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 בספרות הבגרות בחינת – פתרון הצעת

 !לב שימו

 דוגמות, וסיכום פתיחה פסקות יכללו מלאות תשובות. בלבד בנקודות כתובות זה בפתרון המוצעות התשובות

 .בקורס שנלמד כפי, ועוד מהיצירות

 הספרותיים נימוקיםל בהתאם, נוספות תשובות גם יתקבלו לכן, החשובה היא הדרך) ובחיים( בספרות, כידוע

 .שהועלו לטענות שיינתנו

 .כאחד ולנבחנות לנבחנים מכוונות אך, זכר בלשון מנוסחות השאלות
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 העולם מספרות יצירות מבחר – ראשון פרק

 .ותההורא לפי קבוצה בכל אחת שאלה על לענות יש. יצירות של קבוצות שתי יש זה בפרק

  ראשונה קבוצה

 5 –1 השאלות מן אחת על לענות יש

 קפקא/הגלגול. 4

 .ב–א הסעיפים שני על ענו

 משתלבים הדמיוני והיסוד המציאות כיצד. דמיוני יסוד אליה שפולש מציאות זו בנובלה מתאר קפקא .א

 .דבריכם את והדגימו הסבירו? בנובלה בזה זה

 .האדם חיי על ועמוקים מאוד מציאותיים פרטים חושפת הדמיוני ביסוד ההקצנה דווקא זו בנובלה .ב

 .זו קביעה והדגימו הסבירו

 תשובה

. ענקי לשרץ שהפך ומגלה אחד בוקר המתעורר, סמסא גרגור של סיפורו את מגולל קפקא פרנץ מאת" הגלגול"

 להשלכות, האנושי לטבע בנוגע תובנות ומעלה וההיגיון המציאות חוקי את שובר לחרק גרגור של גלגולו תיאור

 .אנשים בין וליחסים האדם על המודרני העולם

 היסוד. דמיוני יסוד אליו שפולש מציאותי עולם מתואר כאשר משתלבים והדמיון המציאות" הגלגול" בנובלה. א

 אולם, הדמיוני היסוד היא זו סבירות אי .לחרק שהופך אדם, עצמה המטמורפוזה באמצעות ביטוי לידי בא הדמיוני

 .לפרשנות מקום כל ללא עובדה אלא, מטאפורה אינה זו, אשליה איננה זו. כוודאות וניטרלי קר בטון מוצגת היא

 . שסביבו האנשים כל ואת הגיבור את ומפתיע ויומיומית בנאלית חיים שגרת קוטע הדמיוני האירוע

 יומיומית חיים מציאות תואמים האירועים יתר כל, המציאות של מוחלטת שבירה בו שיש הפנטסטי לאירוע פרט

 יש( החריג האירוע חרף השגרתי חייה באורח ממשיכה אשר נמוך בינוני ממעמד עירונית משפחה של ושגרתית

 .)להדגים

 יאותמצ מתאריםה קטעים שי). הדמיוני( לפנטסטי) המציאותי( הריאליסטי יןב מתמיד ערבוב יש הנובלה לאורך

 על למעבידם התנצלות מכתב המשפחה בני כותבים הנובלה כשבסיום או, הדמויות בין השיחות כמו, ממשית

 .לחלוטין פנטסטי הוא גרגור של מצבו, מנגד. )נוספות דוגמות דרושות( מהעבודה היעדרותם
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 באמצעות השאר בין, האדם חיי על ועמוקים מאוד מציאותיים פרטים חושפת "גלגול"שב הדמיוני ביסוד ההקצנה. ב

 כלומר ,המציאות של הזרה לעשות הוא הספרות שתפקיד טען שקלובסקי ויקטור הספרות חוקר. הזרהה אמצעי

  .רענן במבט אליה אדיש שהפך במציאות להביט לאדם לאפשר ובכך ,לזר המוכר המראה את להפוך

