאנטי מדע הבדיוניהדיסקורסים, ה

הסיפור מסתבר ם הבדוי של לאפרוריות הסובייטית, חותר תחת הטופוס הזה משום שהעול

לחלל, לבין  סטיש המקשר בין העתיד שבו העריצות הסובייטית ניצחה במרוץאכפ

הסובייטיות המגוחכת והאפורה המעוצבת ברוח הספרות האנטי סובייטית שמגחיכה את 

רוף של עולמות החותר תחת יהעריצות הזו. העולם הבדוי של הסיפור מאופיין בשל כך בצ

 הטופוס, שכן העריצות והטכנולוגיה המשרתת אותה הן מגוחכות.

סטיש החותר תחת עולם אגם כן מתאפיין בפ on Table" "Elephantשל  העולם

הטופוס הדיסטופי של עולם המאופיין  :י קלאסיבדיונמדע עומד בבסיס טופוס דיסטופי ה

הרסנית ההשפעה , ובחירות האדםוגיה לבין בקשר מסרס, מנוון ומחליש בין טכנול

מסרסת של הטכנולוגיה על יכולתם ורצונם של בני האדם לשלוט בגורלם. הטופוס הזה הו

המדינות שהוזכר לעיל. ( 1890של ויליאם מוריס ) חדשות משומקום עוצב במידה רבה בספר

-ןתאגידים בי ידי-למנוהל עוהוא  on Table" "Elephantשל נעלמו מן העולם הלאומיות 

עדר כוח ימאפשרים הארכת חיים ויוצרים נהנתנות וההלאומיים ואינטליגנציה מלאכותית 

  The chief was actually one hundred and four years old […] [he] had paid " חיים:

millions for the zealous medical care of his Swiss clinic."32 נים על פרטיותםיובתים המג 

 ,While Irma tided the sloppy ruins of breakfast " של אנשים ומבודדים אותם מסביבתם:

Tullio queried shadow house screens for any threats in the vicinity ."33 

מנהיג : הדמויות המרכזיות בסיפור מבוססות על הגחכה של ארכיטיפוסים ,מאידך

בודד שהוא ידוען, זונה המשולמת באמצעות תאגיד של ארץ שאינה קיימת עוד, כומר מת

                                                           
 216-218: 1983/1994, סטרלינג 31
32  : 5422017, Sterling     
33 ibid 
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כפילים המשמשים כחיות מחמד, כפי שעולה מתלונתו  ,נשק גרמני ועולם הבנוי מאבסורדים

סא הנכים של יפיליהם של בני הנוער שגנבו את ככשל טוליו המשרת על המהומה שהותירו 

 ,Teenage kids should never have elephants […] elephants are huge beasts" הכומר:

look at this mass".34 ם שבין הטופוס יהשילוב הזה מעצב עולם הנמצא באזור ביני

 הדיסטופי המוכר לבין עולם גרוטסקי שהאונטולוגיות שלו מוטלת בספק.

 החתירה תחת התפתחות העלילה .ג

פוס , כמו העולם הבדוי של הסיפור, מעצבת ומפרקת טו"כוכב אדום מסלול חורף"עלילת 

 של הגיבור המורד בדיסטופיה,זהו הטופוס י קלאסי הקשור לטופוס הדיסטופי. מדע בדיונ

עולם חדש  מדע הבדיוניתבנית עלילתית שאפיינה את שתי הדיסטופיות המשפיעות ביותר ב

עלילת שכן  ,, שהציגו ניסיונות מרד כושלים אבל הרואיים בדיסטופיה1984-ו ומופלא

בתחילה המרד נראה כמרד הרואי של אנשי . הו  מרד הזוי ומגוחךמרד אבל ז תהסיפור מעצב

החלל בממסד הסובייטי, אבל למעשה, בגלל מאפייני המורדים הוא מצטייר כמרד מגוחך 

וחסר סיכוי. זהו מרד של העבר הפאתטי שננטש, של גיבור לשעבר שכיום הוא נכה ונלעג 

החלל שבשמו ( 1) ים פאתטיים:במשטר אפור ומגוחך. בהמשך נוספים למרד עוד מאפיינ

יוצאים קורולייב וחבריו למרד הוא בעצם כלא לאנשי החלל ולא העתיד כפי שהוא מוצג 

אומר זהו טירוף פלילי ]...[", " 35.של ז'ול ורן מן הארץ לירח מדע הבדיוניבאנציקלופדיה של ה

