
במארס
אתייסדתי
היהודיםהרש
בדיונימדעשלחוברותבהיחבאחראחייחלבויםשלדון

להגשיםהחליעכשהתבגרסבושלהכנסתבביתשמצא
לאורלהוציאבמסרהלוטם,עמנואלהמתרגםאלופנהחלום

השקתלרגלבאנגליתכחול־לבןבדיונימדעסיפוריאסופת
ביןהמפתיעהקשרעלהשנייםמספריםהשנייה,האסופה
הישראליתהכתיבהאתמייחדמההמדינהלהקמתהד׳אנר

גבריםהםמד"בכותבישרובלחשובטועיםולמהבתחום

נבואלעד

טייטלבויםששלדוןהראשוןהבדיוניהמדעפר

במוניתורהבתלמודאליונגלהבו,נתקל

עםוספרו׳,בכיתההיהזהקנדה.טריאול,

המוקםחתרניספרביתעלאדומהכריכה
ספרייתמדפיממרומיאליוקרץבמאדים??1

הנ־הספראתלשאולהורשהלאהואהתורה.תלמוד

חשק,

$TS1$,הנחשק$TS1$

$DN2$,הנחשק$DN2$בנקודהאךומעלה,ז׳מכיתהלתלמידיםשיועד
50כיום,בו.נזרעהבדיונימדעלקריאתהתשוקהזו

שנייהאנתולוגיהלאורמוציאהואמכן,לאחרשנה

שהושקהישראליים,בדיונימדעסיפורישלבאנגלית
"אייקון".פסטיבלשלמיוחדבכנס

שלהזההספראתלישתשאיללספרנית"התחננתי

"כידוע,נזכר.הואהסכימה",לאהיאאךהיינליין,רוברט
להגידצריךמסויםבענייןילדלהלהיברוציםאם

זהמהבכללידעתילאאותו.לקבליכוללאשהואלו

זה.אתאוהבשאניידעתיאבלזמן,באותובדיונימדע

בז׳אנר,ספריםשכשחיפשתיבזה,הבנתילאכךכל
עםהשנייההעולםמלחמתעלספרותביןהתבלבלתי

הקס־בגללבדיוני,מדעלספרותאמריקניםחיילים
דות

$TS1$הקסדות$TS1$
$DN2$הקסדות$DN2$קסדותשאלהחשבתיהראשעללחייליםשהיו

צוחק.הואחלל",
היוהז׳אנר,אתטייטלבויםגילהשבהןה־06,שנות

הס־הבדיוני:המדעשלהשניהגלפרץשבהןהשנים

פרות

$TS1$הספרות$TS1$

$DN2$הספרות$DN2$הנו־יותר;ועמוקהמורכבתנעשתהאזשנכתבה

שאים

$TS1$הנושאים$TS1$

$DN2$הנושאים$DN2$משמעו־וסופריםהתרחבו;הספריםנגעושבהם

תיים

$TS1$משמעותיים$TS1$

$DN2$משמעותיים$DN2$מדרגההציגוריקק.ופיליפאסימובאייזיקכמו

נחשבהז׳אנרהשניםבאותןאךכתיבה.שלחדשה

הז׳אנרשחובביכךכדיעדולמחתרתי,לירודעדיין

ולקרואחוברותהביתהלהגניבאזשנאלצומספרים
אתשהאירהספראחריפנס.לאורלשמיכהמתחתבהן

שלוסבאשלהכנסתבביתגםתורה,בתלמודעולמו

באחדמגירה"פתחתימסקרנים:בכתביםנתקלהוא

אותהומצאתישלי,סבאשלהכנסתבביתהמקומות

כולן,אתלקחתימד"ב.שלישנותבחוברותמפוצצת
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ImofliNation

טייטלבוים

שהסכסוךמציין
הישראלי־פלשתיני

מהסוגהנעדר

"לאבעברית.
׳הפילעלכותבים

רובםשבחדר׳.