 את מחדש לבחון לקוראים מאפשר בכךו ,מציאותי לעולם מאגי יסוד החדרת באמצעות שכזו הזרה יוצר" הגלגול"

 . בכללותו האדם טבע ואת והמשפחתיים הבינאישיים הקשרים את, חיים הם שבו העולם

 את מגלה שלו המטמורפוזה. לשרץ אנוש מבן גרגור של טמורפוזההמ, עצמו הגלגול הוא בנובלה המאגי היסוד

, בעיניה חרק למעין הופך הוא זו ובצורה, החברה כלפי תפקידו את למלא חדל אשר האדם של הטרגית המציאות

, החברתיים הקשריו שבו האופן את מדגישה גרגור שעובר המטמורפוזה. ממנו להיפטר שיש מאוס שרץ

 .הומניזציה-דה באדם מבצעים, בניתהאור בחברה המודרני האדם של והפסיכולוגיים המשפחתיים, התעסוקתיים

 מאוד מציאותיים פרטים חושפת ובכך, השרץ לבין נובי אנלוגיה מזמנת גרגור שעובר הפנטסטית המטמורפוזה

 כוחותיו את להפנות ניסיון מתוך האנושיים מצרכיו מתעלם סמסא גרגור. המודרני בעולם האדם חיי על ועמוקים

 העבודה, המשפחה כלפי בחובותיו טובע אשר, המודרני בעולם הממוצע האדם את מייצג הוא. לעולם חובותיו למילוי

 חייבים שהוריו הכסף סכום את להחזיר כדי, עובד לא מלבדו אחד אף שבה, משפחתו את מממן הוא. המדינהו

 עוד לפחות לעבוד שעליו לכך מודע אך, עבודתו את שונא הוא. נכשלו אביו של שעסקיו לאחר המפעל למנהל

 את למלא מנת על ובקרבה בחום שלו הצורך על לוותר, היפות שנותיו את להקריב עליו, כלומר. שנים פרמס

 .לחייו תשוקה היעדר מתוך, חי כמת מתנהל עצמו מוצא הוא. מחויבויותיו

 המציאות חוקי את השובר, גרגור של גלגולו תיאור. האדם על המודרני העולם השלכות את הציגל מבקשת היצירה

 אישור אחר תמידי חיפוש, מדחייה החשש: אדם בני בין וליחסים האנושי לטבע בנוגע תובנות מעלה ,יגיוןוהה

 אשר דםא של הטרגית המציאות את מגלה המטמורפוזה .ובמשפחה בקהילה האינטימיים הקשרים ואובדן חיצוני

 .ממנו להיפטר שיש מאוס לשרץ בעיניה והופך בחברה תפקידו את למלא חדל

 

 ;קפקא/  הגלגול; טולסטוי' / איליץ איוון של מותו; גוגול/  האף; פון־קלייסט/  קולהאס מיכאל. 5

 הדמות בכם מעוררת רגשות אילו .מעורבים רגשות בקוראים מעוררות האלה בנובלות המרכזיות הדמויות

. דבריכם את והדגימו הסבירו ?מסיפורה שעולות האדם טבע על התובנות הן ומה, שלמדתם בנובלה המרכזית

 .אלה רגשות להיווצרות התורמת אחת עיצוב דרך על גם ּכתבו בתשובה

 תשובה

 .קפקא פרנץ מאת" הגלגול" לנובלה אתייחס בתשובתי
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 מצד ואמפתיה חיבה, חמלה, רחמים של מעורבים רגשות כקורא בי מעורר, בנובלה המרכזית הדמות, סמסא גרגור

 כלפי הרגשתכם את המשקפים אחרים מעורבים רגשות גם לכתוב ניתן( שני מצד ומיאוס דחייה, וגועל, אחד

 חשים אתם מדוע בפירוט ולהסביר מנוגדים/מעורבים אכן שהם לוודא, אלו רגשות הם מה לפרט עליכם. הדמות