גראד שיגעון. קוסמוגלושקו הבוטניקאי בשעה שהוא מסרב להצטרף לשביתה, "]...[ 

מחוסלת, כולנו יודעים את זה, ומוטב לנו לחזור הביתה בהקדם האפשרי. מה היה המקום 

 המרד לא מביא התחדשות, אלא שקיעה ואנתרופיה, כי( 2) 36;פעם אם לא כלא?"-הזה אי

  השביתה גרמה לכך שהממשל הסובייטי הפסיק לתחזק את תחנת החלל:

דים, בצנרת האוורור. באטמוספרה ברפידות בבג –נבגים מבצבצים בכל אתר ואתר 
החמימה והלחה, אטמוספרה של צלחות פטרי, הם שגשגו כמו כתמי נפט בים. עכשיו 

   37.הייתה באוויר צחנת רקב יבש, מעורבת בשמץ מאיים של בידוד שרוף

המרד )תוך חתירה תחת טופוסים הלקוחים מן האנציקלופדיה של המהפכה הסובייטית ( 3)-ו

  יה הדיסידנטית( מעוצב באופן נלעג ומגוחך:ומן האנציקלופד

אנחנו לא מתלוצצים, חבר פוליטרוק יפרומוב, ואלה הן דרישותינו'. חמשת '
נדחקו בסליוט המשותפת לו ולוולנטינה ]...[ יפרומוב משך בכתפיו. הוא  הדיסידנטים

העביר את מבטו על רשימת התביעות ]...[ 'חברה טייסת טטיאנה, שנינו יודעים 
הפעיל ביותר בתחנה. כולנו פושעים  הסמיזדאטזה הוא מבריח  [השרברב]רישקין שג

                                                           
34 : 552ibid 
 [1869] 1962ורן,  35
   225: 1983/1994, סטרלינג 36
 227שם:  37
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פליליים. אינך מבינה? זה היופי של המערכת שלנו, את לא חושבת?' חיוכו הפתאומי 
  38., ואתם אינכם מהפכנים'פוטיומקיןהעקום היה ציני עד להחריד. 'קוסמוגראד אינה 

די הקונפליקט מאיר את משנהו ישבו כל צד מצעלילת המרד הנלעג מבוססת על קונפליקט 

טעם; הגבולות המגדירים את מרכיביו הופרו והזהויות  באור מגוחך והקונפליקט עצמו חסר

סטיש שבמרכזו התכתבות עם אעלילת הסיפור מגיעה לשיאה בפ הבונות אותו טושטשו.

של, את סדרת ים ישנים )דאוס אקס מכינה שאפיינה לממדע בדיוניטקסטים של סרטי "בי" 

ודאות וסופית, שרבים מפרקיה הסתיימו כך( שמערער על הנהאי "פלאש גורדון"

האונטולוגית של הסיום: קורולייב, האדם החי האחרון על סיפונה של קוסמוגראד, הנופלת 

אל כדור הארץ לאחר שמעשה ההקרבה של טטיאנה הרג את כל האחרים, ספק חולם ספק 

אל בלוני השמש וחיו בהם, נכנסים אל הקוסמוגראד. השניים, רואה שני אמריקאים, שפלשו 

, עוברים ללא שמוניםהמאופיינים בטופוסים מהאנציקלופדיה של תרבות הנגד של שנות ה

חליפות חלל )מה שכמובן מטיל בספק את קיומם( מהבלונים אל הספינה הנופלת, ומצילים 

סטיש הטופוסים אבות פאת קורולייב ואת הספינה. הטקסט שלהלן מדגים את מורכ

 הטקסטואליים שמביא לשיאו את עירוב העולמות שאינם מתיישבים זה עם זה:

 כשנשמעו הנקישות ידע שגם זה ודאי חלום.
 התחיל להסתובב. המוזיאוןגלגל הפתח של 

, ראה שהאישה שחורת עור. ברגים ארוכים מסרט ישןבאור הכחלחל המהבהב שבקע 
משקפיים כהים וצעיף נחשי קוברה סביב ראשה.  של שיער מדובלל התרוממו כמו

התפתל מאחוריה בנפילה חופשית. 'אנדי', אמרה באנגלית, 'בוא  טייסים עשוי משי
אזור חלציים עם חגורת גבר נמוך ושרירי, כמעט קירח ולבוש רק ב תראה את זה!'