ולאאישיכותבים
עיסוקישפוליטי
אישית,בזהותרב

חייםבסגנון

חברתית"ובהכרה

בורחהייתיהכנסתלביתלבואצריךשהייתיפעםובכל

אזהיתהבחוברות.וקוראהשקית,אתפותחלספרייה,

אותםקראתיבז׳אנר.הגדוליםהכותביםשלפריצה

הכנסתבביתדווקאמחדש,ונולדתישמתיוחשבתי

ומתמוגג.נזכרהואאלי",חייךאלוקיםהזקנים.של

להמריאמסרבים
"MoreMore Zion’s Fiction:Wondrous Tales

the IsraeliImagiNationשמאגדהשניהכרךהוא" הו

שטייטלבויםבאנגלית,ישראלייםבדיונימדעסיפורי

כותרתלוטם.עמנואללפרויקט,שותפועםיחדערך

בעב־להתפספסשעלולמיליםמשחקכוללתהאסופה

רית

$TS1$בעברית$TS1$

$DN2$בעברית$DN2$כמוגםבאנגליתנשמעציונית""ספרותהביטוי

לאסופההרעיוןוציון׳ס.סיינסבדיוני",מדע"ספרות

אצלהתעורר,2018בשנתאורשראתההראשונה,

לסיפוריבאנגליתדומותאסופותגללאחרטייטלבוים

ואףפורטוגל,ספרד,סין,רוסיה,שונות:ממדינותמד"ב

ניתנהאזפיליפינית.ספרותשלשונותאסופותשבע

שב־המיליםמשחקישראלית.אסופהלהוצאתהאות

כותרת

$TS1$שבכותרת$TS1$

$DN2$שבכותרת$DN2$אתוהמריץבראשושהבריקהראשוןהדברהיה

מדינתביןהקשראתמוצאהואהז׳אנרכחובבאךדמו,

לנו:משנראהיותרהרבהעמוקהבדיונילמדעישראל

בהשפעתןשהוקמההיחידההמדינההיאישראל"מדינת
דמיוןומלאותמופלאותבדיונימדעיצירותשתישל

הרצל,זאבבנימיןשלהבדיוניהמדעורומןהתנ"ך
מספרומאודהושפעהרצלשלספרו׳אלטנוילנד.

ה־91במאהשנכתבלאחור׳,׳מבטבלמיאדוארדשל

ספרופרוטו־סוציאליסטי.אוטופיבדיונימדעכרומן

שהואהיהודית,החברהעלהשפיעכךכלהרצלשל

המדינה.להקמתולהובילפוליטיתתנועהלכונןהצליח

בדיוניבמדעהשתמשוהואהרצל,שלמטרתוהיתהזו

אותה".לממשכדי

טייטלבויםפנהלפועל,שלוהחלוםאתלהוציאכדי

למדעהישראליתהאגודהממייסדילוטם,לעמנואל
בתחום.המוערכיםמהמתרגמיםואחדולפנטסיהבדיוני

ממערכתחלקכשהיושנהכ־03לפניהכירוהשניים

אךלדבר,להםיצאלאמאז."2000"פנטסיההעתכתב

לפרויקט.המתאיםהשותףהואלוטםכיידעטייטלבוים
תר־וכללה2018בשנתאורראתההראשונההאסופה

גומים

$TS1$תרגומים$TS1$

$DN2$תרגומים$DN2$הראבן,גילכמובולטיםסופריםשללסיפורים

לנדסמןקרןסמל,נאווהאדף,שמעוןליברכט,סביון
חוזהשלהמצוירתדמותונראיתהכריכהעלועוד.

בחלל,מחלליתהארץכדורעלמשקיףהרצל,המדינה
המפורסמת.המרפסתמתמונתהתנוחהבאותהניצב

תורגםואףתבלמרחבינלהבותלביקורותזכההכרך

אתשהכתירואוהדותלביקורותזכהשםוגםליפנית,

מופת.כיצירתהאסופה

מא־מההישראלי?הבדיוניהמדעאתמייחדמה

פיין

$TS1$מאפיין$TS1$

$DN2$מאפיין$DN2$?אותו

׳קשה׳.בדיונימדעמאודמעטישההפתעה,"למרבה

מסעאוגלקטיותאימפריותעלסיפוריםהרבהאין

הדמיוןחלל׳.׳אופרתשמכונהמההרחוק,לעתידבחלל
עםמשחקאיןלאדמה.מעברהרחקמפליגלאהישראלי

באמריקהכמווסוחפתמפוארתבצורההזמןועםהמרחב
בעולם.הכותביםרובמושפעיםשמהןבבריטניה,או
הדמיון.אתמכווץהישראליהמצבשלבמתחמשהו
תחושה׳לימבוטופיה׳,הזההמצבאתמכנהגומלאלנה