 ).כך

 אחר תמידי חיפוש, מדחייה החשש  כגון, אדם בני בין היחסים עלו האדם טבע על תובנות מספר עולות מהסיפור

 של הטרגית המציאות את מגלה גרגור של סיפורו .ובמשפחה בקהילה האינטימיים הקשרים ואובדן חיצוני ישורא

 גרגור של גלגולו. ממנו להיפטר שיש שרץ למעין בעיניה והופך החברה כלפי תפקידו את למלא חדל אשר האדם

 בחברה המודרני האדם של גייםוהפסיכולו המשפחתיים, התעסוקתיים, החברתיים קשריו שבו האופן את מדגיש

  .הומניזציה -דה באדם מבצעים האורבנית

, והמדינה העבודה, המשפחה כלפי בחובותיו טובע אשר, המודרני בעולם הממוצע האדם את מייצג סמסא גרגור

 למלא מנת על ובקרבה בחום שלו הצורך על וותרומ היפות שנותיו את קריבמ הוא. בעצמו מלבד בכולם ומתמקד

 עוד, כלומר .לחייו מוחלט תשוקה היעדר מתוך חי-כמת מתנהל עצמו מוצא הוא, מכך כתוצאה. מחויבויותיו כל את

 לפני חי שבה הקליפה .אנושי בגוף רק ,דבר לכל שרץ כמו וחי התנהל כבר הוא, לשרץ סמסא גרגור הפך בטרם

 .זהים בחייו המשמעות והיעדר התוכן חוסר אך, שונה אולי הגלגול

 האדם כי אותנו מלמדים לו הקרובים האנשים מצד גרגור כלפי והיחס) ומצרכי התעלמותו( לעצמו גרגור לש היחס

 וחי עצמו את המזניח, ותודעה ותרצונ נטול, נאלח יצור כאל אליו המתייחסת בחברה ,שרץ כמו חי המודרני בעולם

 המודרנית בחברה שהאדם הוא גרגור של ורופמסי העולה האדם טבע לגבי נוספת תובנה. קיומו לעצם עמוק בזלזול

 . כשלעצמו תכלית ולא, אותו הסובבים עבור כלשהי מטרה להשגת אמצעי, כלכלי כלי רק הוא

 לגופו, לעצמו גרגור של הניכור. המודרני בעולם האדם טבע על נוספות תובנות מעלה עצמו כלפי גרגור של יחסו

 ,חזקות ביורוקרטיות למערכות צייתנות של טבעב מדובר. מודרניה האדם של טבעו על מעיד האנושיים ולצרכיו

 שהוא ברגע גרגור את המטריד הדבר, לדוגמה ,כך .האנושית לתבונה ובניגוד האנושיים הצרכים חשבון על שבאה

 .לחובותיו הציות לטובת האנושיים לצרכיו מתנכר גרגור – לעבודה שיאחר העובדה הוא לשרץ הפך כי מגלה

 גרגור של עבודתו. המודרני בעולם עבודתול האדם בין היחסים למערכת בנוגע תובנות גם מעלה גרגור של סיפורו

 מן. אנושיים צרכים נטולי שרצים כאל הוא לעובדים היחס. רחמים וחסרת אטומה ביורוקרטית כמערכת מצטיירת

 לעצמה שומרת ההנהלה, לעבודה מאחרים הם שבו קרבבמ. ביעדים ולעמוד קפדניים, עקביים להיות נדרש העובדים

 איחר שזה לאחר גרגור של בביתו מופיע המנהל סגן גם כך. )לביתו( העובד של הפרטי למרחב לפרוץ הזכות את

 .שרץ אל כמו, מחפיר יחס הוא גרגור אל המפעל הנהלת של היחס. עליו ולאיים בו לנזוף מנת על לעבודה
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. תצפית נקודות שתי בעל יודע כל מספר – הסיפר וצורת מספרה סוג היא אלו לרגשות התורמת אחת עיצוב דרך

