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על אגתה כריסטי אין מה להאריך. מספיק לומר שהיא כנראה הסופר/ת המתורגמת ביותר בעולם 
וספריה קבעו שיא במספר הספרים של סופר אחד שיצאו לאור. היא כתבה קרוב לשמונים וחמישה 
ספרים )המספר המדויק איננו ברור, כי יש קבצי סיפורים שיצאו בהוצאות שונות, מחזות, וכו'(. היא 
תורגמה למאה ושלוש )103( שפות, וההערכות הן כי לפחות שני מיליארד ספרים שלה הודפסו )יש 

הטוענים כי המספר קרוב יותר לארבעה מיליארד(.

בשנים האחרונות, בקצב של אחת לשנה לערך, מוציאה עם עובד את ספריה של כריסטי בתרגום 
חדש. את כולם כולל הספר הזה )בינתיים(, תרגמה מיכל אלפון. התרגום הנוכחי הוא עכשווי, נוח 
מאוד לקריאה, ומצליח להעביר את רוח הדברים לקורא הישראלי )נעיר רק שהספר יצא כבר בעבר 

בשנת 1976 בהוצאת מ.מזרחי תחת השם "רצח הקולונל"(.

הסיפור שלפנינו מתואר בקולו של הכומר בעיירה סנט מרי, השוכנת באזורים הכפריים של אנגליה. 
סנט מרי היא עיירה משועממת שדבר לא קורה בה, עיירה המורכבת מבתים עם גינות מטופחות, 
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על  דבר  כל  יודע  אחד/אחת  כל  שבה  עיירה  זוהי  מסביב.  חקלאיות  וחוות  אחת  כנסיה  משרתות, 
כל גבר/אישה, וזאת תודות לרשת יעילה להפליא של רכלנים/רכלניות. אצל כמרים אנגליים ניתן 
ממנו  צעירה  גריזלדה  גריזלדה.  בשם  ואוהבת,  יפה  לאישה  נשוי  אכן  קלמנט  לן  והכומר  להתחתן, 

בעשרים שנה, אך לא בהכרח אידיאלית לתפקידה כאשת כומר. 

גבאי  גם  שהוא  בעיירה,  העשיר  האיש  פרותרו,  קולונל  אשר  עד  )לאט(,  במסלולם  זורמים  החיים 
הכנסיה, וגם שופט השלום המקומי נמצא מת לחלוטין עם כדור בראשו )מאחורה, מה ששולל מייד 
שבדיוק  הכומר  של  העבודה  בחדר  הקולונל?  נרצח  והיכן  התאבדות(. 
קורה  סוף  )סוף  ושמחה  צהלה  מרי  סנט  והעיירה  אחר.  למקום  נשלח 
משהו(. כרגיל מסתבר שקולונל פרותרו לא היה כוס התה של אף אחד. 
ליתר דיוק, הרבה מאוד אנשים שמחו למותו ורצו בו. לאט לאט אנו למדים 

על יותר ויותר מועמדים/ות אפשריים והעלילה מסתבכת והולכת.

זהו הספר הראשון מספריה של אגתה כריסטי שבו הופיעה דמותה של 
גברת מארפל )היא מכונה בתרגום 'מיס מארפל', כדי להבהיר שמדובר 
באישה לא נשואה(. מיס מארפל חיה בסנט מרי כל ימי חייה, וידועה בתור 
קשישה טרחנית אבל חריפת שכל להפליא. וכדברי הכומר עצמו "מיס מארפל בוודאי לא יודעת 
בסנט-מרי- שמתרחש  מה  כל  כמעט  יודעת  היא  אבל  הגדול,  בעולם  החיים  על  דבר  וחצי  דבר 
ומייד". ולמרות שהיא איננה בלשית מקצועית, הרי "באנגליה כולה אין בלש שישווה לגברת רווקה 
נוספים בכיכובה של  יצאו עוד כשנים עשרה ספרים  זה  ולא צעירה שעתותיה בידה". אחרי ספר 
מיס מארפל, כמה קובצי סיפורים, ועוד סדרות טלוויזיה וסרטים. סביר להניח שאלה לא מיצו את 

הפוטנציאל ובעתיד יצאו עוד גרסאות מדיה נוספות.

