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 הזקן מהגלילתעלומת  :5פרק 

והעיקר   ריאותינו,  לתוך  נכנס  וצלול  נקי  הרים  אוויר  לעינינו,  קסום נשקף  גלילי  לא    –נוף  שום תעלומה 
נראתה באזור. נסענו עד לגליל העליון כדי לוודא שלא יטרידו אותנו בפענוח חידות באמצע חנוכה. לא נורא  

 אם ליום אחד אתן לחוש הבלשי שלי לנוח קצת.  

וצלח דורש לפעמים מומחיות בלשית. איך נדע באיזה נחל יש זרימה ובאיזה בעצם, זה לא מדויק. טיול מ
איך נמצא מסלול שבו נהיה בטוחים   –והחשוב ביותר, אם מטרתנו הראשית היא להשיג קצת שקט  ?  אין

שלא יפריעו לנו? החוש הבלשי שלי הוביל אותנו לקרחת יער, שחוץ מכמה ציפורים נחמדות, לא נראתה  
 . שום נפש חיהבה 

 "אמיל, כאן יהיה הטיול שלנו היום", הכרזתי. "כמו שחשבתי, אין כאן אף אחד". 

כי אין כאן שום דבר? על פי מה אתה קובע שזה מקום טוב    – "ואולי", אמר אמיל בחשד, "אין כאן אף אחד  
 לטיול?" 

ל", אמרתי  הייתי מרוצה משאלתו החכמה של עוזרי הנאמן, אבל כמובן חשבתי גם על זה. "זה בסיסי, אמי
והצבעתי על בקבוקי מים שנחו על האדמה, ושקיות ביסלי ובמבה שקישטו את הסלעים. "אתה יכול לראות 

 שהיו כאן מטיילים, הם אפילו השאירו אחריהם עקבות". 

 "אז איך זה שעכשיו אין כאן אף אחד?" המשיך לשאול אמיל. 

 אתגר חנוכה 
 של בלק הבלש

 
 כתב: חיים אקשטיין

 אייר: דביר מימון
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תור עכשיו. העיקר שברגע זה אין כאן אף  "זו כבר תעלומה אחרת", השבתי, "אבל אותה פחות בוער לי לפ
 אחד". 

עד מהרה איתרנו שביל בתוך קרחת היער, והתחלנו ללכת בו. חשבתי לעצמי שאולי בסוף הטיול אנסה  
לחקור את שקיות החטיפים ולאתר את מי שזרק אותן, רק כדי לנזוף בו על הפגיעה החמורה בטבע. בינתיים  

 רים נגלה לעינינו בית אבן עתיק. לאחר כמה עשרות מטוהתקדמנו בשביל, 

 "אולי בגלל זה ביקרו כאן אנשים", אמר אמיל, "אולי מישהו חשוב גר בבית הזה פעם". 

 " מישהו מאוד חשוב גר בבית הזה, היום!"

לרגע נבהלנו קצת, כשקול מוזר בקע מתוך הבית. כעבור רגע כבר נבהלנו מאוד, כשמתוך הבית יצא אדם  
 הקצה שלו נגע בשקיות הבמבה שעל האדמה.  רח ובעל זקן ש י קשיש, ק

 ?" שאל. שלי האיש נעץ בנו עיניים. "מי אתם, ומה אתם עושים בשטח 

שמחתי שתעלומה אחת כבר נפתרה: ברור איך ייתכן שיש פה כל כך הרבה סימנים שהשאירו מטיילים,  
אבל לא נראה אף מטייל אחד. מסתבר שמטיילים רבים הגיעו הנה לטייל, נתקלו בברנש המוזר הזה וברחו 

 מידיהם ונמלטו.  כל עוד נפשם בם. ויתרתי על הרעיון לנזוף בהם, הם כנראה שמטו את החטיפים והבקבוקים  

"סליחה, אדוני, לא התכוונו..." התחיל אמיל להתנצל, אבל אני לא התכוונתי לעצור את הטיול מהר כל  
 כך.  

 "אדוני, ככל הידוע לי זהו שטח פתוח, שמותר לכל אדם לטייל בו. האם אתה בטוח שזה השטח שלך?" 