 מספרה של וחיצונית גרגור של פנימית תצפית נקודת: תצפית נקודות לשתי מבעד ונמסר, שלישי בגוף נכתב הסיפור

 . חיצוניה

 וחלק ,בזו זו גרגור של התצפית נקודת של והמיקוד יודע-לוהכ המספר של החיצונית המבט נקודת משולבות לרוב

 של התצפית לנקודת מבעד נמסרת העולם כשתמונת גם ,כלומר. המשולב המבע בדרך נמסר מהאירועים גדול

 .מורגשת החיצוני המספר נוכחות, גרגור

 התצפית מנקודת העולם נראה איך המראה ,כפולה עולם תמונת הקורא בפני מציג התצפית נקודות בשתי השימוש

 גרגור כלפי המעורבים הרגשות ליצירת תורמת זו כפולה עולם תמונת .העולם בעיני גרגור נראה ואיך ,גרגור של

 .הקורא בקרב

 ,כן כמו. עליו שעוברים הנפשיים התהליכים את לתאר כדי גרגור של הפנימית התצפית בנקודת משתמש המספר

 נקודת. והזרה ניכור של ראות מנקודת ולםהע נראה איך לתאר רוצה שהוא פעם בכל זו תצפית נקודת אותו משמשת

 גורמת זו תצפית נקודת .ושומע מבין אך ,הסביבה עם לתקשר מסוגל שאינו אדם של היא גרגור של התצפית

  . וחיבה חמלה, רחמים, אמפתיה, הבנה של רגשות כלפיו ולחוש גרגור עם להזדהות לקוראים

 נתפס הוא כמה עד כמו, להם מודע אינו שגרגור רגשות לע דיווח מאפשרת החיצונית התצפית נקודת, שני מצד

 היו היו שהם נאמר( לשרץ נהפך בטרם אפילו, בעבר אליו שלהם ההתייחסות דרך או, המשפחה בני ידי על כדוחה

 ומיאוס דחייה, גועל לחוש לקוראים גורמת זו תצפית נקודת). חמימות ללא אך ,תודה בהכרת כספו את מקבלים

 .גרגור כלפי

 מציגות התצפית נקודות שתי . חרק של בגוף אדם תודעת – גרגור של בחייו הכפילות את מדגישה המספרים פילותכ

 רק. אותו רואים האחרים שבו האופן לבין עצמו את רואה גרגור שבו האופן בין הטרגי הפער את הקורא בפני

, הסיפור ובסיום הפער מצטמצם העלילה במהלך. ודוחה מאיים הוא כמה עד גרגור מבין הסיפור סיום לקראת

 הרצון את מאבד הוא, הפיך בלתי הוא הגלגול שמצב תופס וכשהוא, האחרים אותו רואים כיצד מבין כשגרגור

 .ומת, לחיות

 

 שנייה קבוצה

 .13–6 השאלות מן אחת על תענול יש זו בקבוצה

 ברכט ברטולד/ שלך הטנק, גנרל. 9
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 והכוח המעמד את מערער גם בשיר המתואר כיצד הסבירו? השיר פי על, הגנרל של כוחו ומהו מעמדו מהו

 .הגנרל של

 

 תשובה

. אותה המנהלים והגנרלים המלחמה כלפי ביקורתית עמדה מביע ברכט ברטולד מאת "ךשל הטנק, גנרל" השיר

, במפורש נאמר אינו השיר של המסר. החושב האדם י"ע רק להימנע יכולה מלחמה כי הוא השיר מן העולה המסר

 .הסאטירית הכתיבה של לדרכה בהתאם, ממנו משתמע אלא

 מופנית ולכן, הלוחמים על האחראי הדרג את מייצג ואה שכן, רב כוחול והגב עמדלמ זוכה הגנרל, השיר פי על

