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 כנושל כריהוטי אגאטה -או
 המו הד - ובלשארכיאולוג

 לרבים ארכיאולוגיים. באתרים להדריך קל תמידלא
 דונזמות, לאבנים להתחבר קשה המטייליםמן

 עבורם )זרשינזים. בשרידים הדלה בארצךבמיוהד
 לדבר' ל'משוגעים עיסוק אלא הארכיאולוגיהאין

 העבר. שיירי אחר באדישה לנבור האוהביםבלבד,
 הארכיאולוגיה ש"אין העוקצנית האופירהוזכורה
 כדי לעשות ניתן נזה האשפה..."ן של הנזדעאלא

 ושרתקתן בצורה ארכיאולוגי באתרלהדריך
 חשיבותו ועל התגליות על להדריך באיםכאשר

 הארכיאולוג של "הראש" את לתאר שיקום ישהנדרעירנ
 הבלש של תפקידו הבלש. של זה עם אותוולהשוות

 אשר וסיגנלים נתונים בעזרת תעלותיה לפעלההוא
 גם רבות, מבהינות הפשע. בזירת הפושעיםהשאירו

 השיוד'ם בעזרת זהה. בשיטה פועלהארכיאולוג
 לשחזר ושנסה הוא בשטה הקדמונים השאורואשר
 את ולהבון הקדומות בתקופות הה"ם צורותאת

 עם האדם בני של התמודדותם דרכי ואתשגועיהם
 הנזשטרה איש והן הארכיאולוג הן הסביבה.תנאי

 כדי שלהם ההיגיון ואת האינטואיציה אתמפעילים
h)yb5  לפניהם.1 העומדות התעלונזות את

 בלשית בצורהלהדריר
 להוביל עשויה הנזקצועות שלי ביןההשוואה
 באתרים ההדרכה לצורת באשר שעניינתלהיסקלה

 שהספרות ההנחה את לקבל אםארכיאולוגיים.
 הקורא, את המרתק ספרותי ז'אנר היאהבלשית

 של בצורה ארכיאולוגי באתר שהדרכה להלהניתן
 המיטיילים. את לרתק היא גם תוכל בלשיסיפור
 הן ומה הבלשית? הכתיבה של היסודות הםנזה

 בהוו )זשתנזש שהסופר הספרותיותהתחבולות
 היכולת האהרון. הרגע עד הנזתה שנזירת כל,ראשית
 מקרנות. על לשנזור ביכולת תלויה הקורא אתלרתק
 הקורא ותשאיר שהוא כזו, בצורה כואב הבלשיהרוגזן
 ולקרוא להנזשיר הרצון את הנזגביר ידיעה,בהמר
 כספת ספרותית מהבולה התעלונזה. לפענחעד
 בהקירה ההתקדשות היא הבלשית הנחפרותשל

 ושהווים הזו בשיטה עצביו. הבלש עם יהדהשפע
 לראש 'נכנס' כשהקורא אהה יחידה והבלשהקורא
 אכזבותיה על ההקירה, את ודרכו איתו הי חוקר,של

והצלחותיה.

 הבלשיות, הספרות הפכה הזדוע בקלות להביואפשר
 מאמצע התפתעה אשר הדשה יחסית ספרותשהיא
 אחדים בלשים ושאוד. פופולארי לז'אנר ה-19,המאה
 הול)זס שהלוק כגזו )זנזש, של תרבות לגיבוריהפכו
 הבלש הוא שהולנזס לראה ההריף. השכלבעל
 אלא אינה שדמותו אף על בעולם, ביותרהידוע
 העובדה דויל. קוט ארתור סר הסופר של דנזיונופרי

 לו כתגו ואפילו ושמשית, דנזות בבלש ראושרבים
 בייקר ברהוב ביתו את לראות ביקשו אוושכתבים
 חכם שהוקר הרב העליו את סוכיהה ),(,שבלונדון

 שיותר לציין, כזעניין הרהב. בציבור לעורריכול
 לא ומסקנות להסיק ביכולת הול)זנ( פיהןסכל
 רלוונטיים. ולא שוליים לכאורה ושפרטיםצפויות
 השיסוגל הארכיאולוג, של הכגזתו בדיוק hNTוהרי

 קדומות בתקופות האדם היי על ופסקנותלהסיק
 בשטה. שנתגלו הנזועטים השרידיםבעזית

 המפורסמת שהדמות נדמה הארכיאולוגיה במהוםגם
 ג'ונסן אינדיאנה היא הלא דנזיונית, היאביותר

 שיביטו תחת ההרפתקן, הארכיאולוג שלעלילותיו
 לציבורים גינזו שפילברג, סטיבן הנודע הבנזאישל

 כזרתק, כנזקצוע הארכיאולוגיה את לראותנרהבים
 והרפתקאות. מדעהמשלב

 להשתסות פירושו בלשית בצורה ארכיאולוגיהלהדריך
 הבלשי. הז'אנר של ספרותיות תחבולותבאותו
 "הגיבור" את לתאר פתורה, לא )זתעלונזהלהתחיל

