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 תעלומת דמי החנוכה הגנובים :1פרק 

 אמרתי.  ,"האמת היא שאני דווקא מחבב את המולעת"

 היא מעוררת בי סלידה, בדיוק כמו התולעת", אמר עוזרי הנאמן אמיל.  "איך אפשר לחבב אותה?

ברורים בין השתיים", העיר ידידנו ד"ר דירק סווירק. "לתולעת יש נטייה טבעית לחדור לתוך  "יש הבדלים  
 פירות וירקות, ואילו המולעת מעדיפה סופגניות בעיקר".

 "אגב סופגניות", אמרתי, "תביא לי עוד אחת, ותבדוק שאין שום מולעת בפנים". 

י נתקל בתעלומה חדשה, ואף פעם אין לי פנאי  כל יום אנ ב השנה החלטתי שאני לא פותר תעלומות בחנוכה.  
לנוח קצת. כשד"ר דירק סווירק הזמין אותנו להדלקת נרות בביתו, דרשתי קודם כל שלא ידבר איתנו על  

כמובן,  שום תעלומה. אם אפשר, עדיף אפילו שידבר איתנו על ההפך מתעלומה. ומה ההפך מתעלומה?
 המולעת. 

 אתגר חנוכה 
 של בלק הבלש

 
 כתב: חיים אקשטיין

 אייר: דביר מימון
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יד הנרות, הבטנו בנוף הנשקף מביתו של סווירק שבקומה העשירית, בהתחלה זה הצליח לא רע. ישבנו ל
התעלומה   –אכלנו ושוחחנו להנאתנו. אולם למרות כל מאמצינו לא לעשות שום מאמץ, אין מה לעשות  

רודפת אחרי הבלש. בדיוק כשעסקנו בשאלה מה גרוע יותר מהמולעת בתפוח, שיחתנו נקטעה פתאום בידי  
 "ר סווירק, יהודה ויהודית. שני ילדיו הקטנים של ד

 "אתה בלש, נכון?" שאלה יהודית. 

כי באירועי   כן", אמרתי, "אם  "לרוב 
הסבה   לעשות  נוהג  אני  חנוכה 

למיקרו אני  ־מקצועית  כרגע  ביולוג. 
חוקר את השפעתה של התולעת על  

 זוחלים אחרים בסביבתה". 

בדיוק   "כי  יהודית,  אמרה  "יופי", 
 אנחנו צריכים בלש". 

  הבטתי בד"ר סווירק בעיניים נזעמות 
"ילדים יקרים, לא באתי הנה    וציינתי:

 כדי לעבוד". 

"לא צריך שתעבוד", אמר יהודה, "רק 
 שתגיד שיהודית משקרת". 

"כמה   בבנו.  סווירק  נזקף  "יהודה!" 
על   כך  לדבר  לא  לך  אמרתי  פעמים 

 יהודית?" 

לא זוכר. בכל מקרה, אמא אמרה את זה יותר "אהמ... מאה שלושים ושבע. או מאה שלושים ושמונה, אני  
 פעמים". 

 "אני לא משקרת", התגוננה יהודית, "זה יהודה שמשקר!"

"אין צורך שתאשימו זה את זה", ניסה עוזרי אמיל להרגיע את הרוחות, "בשביל זה אנחנו כאן. תפקידנו  
 כבלשים הוא לזהות מי דובר אמת ומי משקר. כעת ספרו לנו בבקשה מה קרה". 

חרי שחילק לכל א", אמרה יהודית. " כשדוד יוחנן בא לבקר אותנו, והביא איתו דמי חנוכה"הכל התחיל  
יקבל תוספת   –, הוא אמר: 'עכשיו אשאל אתכם שאלה על חנוכה. מי שיידע  בשווה  שווה  אחד דמי חנוכה

 . "אני עניתי על השאלה נכון, וקיבלתי חמישה שקלים . 'של חמישה שקלים לדמי החנוכה

 "כל הכבוד", אמר אמיל. 
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בכלל לא מגיע לה כבוד", התערב יהודה בסיפור, "יום לפני כן הם עשו הצגה בכיתה, והיא הייתה בתפקיד  "
 כמה". ו'מי לה' אליי'. זאת בכלל לא חמתתיהו, לכן היא ידעה שמתתיהו צעק 

 העיקר שידעתי".  "מה זה משנה?

אני אולי בלש, אבל  ם?  כריע למי מגיעים חמשת השקלי"רגע אחד", ניסיתי להבין, "אתם מצפים שאנחנו נ 
 בטח לא שופט". 

"לא צריך שתהיה שופט", אמר יהודה, "כי אני כבר הכרעתי שאני צודק. אבל יהודית לא הקשיבה לי, לקחה  
 בשקית והלכה להחביא אותם".   םאת המטבעות, שמה אות

לא   "כי הם שלי!  יהודית,  את  "באמת החבאתי אותם", אמרה  לי אותם, אז שמתי  יחטוף  רציתי שיהודה 
 השקית של המטבעות על העציץ שעל אדן החלון". 

 "ויהודה לא ידע שהם שם?" שאלתי. 

"חשבתי שהוא לא יודע", אמרה יהודית, "עד שהבוקר הלכתי לתומי ברחוב של הבניין שלנו, ופתאום עיניי  
עות שלי מהעציץ! צעקתי לו שיחזיר אותה  קולטות את יהודה מטפס על החלון, ומוציא את שקית המטב 

 למקום, אבל הוא לא הקשיב". 

פניו של סווירק, שנמצאות בדרך כלל במצב רגוע ושלו, האדימו לפתע כמו ריבה של סופגניה. "יהודה?! 
 אתה טיפסת על החלון?!" 

 "לא טיפסתי על שום חלון!" התגונן יהודה. "אמרתי לכם, היא משקרת!" 

 לדבר כך על אחותך!" המשיך סווירק לנזוף בבנו. "די, הפסק 

לא   ,או מאה שלושים ותשע  . מאה שלושים ושמונהאז  "
 זוכר". 

"טוב, ילדים, אני מציע שלא תטרידו עכשיו את אורחינו 
הבלשים", אמר סווירק וניסה להירגע, "נטפל בזה אחר 
כך. מצטער, בלק ואמיל, בדרך כלל הילדים שלי אינם 

 ינם מטפסים על חלונות". מפריעים, וגם א 

"זה בסדר", אמרתי, "אינך צריך להתנצל. וגם אינך צריך  
לכעוס, הילד שלך לא טיפס על שום חלון. לפי קיצור  

אין לך סיבה לדאוג,    –שולחן ערוך סימן קלט הלכה ח  
 אם כי יש לציין שבתך התחכמה וניסתה לעבוד עלינו". 

 ? כיצד ידע בלק שיהודית משקרת