 , ריחף מאחוריה והציץ פנימה. 'הוא בחיים'.כלים
   39]...[ לייב'בטח שאני בחיים', אמר קורו

המרד ההרואי ותחת ודאות סיומה בניצחון של המורדים ממזרח עלילת החתירה תחת 

מאפשרת את השלטון היה הקריאה למרד בטכנולוג מתרחשת באמצעותוממערב, 

 משתמעת מן הטופוס של המרד בדיסטופיה.והטוטליטרי 

מדע טופוס רוק של יהיא על עיצוב ופ אףמבוססת  "Elephant on Table"עלילת 

בו הוא שולט באמצעות  המנהיג החותר להשחית את העולםטופוס של ה - י דיסטופיבדיונ

ג' ולס המספר על מדען "של ה האי של ד"ר מורו ידי-להטכנולוגיה, שעוצב במידה רבה ע

עומד מנהיג  ההעליל במרכז היוצר באמצעות הנדסה גנטית יצורים בהם הוא שולט כאל.

ן אישית, כפי שמסתבר למשל מהטענה של הפפראצי שהוא רוצה מושחת הן פוליטית ה

                                                           
 226שם:  38
 234-235שם:  39
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 This strange habit of " לצלם את גופתו כדי לוודא שמותו הוא אמיתי ולא מדובר כאן ב

 disappearing  whenever things got hot for him."40 

תו יתה חותר תחת הטופוס שאואבל האופן שבו העלילה מעצבת את דמותו ומפתחת א

הוא אדם . המפגש הראשון של הקורא עם המנהיג מציג אותו באור מגוחך. פוריתב הסמתכ

כפי , פן נואש לתשומת הלב אפילו של הדלים שבאנשיםומנהיג ללא מדינה הנזקק בא, נלעג

 שעולה למשל מהמפגש שלו עם המהגר:

The first wandering stranger approached the open table. This fringe figure 
was […] a remote demographic outliner, a man among the lowest of the low 
[…] The chief was delighted to welcome this anonymous  personage.41  

שה האהבה ד בעלילה המנהיג המגוחך נופח את נשמתו בעיצומו של מעובשלב מוקדם מא

על העלילה במידה פחותה בהרבה מדמותו  דמותו החיה משפיעהעם הזונה שהביא לביתו. 

. שתי ההתרחשויות העלילתיות הבאות שהן ליבה של העלילה, נובעות מן המוות. המתה

הראשונה היא המפגש עם הכומר ה"מתבודד" שהמשיחה האחרונה הנלעגת שהוא מעניק 

-חד בשל טיפול ההצערה שעבר, מותו של המנהיג אינו ,שכן .למנהיג מגחיכה אותו אף יותר

פן שהופך את המנהיג והטקס וחי בא-משמעי ולאורך כל הטקס הוא מתפקד כמין מת

 לגרוטסקיים:

The chief was bolt upright  in bed while moans and whispers burst in anguish  
from his writhing lips.  The anointment with sacred oil  had aroused one last 
burst from his mortal vitality […] This spectral deathbed fit dismayed father 
Simeon not at all. with care he performed his ministry.42  

יה היא סצנת המפגש עם הפפארצי המבקש לצלם תמונת מוות של יההתרחשות השנ

תכתבת עם שהיא מ, כיוון בקשה הזו :המנהיג כדי לוודא את מותו והיא מוסיפה לגיחוך

הנרטיב הממלכתי של הנצחת מנהיג באמצעות תיעודו, מקיימת מערכת יחסים אירונית עם 

, לברר שהמנהיג אכן מת ולפרסם את מותו כ"סקופ" –מה שמניע את הבקשה בפועל 

 I need the first post mortem shot " כידיעה חדשותית בידורית המזמנת יתרון ראשוניות:

of the deceased […] than our friends the German system would have the first 

mover market."43  העלילה מסתיימת בשיאה של החתירה תחת הטופוס של המנהיג הכוחני

הלחיצה על  של המשרתים המתקשרת ל"כפתור האדום". תםשיא שהוא החלט ,המשחית

לזכרו של המנהיג המת הכפתור האדום הוזכרה לאורך כל הסיפור כמעשה שראוי לעשותו 
                                                           

40 : 5542017, ingSterl  
41 Ibid: 543 
42 Ibid: 550 
43 Ibid: 554 
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 We must push the big red button. We owe it to " ומשמעותה אינה ברורה לאורך רובו:

him. It's our duty to push the button."44  בסוף הסיפור המשרתים מחליטים שלא ללחוץ

פן שיוצר התכתבות של המעשה עם השיח של ועל הכפתור והחלטה זו מעוצבת בא

 Those nuclear silos had " ה, מתוך הקישור בינו לבין המקלטים האטומיים:המלחמה הקר

big red buttons too."45  כך מסתבר שהכפתור האדום הוא הכפתור המפעיל את הפצצה

לכן משמעות ההחלטה מנהיג היא הרס העולם יחד עם מותו. מורשתו של ה ,קרי .האטומית

לא ו יא בחירה שלא להשמיד את העולםהכפתור האדום ה של המשרתים שלא ללחוץ על

הסיום מביא לשיא את החתירה תחת עלילת פן הזה ובאלכבד את מורשתו של המנהיג. 