אי אפשר שלא להתייחס להומור הדק והמעודן של כריסטי. ההומור הזה מרחף לאורך כל הספר. 
כך למשל מתייחסת גריזלדה אשת הכומר לרכלניות העיירה "מה שדרוש להן... הוא משהו קצת לא 

של ז מספריה  הראשון  הספר  הו 
אגתה כריסטי שבו הופיעה דמותה 
מרי  בסנט  שחיה  מארפל...  גברת  של 
קשישה  בתור  וידועה  חייה,  ימי  כל 

טרחנית אבל חריפת שכל להפליא. 

2



מוסרי בחיים. כך הן היו טורחות פחות לחפש חוסר מוסריות אצל זולתן". גם המספר עצמו מתייחס 
לכך ואומר "לפלא הוא בעיני איך אנשים לא גוועים כאן ברעב... הם כנראה אוכלים בעמידה ליד 
החלון כדי לא להחמיץ שום פרט". אבל כריסטי גם מתייחסת לצד 'החיובי' של הרכילות "רכילות 
בטלה היא אולי לא יפה ולא טובה, אבל לעיתים קרובות היא נכונה, לא?".למעשה, כמעט בכל 
עמוד יש לנו את אותם משפטים עוקצניים וחריפים. כאלו שמצד אחד מעוררים חיוך אצל הקוראים, 

אך מצד שני מביעים אמת שקשה לסתור אותה.

רוצחים  כריסטי  של  בספריה  אין  המודרניים,  המתח  מספרי  לכמה  בניגוד 
סדרתיים ו/או מטורפים למיניהם. אין צלילה לתהומות נפש האדם והתנהגויות 
אצל  זהות  למשברי  שגרמו  אבא/אמא  על  עמוקים  הסברים  אין  אפלות. 
העבריינים, אין תיאורי מין, ואפילו תיאורי האלימות מינימליים. מה שיש לנו 
מוסברות.  לא  תמוהות  בעובדות  משולב  'תמים'  רצח  סתם  הוא  כלל  בדרך 
לרצוח.  טובות  סיבות  שלכולם  מועמדים  וכמה  כמה  על  למדים  אנו  במקביל 
בסופו של דבר מפוענחת התעלומה בעזרת היגיון ואינטואיציה בהירים. כמעט 
תמיד מסתבר כי הרוצח/ת רצחו בשל מניעים פשוטים ומובנים ככבוד, כסף, 

מעמד וכו'.

על  אז  חלם  לא  אפילו  איש  שנה.  מתשעים  למעלה  לפני   ,1930 בשנת  לראשונה  לאור  יצא  הספר 
העשרים  המאה  של  המתוחכם  הפלילי  הזיהוי  ושאר  פינה,  בכל  אבטחה  מצלמות  ד.נ.א,  בדיקות 
ואחת. התחכום הגדול ביותר של אותה תקופה היה טביעות אצבע שקל היה להיפטר מהם )ניגוב 
אז.  נהוג  ימינו שונה לחלוטין ממה שהיה  בת  אין ספק שחקירה  יסודי של החפצים הרלוונטיים(. 
חקירת מז"פ יעילה הייתה מן הסתם מוצאת את הפתרון תוך מספר שעות, אבל כל זה איננו פוגע 

בקסמו של הספר.

המתח ב מספרי  לכמה  ניגוד 
של  בספריה  אין  המודרניים, 
ו/או  סדרתיים  רוצחים  כריסטי 
צלילה  אין  למיניהם.  מטורפים 
והתנהגויות  האדם  נפש  לתהומות 

אפלות. 
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לבושתי אוסיף כי כמו ברוב ספריה של אגתה כריסטי, לא הצלחתי לזהות את הרוצח האמיתי. זאת 
כמובן למרות שהרמזים היו מול עיני. בכל זאת, מיס מארפל יש רק אחת.

מומלץ לכל מי שאוהב את סגנונה של כריסטי, ולכל מי שרוצה לדעת מהו קסם ספריה עד ימינו אלו 
ממש, אך יתאים גם לכל אוהבי ספרי-המתח ולסתם אוהבי קריאה.
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