
יונתן יוֵבל - "מוטי מרציאנו, בלש פרטי", 
הוצאת הקיבוץ המאוחד 207 ,8 20 עמ'.

ניסיון מעניין ומשעשע לגייר את דמות הבלש האמריקאי מסוגת  יובל, הוא  יונתן  ספר המתח של 
ה-'פילם נואר', לארץ הקודש. מקליפורניה, היישר לפלורנטין בדרום תל-אביב. 

פיליפ מארלו, מייק האמר, לו ארצ'ר )ויש עוד רבים אחרים(, כולם גיבורים של ז'אנר זה שיש לו כמה 
'נערה עם  )ראו  נשים לתמונה  נכנסו  גבר, שכן רק לאחרונה  מאפיינים ברורים. הבלש הוא כמובן 
קעקוע דרקון' בטרילוגיית ה-'מילניום'(. הוא זאב בודד, ללא משפחה ומחוייבות, בגיל לא מוגדר 
שבין שלושים לחמישים, עם רקע מעורפל המרמז על מאורעות קשים בעברו. העולם שהוא מציג הוא 
עולם מייאש, שאין רבות לצפות ממנו. הוא ציני וקשוח אך רגיש לחלשים, מזלזל בחוק ובשוטרים 
בטוב.  יבחר  האמת,  בשעת  זאת  בכל  אבל  מוסר.  של  סמל  מלהיות  ורחוק  לעיתים(,  )המושחתים 
בדרך כלל משתלבת בעלילה אישה מסעירה ומושכת, מעין פאם פאטאל המסבכת אותו עד לצווארו 

)ויותר מזה(. 
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ממוזג  איננו  ומשרדו  לקוחות  כמעט  לו  שאין  בלש  מרציאנו,  מוטי  הוא  שלפנינו  הישראלי  הקשוח 
כלל  שזה  שבלי,  ומי  מזגן  עם  שחי  מי  בין  היא  האמיתית  "האפליה  ובלשונו:  התל-אביבי  בקיץ 
אותי במשרד המאובק שלי בבניין משרדים נטוש למחצה על גבול פלורנטין, שמבחוץ נראה כמו 
ספינה עתיקה שעלתה על שרטון בדרך לבלומפילד ואף אחד לא בא לחלץ אותה". אין לו לקוחות 
והבודדים שמגיעים נכנסים רגע לפני יציאתו ו/או באופן מקרי לחלוטין. פעם אחת הדפיס חבילת 
כרטיסי ביקור שבהם נכתב בטעות 'מרצינו' במקום 'מרציאנו', אבל הוא מחכה שייגמרו לפני שיזמין 

חבילה חדשה, ובינתיים הם לא נגמרו.

הספר כולל ארבעה סיפורים מעלילות מרציאנו. המשותף לכולם הוא לקוחות המבקשים ממנו לאתר 
אנשים שנעלמו בנסיבות חשודות. שלוש מהלקוחות הן כמובן נשים יפות 
ומסתוריות. בסיפור הראשון הוא נדרש למצוא בחור צעיר שנעלם לאימו 
ולאחותו, והסיבה לא לגמרי ברורה. בשני הוא נשכר כדי לברר מה קרה 
לאדם שלכאורה התאבד. בשלישי הוא נקרא למצוא תייר שנעלם, וברביעי 
הוא מתבקש לאתר לא פחות ולא יותר מאשר את אלוהים )זו לא בדיחה!(. 
העלילות מסתבכות במהירות, וכרגיל לא ברור מי נגד מי עד שלב מאוחר 
למדי, וההתפתחויות לא צפויות ומעניינות. למרות חוסר כישוריו הבולט 
של מרציאנו, הוא מפתיע בכל הפרשיות לטובה. כרגיל, לא ניכנס לפרטים 
כדי למנוע קלקלנים )ספוילרים בלע"ז(. נעיר רק שמגוון רב של דמויות עובר לפנינו, כולל עיתונאי 
חוקר מהזן שאיננו קיים, איש משטרה שהתייאש מהמערכת והפך להיות פצחן )'האקר'( להשכיר, 
אנשי שב"כ מוזרים שסרחו, בתי קפה ובארים שמתאימים לטיפוסים תל-אביביים ייחודיים, כתות 
'האדמו"ר  את  להזכיר  יש  ביניהם  ישראלים.  פשע  משפחות  וראשי  רוסיים,  אוליגרכים  מסוכנות, 
)הלא דתי( שחסידיו )בדרך כלל אוקראינים בגודל מקרר( מטעימים את מרציאנו מאגרופיהם יותר 

מפעם אחת )זה לא אישי, רק עסקים(.