 לא מומשה.משום שח וחסרת כופכת לההמשחיתה שכן צוואתו  ,המנהיג הכוחני והמשחית

 החותר תחת האוטופיה חוזרים ופתרון הטקסטהמוטיבים ה .ד

חותרת שיחד עם זאת  ,היק חתירה ופירוק אלא גם בניאינה מזמנת ר יםפוריהקריאה בס

ה הזו מתכתבת עם ההוויה שהתבטאה יהבני. תחת הקוטב האוטופי של הדיכוטומיה

מודרנית תיווצר סביב מדע חדור יצירתיות -לכך שהפרדיגמה הפוסט 46בקריאה של טולמין

ו, כטענתו של ואינדטרמיניזם, מדע שהוא פתוח וטרנספורמטיבי. המהפכה הטכנולוגית הז

היא "דבוקה לעור", נשאבת מ"בני  .סטרלינג, מבוססת "לא על נוקשות אלא על נוזליות"

מעיהם" של הסייברפאנקיסטים ולכן היא "משנה מיסודה את הגדרת האנושיות, את טיב 

   47העצמיות".

לנסות למצוא את את הקורא נים מזמיששני הסיפורים הפתרון מעוצב מתוך כך 

ניסיונות להמריץ את פים רצוהם שכן מוי המציאות המותקפת, ית מעבר לדייצוג הממשו

  48.הקורא "לבנות מוצג של נמצא אחר מעבר לדימוי המציאות של הסיפור"

 המוטיבים החוזרים והואפורים ישני הס להלן אדון בניסיון ההמרצה המרכזי של

ל העולם המתואר ממקדים את תשומת לבו של הקורא בחומרים ובמאפיינים מסוימים שה

ממריצים אותו לבחון שאלות תמטיות שמהותן שחרור מן הערכים המכוננים את הטופוס ו

הצעה ראשונית של אוטופיה חדשה של יחסי חירות בין אדם  . בכך הם מציעיםהדיסטופי

. הצעה זו חותרת תחת הטופוס האוטופי שעומד בבסיס הקוטב האופטימי לבין טכנולוגיה

 .של הדיכוטומיה

                                                           
44 Ibid: 547 
45 Ibid: 556 
46 1982Toulmin,  
47 31: Ibid     
ביטוי הלקוח מדיונו של מנחם ברינקר בתהליכי קריאה, המתמקד בטקסט הממריץ את הקורא  48

 (165: 1980 ,)ברינקר .מוי המציאות של הסיפורילחתור אל מעבר לד
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 מוטיב חוזר של עיניים( 1) מעוצבים המוטיבים הבאים: "כוכב אדום מסלול חורף"ב

עיניהם המוזרות והמטורפות של חוזי המסע לחלל שתמונותיהם תלויות  .ומבט מטורפים

"ברגעים של דכדוך קיצוני דימה לפעמים לעצמו שהוא יכול לזהות מוזרות  -במוזיאון החלל 

טטיאנה, שקורולייב "פעמים רבות חלם עליה, על המבט  עיניה של 49;משותפת בעיניהם"

ועיניה של  50;שבעיניה, שהיה כמו זה שדימה לעצמו בעיני הדיוקנאות שבמוזיאון"

( 2) 51;האמריקאית "היא הסירה את משקפיה וקורולייב ראה שעיניה זוהרות בטירוף מופלא"

'החלטנו שאתה צריך לקבל "נכותו של קורולייב כולאת אותו בחלל:  מוטיב חוזר של כליאה.

אותו, חבר קולונל', אמר רומננקו בחיוך רחב, 'בסופו של דבר אנחנו יכולים לקבל חופשה 

מתי שנרצה'. קורולייב התעלם מהמבט האלכסוני הנבוך ברגליו הצמוקות ובכפותיהן 

והקוסמוגראד ככלא לכל מי שחיים בה, כפי שאומר  ;החיוורות התלויות ללא הועיל"

מוטיב חוזר של ( 3)-ו 52;"פעם אם לא כלא?-"מה היה המקום הזה איקאי גלושקו, הבוטני

השימוש בהדמיה של פריצת לחץ  ,פריצת הלחץ שגרמה לנכותו של קורולייב גבול ופריצתו.

