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 הנש 50 תב המדרתמ הציקמ תירבעה המולעתה תרופיס

 רימש תייז
ושה תןנשב צ םישל  ילנ ,ביבא-לח תא דחןימבו I ץואה תא יפיה

-וחב .היסןלכואה יגפ תא תוכינ הדימב ונישש ,תישימחה הילעה
- ביבא-לתנ "מייאטימרבינואה םיוןעיש"ה תחיתפב, 1933 ףר
 ·יבואה לש "החולשייב םימיל עדונש המ לש הנישארה "תינינס-ה
 ןטשפש ,תיגיאדמ תיעפית דננ קיליאב עירתה- תירבעה הטיסרב
 י(ימ , דיקיולו עושעשל-םינוכמ" ינימ הב ןצצ :תןירטפכ ריעב
 יליבו' ןתיא לכ" ררישמה יוביכו ,עצעיצמ "וניזאק" ,עוניאי יתכ
-בגלה מתגס תא ."והב תנייטצמ תיניטגניל ףוח ריעש 'אתיילעם
 וקיבמ-יתלבהו זייזכוה לודיגה בק� ריעכ הנמתטהש ,היצזיניט
ר תפירדן הלש  ,מיליז וידיכ ייןליבי םילק םיעושעש רחא הינשח
צר קילאיכ שקיב ע  ·יריתע תודסומ לש םעןיכס ,דעןמ דןעכמ רל
רא ,תםרת  . "הריתל םית�" הכ יבעקי ש

 םינרמהל הלילק תיפום •
םרא--םישלכ"ה ינא'ז לש יתחפרי יםי בם ןהי םמוחי -ןרפמ ת

י וברמנש ,יםמיצנ סינ י ןןתמ ,ביגארת לש םיסקינק  ןלוה שיקב
םננ חרעןשי ,האיגי -ייה תגהנהו חווה ישנא ,םיננחמה תםח את ד
 ·יכקמי ,תירבעב זא עד עדונ אלש יתיפרס גיס ההי יבלוו"ה נ.יש
רכ רקיכע ארילק נתארו ותוול  ·רפ הכש( תיאקיוכוא·ילננאה תיבת
םינימל thrillers רiי-detectives ה יח  ·ייה ·דניש"ה תןנותיעכי )ה
 םדיקפת תא םירבעה םירפוטה ביר ןלטנ ,תןעפילה עד .תיד

• 

 • טעמ יתמל תיאיה תויאלוטקלטניא תיאנה תשפחמ הניאש

 םינריקבו ןיהש "ב צ JJ נ יאנותיעהו 'ריאמה רודנינא רפומה
-אשש ,שדחה חטינה ומ יאנןתיעלן רפוסל המגרד םח ,וימיה יגרלח

ע לש היצזילמיינל רפ תאלו תירכה  םהירכחי םה .םינןמלה התמה
ז ,הפכפה תא ימירה רקש רעה תינש תישאבר סtpנ t וסניז  -מב ,םיש
 ותנוי םנ .תינינאק-אלה תירפהס לש הדידיעל יישעמב י וירמא
 סילחהנזנ ,יז המגממ יאדיונ עפשיה )ו t רפלה לאירוא זא( יוטר

 יל t ןור,סכ ' S כ לוו םבלנ" ל t וד ונווו "תאר לש ורפס תא םגרתל
-מל( תבדיכמה ·תינמא" תאציהכ אקייד , 1937 תנשכ ריאל אציש
בל כדוכמה ידסמ Q יה םנ הנענ , ייתיאחמ תיר  תירפלס בהר נורוק
וםה יפהצ Q " תאציה יליפאי ,המולעתהו חתמה בכ  ןתושאבר ,תד
-כעה פרותהס וול יהצזלרייפפוה תיגמלמ בדנתהש ,ירנ ריזא לש
םה ת M סישלכ ירופיט האיציה ,תיר  .)ל"ינהרי תיייפט· ש
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נ תבמס תא ביחרהל ייארי רקיה -להת יםיייססr:יןוצןטה םימ
לפ ביטיק לס םימי ייה םימיה :העפיתה לש התיטטב  ןיכ יטיו
ב היה עספ ךאש ,ןימיל לאמש  תלשלש .םחיא תםחלמ ןיכל יני
לומה ,יתרעריאמ-ה לש תקסיפ יתלכה םימדה  ידדצמ ןיכ תקח
סיטאקה יהק דיייסח ויכל גהבלהה תוינידמ  לש ייה-תלזא :יטבי
ןייח תנהנה םערפה :םיטירכה ליכו לא בש -הנש ימ נון נוונםדייםה י
 יינשהיש הש והrm :מהן כלשo ימ ןיבל ·יטיפרסןרפ"ה תינשמ הנ
 ,למע בינר רגשוהש ,ןטקה בישייה לש םייתוברתהו םיירסומה