ם ושלוש מאות שנה. אצלי בבית התארחו "חוצפה שכזאת!" צעק האיש. "שמי חנינא, ואני גר פה כבר אלפיי
כל חכמי המשנה. אתם רואים את השביל הזה כאן למטה? הוא מוביל למערה של רבי שמעון בר יוחאי.  
הרומאים רדפו אחריו דרך השביל, וסביר להניח שהיו תופסים אותו אלמלא הייתי יורד לשם ואומר להם  

 ו מביאים שמן לבית המקדש". שזו דרך ללא מוצא. מעצי הזית שאתם רואים שם הי 

 אמן!" התפלא אמיל. י "לא י

 "אני באמת מתקשה להאמין", הוספתי. "חנינא היקר, האם אפשר לשאול אותך כמה שאלות?" 

מילא, גם לרבי יהודה הנשיא היו שאלות. אילו מציאות שלו ואילו חייב להכריז? מאימתי קורין    ,נו  "שאלות?
 שאל. נו, תשאלו". את שמע בערבית? כל הזמן רק שאל ו

 "ובכן", אמרתי, "האם מותר לשאול בן כמה אתה?" 

"אוהו", אמר חנינא, "נערי, בגיל שלי כבר לא סופרים. כלומר, בטח שסופרים, הרי אני לא מתבייש בגיל  
 שלי; אבל סופרים בעשרות, במאות, כך שאני לא יכול להגיד לך כמה בדיוק". 
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 על השטח הזה?"  "ויש לך מסמך כלשהו שמעיד על בעלותך

"חביבי, אנשים היום לא מסוגלים לשמור על מסמכים במשך חמש דקות, אז אתה רוצה שאני אשמור על  
תעודות מהרומאים, מהצלבנים, מהתורכים ומכל מי שהיה פה בארץ? פעם אנשים היו דוברי אמת, לא היו 

אל והכהן הגדול התארחו אצלי  צריכים כל כך הרבה תעודות, וגם לא ביקשו תעודות. אני זוכר שמלך ישר
בבית, לישיבת חירום בעקבות מכת בצורת בארץ. אני אמרתי שהבעיה היא שאין חגים בחורף; הם צריכים  
לדאוג שיהיה חג, ואז בטוח ירד גשם כדי להרוס לכולם. עשרים שנה אחר כך ניצחו החשמונאים את היוונים,  

 עשו מזה חג, ומאז כל שנה יורד גשם בחנוכה".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מעט הרמתי ידיים, קשה להתווכח עם היסטוריה מהלכת. אמיל ניסה בכל זאת להשחיל עוד שאלה: "ולמה  כ
 זה כל כך נורא אם יעברו אנשים בשטח שלך, רק כדי לטייל?"  

בחור צעיר, אבל זה מקום שמור שלא נוגעים בו. אתה מבין אילו אנשים היו כאן?   ,"רק כדי לטייל?! סלח לי 
קופצים אליי הביתה לשתות תה, חוץ מרבי מאיר שהיה בא רק לנס. בר כוכבא היה מגיע    גדולי התנאים היו

לישיבות מטה סודיות אצלי בבית, הרי הייתי הסגן שלו. מאות שנים אחר כך, רבי שלמה אלקבץ עשה אצלי 
שכבר  שבת. הוא כתב שיר לליל שבת, והיה חסר לו חרוז ל'פני שבת נקבלה'. 'כלה', אמרתי לו, והוא אמר

כתוב 'בואי כלה' בסוף הבית האחרון. שעות שכנעתי אותו שזה לא נורא. אז אתה רוצה להיכנס לשטח שלי?  
אתה יודע שרבי יוסף קארו כמעט כתב בשולחן ערוך שאסור להיכנס לשטח שלי, ואני הורדתי אותו מהרעיון  

 רק כי פחדתי שהרמ"א יחלוק עליו ויגיד שמותר?" 
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לפי קיצור שולחן ערוך  ו"  , המופלגים שהזכרת מסכימים שאסור לשקר", אמרתי   "אני חושב שכל החכמים
סימן קלט הלכה א אתה משקר. במקום לנסות להשתלט על קרקעות במרמה, עדיף לך כבר לעבוד בתור  
שחקן ולארגן פה הצגות על ימי בית שני. תודה רבה על המחזה", אמרתי, והמשכתי בטיול עם אמיל ושרלוק, 

 ת ביסלי שהושלכו לאדמה על לא עוול בכפן.רומס שקיו

 

  ?שחנינא משקרכיצד ידע בלק  


