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 יצה לארון הקודשהפרתעלומת  :2פרק 

כמעט עד הצהריים, נדמה היה שהחלום שלי בדרך להתגשם. אני עומד לעבור יום שלם של חנוכה בנחת, 
בלי פשעים ובלי תעלומות. אמיל, שרלוק ואני טיילנו בשדרה השקטה לחלוטין, ובאופן מפתיע ובלתי צפוי, 

 לא קרה לנו שום דבר מפתיע ובלתי צפוי. שום אתגר בלשי לא נראה בסביבה. 

לעוזרי הנאמן אמיל, שעקב בדריכות אחרי תנועתו של  "מסתבר   לנוח קצת, כשרוצים", אמרתי  שאפשר 
 נחליאלי בין העשבים. "לא תמיד התעלומה רודפת אחרי הבלש". 

 "אני מסכים, אם כי זאת לא חוכמה", אמר אמיל. "היום שבת, אנחנו ממילא לא עובדים". 

לענ  אותנו  מזעיקים  "לפעמים  אמרתי.  מדויק",  חיים  "לא  של  דחופים  במקרים  כשמדובר  בהולים,  יינים 
 ומוות".

חיים  של  עניין  דחוף!  מקרה  "הצילו!  מבוהלת.  זעקה  השדרה  את  החרידה  ולפתע  שניות,  שתי  עברו  לא 
 ומוות!"

 בפעם הבאה שאני רוצה קצת שקט, תזכירו לי בבקשה לא לדבר. 

 אתגר חנוכה 
 של בלק הבלש

 
 כתב: חיים אקשטיין

 אייר: דביר מימון
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, זיהה שהזעקה באה מכיוון בית הכנסת  רצנו בעקבות הזעקה. שרלוק, כלב הגישוש בעל האוזניים החדות
הסמוך, וכחץ מקשת הגיע לנקודה. רצנו אחריו, עד שראינו מולנו אישה מבוגרת ומבוהלת, שעומדת ליד  

 פתח בית הכנסת וזועקת לעזרה, ולידה אדם מבוגר ששרוע על הרצפה בלי תזוזה.

ר לנו? זה דחוף, עניין של חיים  "אתה בלק הבלש, נכון?" שאלה האישה הלחוצה. "אתה יכול בבקשה לעזו
 ומוות!"

"גברתי", אמרתי, "אני מתנצל מעומק ליבי, אבל אני אכן בלש. לא רופא, לא חובש, ולא בעל מקצוע אחר  
 שיכול להציל את בעלך". 

"אתה יודע לתפוס גנבים?" נשמע לפתע קול חלוש מתחתינו. היה זה קולו של האיש השרוע על הרצפה. 
 לי מה להגיד, איתור גנבים הוא המומחיות שלי.   עכשיו כבר לא היה

 "במה אנחנו יכולים לעזור?" שאל אמיל בדאגה. 

 "שמי יוספה, ובעלי זרח הוא הגבאי של בית הכנסת", סיפרה האישה. 

 "באמת? לא ידעתי!" קרא אמיל.  

ת הכנסת, גבאי  "גם אני לא ידעתי עד הבוקר", אמרה יוספה, "וגם זרח עצמו לא ידע. על פי החוקים של בי
 אינו יכול להיות מעל גיל שמונים". 

התבוננתי בזרח האומלל שעדיין היה שכוב על הרצפה. "הוא לא נראה לי בן שמונים. כלומר, אם כן, הוא 
 נראה צעיר לגילו..." 

יוספה להסביר. "פרץ הוא הגבאי הקודם, שרק  ניסתה  זרח בן שמונים, פרץ בן שמונים",  "לא, לא בעלי 
 זכר שיש לו יום הולדת שמונים". הבוקר נ

 "איך זה יכול להיות?" התפלא אמיל.  

רק אחרי  לכן  גם שבת מברכין.  חנוכה,  גם  "גם שבת,  יוספה,  יודע", אמרה  "זו שבת עמוסה מאוד, אתה 
התפילה הוא נזכר שיש לו יום הולדת... נו, את זה אני יכולה להבין. הבעיה היא שפרץ מקפיד כל כך על  

שהוא לא חיכה אפילו לצאת השבת, ופרש מיד מתפקידו. זרח, בעלי הצדיק, שבמקרה עבר   התקנות, עד 
 בסביבה, היה היחיד שהסכים לקבל על עצמו את התפקיד, אף שהוא בכלל אינו מתפלל בבית הכנסת הזה". 

ר  ניסיתי לעבד את הנתונים. "אז את אומרת שזרח בעלך התמנה לגבאי רק הבוקר", אמרתי. "ואיך זה קשו
 לתפיסת גנבים?" 

 "גנבים..." נשמע שוב קולו החלוש של זרח מתחתינו. "גנבו ספר תורה..." 
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"מה?!" נזעקתי. כלומר, שמחתי בליבי על שסוף סוף התעלומה הזאת מתחילה להיות מעניינת, אבל מובן  
הנשים.  שהייתי מעדיף לטפל בגנבה של כסף, טלפון נייד, אפילו מאגר של סוכריות טופי שנגנב מעזרת  

 גנבת ספר תורה היא כבר פשע חמור ביותר. לפחות עכשיו כבר היה ברור מדוע הגבאי הטרי התמוטט. 

 "אל דאגה", אמרתי, "אנחנו נתפוס את הגנב". 

 ניגשנו מיד לדלת בית הכנסת כדי להיכנס. הדלת הייתה נעולה.  

 "מאכזב", הצטער אמיל. 

