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 תקציר העבודה

 

בשנים האחרונות הספרות הספקולטיבית ברחבי העולם מתפתחת ומתגוונת. כיום ניתן למצוא ספרות ספקולטיבית ובמיוחד 

בתחומי המדע הבדיוני והפנטזיה במדינות רבות בעולם. ספרות זו זוכה לפופולריות רבה במקומות שונים, וכוללת ז'אנרים 

 אפשרים לנו לחוות עולמות ספרותיים עשירים ומגוונים המאירים את המציאות היומיומית והמוכרת באור חדש.חדשים המ

ך גיסא ד גיסא גיוון ועושר מרשים, ומאידמטרתה של עבודה זו היא לחקור את הספרות הספקולטיבית בעברית, המקיימת מח

 תחושה של קליקה חברתית קטנה שבה 'כולם מכירים את כולם'.

על מנת להתחקות אחר ההתפתחות של הז'אנר בישראל אני סוקר בעבודה ראשית את התפתחות המדע הבדיוני מראשית 

הכוללת  'ארצות הברית, ועד לימינו אלה ממש, בהם הוא מופיע, כאמור, כ'ספרות ספקולטיבית –המאה העשרים במולדתו 

 ז'אנרים.-מספר גדול של תת

יני הספרות הספקולטיבית, על ידי התחקות אחרי שני רומנים חדשים יחסית בשני בהמשך העבודה אני מנתח את מאפי

 ז'אנרים שונים שלה.

בהמשך העבודה אני סוקר את התפתחות הז'אנר בארץ, את הסופרים העיקריים היוצרים ב'לב הקורפוס' של הספרות 

מתוך  .ב הקורפוס הספקולטיבי הישראלירה אחת או שתיים של הסופרים הבולטים הפועלים בליהספקולטיבית העברית, ויצ

 הניתוח של יצירות אלה אני מגיע למספר מסקנות לגבי היכולות והמוגבלויות של הז'אנר הספקולטיבי בעברית.
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 תודות

 

  ברצוני להודות למנחה שלי דר' גידי נבו, שבזכות תבונת עצותיו, עבודה זו קיבלה את צורתה הנוכחית.

כמו כן ברצוני להודות לאשתי, יעל ויילר על התמיכה הממושכת במהלך כתיבת העבודה ולאמה, זיוה ויילר על הקריאה 

 המועילות.המוקדמת של העבודה, ועל הערותיה 

 תודה לדר' אמיר בנבג'י על הערותיו המועילות.
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 הקדמה

 לעבודה זו שתי מטרות עיקריות:

להראות כי קיימות יצירות בספרות העברית המשתייכות לז'אנר המדע הבדיוני, או לז'אנר הפנטזיה )או, כפי  ●

 .שאראה מאוחר יותר, יצירות המשתייכות לז'אנר המאוחד של ספרות ספקולטיבית(

לבחון האם יצירות בספרות העברית המשתייכות לספרות הספקולטיבית מרחיבות את תחומי הספרות העברית,  ●

ועוסקות בנושאים שונים מן הספרות העברית עד כה, או משתמשות באמצעים אמנותיים שונים מן הספרות העברית 

 עד כה.

מתרחשות ב'עולם הרגיל', או אינן מצייתות לחוקי המציאות רכה של הספרות העברית ניתן למצוא בה יצירות שאינן ולכל א

כפי שהם מוכרים לנו כיום. בפרט, בשלוש השנים האחרונות יצאו לאור רומנים רבים שאינם מתרחשים ב'מציאות'. ספרים 

אותיים' כמו 'סוסית' מאת לאה איני, 'כפור' מאת שמעון אדף, ו'הרצל אמר' מאת יואב אבני המתרחשים ב'עולמות לא מצי

 כאלה.