במהירות, ה מסתבכות  עלילות 
עד  מי  נגד  מי  ברור  לא  וכרגיל 
שלב מאוחר למדי, וההתפתחויות לא 

צפויות ומעניינות. 
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כמה מוטיבים חוזרים שוב ושוב. כמעט תמיד מרציאנו מקבל את המכות ולא נותן אותם. ממספר 
השיניים שנפלו מהחבטות שקיבל אפשר להרכיב יותר מלסת שלמה )שלא לדבר על צלעות וסתם 
ידיים שבורות(. צרות הן לא רק המקצוע שלו, אלא בעיקר רודפות אותו. 
תמיד הוא מסתבך עם 'האנשים החזקים והלא נכונים' שמסוכן להתקרב 
אליהם, אבל בכל זאת הוא מציץ )ונפגע(. לעולם לא יתפשר על טובת 
לקוחותיו ולא יפגע כמובן בחסרי ישע. כמה מהטיפוסים מלווים אותו 
מהסיפור הראשון עד האחרון, חלקם אוהדים אותו וחלקם פחות, אבל 
עם כולם הוא מסתדר 'איכשהו'. הבקיאים בספרות הבלש האמריקאי 
יותר  תיאוריו.  את  יֹוֵבל  שאב  שמהם  במעיינות  בבירור  להבחין  יכולים 
מסצינה אחת קורצת למאורעות ידועים מספרים אלו, כולל מעין 'קרב' 

בין תושבי עיירה דרומית לבין חבורה של בריונים מקצועיים.

שאיננה  וחשיבה  בלשון  הקורא  את  ושוב  שוב  מפתיע  עצמו  מרציאנו 
מתאימה לאישיותו הרשמית )טעות שלא קורית בד"כ בבלשים אפלים 
העולם  לאלוף  ושוב  שוב  מושווה  הוא  הסיפורים  באחד  אמריקאים(. 
הפסיד  ולא  קרבות   47 שניצח  בכך  שנודע  מי  מרציאנו.  רוקי  באיגרוף 
אפילו באחד מהם )פרטיו בספר לא לגמרי מדויקים, ובכוונה(. במקום 
פילוסופיות  תובנות  ומעלה  החמישי'  'הנרי  על  מהרהר  הוא  אחר 
מפתיעות על חוסר האבחנה בין ניצחון להפסד. וכרגיל, קורא תיגר על אלה שאסור לנקוב בשמם 

ומוכה בהתאם.

העלילה בסיפורים איננה לגמרי קוהרנטית. לא תמיד אפשר להבין מה באמת קרה, והלוגיקה שלהם 
מעורפלת )בלשון המעטה(. ישראל אינה ארצות הברית וקשה מאוד להאמין לתיאורי קליפורניה 
של מטה בשכונת נווה צדק בתל-אביב. אך חוזקו של הספר אינו בעלילתו כי אם בסגנונו. הלשון של 

לגמרי ה איננה  בסיפורים  עלילה 
קוהרנטית. לא תמיד אפשר להבין 
שלהם  והלוגיקה  קרה,  באמת  מה 

מעורפלת )בלשון המעטה(.

בעלילתו א אינו  הספר  של  חוזקו   ך 
יובל  של  הלשון  בסגנונו.  אם  כי 
המשפטים  כאחד.  ואירונית  חצופה 
נושכים וציניים וכתובים היטב, הקריאה 

זורמת ומענגת, גם אם אינה ריאלית.
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יובל חצופה ואירונית כאחד. המשפטים נושכים וציניים וכתובים היטב, הקריאה זורמת ומענגת, גם 
אם אינה ריאלית.

המחבר, יונתן יובל כתב לא מעט סיפורת כולל ספר שירים, סיפורים קצרים שזכו בתחרות הסיפור 
הקצר של 'הארץ' ועוד. אולם בעיסוקו העיקרי פרופסור למשפטים ופילוסופיה באוניברסיטת חיפה. 
מקצועו זה מתבטא בספר. כך למשל מככב בו עיתונאי של עיתון בשם "קול העם", הוא מתפלפל 
בטיעונים שונים על שאלות הרות עולם )'יש או אין אלוהים'?(, וכמו כל פרופסור ראוי לשמו, מביע 
דעות נחרצות על נושאים שאיננו מבין בהם. אבל כל אלה דווקא מוסיפים לרעננותו של הספר שאיננו 

לוקח את עצמו ברצינות יתירה.

מומלץ למי שאוהבים ספרי בלש, במיוחד אלו החובבים את סוגת הבלש האמריקאי הקלאסית
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