 mרתדוד

קתדיבעמ תובייחתמה ,תיירחאהו תיניצרה אולמב  הלביהב שדו-ה
בעה "הריננה" לש  התויתורפס דגנ תונעט רלעיה םרש פה .היר
בי תיכרעה תחספה של הר�יה רז  הציפלה ומ קתניהל ןרוצה תכ
רכה לתוכהו להכ ןןססכתלה דע יא ,כ  לא ביבא-לתה זכרמה לש ת
 תודוסי עם יםיטנמור םינמיר- תיאליןיריש m פרס בנועס נתבהנ
פ ,יםיפרגינריפו םייטירא  הנירטניא לש ,הלועפן חתמ לש תירס
 םילילק םיניס הלאכ אצייכר אמייד יניינעם תי?;סריםיה ,עשפי
 םהשמ יתיי רצימ תניחבכ םה תיניוק םיתעלש ,עהירי·ירצקי
 לש הנרק תיילעל םיאתמה עקרה צרינ םישלוהש תינשכ .הריצי

י ללהנכי ,·תאלזיןןירסיה פררתסה וס  .המולעתהו M מה תרפ
m ירבעה 'עשפה רופיסי תילדתול" רםכםאם ,ס'כיי בי,'ר ר 

ב  תדליהל תוניסח תא ןנמ ,) 1974 ברמצד יתירפסהי( יי"א
תפט-ה גה ופתבתק ·יםלהמונ ח -אה-ידילי לוז םלקח להע :טאדמ
לק לדג ;תידןהיה היסכלוהאו למכל-42% ל עיגהי ,ץר  ימ לש םח
 ;הדיחי םיתל!( ,הנרשאר האירק-פתש להם תהיה העברית פההינזש
רש ,שדח ןימכו תינותיע החתפתהן ,עינלוקה תעפשה הרכנ  הת
 ;חיירי הצחפו תירטסל , m יהמהן הליזה אהנההו יהצסנהס רחא

ודל הריתח ךתומ ,ימזכת( ןיסיה יניכח  תורפסה לש היצזיטרקמ
ויפי םילק אהירק·יפרס אתצולה תיינכח ,תבררתהי  יפרס ,םיירלפ

ןשמיש ,םיקחרמ הליטל  ,-תי m זא"ה היסולכיהא תאי ךעינה תא כ
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י הם� אהביהש ,םייוליגה ללש ךיכת םיבולעני םינלר.,  הזש ההעל
ופ תיטשפתה ;נאה בירקכו יעה ריבע תפואלו עשפ לש תיעת  תבר

ו זא דעש ,הנישארה בנזח  בננ דחפס הםיבת תתולר תא יעלנ לא הי
םיאחה םיפוריסל אהצמ את ילידיה להא לכ- חציר יא  • • תסחב י
ורעכו"ה קי m םפיהו םנהש, ליננאה ·כלשיהי יקאירמאה "ןב  םצרד
וה ,םיחצנם -פחב םילפהש םיעשיהפ ,ןביקית תא תיאצימ תילוע
ו רדמהי פיט  עבל ,בדכל וMה רק לאר ,ריעצה אורקה. יכנ על בשמ
-מצןםוז קפםהיי ליהקל בםיט וולב ,הקיקשב כ1לה םינירפסה תא
 הרביעה לסבן ,הזמ ,םיויהמ סיזרתקר קופיס םיקינעמה ,מצ
 . m ם ,ולצדק רלסר עת,משמל יםוסכם פשנ-ייייאמ יאלימ יללהש

להל אריבה אהושהי מהלחמה תינש וע ל מ  רםוומ אם ,ראניהז וו
םריעצה םיבתיכה ביר לש םטיינ ם ,י ק םישמ א  לש רייכנ ברציה
ם ררפיס לנז ימעש רמש םישמ םא • "ענצ"ה תינש ויסנו חתה  תכ
 ווח אלס- ב m ה םיאריקה רםיצשל םושמ מאי ,ומרג ומזהש
בהרק ויהס אל הרתי  ר m יתנ .לםה m פ  יג, ,זזת ,מוןי וול הוטע

