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 מאלה כמה פי גדולים רווחים מהפשע שהפיקה האשה כריסטי, אגאתה
 שודדים רוצחים, תהלוכת יצאה לידיה מתחת בורג׳יה. לוקרציה של

המתח. בספרות הפיקח הבלש פוארו, הרקול - ובראשם וקרבנותיהם,
 נעימה חייכנית, שמנמונת, ,62 בת אשד, היא הפשע לכת *אה■

 אן בלתי־אלגנטית, בחליפת תמיד לבושה לבריות,
 לפרופסור נשואה טעימים, מעדנים לאכול הבת א היא נוחה.

 אגאתה אולם לונדון. של באוניברסיטת לארכיאולוגיה
 שחטה, הרעילה, חנקה, הבעל־ביתית, הבורגניה סמל כריסטי,

 נשים ־גברים, ומשונות שונות במיתות והמיתה ערפה תלתה,
 מפשע לפניה. אחרת אשד, כל זאת משעשתה יותר וטף

 המפורסמת, בורג׳יה מלוקרציה יותר הרוויחה זה סיטוני
.15ה־ מהמאה האיטלקי האפיפיור של ד,תככנית בתו

 כל ותעלומת עונשו על בא חטא כל כי יאמר לזכותה
 התווך מעמודי אחד כריסטי, אגאתה טוב. בכי נפתרה רצח
 בצדק, נלהבת מאמינה גם היא המודרני, הבלשי הרומן של

החיים. של יותר האלגנטיים ובמושגים בחוק

* ¥ ¥

? דוג-ר את רצח מי
 באנגליה נולדה השלופה והסכין האצבעות טביעת לכת

במולדתו, להתישב רצה האמריקאי אביה במקרה. רק
של בואה ארצה. את לעזוב רצתה לא ד,אנגליה אמה אך
נשארה המשפחה : המחלוקת את הכריע לעולם .אתהא

 אגאטה התאהבה הראשונה ד,עולב מלחמת בפרץ באנגליה.
 לקרב יצא המיג׳ור נישאו, הם המסחרר. קריסטי במיג׳ור
 רחמניה. אחות במדי החדשה, אשתו גם ואחריו בצרפת

 והרצח השוד עולם אל הסטריליות התחבושות מן הדרך
ביותר. ארוכה נראתה

כל ללא מפליאה. בקלות אותה עשתה כריסטי אגאהה
 הציעה האנגליים, המו״לים במשרדי הופיעה בדת מכ המלצה

 להוציאו הסכים הששי המו״ל וק הראשון. ספרה את לפרסות
 הנזיסתורי. סטילז תעשר, שנקרא בלשי רומן ,ה היה' לאור.
 דמוי־ביצה ראש בעל ושמן, נמוך בלגי גבר היה ד,בפר גיבור
 אחת הינו כיום פוארו. הרקול הבלש : מסתלסל עבר, ושכם

 שם בעל הבלשי, הרומן עולם של ביותר הידועות הדמויות
האגדי. הולמס שרלוק של מזה נופל שאינו

 העולם הרגיש אשר עד עברו תמימות שנים שש אולב
 בשנת זה היה החמצמץ. ההומור משופע הבלש של בקיומו

 רומן הופיע לונדון של הספרים חנויות מדפי על .1926
 שמו כריסטי. אגאתה חתימת את שנשא השביעי חדש, בלעי

 של הרגילים הסממנינו בו היו אקרוויד. רוג־ר של הרצח היר,
 ורוצח פוארו הרקול חשודים, כמה רצח, :בלשי רומן

 חובבי מוכנים היום עד אולם האחרון. בדף ממש המתגלה
 לאור יצא לא 1955 ועד 1926 מאז כי להישבע רבים בלשות
 אותב שאחזה כזו צמרמורת בהם שהעביר ספר העולם
אקרוויד. רוג׳ר של הרצח קריאת בשעת
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ותעלומה עתונאים שוטרים, כלבים,
ה ספר 6=9 כ  בו תיאטרלי למחזה עובד מיידית, להצלחה ז
 ארע אז פוארו. הבלש תפקיד את לוטון צירלס שיחק 8 1

 חלומותיו כל על העולה פרס,ם כריסטי לאגאתה שנתן הדבר
מודרני. סופר של

 אגאתה. נעלמה דצמבר חודש של וערפלי עצוב בבוקר
 נותר לא מר,סופרת כפרית. עפר ררך בצד נמצאה מכוניתה

