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 םמוזיאון הסביבוניתעלומת  :4פרק 

"הסביבון החמישה עשר שלי היה מיוחד מאוד. הוא היה גדול. למעשה הוא היה קטנטן ומכוער למדי, אבל  
ה'נס' וה'פה' היו מחוקים    . קראו לו 'היה גדול' כיוון שהאותיות היחידות שהיה אפשר לזהות בו היו ג' וה'

 לגמרי". 

ילדותו, בזמן  תאמיל המשיך ל למוזיאון הסביבונים. הוא  אר באוזניי את כל הסביבונים שלו מאז  שנסענו 
התרגש מאוד מהעניין, וגם שרלוק הצטרף לנסיעה בשמחה, אחרי שאמיל שכנע אותו שבטח יהיה שם סביבון 

ללא   ,אני הסכמתי לנסיעה רק כדי שיהיה לנו יום אחד שקט של חנוכהבצורת חתול שאפשר לרדוף אחריו.  
ני זה שנהגתי, ופחדתי שבסביבון השישה  במהרה, כיוון שא  את סיפוריו  יפסיק  מילאתעלומות. קיוויתי ש

 רדם.י עשר אני א 

אני   –ה אוכל לדעת אם רק אני אינני מתעניין בסביבונים, או שמא להפך  ארתי לעצמי שכבר בכניסה לחני י ת
את  חג.  של  לסמל  הפך  פשוט שבמקרה  ממשחק  שלו  בהתלהבות  דופן  יוצא  אמיל  ואילו  טובה,  בחברה 

רבים הטריחו את עצמם לחזות ה בקלות, משמע שלא  אפשר למצוא חניהשאלה הזאת יהיה קל לפתור: אם  
  –יה, התברר שבלתי אפשרי למצוא מקום בין המכוניות, וזאת מסיבה פשוטה  בסביבונים. כשאכן הגענו לחנ

 לא היו שם מכוניות. 

 אתגר חנוכה 
 של בלק הבלש

 
 כתב: חיים אקשטיין

 אייר: דביר מימון
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כל העולם. כפי  המכונית שלנו הייתה היחידה בחניון. איש מלבדנו לא הטריח את עצמו לראות סביבונים מ
שחשבתי, למה שעוד מישהו בעולם יתעניין בסביבונים? לאמיל, מכל מקום, זה לא היה אכפת; ברגע שחנינו, 

 הוא ניתר ממקומו היישר אל מוזיאון הסביבונים. 

אלא גם המוזיאון עצמו ריק. לא היו בו סביבונים   –ה של המוזיאון ריקה  למרבה הפלא, התברר שלא רק החני
ום אמנם נראה כמו מוזיאון, היו בו שלטים יפים, ואפילו זכוכיות שניכר היה שמשהו אמור לעמוד כלל. המק

 מאחוריהן, אבל לא עמד שם כלום. 

 "לא נעים לי לומר לך, אמיל יקירי", אמרתי בעדינות, "אבל נראה שאין פה..." 

 לום". "לא רק שאין פה", אמר אמיל בקול רועד, "אין גם נס, וגדול, והיה. אין כ 

 אכזבה כיסתה את פניו של אמיל. גם שרלוק נראה מאוכזב, לאור העובדה שאין במקום סביבון בצורת חתול.  

 רר בבכי. אמיל התגבר על אכזבתו, ופנה אליו. י בצד ישב איש אחד ומ

 "סליחה, אדוני", אמר אמיל, "הגענו למוזיאון הסביבונים". 

כאן מוזיאון הסביבונים. עכשיו צריך לעשות מוזיאון לזכר מוזיאון  "מוזיאון הסביבונים... אהה! מוזיאון... היה  
 הסביבונים..." 

בהלה אחזה בי. אם יש דבר שעשוי לשעמם אותי יותר ממוזיאון על סביבונים, הרי זה מוזיאון לזכר מוזיאון 
 על סביבונים. הבנתי שאין ברירה, אני חייב לדאוג שזה לא יקרה. 

, "סליחה על השאלה, אולי אני נוגע בנקודה כואבת, אבל... אתה אומר שהיו  "אדוני", פניתי לאיש גם אני 
 פה סביבונים? משהו פה היה?" 

 "לא רק פה היה, גם נס גדול", אמר האיש בבכי. "אבל במקום לשאול אותי, עדיף שתשאל את גילי". 

 "מי זה גילי?" שאל אמיל. 

חשבתי  לרגע  האוויר.  את  מילא  חדשה  תעלומה  של  חריף  החשש   ריח  אבל  לזה,  להיכנס  ולא  להתקפל 
 המוזיאון היה חזק מדי.  לזכרשאמיל יגרור אותי למוזיאון 

ההמצאה  תהיה  מה  מדעתי.  לצאת  שלא  התאפקתי  ואני  האיש,  יילל  הגולות",  מוזיאון  מנהל  הוא  "גילי 
 ? קליקסה  הבאה? מוזיאון הקוביות? מוזיאון

 י מצליח פי שניים ממנו". "כבר כמה שנים הוא מקנא במוזיאון שלי, כי אנ

 "באמת?" התפלאתי. 
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"כן. אצלו יש מבקר אחד בשנה בממוצע, ואצלי יש שניים. הנה, עכשיו הגעתם שניכם, ועם הכלב זה אפילו 
 שלושה. בכל מקרה, כנראה הפעם הוא ניסה לחסל את העסק שלי, וגנב את כל התכולה של המוזיאון!" 