יצ םירפסמ יםק"- יינרו  חיס ,·םיצבר- טכםע אר "צברים- ,יםרע
וש ןהי הםיאחזוי תיבעטה פתםש תכריע יםא ריפו ןם נ -קה תא
 ,םיולי W ה אל ק M נה ראנילז תפורכת M יקש כפי .mוןמהי בהור
 רםn ,לסמל ,וןמ t ספו גאל, .סיילדץ; m פוס ףדמ לא יילשב"ה דיי
לנ ,-הבנו,ח- יניפרס לש םר  היגפולויטר • לולוע דפוסי שעמ אל ס

ל"ה ןמ -םהn גיהנם םש תא ןילפאי ,ידאוו.דכי רהדת לש ימישכ
 ,"הריסמה תיירפס· לש "םילשכיה תרדממ ייניש אלל לטנ הר
ןיגש בהז שלכה היה ישארה הרכ ינא רושכ לעב שננר ,י  י ,ריהזמ יטל
 ... םישולשה תינש לש "וכמיליק" וימ ,יתפמיסי ישינא םנ יא

 ·תר n נ-ה רנא'זל הנעו •

m יח ,הנ ליה כתיעד רחאל קוידכ הנש םישמ  יגוממ גןמכ-שנ
 "םישלכ- ירפסל םידע ינאי ,הנדע יל תהיה ,"סירבןכמל" תורפסה
 ,"רוןוככ תניכ חצר"( רונ ה'תב לש מינאמירה .םירקכל םישדח

-לןוו לשי )"לופנת ווארה"( "פל ,יאי לש ),"תחפלס I כחו תוומ"
םשיע )יוםוןםק H ( יילפ tתם  • "דיו העפותל רנא'זה לסו סנמנרה תא י
ו .ייוענ לאתםר תיא  םירפסש לכלישמה יריטניכמיהק ירענוה רלא
פ הלא וכ- סכחםnןה ידצמ ישלבה נראי m להתגמ ,םיליעמ  העפת
ביאנ לא כלל איהש  רה םירפסה לכל ףתושמה .תילאיייירט יא תי

tריציןסה עםרק אוה ו  ייד ,רנרודב .םריקחנה לש היננה ימינ-אק
 סיניחה כרקמי ןידה· יכרוע תבשל ריכח ברמק יםחצח עדיש
 םידישחה סג םילרטנ ,המואה יגיהנמבי תסנ-כירכחנ יככחתהש
 '"פירפה ןיכמ ,הירטאיכיטפה יגרחמ :הסנה מדעמה ןם םפריס לש
נהאי תןבתרה מיוחבת ברד קיש הםיפ עלש םיייט  ישנא ויכמ ,תימ
 םלוב- קינ·ינכב תהד יגיהנמו םינברה יגיפח יא ,פטשמהו קיחה
 .הישפ לאל ,םיהיכג הוקתיי יוקלח לmכםה תייימד

 תאז תמיעלר ,"יתמרכ הלע- עשפכ דןשחה לוו סופיrרנאה
 ,תילבגמ רסחי לוכי·לכ-ןבוופןס- דןע אל :ש.מ'ו לש וםרדמה דרי

• 

."aל" 

 • • וובוירכ םוושינא תןנירטח לאם ,יאי-הרטיאנ טעבמ סרפיט אם יכ
ויחה הלילעה לש הקלח םנ  לנה ןמ יללה םינאםורכ תחפ תינצ
להשמ הלע הןת M י ,חוחה  תק m מ הניאש ,שפנה תלליע לש ק
 ינקירמאה ןתחיובה לש ייתטביקמ את ואכ שפחמש ימ תא ליוא

-בם ישכל"ה חא להעם אתז תמלעו רא ,ען 1 ליק m הזיייילטה מן
ברה ·נלסו"ה .ןאמור לש מדעלמ שע  תיביאנה ןחבויא תא דביא יע
יכבצ ·םבייליטי "םיעיזל הדקלח ם ייא ביש :םשימשה m כשמ  ע
ומה יתייטסילמי(א דרסי תינםת יתאר :כן-יריחש לא תריצ  "יהפ צ
ןצרמ הנתרחתה הטייהד ןמ עש -חפל גיהנ ןיאש מימקכ םנ ואכ תו
 ,םיילארטקלטניאה םינרחה מע הנמנ ןניאש ימ םג ,ןפיהלי ;ןש
-ברנ םניאש ,םייעבש םיטסובי בעלי שיגר רםבא לותנלהת ייווע