עוסקהקלאסיהבדיוניהמדענצחי.בהווהתקיעותשל

יוצרהואדיסטופיה,זהואםאוטופיהזהאםבחריגה,

אלטרנטיבית.מציאות

הדמיוןשלשיתוקכזהיצרההישראלית"הסיטואציה

אלטרנטיבה.עללחשובאפשראישכברההיסטורי,

הרבהעוסקאפל,יותרהרבההישראליהבדיוניהמדע

הרבהדןאחריםלמקומותובהשוואהבמוות,יותר

ובהתאבדויות".אובדניותבנטיותיותר

המכח־נפחד
מרחי־הכרכים,לשנישכתבוהמאלפותבהקדמות

בים

$TS1$מרחיבים$TS1$

$DN2$מרחיבים$DN2$ועלהישראליתההיסטוריהעלהאסופותעורכי
אףעלפוסחיםלאהםבארץ.הבדיוניהמדעהתפתחות

תולדותאתוקושריםהמדינה,בתולדותמרכזימאורע

ששתמלחמתהשואה,כמוזמןלנקודותהבדיוניהמדע

התופעהאתלבחוןומתחיליםלבנון,ומלחמותהימים

המקרא.בימיכבר
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אליהושלדמותוניצבתהשניהכרךשלהעטיפהעל

בח־צופהבסערההשמיימהלעלותשבמקוםהנביא,

ללית

$TS1$בחללית$TS1$

$DN2$בחללית$DN2$כלהישראליהבריוניהמדעמדועארצה.היורדת

העור־אתשמטרידההשאלההיאלקרקעמחוברכך

כים.

$TS1$.העורכים$TS1$

$DN2$.העורכים$DN2$החלוםשביןבפערנעוצהמציעיםשהםהתשובה

שלבשלבמשמעותיתפקידמשחקהדמיוןלמציאות:

אךמדינה.להקיםכדינכתבבדיונימדעכשספרהחזון,

בעמליומיומית,בתחזוקהצורךישהוקמהשזומרגע
זמןנותרשלאכךהגדול,החלוםאתלקייםמתמשך

בש־דווקאלכןבמימושם.רקאלאבחלומותלעסוק

נותיה

$TS1$בשנותיה$TS1$

$DN2$בשנותיה$DN2$המדינהשליותרוהמבוססותיותרהמאוחרות

הצעירה.במדינהתאוצההשוליהז׳אנרתפס

הישראלי־פלשתיניהסכסוךשגםמצייןטייטלבוים

כו־לאהישראלים"הכותביםבעברית.מהסוגהנעדר

תבים

$TS1$כותבים$TS1$

$DN2$כותבים$DN2$אחרים.וערביםפלשתיניםשבחדר׳׳הפילעל

פו־ולאיומיומיתאישית,מאודכתיבהכותביםרובם

ליטית.

$TS1$.פוליטית$TS1$

$DN2$.פוליטית$DN2$זהותכמונושאיםעלכותביםמהיוצריםחלק

שלאקוראיםלרוב,חברתית.והכרהחייםסגנוןאישית,

לאזהאךגברית,סוגהשזובטוחיםבז׳אנררגילים

מחציתבישראלשלאובטחהעולםברחבילאנכון,

נשים".הןמהכותבים

הח־18בגיללטייטלבוים.זריםאינםבישראלהחיים

ליט

$TS1$החליט$TS1$

$DN2$החליט$DN2$הישראלי.לצבאולהתגייסמקנדהלארץלעלות

שעושיםכפיכסףלמדינהלתרוםבמקוםמבחינתו,

המדי־אתולשרתלתרוםהעדיףהואקנדהיהודירוב

נה.