והפריצה של שני אנשי הבלונים, החיים על קו הגבול , כדי לשחרר את ניקיטה השרברב

 ראד.במובן הפיזי והמטפורי, אל הקוסמוג

שת המוטיבים שהוצגו לעיל ומעצב וסופו של הסיפור מביא לשיא את של

קורולייב פורץ את הכלא הקיומי שבו היה  .באמצעותם את תחילתה של אוטופיה חדשה

מאפשרת לו לחבר בין שפיות לטירוף הנתון ומעצב את עצמו מחדש. הוא מבטא בכך חירות 

כבוד אדם ך אף כלפישל חירות אנושית וובין מציאות לדמיון. הפריצה מעצבת אוטופיה 

. האוטופיה טוטלי-מושגים עם השחרור מהטכנולוגיה במובנה המודרניסטי ה. אלמסוג חדש

היא ההזדמנות של קורולייב לבנות מחדש את זהותו ואת כבודו כבן אנוש מתוך השחרור 

יה קורולייב זוכה לחירות בכך שהוא משחרר את עצמו מהטכנולוג. שנובע מהפריצה

הסובייטית שהייתה מחוברת ל"בני מעיו" ועיצבה אותו, שהייתה הכלא הקיומי שלו. 

רוק, ילאחר הפ השחרור מתבטא בפירוק העולם והטכנולוגיה הסובייטית שהיו קוסמוגראד.

מפגש עם אנשי הבלון שזהותם מתוך הפור,  קורולייב בונה מחדש את זהותו יבסופו של הס

מוזגת עם המדע והטכנולוגיה ה"נוזליים" והטרנספורמטיביים "פתוחה וטרנספורמטיבית" ומ

מעצבת את אנשי הבלון ובעקבות זאת גם את השהם מייצגים. מהות הטכנולוגיה הזו 

שילוב בין ממלכת הטכנולוגיה המתקדמת לבין תרבות כדבריו של סטרלינג, , היאקורולייב 

 הבלון:המחתרת והיא  מתבטאת בדיאלוג הבא בין קורולייב לאנשי 

                                                           
 222: 1994, גיבסון וסטרלינג, "ם מסלול חורףכוכב אדו" 49
 234שם:  50
 236שם:  51
 217שם:  52
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מה שאנחנו עושים זה ככה, מושכים את המנועים הרקטיים העודפים האלה בכבלים '
 .'לבלונים מפילים אותם ומתניעים אותם באוויר

 אמר קורולייב 'זה מטורף'
 53'זה הביא אותנו הנה, לא?'

שמציגה את הזהות החתרנית  בשאלה ששואל איש הבלוןמתבטאת גם טכנולוגיה זו 

: "מי רוצה לחיות כאן בשביל איזו ממשלה, איזה קצין מהצבא, והטרנספורמטיבית שלו

צריך לרצות לחיות על הגבול, צריך לרצות את זה ]...[  חבורה של טייסי שולחנות?

  54בעצמות".

זהותו החדשה של קורולייב מתבטאת באמירה הראשונה שלו לאנשי הבלון: "בטח 

טוחה הזו מבטאת את השייכות שלו חי, וההצהרה הבשהוא  קורולייב מצהירשאני בחיים". 

המצויה כאמור בין הוויה כאמור זוהי אנשי הבלון. עם מפגש בשאליה נכנס להוויה החדשה 

שכן המפגש עם אנשי הבלון  ."אות לדמיון, מוטלת בספק ו"נוזליתשפיות לטירוף ובין מצי

נשמעו רוף שהרי הוא מעוצב כחלום ונפתח במשפט "כשיהוא ספק מציאות ספק דמיון וט

וה"נוזליות" הזו היא "טיב העצמיות" החדש  55.[ זה חלום בוודאי",.הנקישות ידע ש ].

תחת טופוסים אוטופיים  תחותר "תנוזלי"וה הטיב העצמיות החדש .קורולייב והחופשי של

  2000-1887 מבט לאחור לאומיים ומדעניים כמו אילו שעמדו בבסיסנרטיבים -המייצגים מטא

  טיב העצמיותאת מציבה הירה הזו מעוצבת באמצעות האלטרנטיבה החת .תרבותוסדרת 

הבחנה מדענית בין כנאמנות ללאום הסובייטי והאמריקני ומול אידיאל הכמהות חדשה 

  דמיון לבין מציאות.