 . אליו הביקורת

 חייליו את ומוליך מגבוה הוראות מקבל, לחשוב היכולת את לחלוטין שחסר כמי ,קיצוני באופן מוצג הגנרל בשיר

 יעיל תפעול המאפשר כאמצעי הגנרל אצל נתפס האדם. התנהגותו את המאפיינת לצייתנות תביעה באותה למלחמה

  .המלחמה כלי של

 ועל התנהגותו דרך על המועברת החריפה הביקורת באמצעות הגנרל של והכוח המעמד את מערערת זה תיאור דרך

 לקבל עליו צבאי כמנהיג שכן ,במיוחד חמור למעשיו ביחס הגנרל של החשיבה עדריה. שלו החשיבה היעדר

 ועם חייליו עם שיטיבו מושכלות החלטות לקבל כדי .לתוצאות באחריות ולשאת חייליו לחיי לדאוג, החלטות

 . לחשוב ולא, לציית רק מסוגל שהוא מכיוון, לכך מסוגל אינו הגנרל אולם, מעמיק באופן לחשוב עליו האנושות

 בכל השניה השורה כאשר, שווה באופן הבנויים בתים שלושה שירב. הגנרל כלפי הביקורת את מדגיש השיר מבנה

 הרעיון ואת בית אותו של המרכזי הרעיון את מדגישה הרביעית והשורה ,והשו השלישית השורה, יותר ארוכה בית

 .מילה אותהב מתחילה שורה וכל, הגנרל אל בפניה מתחיל בית כל. השיר של המרכזי

 כלי הוא בשיר המתואר כל, למעשה. תהמשומנ המלחמתית המכונה פעולת את ומדמה מדגיש המקובע המבנה

 האדם של יתרונו את ורואה, האדם לבין הלחימה כלי שבין ההבדל את מבין לא הגנרל אולם ,להגנר בידי מלחמה

 .כחסרונו

 להפעיל והיכולת הכוח שבידיהם אלו לפיכ ,בעולם השליטים כלפי המופנית מחאתית אמירה חוזרת השיר לאורך

 . שבידם המלחמתיים הכלים בעזרת עולמיים שינויים

 לאדם הראשונים הבתים שבשני בעוד: בהדרגתיות נבנה ההבדל. לאדם המלחמה כלי בין ההבדל את מדגיש השיר

 על האדם של היתרון תא מדגיש השלישי הבית - המטוס את לתקן, הטנק את להסיע – בלבד טכני תפקיד יש
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 בעל, אוטונומי הוא ,לגנרל שייך אינו האדם. שלו המחשבה ביכולת ,שלו הידיעה ביכולת הוא שיתרונו,, המכונה

 . מפגין שהוא והמוסריות החשיבה במידת נמדדתה בחירה יכולת

 לאדם מסר גם לשיר יש, כן כמו .בידיו הוא הכוח שכל שחושב אדם אבל, אדם הוא שגם, הגנרל אל מופנה המסר

 .אוטומטי באופן לפעול ולא, הערכי השיפוט את, החשיבה יכולת את להפעיל לאדם קורא השיר. הפשוט

 

 פו אלן אדגר/ לי-אנבל. 12

 .ואהבה נאמנות כמו חזקים מרגשות מונעות והן פלאי יסוד בהן שיש מסתורין אפופות דמויות מתארת הבלדה

 ".אנבל־לי"ב ביטוי לידי באים בלדה של אלהה המאפיינים כיצד והדגימו סבירוה

 תשובה

 לבין הדובר שבין הגדולה האהבה את ואגדתית סיפורית בלשון תמתארה בלדה הוא פו א"א מאת" לי-אנבל" השיר

 . לי-אנבל

 מאפיינים .ואהבה נאמנות כמו ,חזקים מרגשות ומונעות פלאי יסוד בהן שיש מסתורין אפופות דמויות מתארת הבלדה