 יהד להתקדם החידה, אהר המתחקההאיכיאולוג
 ושרידים נתונים "יפוש של המקצועית בעבודתואיתו

 של תהליך לאחר הפתרון אל יהד y'AA~lושהשטה,
 ומפתיעה. ולעתים הגיליתהקירה

ADAITההרודיאגי' ב'רובע - בלשית להדרכה 
 הבתים רובע הוא בירושלים השוב ארכיאולוגיאתר

 ומתהת הגנזצא השני, בית תקופת ושסוףה")זפוארים"
 הגוייתם ותקום זה רובע היה אנזנם הכותל'.ל'ישיבת

 בעיקר השרידים, אך האריסטוקרטיה, אנשישל
 המערבי' 'הבית הוא - לאתר שבכניסה הראשוןבבית

 IJnysa המבקרים. את בנזיוחד )זרשינזים אינם-
 ששת )זלהנזת "לאהר בלשית: בצורה להדריךהיא

 את לנצל ארכיאולוגים ביקשו ב-1967,אנזים
 העיקה העיר של שחרורה עם שנצרה הפזהזדנבת



 ווו=יונ,%[ ~3לגו%שבפו3

 מגמה זאת הייתה אושלם היהודי'. ב'ר~בעולהפר
 מאבק ב'רובע', נזיד לבלות שביקשו לאלהמלוגדת

 הייתה שהושגה והפשרה "הווה", נזול "עבר"של
 המל אביגד להגזן פרופ' ואכן, פיתום". בצד"הפירה

 בתים של שרידים גילה והוא הןה, בכזקוםלחפוי
 אפשר באתר, מבקרים כשאגחלו שגי. ביתנזתקופת
 על-פי וששטרה. בלשי לנזעין הופכים שאגולונזר

 אלפי לפני בביתם הדיירים השאירו אשיהלתולים
 או עשירימו האם היו. הם כוי לדעת עליושנים,
 השוב היה ונזה ושקצועם? היה נזה עליימלשנזא
 היונזיונזיימו הייהם הנקהלו איך לדעת לכל b'NAלהמל
 של 10פם היה )זה לנן יסבירו השרידים~האם

 הלתולים שנתגלה. הראשון בבית נתחילהדיירימו....
 כדי ותך השרידים את להראות שיש ))זובן כאלוהם

 מקוואות אנזבטיה, יפה, פספס גזים, בורותהסבר(:
 )זה עלילה. לקונזה הנזובילות ושדרגותמדרגות,

 בנזסגרת לכל שלא מזובן הדיירימו....". על לונזרנוכל
 לגנזה אך ההדרכה, נזערך את להנזשיך זוקצרה
 ההדרכה של רוחה לאפיין כדי הזה בפתיהשיש

 קבוצתו עם להתקדם הנזדריך יכול כךהבלשית.
 עוד תהלה כשכל ההרודיאגי', ב'רובע לביתגנבית
 אשר הקדנזולים, הדיירים תעלו)זת על כזעלייןפרט

 הירושלנזית, הכוהלית לאריסטוקרטיההשתייכן
 הגדולים. הכוחלים ששפרת נזבלי אולי, היו,ואפילו
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 כנושל כריפוטיי(1ג(וטה הישראלית ההווזה וכגלתה כאן )1969(. א' בשטמ הפייותליאשית
 בין עולה, לקרימינולוגיה הארכיאולוגיה ביןהקשר
 הבריטית הסופרת של הנזרתקת נזדנזותההיתר,

 לנזעלה היברה כריסטי כריסטי.1 אגאטההגדולה
 )זנזיליארד ביותר שלמזכיו בלשיים, רונז7יםנזשבעים
 להנזישימ בקרוב ותורגנזו האנגלית בשפהספרים
 לגיבורים הפכו הספרותיים חוקריה ושבין שנייםשפושן

 ~הקשישה פאין הרקול הבלגי ההוקר הם שם,יידועי
 ומהביוגרפיה ידוע כל-כך לא פרט ואיפל. סיסהאשלייה

 ושקצוע את ושאוד אהדה שהסופרת הוא כריסטישל
 הבריטי הארכיאולוג היה השלי בעלההארכיאולוגיה.

 Mallowan) ,(SirMax ומלווין ~op סרהגודע
 ובנזיוהד אבילו, אברהם של עירו באור, הפראשר

 של צבאי מרכז שהייתה שבנזסופוטנזיה,בלינזרוד
 הספירה. לפני התשיעית בנזאה האשוריתהנזמלכה

 ההפירות, באתרי ששררו הקשים התנאים אףעל
 והשמתפה ובעיראק, בסוריה לבעלה כריסטיהתלוותה
 בצילום היתר בין ההפירה, בעבודות פעילהבצויה

 עם אמצעי חבלתי שהמפגש ספק איןהתגליות.
 בארכיאולוגיה הנזשפמתית וההתעליילותהישזרה
 הארצות של הלופים הספרותית. יצירתה עלהשפיעו
 גלם הומר היוו בנזסעות שפגשה והאנשיםבנזזרה
 הידועים רונזגיה נזבין לדוגנזה, היוצרת. שלבידיה
 קשור אשי אחד זכור קולנועי לעיבוד זכואשר