אך האם די בעובדה זו כדי להפוך את שלוש היצירות המוזכרות לעיל ליצירות המשתייכות לספרות הספקולטיבית? ואם כן 

האם נוכל להגדיר בצורה דומה גם את 'שירה' של ש'י עגנון )שכן שירה נעלמת(? את 'מתי מדבר' של ביאליק? את 'חי בן 

 ך?"תלמוד הבבלי? את התנן עזרא? את המקיץ' לרבי אברהם אב

ך כיצירות המשתייכות לספרות "ת של עגנון, ביאליק, התלמוד והתנבמהלך העבודה אנסה לטעון כי אין לסווג את היצירו

הספקולטיבית, שכן ליצירות 'אפייניות' בז'אנר זה יש מספר גדול של תכונות ומאפיינים, והיצירות לעיל מקיימות לכל היותר 

 ות הללו.חלק קטן מן התכונ

בעבודתי אתייחס ליצירות של אדף, איני ואבני בחטף בלבד, שכן לטענתי הן אינן 'אפייניות' מספיק. הן מקיימות חלק מן 

 התכונות והמאפיינים של הז'אנר, אבל כל שלוש היצירות, במידה שונה, לא יכולות לאפיין אותו.

 

 הנחות מוקדמות

לפני שאוכל להסביר את ההגדרה שלי לספרות ספקולטיבית, או את מבנה העבודה, ברצוני להציג מספר 'הנחות מוקדמות' 

על אפיו של התחום, שכן במרוצת השנים שבהן חקרתי את הנושא, נוכחתי לדעת כי למרות שההנחות המוקדמות שיופיעו 

העוסקים במדע בדיוני, פנטזיה או ספרות ספקולטיבית בישראל, וקל מייד הן ברורות לי כשמש, הן אינן ברורות לכל האנשים 

וחומר שהן אינן ברורות לאנשי הספרות בבואם לבחון את התחום. אין אני טוען שההנחות המוקדמות שלי הן בהכרח נכונות 

מסקנות שלי, או אף אלא רק שכך אני בוחן את התחום. ייתכן שבחינה של התחום מזויות אחרות תוביל למסקנות שונות מן ה

 למסקנות הפוכות. 
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1הנחה ראשונה: שתי התרבויות ומהות המדע הבדיוני
 

נשא המדען והסופר סי. פי. סנו הרצאה בקיימברידג' תחת הכותרת: 'שתי התרבויות: החיים האינטלקטואליים  0151בשנת 

בזמנו בין אינטלקטואליות מדעית לבין . בהרצאה זו ביכה סנו את ההפרדה שנוצרה כבר 2של כל החברה המערבית'

 אינטלקטואליות תרבותית ספרותית.

סנו טען כי בניגוד לתקופות קודמות, בהן השכלה מדעית הייתה חלק מן ההשכלה הכללית, הרי שבזמנו כבר אין צורך 

 בהשכלה מדעית כלשהי על מנת להיחשב לבן תרבות.

האבחנה הזו היא נכונה שבעתיים בימינו. אין כל צורך לדעת מתימטיקה, אני סבור שסנו צדק באבחנתו לגבי זמנו, ולצערי 

 פיזיקה, ביולוגיה או מדעי המחשב על מנת להיחשב לאינטלקטואל בזמננו. 

ניתן לומר שהשסע שסנו זיהה רק הלך והתרחב עם השנים, וכיום התרבות האינטלקטואלית בעולם כולו מחולקת לפחות 

 ואלית אמנותית, ותרבות אינטלקטואלית מדעית.לשני חלקים: תרבות אינטלקט

המדע הבדיוני )וגם כל הספרות הספקולטיבית כפי שנראה בהמשך( הוא בראש ובראשונה יצירה אמנותית תרבותית של 

קים באופן זה או אחר בספרות ספקולטיבית )בארץ ובעולם( ניתן סת. כך לא ייפלא הדבר שבכנסים העוהתרבות המדעי

על נושאים מדעיים שונים, וכי מושגים מדעיים שונים, ודרכי חשיבה מדעיות נמצאות לעתים קרובות למצוא הרצאות 

ביצירות של מדע בדיוני, פנטזיה, וספרות ספקולטיבית בכלל. בפרק המתודולוגי בו אציג את ההגדרה שלי לז'אנר, אפרט עוד 

 על מאפיינים אלה.

