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 עבודת המחקרתקציר 

סיפור ה: ם בסיסיים הנמצאים בכל צורת סיפורת בדיוניתיוצר לקורא תלוי בגורמיהנרטיב מההעברת 

ויות ראשיות ומשניות, אירועים המתרחשים לפי חייב לכלול מסגרת של זמן ומקום, נוכחותם של דמ

הגורמים הבסיסיים הללו אינם תלויים שרשרת סיבתית ויצירת עולם בדיוני בו מתרחשת העלילה. 

קולנוע, טלוויזיה, ספר או משחק בין אם מדובר ב ;במדיום שבו היוצר בוחר להעביר את העולם לקורא

על כולם חלים אותן דרישות  ,דיונית ממנה הם בנוייםמהותית מבחינת הסביבה הב םאמנם שוניש ,מחשב

  יסוד לקיום הנרטיב ולכן ניתנים לניתוח והבנה על ידי אותם כלים ספרותיים ותאוריות.

להתפתחויות מרשימות הן  השנים האחרונות הביאבעשרים ידן הדיגיטלי עהשל  כניסתובנוסף לכך, 

יסוד בתחום ות הביאו למהפכה ולפסילת הנחות התפתחוי ואותן בתחום המדיה והן בתחום הסיפורת

הסופר לקורא מופרכות בעידן בו הקורא נהפך לגיבור  בין תיאוריות שטענו לקשר חד צדדיה הנרטולוגיה:

(, משחקי Fan Fictionפעיל בעולם הבדיוני שנוצר עבורו. ביצירות ספרותיות שנכתבות על ידי אוהדים )

(, הקורא מוצא עצמו משתתף פעיל Web Comics) אינטרנטיוידיאו בו "חיים" השחקנים וקומיקס 

ויש לו את היכולת לבחור כיצד יפעל או יגיב לסיפור. בבחינה קרובה של מדיות  בעולם הדיגיטלי

קורא ולתת לו להעצים את חווית ה –דיגיטליות אלו אפשר למצוא כי הן עוצבו בדיוק למטרה חדשנית זו 

 את הכוח לעצב את הנרטיב ולהפוך אותו לשלו.

דיגיטלית הסיפורת סוגי ה של, לבצע בדיקה מעמיקה הראשונה :בא להשיג שתי מטרותמחקר זה 

קטיבי אהאינטר את תהליך יצירת העולם הבדיונישמנחות  : לבדוק את הטכניקותהחדשנית שהוזכרו לעיל

מות האם תיאוריות קיימות יכולות להכיל תופעות חדשות הקייבחון ל וראים,וכיצד הן מעבירות תוכן לק

ותר חשיבות תופסת יותר וי בין הסופר לקורא הומדוע האינטראקצי רק במישור הדיגיטלי/וירטואלי,

מכנה משותף בין סוגי המדיה הדיגיטליות החדשניות למצוא  יה היאהמטרה השני ביצירת סיפורים חדשים.

וגיה המתקדמת מעבירה כוח יצירתי לקורא ובכך מפתחת הנחת יסוד וקווים מנחים ולהדגים כיצד הטכנול

 חדשים לתאוריית הנרטיב המוכרת והמסורתית.



 את התכונות הבסיסיות של עידן האינטרנט. כל פלטפורמה דיגיטלית שנבחרה למחקר מייצגת בדרכה 

Fan Fiction - ידי -טואליות גלובליות, מאופיינת עליצירות אוהדים בכתב, בסינמה וביצירת קהילות ויר

שמטרתם להשתלט על עולמות בדיוניים קיימים היכולת של אותם אוהדים לכתוב ולפרסם טקסטים 

ידי הסופר המקורי. -על ולשכתב אותם בהתאם לערכים שלהם שלעיתים מנוגדים לאלו שנוצרו במקור

אין אף גוף  , עולם בובעולם הדיגיטלימצאה דרכה במהירות מדובר בתופעה שהקדימה את האינטרנט, אך 

אותם אוהדים ינסופית של וריאציות ופרשנויות, בכך כמות אהמתיר לפרסום חופשי חלל ; זהו משגיח

 בפועל ליוצרים ומשיקים את העולם הבדיוני המחודש שלהם.הופכים 

קורא" )במקרה "-מדגימה סוג אחר של קשר הדוק בין יוצר, יצירה ופלטפורמה השניה, משחק המחשב, ה

עולם ת לשחקן לחקור את הידי השחקן, מאפשר-על שנשלטת ת. האוואטר, הדמות הווירטואליזה, שחקן(

הופך לחלק מהנרטיב שחקן הרט, בניגוד לקריאה של ספר או צפייה בס ולהגיב בזמן אמת.בדיוני ה

בשנים  מהזו גרההשתתפות הפעילה ההמשתמש.  תהדיגיטלי ומשפיע על התקדמותו כחלק מחוויי

היכולת להחליט לא רק על פעולות  –עלייה בדרגת השליטה של השחקן על עלילת המשחק להאחרונות 

היוצר.  שברוב המדיות האחרות היו חלק בלעדי של האוואטר אלא גם על שרשרת האירועים הסיפוריים

( Multi-Textualשהיצירות הדיגיטליות הללו מכילות אפשרות בחירה של טקסטים שונים )ניתן להגדיר 

 וכך כל שחקן יכול לבחור וליצור את הסיפור האלטרנטיבי שלו בתוך עולם המשחק. 

(. מדיה זו נשענת על הפרסום Web Comicsהקומיקס האינטרנטי )הפלטפורמה האחרונה הינה 

צורה ישירה את רצון מבטאת ב( אך Fan Fictionוהמניעים שהביאו להתפתחות של יצירות האוהדים )

הקומיקס במחקר זה עולה כי הקורא להתנגד למסורת הפרה דיגיטלית הקיימת בדפוס מזה עשרות שנים. 

בניגוד ז'אנר גיבורי העל. האינטרנטי מציע חלל התנגדות לז'אנר הדומיננטי בשוק הקומיקס האמריקאי: 

יוצרי הקומיקס מתרכזים בורי העל לדמויות האלמותיות והקונפליקטים המיתולוגיים שמוצגים אצל גי

בחיי היום יום ובדמויות אנושיות יותר פרי דמיונם. בעוד הז'אנר של קומיקס גיבורי העל מתאפיין 

בכותבים שונים לאורך חיי הגיבור, בקומיקס האינטרנטי נפגוש ביצירות בלעדיות של כותבים 

 אינדיבידואליים.

יש כוח אמיתי להשפיע על יצירה קיימת ואף לשנות אותה  בעולם המודרני שבו אנו חיים, כאשר לקורא

היסודות חקירת כי  יוכיחמחקר זה לנתח את היצירות הללו. לשלו, עולה הצורך למצוא דרכים חדשות 

למדיות הדיגיטליות החדשניות המוצגות לעיל יובילו למסקנה שיש צורך לפתח מודלים  המשותפים

 .בהתפתחות הטכנולוגית ותאוריות נרטולוגיות חדשות שתומכות