 אקספרס". ב'אוריינט "רצה לנזזרמ: הסופרתלנזסעות
 את ומובילה הייתה אקספרס" ה"אוריינטרכבת
 ההנזיפך nyloJ קולסט7טילופול. ועד ושלונדוןהנסעים
 בחורף אקספרס". ה"טאורוס ברכבת הייתהלבגדאד

 בגלל לאנגליה. כשילווה כריזמטי מורה 1931 שעתשל
 נתקעה ליוון, ושרכיה בין ברזל ומסילות כזעלשטפולות
 אמדים. יעזים בנפשר הפראנה(-אירופאיתרכבת
 הגודע. הרוגזן לעלילת היקע את היווה הזההאירוע
 העלילה כתיבת gy השפיע אשר הלוטףהאירוע
 השיהולל הטייס של הישלוק של והרצה ההטיפההיה

 האוקיילוס את החוצים ראשון ליגדברג,צ'ארלס
 נזקם. לבעל, הוקדש הרומן יחיד. בטיסתהאטללטי

 קולנועית לגרכ(אות זכה הוא גם אשר לוטףרוגזן
 הוא לספר הרקע הגילום". על ")זנת הואאהדות
 שלי ב-1933. הנילוס על ובעלה כריסטיהפלגת
 הארכיאולוגיה את ההשלבים היחידים אינם אלהספרים
 בלשית. לעלילה כרקע במזרה ההתעליינותואת

 בעיר מתרחשת הנזוויע" עם "פגישה הכ(פרעלילת
 ביקור בעקבות נכולב הספר פטרה. הקדומההעבטימ

 הספרים בשלושת הירדן. בעבר A~yll כריסטישל
 פוארו, הרקול היהיר הבלגי הבלש נזככבהאלה
 שלו" האפורים הנזוח תאי את "להפעיל ידעאשר
 הרצח. כזקרן של הגולןבפתיון

 ולהן סבוב סובבת הסוף" אילו ב"הנזוותהעלולה
 משופת על מתבססת והוא העתקה, בתצרוםהמתם

 אהד של הנהיות הנזכילים מצרן, בקבר)זכתבום



* ע84ששיש!שפשתנית  גיבורי מזכירים ב)זסופוטנזיה" ב"רצה לבגין.הכוהים
 השתתפו בהו באור, ההפירות של הדמויות אתהסיפור
 "לחבריי שמוקדש הספר, עלילת ובעלה.כרינ(טי

 באתר מתרחשת ובמוייה", בעיראקהאיכיאולוגים
ארכיאולוגי.

 בשילוב מסתכם בררח הנזקצועות שני בין הקשראולם
 אלא כריפוטי של הבלשים בעלילותהארכיאולוגיה

 שהסופרת לומר ליה הנזשותפות. בהשיבהבשיטות
 שצורות הבינה הפורה הקרינזינלי הדנזיוןבעלת
 הרקול דונזות. הארכיאולוג ושל הבלש שלעבודתם
 ב"מוות כזודה כרי)(טי, של הספרותי גיבורהפוארו,
 ארכיאולוגית בהפירה ושביקור רבות שלנדר הנילוס"על

 עסקו ושלווין סר ובעלה כריסטי שאגאטהושתברר
 היו שלהם היכולות אר שונים במקצועותאנזים
דוסיות.

h"O~lDy כרי)(טי של ההומוריסטיות האמרות אחת 
 הערר מזדקנת, שאני "ככל בעלה: עם 'D'Ohאודות
 לוותר נוכל כך עולה...ן הארכיאולוג בעלי בעילישלי
 אגאטה שבה בצורה להדריך נתחיל שאם אנהל,גם

 יעלה הארכיאולוגי האתי של ערכו כתגה,כריסטי
 הנזטיילים...בעיני

 לעבודתלוג לל לו
 רוני הארכיאולוג כתב במשטרה פלילי לזיהוי הנזהלקהאיש
 תל-אביב, דביר, הוצאת לאיכיאולוגיה., .הזמנה בכפיורייך
 אר דבריו. את לצטט זאת במסגרת נוכל לא 93. עמ')199,

 hr. תעניין לנזקור לפנות )זוזנזןהקורא

 בהחילו) הוצגה והמזרח. כריסטי -אגאטה על נודדתתערוכה
loo~הרעיון על בחלקה ושבוססת הכתנה שבשווייץ. בבאזל 
 גם ועונגת להיוון אמורה התערוכה זו. תערוכה ואתוךהעולה
 ובלונדון.בברלין
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 למורים ומתודיקה סדנאות ואעביר הכותב - פיינריוןאוריאל

ולנזדריכים.

נוקזו
 ונסן-~

 של בשירו המוזכרות האדנזות על הוקנזה אשר לראשוגומ"ראשונה
 הגאון. החיותמלר

 יבשות. תאויד רגליה - במישור הגיאוגרפי שתחונזה אףעל

 "הידוע.'. של שערו יקדם פניר את - בה לבקר תחפוץאם

 איאובה". של ל"שירו "yeA-' -והיא
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