 

 ספרות פופולרית'הנחה שנייה: מדע בדיוני הוא לא 'ז'אנר של 

הוא ז'אנר של ספרות פופולרית, וכי בכך הוא דומה לז'אנרים אחרים  3בקרב אנשי הספרות מקובל לחשוב כי המדע הבדיוני

 כמו ספרות בלשית, ספרות מתח, רומנים רומנטיים ומערבונים.

; כך למשל ז'אנר הסונט האיטלקי אני סבור שיש טעות מסויימת בדרך הסיווג הזו. ישנן דרכים רבות להגדיר ז'אנר בספרות

מוגדר ראשית כל צורנית, ואילו 'ז'אנר הרומן' הוא קשה להגדרה, אבל בימים אלה מוגדר בעיקר על פי האורך. שתי 

הההגדרות לעיל לא מתייחסות אל תוכן היצירה בדרך כלל. כך למשל ניתן לדבר על סונט בעל תוכן בלשי, ועל רומן בעל 

 תוכן מערבוני.

סוגים נוספת של ז'אנרים היא על פי תכנם: ספרות מתח, ספרות בלשית 'הרומן הרומנטי', מערבון וכו'. כך למשל  הגדרה

מסוימים של ספרות בלשית מאופיינים על ידי קו עלילה נוקשה. למשל 'דרמת החדר הסגור' שבה המשתתפים נמצאים בתוך 

, הבלש חוקר את כל החשודים, ולבסוף מוצא את הפושע. סביבה סגורה, בסביבה הסגורה מתבצע פשע )בדרך כלל רצח(

 חובבי הז'אנר יציינו בוודאי כי גם השלב בו הבלש חושף את הפושע מתאפיין במגבלות צורניות אסתטיות מסוימות.

ש ניתוח של רומנים רומנטיים רבים יגלה שגם כאן העלילה היא בעיקרה מוכתבת על ידי חוקי הז'אנר. יש גיבורה ראשית, י

 דמות גברית מסתורית ומעט עויינת, אך בסופו של דבר הדברים מגיעים אל הפתרון הרומנטי המצופה.

לא ניתן לאמר דברים דומים על ז'אנר הספרות הספקולטיבית. אם נביט עליו כז'אנר אחד, הרי שלא זו בלבד שאין הוא 

 שהוא אפילו לא מתאפיין ב'תפאורה' מסוימת.מתאפיין בעלילה מסוימת, או באורך מסוים, או בצורה מסוימת, אלא 

                                                
 המדע הבדיוני הוא 'אבי' הספרות הספקולטיבית, כפי שאראה בסקירה ההיסטורית. 1
 (.0151ראה סנו ) 2
ייתכן שענפים מסוימים של הספרות הספקולטיבית הם דווקא כן 'ספרות פופולרית', כמו ספרות קומיקס למשל, אך לטעמי מספיק  3

 ז'אנרים בספרות הספקולטיבית שהם לא 'ספרות פופולרית' כדי להצדיק יחס שונה לספרות זו בכללותה.-להראות כי ישנם זרמים או תת
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יש רומנים של ספרות ספקולטיבית, סיפורים קצרים, ואפילו שירה, במגוון של צורות, המשתייכים לז'אנר. יש יצירות בעלות 

' עלילה בלשית )הן של מדע בדיוני, הן של פנטזיה, והן של תתי ז'אנר אחרים בספרות הספקולטיבית(, ויצירות 'רומנטיות

, יש יצירות של ספרות ספקולטיבית שהן בעלות תוכן )לעתים בשילובים של יותר משני מינים...( המשתייכות אליו גם כן

למותר לציין  .'מערבוני', או אף כאלה שניתן לסווג כ'ספרות יפה' במידה שניתן להגדיר ספרות כזאת כז'אנר בפי עצמו

 מסוים.שספרות ספקולטיבית לא מתאפיינת באורך יצירה 

 אבל יותר מכך, יש לחובבי הז'אנר טעם אסתטי, והוא לא בהכרח פופולרי.