י רא ארנתו יםס  .המןלפנד

ב  יניא ,הנש סישיםח ץקמ יו.סוtס ,כריעה יכלןזהיה , m צק
 ימל נם דעויכו אלא ,ןלש ·בעייטהן בחוה יועהיל.וק אל קר והופ

ל <,כל יידכ מנהנ וניאס ע ןימה לש יומ צו סרבו  -נם . יינולס תח
נ וםחק ק זתר יעוהנ ,ל"ה ע רה תרלפר יכ ,הנקטנוה וול ביסס בוי -פ

קייצ ,םישלושה בmכש יםילשב"ה וול בfזהר תאריופול  רתםאt םד
םןיקבםn-,ןס "ירני הרMכןrו םכעחקר ,ה  תיכרהע תפחטה את י

לא תכרע.םו לש לסםה העדרה נוזל ,.רדטח םערבnב-םי  ·ינא-קה

ו זא תהיה יתשבלה תפחטה( תינ י ,הפיצר·יבלת העפת -זב אל אה

 ירחטפ דמעמל אל יליפאי שממ לש תיתירפס היצמיטיגלל הת
 לש תנרקממה צהייקה ויא, הזו הניחבה ומ .)סיפרטה קישב גיצי
 ךאי :ינייקע יפואכ יזה הזיתה תא ה(שקו '"יישכעי ןאכ· רנא'זה

 ,גשימה לש יסיטבהי טישפה ובומכ ,"סינומהל תןופס" ינינפל
ו הינפ אלא  אל :ייניש תילכת הזמ הז םיבישה ,םילהק לא תינמז-כ
 להיעלה תאי ינייצטנטה ירןדלבה הך� תא תירפסב םישפחמה
םניינעתמהו ילארטקלטניא רנתא םישפחמה לא םנו תיניציחה  י
ריי הריכזמה ,עהפות ןנינפל ת.כנרומה שפנה תליעלכ  .- תא ת

� 

-אק-אהל חירפטה לש וקיטריאית ומצעכ( קוא וטרבםוא לש-חיה
ינה יייוליב תא רשאם )תינינ  .סישלושה תוכשמ רנאיזה לש םייבא

 תקתרמהלבקה =
י הלבקהא תתקרמ, ןכ יפ לע ףא נה ןכ -לייהש תסיסנהי יםאת

-גש-הנשב m ציקי תא רציאהשי הנש םישיםח ינפל רנא'זה תא יד
הרח לס תיפיתק ןה תיפיקתה יתש :תונירחאה םיית  תימילא ,ד
ב :ייטימ סינןןי T: ןנדאן ןיצה גצינ והיתש  עיסשי עורק ץרכא רב
 ןיב ,יולימ אלמש וינ יכרתח כוטיק חדוא ות;נלפמהי םינלפה יוב
 '"רןנ ןינל םילטנימ ןינ ,םידרפטל םיזנכשא ןינ ,םויתלד םיינןליח
והת יתש ;הנידהמ תיתטאמ כר ייממ יפ  לנז ןנמימכ תחפיע תןפק
בלה תימבמ יזירגןליהי היצניזןטנ ררתה לש הצ  םרשמ קר אלי ,תכ
ןך n-ה םיקמ את ףיהחל "שםתר·הש  הלמהש םישמ נם אלא , 'I תנ

 ·םהי םיגיםזהפ תיטלק , ןאדיייה תיטקל- תנרקמוהי m ו ןשמח
 תופיקת i1 יתש .תיפרמה םיקמ תא םיכר לצא השרי- םינןמיק
רר הנהנה עדרבה תיניאפיתמ  ישיה שיא" לש השיחבת ,מהשל היא
ורפה ישלבהו( יהתויב רדס ילשיש םרלא ולחייבן "העשי ייניעכ  ת

לתה את פילה ייעש ,המוע  והיתש :)ןלש ירפראטמ כיסונימיכד מת
ב- םיריהם םייפגרמוד םןןן 1 יבש תינייפאתם בא  לש וירתיה וד
 חוככש לש ןתוצריייהכו םזמדוקה תירידה ןמ יידיהיה שארה·

m ןפש איה תענויהש ,תם -ועל תירפמכ ןיינע ןהל ויאי הוןחיה ח
ורהמ תנספח יא תיז ימ תגמת זיהל   .תיע

יט ףוט  סנמאה ,ןכ סאו .ארל ןכ ?יםיבועה לככ" לימרינ םע ,ף
 יזתיולמרנןה תרכזבי םינשה לב בnדייס בוי נזל וזםפנ אnמנז היוז

 ה'eסי-ךונ הדו, l ' :כהיער 8 חר הםוו :רןעד