 .וחזרות מטאפורות, במוטיבים שימוש באמצעות ביטוי לידי באים אלו

 .המסתורין ומוטיב האגדתיות מוטיב – השיר לאורך עיקריים מוטיבים בשני השימוש בולט, ראשית

 מלכותי ים ליד השניים היות. הקלאסית האגדה ברוח רומנטי נוסחב כתוב כולו השיר – האגדיות מוטיב

-המיסטי הרושם ליצירת תורמת לאהובתו הדובר רגשות בתיאור והכוכבים הירח השתתפות גם. אגדתי נופך מוסיף

 .)מהשיר ציטוטים באמצעות הנאמר את לבסס יש( אגדתי

 אפופת הזוג בני אהבת .הפלאי היסוד בעלות המסתורין אפופות הדמויות ביצירת עוזר המסתורין מוטיב, כן כמו

 בני ןבי הנחרץ החיבור את היטב מייצג אבל, פשר חסר" לי-אנבל" השם. בקסמה ובחש מרכיב המהווה, מסתורין

 . המעורפלת הנוף תמונת אל היטב ומתחבר, הזוג

 ,אפל לי-אנבל של הקבר. כוכב בכל האוהבות עיניה את מגלהו מותה לאחר אהובתו בנוכחות לחוש מסוגל הדובר

 .הגדול הים כל את האופף במוות מדובר כאילו תחושה מותירה ערפלי ים על והימצאותו

 הרבות המטאפורות באמצעות גם ביטוי לידי בא חזקים מרגשות המונעות והפלאיות המסתוריות הדמויות תיאור

 .בשיר

-ואנבל הדובר של הבתםא ייחודיות את המסמל מוגדר-בלתי מלכותי למקום ציורי ביטוי –" ערפלי ים על במלכות"

 .לי
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 ראו המרום מלאכי שאפילו כך כדי עד האהבה עוצמת את המבטאת ציורית לשון –" בקנאה המרום שרפי וראונו"

 .באוהבים וקנאו אותה

 לאהובתו הדובר בין הקשר –" לי-אנבל ובין ביני זהב של הקו את יגרע או שיקרע...  בעולם שטן או שרף ואין"

 .אותו להרוס אחד אף של בכוחו שאין ,יקר קשר זהו. זהב של כקו ציורית בלשון מתואר

 באמצעות מתוארת לי-אנבל מות עם הדובר התמודדות –" לי-אנבל על זהר-שירי בחלום לוחש לי מרום וירח"

 .לי-לאנבל יפים אהבה שירי ובלחישתו בחלום בהופעתו לעזרתו המתגייס הירח האנשת

 בו המעוררים הכוכבים את ציורית בלשון מתאר הדובר –" לי-אנבל של כעיניה ועיני - בקרניו כוכב כל רומז לי"

 .לי-אנבל של הקורנות בעיניה ההיזכרות את

 .הבלדה מאפייני בעיצוב תורמות השיר לאורך הרבות החזרות, לבסוף

 אין אשר, האהבה של עוצמתה את המדגישה, )לצטט צריך(" אין" המילה על חזרה יש והחמישי הרביעי בבתים

 .להכניעה שיוכל בעולם כוח

 אלמנט, מוגדר במקום מדובר אין. הטרגית להתרחשות המסתורי הרקע את מדגישה" ערפלי ים" ליםיהמ על החזרה

 לי-אנבל של קבורתה מקום ציון גם. ומקום זמן לכל ומעבר מעל שהיא האהבה לעצמת הלב תשומת את המגביר

 – כלשהו במקום נמצאת לכתה לאחר שגם כמי, שבמותה סופיות-האין תחושת את מעצים" יערפל ים על קבר"כ

 .אהובה של בלבו ובוודאי
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 אנריים'בין־ז נושאים – שני פרק

 .ריאליסטי הכול לא – שלמדנו פרקב 23–22 השאלות מן אחת על לענות יש זה בפרק

 

 .רתיעה או אימה בו לעורר, מובנת לא לקורא להיראות יכולה זה בנושא ביצירות המתוארת המציאות. 22