 לתי. "אתה בטוח שזה הוא? יש לך ראיות?" שא 

 באמת", השיב האיש, "למה שעוד מישהו יתעניין בסביבונים?"  ,"נו

 

 

גם במוזיאון הגולות, שעמד מעבר לכביש, החניון היה ריק לחלוטין. ליד הדלת, גלויה וחשופה לעין כל, 
בין  וצורות.  צבעים  בשלל  גולות  אלפי  עשרות  פנינו  את  קידמו  פנימה,  כשנכנסנו  גדולה.  חנוכיה  עמדה 

 ת עמד אדם מבוגר עם מברשת, וצחצח כל גולה בקפידה. הגולו

 "סליחה, אדוני, זה מוזיאון הגולות?" שאל אותו אמיל. "איזה מקום גדול..." 

 "לא גדול, לא נס, לא היה ולא פה. זה לא מוזיאון לסביבונים, זה מוזיאון הגולות של גילי". 

 "ודאי", אמרתי, "הרי בשביל זה באנו, כדי לראות את מוזיאון הגולות המפורסם. כמה שנים הוא כבר קיים?"

 ון הגולות". "אוהו, זה סיפור ארוך", אמר גילי, "למעשה אפשר היה להקים מוזיאון שלם על מוזיא

מיותר לתאר לכם איזו הרגשה עברה בגופי לשמע הרעיון. בינתיים גילי כבר שלף אלבום מאחד המדפים, 
רוח הייתה   וה. וואו, איזוהראה לנו תמונה ישנה. "זה מוזיאון הגולות של גל בגלגולו הראשון. זה היה בגיל  

 שם, הגולות עפו כל הזמן לכל הכיוונים". 
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רואים? גם אז  וכח. בתמונה נראה צריף ישן, שבתוכו הרבה גולות וחנוכיה אחת. "עם תמונות קשה להתו
 . "היה חנוכה. אני מקפיד מאוד על הלכות חנוכה, שתדעו לכם. לפני כמה שנים עברנו לפה

 "תגיד", שאלתי, "יש לך קשר למוזיאון הסביבונים שממול?" 

גילי. "אני לא יודע איך אפשר לדבר על שנינו "אתם מתכוונים לעסק הכושל שקורא לעצמו מוזיאון?" לגלג 
 באותו משפט. תראה, רק השבוע הגיעו אליי שלושה מבקרים, ואליו נכון לאתמול לא הגיע אף אחד". 

 "אולי זה מפני שכל הסביבונים שלו נגנבו?" שאלתי. 

 "מה פתאום נגנבו", אמר גילי, "אני ראיתי בדיוק מה קרה". 

 ן."ראית?" שאלנו שנינו בתימהו

"כן, הם עפו ברוח. תשמעו, לא נעים לראות מחזה כזה. אתמול, מרגע שהשמש שקעה עד אמצע הלילה, 
 השתוללה פה רוח מטורפת. כל הסביבונים שלו פשוט עפו באוויר, לא היה אפשר לעצור אותם". 

 ל רוח..." "עפו..." אמר אמיל, והאכזבה בקולו רק גברה. "אני לא מאמין, איך מוזיאון שלם נהרס רק בגל 

"אל תיקח את זה קשה, זה לא היה באמת מוזיאון שלם, רק אוסף של חובבנים", אמר גילי בקור רוח. "כבר  
 מאוחר, אתם רוצים להישאר אצלי להדלקת נרות?" 
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ללכת בלי לדעת אם אכן   רציתי  לא  גם  רגע אחד במתחם המוזיאונים, אבל  עוד  רציתי להישאר  אני לא 
 ו שגילי העלים אותם. הסביבונים נעלמו ברוח, א

 "בסדר, נישאר", אמרתי. 

יצאנו החוצה. גילי סידר את הנרות בחנוכיה. "החנוכיה עומדת כאן כבר כמה ימים", אמר גילי, "אבל אף  
 י עדיין להדלקה. אני שמח שאתם נשארים איתי". י אחד לא הצטרף אל

 בונים עפו, לא נשאר כלום?"אמר אמיל. "אתה בטוח שכל הסבי  ,"אנחנו נשארים, אבל אני לא ממש שמח"

"אנחנו לא נשארים", אמרתי. "אין לי עניין להדליק נרות עם גנבים. לפי קיצור שולחן ערוך סימן קלט הלכה 
את הסביבונים, אחרת נזעיק את המשטרה, ובשביל להינצל ממנה לא    ריג, אתה שקרן וגנב. כדאי לך להחזי 

 יעזור לך אפילו נס. וגם לא גדול, היה ופה". 

 

 ? ניםנב את הסביבוג  גיליכיצד ידע בלק ש

 