 להוכיח רצתה שמא או ? נחטפה האם ? נרצחה האם סימן. כל
 באנגליה אחד עתון היה לא ? נועזת בלשית תיאוריה
התעלומה. את לפענח ניסה שלא אנגלית הקוראות ובארצות

 בריטניה, רחבי בכל מדוקדקים חיפושים ערכה המשטרה
 שוטטו משולהבים עתונאים במושבות. שוטריה את הזעיקה

 העזובה. המכונית נמצאה בו אשר כולו, סאריי מחוז פני על
 שכרה היקרה, הנפקדת עקבות את לגלות במאמץ הממשלה,

 כלבי־ בעזרת מתנדבים, פלוגות ואוירוניש. פרטיות מכוניות
 נמשך החיפוש לשטח. הן אף יצאו וכלבי־ציד, גישוש

תמימים. שבועיים
 האבודה. הסופרת שוב הופיעה מוקדמת, אזהרה ללא אז,

 כריסטי הגברת כי בכובד־ראש העידו מלומדים רופאים
 להסביר ידעה לא זכרונה, מאובדן אלה שבועיים משך סבלה

העלמה. סוד את
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שטבע הצף האדמירל

המקצועיים. בחוגים גם גלים היכר, אקרוויד רונ׳ר של רצח
 התאגדו בו מיסתורין אפוף מוסד הבלשי, המועדון | (

אגאתה. של ספרה על חרם הטיל הבלשית, הספרות מחברי

 בלשית. לספרות הנוגע בכל נוקשים חוקים קבע המועדון
 כפי סודיים, מעברים או בדלתות להשתמש אין : למשל

כמב בעלילה פעוטה חשיבות בעלת דמות לקבוע שאסור
 עברה המועדון, טען אגאתה, של במקרה הרצח. צעת

 הכפרי הרופא את בעשותה אחר, יסודי כלל על המחברת
 פוארו, באוזני סופו עד מתחילתו הסיפור את שסיפר
לרוצח.

 על ביניהם הוסכם המועדון. עם אגאתה התפשרה לבסוף
 בלשי רומן לכתוב הוחלט פומבית. ספרותית סולחה עריכת

 ממנו. אחד פרק יחבר המועדון, חבר סופר, כל אשר משותף,
 האדמירל התוצאה השתתפות. זכות ניתנה כריסטי לאגאתה גם

 זה במקום הבלשית. הספרות פאר להיות צריכה היתד, הצף,
 רצח ענייני על ביותר המשעממים הספרים אחד לאור יצא

 הבלשי, המועדון מוניטין את הטביע הצף האדמירל ומסתורין.
 למצולות. צלל לא מה משום כריסטי, אגאתה של .שמה אך

 שמפניה בקבוק של כפקל, הבלשית הספרות פני על צף הי־א
משובחת.

★  ★  ★

פושרת באמבטיה תפוחים תרישר
 יצירות שתי התרבותי לעולם כריסטי אגאתה *תנה אז

 התעייפות. סימני כל להראות מבלי לשנה, רוויות־דמים
 דמיונה : למנוחה כזקוק נתגלה זאת, לעומת פוארו, הרקול
 את שיחליפו נוספים, גיבורים שני הוליד אגאתה של הפורה
 בדמיונה. הן אף שנולדו התעלומות ן בפתר הסימפטי פואדו

 ובתולה הבולשת משירותי ריים הקולונל : החדשות הדמויות
מרפלם. מיס בשם חריפת־מוח זקנה

 אינו עמודים 250 בן רומן לכתיבת לאגאתה הדרוש הזמן
 הכללי הרעיון את שביעות. ששה על כלל, בדרך עולה,

 נעימים חיים של חודשיים־שלושה משך הסופרת מפתחת
הצרפתית• בריביירה או האנגליות, טירותיה משלוש באחת

 0דוז$116 31 10ק דזפז8~~ *י ־״יסע
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 אגאתה האמבטיה. :מרוכזת למחשבה ביותר הנוח המקום
 פושרים, מים המלאה באמבטיה שלמות שעות לשבת נוהגת
׳אחת. בישיבה תפוחים תריסר לכרסם