, Genre Fiction-בחלוקה המקובלת בעולם הספרות, זו המסווגת את כל ה'ספרות הז'אנרית' )כולל ספרות ספקולטיבית( כ

את, שלא פעם נלווים אליה גם בדיון ספרותי. על פי החלוקה הז - Literary Fictionמה שנמצא בצד השני של המתרס הוא 

גוונים ערכיים, בצד ה'ספרותי' יש ערכים אסתטיים, ואילו בצד הפופולרי יש רק עלילות שבלוניות, גיבורים לא ריאליסטיים, 

 ורצון למצוא חן בעיני קהל גדול ככל האפשר, על מנת לגרוף ממון רב ככל האפשר.

ניתן לראות מדוע אנשי ספרות ייטו לסווג את המדע הבדיוני בקצה ה'חסר ערכים אסתטיים' או הפופולרי. אם נביט למשל 

Modern Library -הרומנים המצליחים של המאה העשרים של ה  077בסקר 
. הסקר הנ"ל נערך פעמיים בסוף המאה 4

5אחת על ידי משאל של קוראים בשנת  , ופעם0110העשרים, פעם אחת על ידי פאנל של שופטים בשנת 
1999. 

באורח לא מפתיע, פאנל השופטים לא בחר באף יצירה של המשתייכת לספרות הספקולטיבית, ואילו הקוראים בחרו ביותר 

(, ביניהן של אורוול 0102מעשר יצירות המשתייכות לז'אנר זה )הספירה המדויקת תלויה בסיווג המדויק של יצירות כמו 

רות של רוברט היינלין, יצירה אחת של ריי ברבורי, יצירה אחת של דאגלס אדמס, יצירה אחת של אורסון סקוט ארבע יצי

 קארד, יצירה אחת של טולקין, ואף לא יצירה אחת של אסימוב או של ארתור סי קלארק. 

יא יצירה של ל. רון האברד, עה למקום הגבוה ביותר )מקום שלישי( היגרוע מכך, היצירה מז'אנר הספרות הספקולטיבית שהג

מייסד כת הסיינטולוגיה. יצירה זו הקדימה במקום אחד את טרילוגיית שר הטבעות של טולקין. לאנשים שאינם בקיאים 

בז'אנר, ייתכן שדרוג כזה ייראה סביר, שכן, אחרי ככלות הכל, מה ההבדל בין יצירה פופולרית זו ליצירה פופולרית אחרת. 

האדוקים, שלהם סולם אסתטי מדע בדיוניי )וספקולטיבי כללי( נפרד לשיפוט יצירות, זהו ממש חילול  אבל לחובבי הז'אנר

 הקודש שכן טולקין הוא יוצר טוב על פי הסולם האסתטי הזה, ואילו ל. רון האברד הוא לא.

ימה שנוצרה בשנת הרומנים הטובים ביותר בז'אנר הספרות הספקולטיבית במאה העשרים, אך יש רש 077אין רשימה של 

)אגב, לעורכי הרשימה לא היה ספק  6מתוך מדגם גדול של קוראים, שהם חובבי הז'אנר NPRעל ידי תחנת הרדיו  8700

 שמדובר בז'אנר אחד(. 

ברשימה זו טולקין נמצא במקום הראשון, שלישיית המוסד של אסימוב נמצאת במקום השמיני )ואנוכי הרובוט של אסימוב 

)כך שבמידה מרובה הם רואים 'אותו  80-עד למקום העשרים ברשימה יש רק שני ספרים שנכתבו במאה ה(. 06-במקום ה

 (, ואני שמח לציין שבכל הרשימה לא מופיע אפילו ספר אחד של ל. רון האברד.Modern Libraryמדגם' כמו הקוראים של 

ני בפרט והספרות הספקולטיבית בכלל, וכי הוא אין בדברים אלה כדי להוכיח שיש טעם אסתטי מגובש לחובבי המדע הבדיו

נבדל מן הטעם האסתטי ה'פופולרי' באשר לספרים מסוימים, או כפי שאנסה לטעון מאוחר יותר, באשר לעקרונות אסתטיים 

 מסוימים, אבל אני חושב שיש בכך יותר מרמז להצדקת טענות אלה.