הד זאת  ובכל  גנב,  כאן  "היה  אמרתי.  נכנס  "מעניין",  שהגנב  אומר  זה  נעולה.  לת 
פנימה דרך פתח אחר, או שאולי הוא הצליח להעלים את ספר התורה בלי להיכנס 

 כלל לבית הכנסת. מכל מקום, להיכנס לבית הכנסת זו לא בעיה". 

 "איך ניכנס?" שאל אמיל. 

 "זה בסיסי, אמיל", אמרתי, "הגבאי פה לידנו". 

לזוז ממקומו, אבל המפתחות בלטו  ויוספה. זרח עדיין לא היה מסוגל  חזרנו לזרח 
מכיס חולצת השבת שלו. אמיל שלף את צרור המפתחות מהכיס. "איזה מפתח הוא  

 של הדלת הראשית?" שאל.

,  11:00היום, בשעה  "מאין לנו לדעת?" שאלה יוספה. "זרח קיבל את המפתח רק  
יום   לו  שיש  נזכר  פרץ  אז  רק  הכנסת.  מבית  יצא  כבר  המתפללים  שאחרון  אחרי 
הולדת, ובעלי היקר במקרה עבר פה. הוא הספיק לפתוח את בית הכנסת רק פעם  
אחת, כדי להכיר את המקום שעליו הוא אחראי מהיום והלאה, וגילה לחרדתו שחסר  

 תורה אחד".ספר תורה בארון הקודש. יש רק ספר 

נכנסנו לתוך בית הכנסת. בפנים לא היה שום דבר חשוד. בחלון, בצד הדרומי של בית הכנסת, עמדה חנוכיה  
היו מונחים  נרות שעווה, כנראה מהדלקת הנרות של אמש. על כמה מתאי המתפללים  עם שאריות של 

 סגורים.סידורים. סוכריה אחת התחבאה בפינה מתחת לאחד הספסלים. כל החלונות היו 

"לא רק הדלת סגורה, גם החלונות", אמרתי. "לגנב הייתה כנראה דרך מקורית במיוחד לחדור פנימה. אולי  
 דרך הקומה למטה?" 

 אמיל הביט סביבו. "לא ראיתי כאן שום מדרגות, לדעתי אין לבית הכנסת הזה שום קומה למטה". 

א הצליח להיכנס מהקומה למטה אף שאין ייתכן שהו  –"אם כן", הסקתי, "הבלש שלנו מתוחכם עוד יותר  
 כלל קומה כזאת". 
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כיוון שחוץ מהחלונות הסגורים לא מצאנו שום ממצא ברחבי בית הכנסת, לא נותר לנו אלא לבדוק בארון 
הקודש עצמו. הארון היה נעול גם הוא. אמיל לקח את צרור המפתחות, וחיפש ביניהם עד שמצא את המפתח  

 המתאים לארון. 

רציני ממש", אמרתי תוך כדי חיפושיו של אמיל, "הוא הצליח לפרוץ לארון נעול. או שאולי...    "הגנב הזה
 הוא הצליח להשיג לעצמו מפתח של בית הכנסת, לפתוח את הארון ולנעול אותו שוב..." 

פתחנו את ארון הקודש, ולעינינו נגלה ספר תורה מעוטר ומקושט. על ראשו עמד כתר, ובנוסף היו תלויים  
 "פרשת השבוע".   –, ושלט עשוי כסף גם הוא מכסף קריאת התורהשל יו "אצבע" על

  "ספר התורה כאן", אמר אמיל, "יכול להיות שהגנב חזר בתשובה והחזיר אותו?" 

"הכוונה כנראה לספר התורה השני של בית הכנסת", אמרתי. "יוספה אמרה שנשאר רק ספר תורה אחד.  
 י הוא שנגנב". אם אני מבין נכון, ספר התורה השנ 

 "אז למה הוא לא לקח גם את הספר הזה?" שאל אמיל. 
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זו כנראה משימה מאתגרת גם בשביל הגנב המוכשר שלנו",   –"להימלט מבית כנסת נעול עם שני ספרי תורה  
 הנחתי. "מה שכן, כדאי לבדוק שלפחות ספר התורה הזה נשאר שלם". 

אני גם לא סופר סת"ם. בכל זאת    –מקצועות שאני לא  כאמור, אני בלש ולא רופא או חובש, ובנוסף לכל ה 
 פתחתי מעט את הספר כדי להציץ פנימה. זיהיתי שהוא מכוון על ספר במדבר.  

 "מה אתה אומר?" שאל אמיל. "לדעתך נצטרך להזמין אחרי שבת בדיקת סת"ם?" 

הסיפור   כל  בדיקה.  סתם  שבת  באמצע  עושים  "אנחנו  אמרתי,  דעתי",  את  שואל  אתה  סתמי  "אם  הזה 
 לחלוטין". 

יצאתי מבית הכנסת, ואמיל אחריי. ניגשתי לזרח השרוע וליוספה המודאגת, ואמרתי להם בקור רוח: "אתם  
 יכולים להיות רגועים". 

 "מצאת את הגנב?" חרק קולו החלוש של זרח. 

גנב, אבל "לא", אמרתי, "מפני שמעולם לא היה כאן גנב. אתה חשבת שהיו כאן שני ספרי תורה ואחד מהם נ
מתברר שבבית הכנסת הזה יש רק ספר   –ותחילת הלכה כד    –לפי קיצור שולחן ערוך סימן קלט הלכה כג  

 תורה אחד". 

 

 כיצד ידע בלק שבבית הכנסת יש רק ספר תורה אחד?