$TS1$.המדינה$TS1$

$DN2$.המדינה$DN2$ומסורתיים.חילוניםשלקהילההיינו"במונטריאול

אבלשאתפלל,סבאשלהכנסתלביתאותישולחיםהיו

ייבשוהאלההחייםבמרד.הכלעזבתיהבר־מצווהאחרי

היהלאילדים.ללאזקנים,שלכנסתביתהיהזהאותי.

שה־בעינייחןמצאלאכלום.היהלאלי,שברורתוכן

משפחה

$TS1$שהמשפחה$TS1$

$DN2$שהמשפחה$DN2$להיותאותיושולחיםחילוניים,חייםחיהשלי

התרומותפדרצייתנציגישנהבכלשלהם.הדתיהיהודי

תרומותומבקשיםכנסתבביתעומדיםהיוקנדהשל

אלפיעשרותאודולריםאלפיתרםאחדכללישראל.

חןמצאלאוזהגדול,דאוויןהיהזהלישראל.דולרים

שדור־למצבאגיעלאשלעולםלעצמינשבעתיבעיניי.

שים

$TS1$שדורשים$TS1$

$DN2$שדורשים$DN2$שאתרוםהחלטתיאזלארץ,כספיותתרומותממני

תכ־לצבא.והתגייסתילארץעליתילישראלמזמני

ננתי

$TS1$תכננתי$TS1$

$DN2$תכננתי$DN2$חדש,עולהכמווחצישנהשללתקופהלהתגייס

קצח"ר".חינוךכקציןבנח"לשניםחמשסיימתיובסוף
בשנתהגלילשלוםבמלחמתהשתתףטייטלבוים

המדינהמדעיללימודיהמשיךהשירותלאחר.1982

עשהשלוהקריירהואתואסטרטגיה,ישראלולימוד

שנים,ארבעבמשךפוסט"ב"ג׳רוזלםכתבהואכעיתונאי.

במ־עתידראהשלאכיווןלקליפורניהעזבשלאחריהן

קצוע

$TS1$במקצוע$TS1$

$DN2$במקצוע$DN2$.מקלי־אותיששלחוהואהגורל"צחוקבישראל
פורניה

$TS1$מקליפורניה$TS1$
$DN2$מקליפורניה$DN2$מר.צחוקצוחקהואבלבנון",צבאיכתבלהיות

שוטפת.עבריתמדבריםילדייכללישראלית,נשוי"אני

היאאביבתלבארץלקייטנהנוסעיםאנחנושנהבכל

דו־הישראליתהטלוויזיההאחורית.החצרכמובשבילם

לקת
$TS1$דולקת$TS1$

$DN2$דולקת$DN2$ביממה".שעות24אצלנו

שפעל,"2000"פנטסיההעתכתבסגירתלאחרעשור
שותףהיהלוטם,1984ועד1978משנתבלבד,שניםשש

ולפנטסיה,בדיונילמדעהישראליתהאגודהלהקמת
האח־השניםב־04העיקריעיסוקוהעמותה.יו"רושימש

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$הואשתרגם.ספריםמאותובאמתחתותרגום,הוא

בארץשיש"ידענושכזו:עמותהמקימיםכיצדמספר
לאבארץהופיעוה־07שנותמאזבדיוני.מדעחובבי

תרגמתי.אנימהםחלקמתורגמים,מד"בסיפורימעט

היואנשיםמנויים.כ־000,6היובשיאו׳2000ל׳פנטסיה

אךאגודה.וליצוראותםלאסוףרקצריךבשטח,קיימים
מהמועצהגברתבזכותהוקמההאגודהדברשלבסופו

התרבותהפצתעלשאחראיגוףבישראל,הבריטית

בדיוני.מדעחובבתגםהיאשבמקרהבעולם,הבריטית

סופראולדיס,בריאןאתפגשההיאמולדתבחופשת

לי־באלאהואמדועאותושאלההיאמפורסם.מד"ב

שראל.

$TS1$.לישראל$TS1$

$DN2$.לישראל$DN2$גברתאותהאותי.הזמינושלאכיווןענה:הוא

כדיאגודה,להקיםחייביםהיינואזארצה,אותוהזמינה

שחנךהואואכןאולדיס,בריאןעםלעשותמהשיהיה
האגודה".פעילותאת

הפקתהואמפעילותהוחלקהיום,עדפועלתהאגודה
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