                                                
 novels-best-100/100-http://www.modernlibrary.com/top כאן: את תוצאות הסקר ניתן למצוא 4
best-100/100-http://www.modernlibrary.com/top- נמצא כאן:עוד פרטים על הסקר, כמו גם ההרכב של וועדת השופטים  5

novels/ 
 נמצאים כאן:הרשימה המלאה, וכן עוד מידע על תהליך הרכבתה,  6

books-fantasy-fiction-science-100-top-picks-http://www.npr.org/2011/08/11/139085843/your 

http://www.modernlibrary.com/top-100/100-best-novels/
http://www.modernlibrary.com/top-100/100-best-novels/
http://www.modernlibrary.com/top-100/100-best-novels/
http://www.modernlibrary.com/top-100/100-best-novels/
http://www.modernlibrary.com/top-100/100-best-novels/
http://www.modernlibrary.com/top-100/100-best-novels/
http://www.modernlibrary.com/top-100/100-best-novels/
http://www.modernlibrary.com/top-100/100-best-novels/
http://www.modernlibrary.com/top-100/100-best-novels/
http://www.modernlibrary.com/top-100/100-best-novels/
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 ת של ספרות עממיתהנחה שלישית: יצירות של ספרות ספקולטיבית הן לא יצירו

ישנם מעט אנשים הסבורים כי רומנים כמו 'עריצה היא הלבנה' של רוברט היינלין, או 'המדריך לטרמפיסט בגלקסיה' של 

דאגלס אדמס הן יצירות של ספרות עממית. לעומת זאת ישנם אנשים הנוטים לסווג את היצירות של טולקין, או של ק.ס. 

 לואיס כיצירות כאלה.

טנדרטית' של הפנטזיה כז'אנר ה'מספר דברים שלא קרו באמת, ואין לחשוב שקרו באמת', מתאים להגדרה של ההגדרה ה'ס

 ז'אנר המעשייה מתוך הספרות העממית.

מוטיבים מסוימים המופיעים במעשיות עממיות, כמו חפצים קסומים, פיות וקוסמים ידידותיים, ודרקונים חמדניים 

 ת גם ביצירות של הפנטזיה, ובמיוחד של הפנטזיה האפית.ומרושעים, מופיעים לעתים קרובו

 עם זאת, יש הבדלים מרובים בין הפנטזיה האפית, לבין ז'אנר המעשייה עממית. 

אחד המאפיינים הבולטים של הספרות העממית באשר היא הוא הקיום המרובה. יצירות רבות של ספרות עממית משתנות 

לזו בבסיסן. כך אי אפשר לאמר מיהו הסופר של יצירה עממית זו או אחרת, מתי נוצרה ממקום למקום, אבל נשארות דומות זו 

 היצירה, והיכן.

לעומת זאת הפנטזיה האפית )וכן תתי ז'אנרים אחרים בספרות הספקולטיבית, כמו ספרות ערפדים למשל( מתאפיינת לרוב 

ידוע, אלא הוא אף לעתים קרובות מתעשר מפירות  בסדרות של רומנים עתירי עמודים וכרכים, שלא זו בלבד שהסופר שלהן

ההפצה של יצירתו. הפנטזיה המודרנית פועלת בתוך קונטקסט קפיטליסטי מאוחר, ולא בתוך הקונטקסט של המעשייה 

 עממית, למרות שהיא שואבת ממנה לא מעט מוטיבים ורעיונות.