 .אלה תחושות עורר ביצירות מה והדגימו הסבירו? זה בנושא שלמדתם היצירות בכם עוררו תחושות ילוא

 בעקבות בכם שהתעוררו התחושות ומן אלה ביצירות המתואר מן האנושי הקיום על ללמוד אפשר מה

 .דבריכם את והדגימו הסבירו? קריאתן

 :פי על ענו

  רומאן או נובלה או מחזה. א

 קולנוע וסרט מדרש או יהושע ב"א, עגנון י"ש, פו א"א, קפקא' פ: האלה הסופרים מן אחד מאת קצר סיפור. ב

 

 תשובה

 על אענה אני. בכם עוררו השונות שהיצירות לתחושות בהתאם, רבות בדרכים זו שאלה על לענות אפשר

 ואת שנלמדו היצירות את היטב הולמות שהן מכיוון, ורתיעה פחד, היסוס של ותלתחוש בהתייחס השאלה

 .טודרוב של התיאוריה

 

 אימה, היסוס של תחושות בעיקר אולם, רבות תחושות בי עוררו" ריאליסטי הכול לא" בנושא שלמדתי היצירות

 . ורתיעה

 וברגשות בו המתוארים המופלאים באירועים הוא הפנטסטי הסיפור של עיקרו,  טודרוב הספרות חוקר של לדבריו

 המתאר באירוע נתקל הקורא כאשר מתרחש ההיסוס. היסוסה – ובראשם ,בקורא מעוררת שהיצירה השונים
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 חוקי י"עפ מוסבר להיות יכול שלא באירוע נתקל הקורא כאשר .מהעולם לו המוכרת מהמציאות שונה מציאות

  :פשרויותא שתי בין מתלבט הקורא, לו המוכר העולם

 .בתקפותם נותרו לו המוכרים העולם וחוקי, אותו הטעו שחושיו להחליט .1

 כפופה שהמציאות ומכאן, ממנה נפרד-בלתי חלק ומהווה במציאות התרחש אכן הפנטסטי שהאירוע להחליט .2

 .לנו ידועים שאינם כלשהם לחוקים

 התלבטותו כאשר, מופלא פנטסטי או ידמפח/מוזר פנטסטי – משיקים אנרים'לז עוברים אנו, החלטה שנופלת ברגע

  .הפנטסטי לקיום והראשון ההכרחי התנאי את מהווה הקורא של

 את ללמד או, להרתיע, להפחיד היא ןמטרת וככאלו, מפחיד/מוזר הפנטסטי אנר'לז משתייכות שלמדתי היצירות כל

 .ומאיים מפחיד לרוב) כולה היצירה גם כמו( הסיום מכך וכתוצאה, לקח הקוראים

 לא לפנטסטי הריאליסטי הרובד בין המפגש רבות פעמים. ריאליסטי רובד מצוי, פנטסטי סיפור בכל מעטכ, זאת עם

 אתייחס בתשובתי. האנושי הקיום לגבי חשובים לקחים הקוראים את ללמד אלא, ולהרתיע להפחיד רק נועד

 החתול" הקצר והסיפור" שלמיל פטר של המופלא הסיפור או הצל" הנובלה – יצירות שתי בי שעוררו לתחושות

 .אלה יצירות שתיב המתואר מן האנושי הקיום על ללמוד אפשר מה אציין כן כמו". השחור

 . שמיסו פון אדלברט מאת" שלמיל פטר של המופלא המעשה או הצל" לנובלה אתייחס, ראשית. א

 .ורתיעה פחד, פליאה, ביטחון חוסר ,היסוס של תחושות בי עוררה הנובלה

 : ומדוע הללו הרגשות את בכם מעוררים הם כיצד ולהסביר לתארם, הללו האלמנטים לכל להתייחס יש