 הכתיבה מכונת ליד מתיישבת המים, מן יוצאת היא כאשר
על הונחה בלשית יצירה עוד כי הבית בני כל יודעים שלה,

 בכל (שלוש אצבעות בשש מתקתקת אגאתה הנע. הסרט
 במי לטבול כדי פעם מדי עבודתה את מפסיקה יד)

האמבטיה. של ההשראה
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ים מפשע נבהל לא בעלה י
 שמרה אך המיג׳ור מבעלה אגאתה התגרשה 1928 ת3*ט ף*
 מאלוואן, למקם שנתיים'התארסה כעבור משפחתי. שם על ^

 נערותי, מאז רומן קרא שלא החדש, המחזר ידוע. ארכיאולוג
 אסף הוא אהובתו. של עבודתה היקף את לדעת תחילה ביקש

 קראם בביתו, שבועיים משך הסתגר אגאתה, כתבי כל את
 את לבלות שיצטרך הרעיון אך האחרונה. הדם טיפת עד

 מקרי לעשרות האחראית א.שד, של במחיצתה חייו ימי שאר
 לא הפשע״ ״מלכת לתואר רצינית עמדת מ ושהיתה רצח

בעלה. עתה הוא הארכיאולוג. את הבהיל
 של מוצאו מקום כשדים, באור היתד, הראשונה פגישתם

חפירות נערכות בה עיראקית עיירה עתה אבינו, אברהם

 את אגאתה אורזת נישואיהם, מאו נרחבות. ארכיאולוגיות
 החפירות. למקום בעלה את מלווה אביב, מדי מזוודותיה

 שם נפט. עששיות לאור פרימיטיבי, בצריף חיה היא. שם
 בארם־ רצח הנילוס, על מוות : מספריה ארבעה כתבה ג:

הלןץ. אינו הינווות המוות, עם ראיון נהריס,
 טיבה, בעיר שאירע רצח אגאתה תיארה האחרון ברומן

 מחקר עבודת הצריך ד,ספי שנה. 4000 לפני מצרים, בירת
 ולבסוף משולשת זמן השקעת מאגאתה דרש מדוקדקת,

 ברצח התעניין לא. פשוט הקהל מסחרית. מבחינה נכשל
 הכי, בלאו הנוצרי. ישו של לידתו לפני שנה 2000 שארע
 — עכשיו עד מת הנרצח היה בריא, בהגיון הקוראים טענו

גרצח. היה לא אם אפילו
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גו ף*>  של יציבותה על השפיע לא אחד ספר של שלו
 מגיעות האנגלית בעתונות שפורסמו מספרים לפי אגאתה. ^

 כל תשלום אחרי — ל״י אלף 200ל־ השנתיות הכנסותיה
 כבר נמכרו ספריה 53 באנגליה. הנהוגים הגבוהים, המסים

 חדשות במהדורות שנה מדי יוצאים טפסים, מיליון 60ב־
 האחרונות בשנתיים לכדור־הארץ. מסביב שפות בעשרות

 הנשיא שלה. ספרי־כיס מיליון חמשה באמריקה נמכרו בלבד
 בתאיהם המוות נידוני ואילו שלה, כחסיד ידוע אייונהואר

אחר. סופר מכל יותר אותה קוראים
 שבעזרת הוא כריסטי אגאתה של בהצלחתה המעניין

 פסיכולוגית עמקות כל ללא לחלוטין, בינוני ספרותי סיגנון
 של חסידים קהל לה רכשה החיים, של אמיתי כיטוי או

 אפוף מתקתק, וורוד באור הכל מתואר בספריה מיליונים.
 מיתות עם כלל בדרך אותו מקשרים שאי! נחמד נימוס

פתאיימיות.
 בני־דמיונה ; מאופקת בג׳נטלמניות הרצח מתבצע בספריה

 אגאתה :בקיצור טניס• שיחקו כאילו רעהו את אחד הורגים
 המשפחה של לחייה והפשע הרצח את מכניסה כריסטי

 ומושגיה במוסרה לפגוע מבלי הממוצעת הבורגנית
 תמימה קוראה כל לא סוף־סוף, הרי השלווים. הבורגניים

 סדיסטי רוצח הענוגה למטה עמה לקחת תסכים ועדינת־נפש
ארץ. דרך כל חסר וגם

19■937 הנה העולם