ועדה בעיקרה לקריאה מתוך ספר )או לעיבוד ליצירת הבדל נוסף העולה מתוך הפסקה הקודמת הוא כי הפנטזיה המודרנית נ

 פה כמו בספרות העממית.-קולנוע(, ולא להיגוד בעל

הבדל שלישי ואחרון, שהוא אולי החשוב ביותר לקשירת הפנטזיה המודרנית אל המדע הבדיוני בפרט, ואל הספרות 

מסופר. עקביות שמתבטאת לעתים ביצירת הספקולטיבית בכלל הוא ההקפדה של שני הז'אנרים הללו על עקביות העולם ה

. עוד על ההקפדה על העקביות )המדעית( של העולם המסופר, שהיא לדעתי 7מעין 'חוקי פיזיקה' של העולם המסופר

 המאפיין הבולט ביותר של ז'אנר הספרות הספקולטיבית, בפרק המתודולוגי העוסק בהגדרת הז'אנר.

 

  

                                                
אחרים הוא טרי פראצ'ט שבעולם הפנטזיה שלו ישנה אוניברסיטה, ובה מחלקה  נראה כי מי שהגדיל לעשות בתחום זה יותר מסופרים 7

 (, החלקיק האלמנטרי של הקסם.Thaumלמחקר 'קסם עתיר אנרגיה'. אחת המטרות של המחלקה היא לפצח את התאום )
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 יא לא 'ספרות פוסט מודרניסטית'הנחה רביעית: הספרות הספקולטיבית ה

ישנם מספר חוקרי ספרות הסבורים כי ספרות המדע הבדיוני היא בעיקרה ספרות פוסט מודרנית, ואף כי יוצרי מדע בדיוני 

מסוימים כמו פיליפ ק' דיק, או סופרי 'סייבר פאנק' כמו וויליאם גיבסון הם יוצרים אופיניים במיוחד בספרות הפוסט 

8חד החוקרים הבולטים הסוברים כך הוא פרדריק ג'יימסוןא ת.סטימודרני
. 

אני סבור שהמחשבה הזאת יסודה בטעות, בכל אופן במה שנוגע ל'לב הקורפוס' של המדע הבדיוני. כפי שאנסה להראות 'לב 

הזהב קורפוס' כזה החל להתקיים בסוף שנות השלושים וראשית שנות הארבעים של המאה הקודמת )בתקופה שידועה כ'תור 

של המדע הבדיוני'(, והוא ממשיך להתקיים עד עכשיו. יוצרים כמו פיליפ ק' דיק לא נמצאים בלב הקורפוס כפי שאני מגדיר 

 אותו, אבל הם עדיין קרובים יותר לעולם הערכים של המדע הבדיוני מאשר לעולם הערכים של הפוסט מודרניזם.

בין עולם הערכים של הפוסט מודרניזם, לבין עולם הערכים של המדע לדעתי ישנו הבדל גדול, אולי אפילו הבדל תהומי, 

הבדיוני )והפנטזיה(. הספרות הספקולטיבית, ביצגה את ה'תרבות המדעית' רואה את עצמה כיורשת חוקית של ערכי ההשכלה 

, שאף הוא של תקופת הרנסנס, הבארוק וההשכלה, אך היא נותנת להם אינטרפרטציה שונה מאשר עולם הספרות ואמנות

 רואה עצמו כיורש חוקי לאותם ערכים.

 נראה לי שההבדל המרכזי בין שתי המערכות הוא ההבדל הבא: 

עולם הספרות והאמנות חווה את ארבע מאות השנים האחרונות בתור סדרה של מהפכות שבסופן נשארנו אנו, אנשי התרבות, 

מנותקים מן העבר, וכל מה שנותר לנו הוא לשחק באבני הלגו של העבר )מודרניזם(, או לשחק באבני הדומינו החלקות של 

 ההווה )פוסט מודרניזם(. 