 המופלאות ויכולותיו האפור במעיל האיש של הימצאותו -

 המציאות על המשפיעים קסומים חפצים של קיומם -

 חליפין בעסקת הצל של עלמותויה -

 הנשמה מכירת -

	שנפ בשלוות בסיפור הפנטסטי את מקבלים בנובלה האדם בני שבו האופן -

 . הקריאה בעת בי שהתעוררו ומהתחושות זו ביצירה מהמתואר האנושי הטבע על מסקנות מספר להסיק ניתן

 בדרך ששלכם מה על וותרל סורא כן ועל, הנורמלי, הטבעי את דורשת האדם בני חברתש היא הראשונה המסקנה

 כסף אוצר גםש מכיוון, מהממון עדיף הטבעי, מכך כתוצאה .לשונה בסלחנות מתייחסים לא האדם בני שכן, הטבע

 .ולהסתיר או הטבעי של היעדרו על לפצות יצליח לא נגמר בלתי
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 מהנובלה. בצע תאוות מרוב ועיוורת ערכיים מתכנים הריקה ,הגבוהה החברה כנגד חריפה ביקורת עולה, לכך בנוסף

 על מתפלאים ואינם אותם שמשרתים לכך רגילים הם. מאליו כמובן להם שניתן כל את מקבלים העשירים כי עולה

 . לשחיתות פתח תיריםומ ובכך, הוא מניין ברור כשלא גם, השפע

 כה חלק על המוותר אדם. האדם נפש את מסמלה, הצל של סמליותו באמצעות גם האנושי הטבע על ללמוד ניתן

 וחסר משמעותי איננו הצל ,לכאורה .מעצמו מנותק, )עשה שלמיל שפטר כמו( עיטב באופן אליו הקשור, בסיסי

 הביקורת. פנימי ניכור מתוך חי כך על המוותר אדם. בעולם הטבע חוקי של מההכרח חלק הוא למעשה אך, תועלת

  .כסף עבור בסיסי דבר על לוותר מוכן והיה, מעצמו מנוכר שהוא היא שלמיל על

 האדםש היא הכוונה .בשמש יתהלך אל – צל לו שאין מי: ביצירה במפורש הנכתבת, חברתית ביקורת גם כאן קיימת

 . לאיש מזיקה אינה חריגותם אם גם, חריגים אנשים מוקיעהו השונה את מקבלת איננה אשר החברה לעיני חשוף

 

, אימה, רתיעה של קשות תחושות בי עורר הסיפור. פו א"א מאת" השחור החתול" הקצר לסיפור אתייחס, שנית. ב

 ולחתול הראשון לחתול יחסו – הסיפור לאורך מבצע שהוא הנוראיים והמעשים המספר של דמותו בשל וגועל פחד

 .)ולהסביר להדגים, לתאר יש שכאן כמובן( אשתו ורצח השני

 בעת מןמהי ובלתי מהימן המספר של היותו עקב אמון וחוסר היסוס, פקפוק של רגשות בי עורר הסיפור, כן כמו

 ).המספר של ולווידויו הסיפור של הפתיחה לכל להתייחס יש כאן( אחת ובעונה

 הקשורות שאלות מספר עולות מהסיפור. ומניעיו הפושע של בעיותיו והוא, במיוחד נפוץ לא לנושא מתייחס הסיפור

 כיצד? לו הראוי העונש מהו? מעשיו על אחריות לוקח הוא האם? הפושע של מניעיו היו מה כגון, האנושי לקיום

  ?אותו ולהבין לפושע להתייחס יכולה החברה

 התגרותה יצר, האדם של העצמי ההרס ביצר עוסק וביניהן, האנושי הקיום על תהיות מעלה המספר הסיפור במהלך

 את מרחיק הוא הרע המעשה עשיית בעצם כי יודע האדם. הרע לשם רק רע לעשות האדם את המעודד, עצמיתה

 .זה ריחוק למנוע יכול לא אך, ומהאל אנושותמה עצמו
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