מתאפיין בניסיונות להמריץ את הקורא לבנות מוצג של  ""Elephant on Tableגם 

מופיע גם בשמו של הא המוטיב החוזר של הפיל, וניסיון ההמרצה המרכזי הו ,נמצא אחר

כאשר המנהיג הנמצא על החוף  ,כך בפתיחת הסיפור. הסיפור ומקושר לדמותו של המנהיג

 The chief suddenly  lost his composure. He " עם משרתיו מתחיל ללהג על פילים:

"'elephant'"commenced to leak and bubble. His unsought theme was ."56  כך גם

טוליו המשרת הנזכר במשמעות הבית הבטוח , בהמשך הסיפור, לאחר מותו של המנהיג

ת שהותו של המנהיג בבית הבטוח ל"פיל על שולחן יעבור המנהיג  המת,  מדמה את חווי

 ,Relaxing informally, despite his colossal  burdens of wealth and fame " קלפים":

improbable poise, like an elephant perched on a card table sitting there in."57 

                                                           
 235שם:  53
 שם 54
 שם 55
56 Sterling, 2017: 545 
57 Ibid: 553 
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 למתוהמגצמתי והמושחת לחיה עצומה שבויתה, והמוטיב הזה מדמה את המנהיג הע

 קלף במשחק קלפים או חיית שעשועים, כמו הפילים בעולם הבדוי של הסיפור.כ

, מכוננים את ולא המנהיג, פוריהס ם האמיתיים שלגיבוריההמשרתים, שהם בעצם 

צמה המשחיתה לטובת החיים הפשוטים, והם בוחרים לוותר על הע: עצמם מחדש פעמיים

לפני  ההשפעה לכאורה, באמצעות שיחה עם מוטיב הפיל:העוצמה והקשובים ונטולי 

תחילת הסיפור הם בוחרים שלא להיות "פילים" בכך שהם מוותרים על התפקידים 

בסופו של , והשלווה והפרטיות של חיי המשרתלאו בעולם לטובת יהמשמעותיים שמ

הסיפור הם מחליטים שלא להיות "פילים" כאשר הם מחליטים שלא ללחוץ על הכפתור 

האדום ולא להרוס את העולם. ומילותיו האחרונות של הסיפור מציגות את האנלוגיה הזו 

 We're never going to push this button, are we Irma? I always wondered " במפורש:

what kind of noise it would make ." 

" We never make big elephant noises" said Irma, with an eloquent shrug. " You and 

me that's not how we live."58 

ה בחירות, שכן היא חותרת תחת יזכילהם הבחירה הזו של המשרתים מאפשרת 

מהם הדרישה ותחת הטוטליות של הטכנולוגיה  את הגשמתהטופוס של העילית המשרתת 

כמשרתים להיות מבצעי גזר דינה המוחלט של הטכנולוגיה. הם בסופו של דבר מחליטים 

 זו.לשחרר עצמם מדרישה 

 סיכום

שה עשורים והסייברפאנק, כפי שהוא מיוצג בשני הסיפורים שכתבו מכונניו בהפרש של של

הדכאנית ם. הוא חותר תחת הדיכוטומיה , מציע הצעה חדשה ביחס לחירות האדחציו

בין דיסטופיה המייצגת טכנולוגיה ותעתעה שאפיינה את המדע הבדיוני עד הופעתו 

. מתוך המצמיתה את חירות האדם לבין אוטופיה המייצגת טכנולוגיה המזמנת חירות לאדם

מציע חירות הנובעת מעצמיות חדשה שאינה כבולה לנרטיבים הסייברפאנק  ,החתירה

בין הדיכוטומי המספר את הקשר  ובראש ובראשונה לנרטיב מכוננים של תרבות המערבה

בדן החירות שהביאה ולאההצעה הזו מהווה אלטרנטיבה  .הטכנולוגיה לבין החירות

ה החוקרת טכנולוגיה הטוטלית של חילופי המאות העשרים והעשרים ואחת, כפי שסברה

סיבה לרלוונטיות המתמשכת של הסייברפאנק ה יהיא בעיניוממשיכי דרכה, ו הרוואידונה 

 בארבעת העשורים שחלפו מאז כינונו.

 

                                                           
58 Ibid: 556 
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