חווה את ארבע מאות השנים האחרונות כתהליך הדרגתי, גם אם מהיר, של שיפור הידע המדעי לעומת זאת, עולם המדע 

)והמתימטי( על העולם. צבירת הידע של המדע משולה לבנייה של תלולית, או למעגל מתרחב של אור, אבל בתחתית 

לוסופיה של אפלטון ואריסטו, התלולית, או במרכז המעגל, נמצא הידע שהיה לנו לפני יותר מארבע מאות שנה; למשל הפי

מעטים המאמינים בעקרונות הפילוסופיה הפיתגוראית, אך אין אנשי מדע  תרבותט פיתגורס. כך למשל ישנם אנשי או משפ

 המטילים ספק במשפט פיתגורס המתימטי.

טכנולוגיה דרך החשיבה המדעית לא תופסת את המודרנה כמשבר או כמהפכה, אלא כהגשמת ערכי ההשכלה )השכלה לכל, 

 לכל ובזול(.

הספרות הספקולטיבית היא בעקרון ספרות המאמצת התבוננות הסטורית מדעית, ולא התבוננות היסטורית פוסט מודרנית, 

כלומר התבוננות של שיפור מתמיד, המדגיש השכלה, לעומת התפיסה הספרותית תרבותית הגורסת כי מדובר במהפכה 

  משברית, ומדגישה טוב טעם ואסתטיקה.

 

  

                                                
 ניתן לראות זאת למשל בקישור הבא: 8

http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/jameson.htm
8

 

http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/us/jameson.htm
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 מבנה העבודה

 לאחר שהבהרתי את ההנחות המוקדמות על פיהן אני מתעתד לעבוד, אציג את מבנה העבודה:

על מנת לבחון את מאפייני הז'אנר אראה תחילה את התפתחותו בארצות הברית, שהיא, כפי שמקובל על רוב החוקרים 

ו להולדתו, והשלבים הראשונים שלו הם לרוב , הנסיבות שהביא9בתחום, ארץ מולדתו. רגע הולדתו של המדע הבדיוני

מוסכמים על החוקרים של הז'אנר. הגדרתו של המדע הבדיוני, היחס שלו אל הפנטזיה, והתפתחות הז'אנר של הספרות 

הספקולטיבית המאחדת את המדע הבדיוני והפנטזיה עם עוד ז'אנרים, מאז פחות או יותר שנות השמונים של המאה העשרים 

 סכמים בין כל החוקרים. עבודה זו תפתח עם כן בסקירה של המוסכם, לפני שתיגע בהגדרות ובדעות שלי.הם פחות מו

אחרי שאציג כמה מן החוקרים הבולטים בתחום, ואת ההיסטוריה של הז'אנר, אבחן בפירוט שני ספרים 'אפייניים' לדעתי, 

 בו כיום בספרות העברית.ומתוכם אגיע להגדרה של הז'אנר שתשמש אותי בבחינת התפתחותו ומצ

היצירות שנכתבו על ידי חברי האגודה למדע בדיוני  -לאחר מכן אציג את 'לב הקורפוס' של הספרות הספקולטיבית בישראל 

ופנטזיה בישראל, ושל ההתפתחות ההיסטורית שהובילה ליצירת 'לב הקורפוס' הזה. בנוסף אציג 'מיפוי' של יצירות אחרות 

או אחרת לז'אנר בספרות העברית החדשה. את היצירות הנוספות הללו ארצה לחלק למספר קבוצות המשתייכות במידה זו 

בולטות. זו לא תהייה חלוקה מקיפה וממצה של הז'אנר בהגדרתו הרחבה ביותר, כפי שהוא מתקיים כיום, אבל זו תהיה, לכל 

 הפחות, קריאת כיוון.

הן, או לפחות כמה מהן, סוללות דרכים  ים ללב הקורפוס, ואראה כילסיום אבחן מספר סופרים ויצירות בז'אנר המשתייכ

 ., גם אם היצירות הנמצאות כיום בלב הקורפוס אינן מושלמותחדשות ומרתקות בספרות העברית החדשה

 

 

  

                                                
 התזה ההיסטורית שאציג כאן טוענת כי המדע הבדיוני היה הז'אנר הקדום שממנו נוצרה כל הספרות הספקולטיבית. 9


