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 העשיריפתית ה תעלומת :1פרק 

"האוו... האוו..." יילל שרלוק בקול מר. לראשונה מאז ניסה לחסל חתול של לקוח במהלך חקירה, אירוע 
מביך שהתרחש לפני כשלוש שנים, שרלוק מצא את עצמו כבול בשרשרת. זה ממש לא נעים, אבל גברת  

ניקתה בעמל  ה: היא הבהירה מפורשות שאם רגליו של שרלוק נוגעות בשטיח שרפסחזון לא הותירה לנו בר
אגורה   ולו  נקבל  לא  השינה,  חדר  של  למשעי  המצוחצחת  הפרקט  ברצפת  או  שבוע,  במשך   תמורתרב 

 עבודתנו. ככה זה כשאתה מטפל בתעלומה רגע לפני פסח, בליל בדיקת החמץ. 

משפחת פסחזון הזעיקה אותנו כדי לפתור בעיה חמורה: שלושת הילדים החביאו עשרה פתיתים של לחם  
אבא הצליח למצוא רק תשעה.    אבל לרוע המזל   ,מץ, כדי שאבא ימצא אותם במהלך הבדיקהחהלפני בדיקת  

איש אינו זוכר היכן הוטמנה החתיכה העשירית. לדעתי, אף שמדובר בצרה צרורה, התעלומה הזאת אינה  
כל זאת, החלטתי להיענות  במצדיקה הזמנה מיוחדת של בלש פרטי. לא במקרים כאלה אני אמור לטפל.  

שתם של בני המשפחה הלחוצים, וזאת מפני שאמיל תכנן שנקרצף הלילה את שולחן העבודה שלנו כי  לבק
 הוא לא מספיק נקי. הייתי חייב שיקראו לנו לפתור תעלומה כלשהי, כדי שתהיה לי סיבה טובה להתחמק. 

ב מכולם,  לאחר שאמיל ואני חיפשנו בחורים ובסדקים בכל האמצעים שעמדו לרשותנו )חוץ מהאמצעי הטו
הלוא הוא כלב הגישוש שלנו, שכאמור נאלץ להיות קשור לאורך כל המשימה(, התחלנו לחקור את בני  

 המשפחה. 

 "מר פסחזון, האם אתה בטוח שחיפשת בכל הבית?" שאל אמיל. 

  האפיקומןאתגר 
 של בלק הבלש
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המשחקים.    ןורי המקרר ועד מתחת לארו"בהחלט", אמר מר פסחזון, "בכל פינה ופינה, מהחריץ בקיר שמאח
טחון, אף שאינני מחויב בכך, בדקתי אפילו במקומות שלחם צריך לעשות סלטות באוויר כדי להגיע ליתר בי
 אליהם". 

 "גברת פסחזון", פנה אמיל לבעלת הבית, "האם היית נוכחת בבדיקת החמץ לכל אורכה?" 

 "בוודאי". 

 "ואת מאשרת את עדותו של בעלך?" 

המזווה, וגם לא מאחורי ארון הספרים, אבל זה לא  "לא", אמרה גברת פסחזון. "לדעתי הוא לא בדק מעל  
 משנה לענייננו". 

 "למה לא?" שאלתי. 

"כי הילדים לא היו מצליחים להגיע לשם ולהחביא פתית לחם. לא כדאי שנבזבז זמן על חיפושים מיותרים,  
 ערב פסח מחר".

 ת העשירי?" "חמודים שלי", פנה אמיל לשלושת הילדים, "ניסיתם להיזכר היכן הנחתם את הפתי 

 "אני לא זוכר", אמר הבן הגדול.

 "גם אני לא זוכרת", אמרה הבת האמצעית. 

 ". מדפסתבין המחשב ל "אני זוכר ועוד איך!" קרא הבן הקטן. "שמתי אותו 

שלושתכם    –  המחשבעם אוכל ליד  "אני מקווה שאתה לא זוכר נכון", אמרה הגברת, "כי אם הסתובבתם  
 יכולים לשכוח ממתנה לאפיקומן". 

הסיפור מתחיל להיות חשוד בעיניי. אי אפשר לסמוך על כל מילה שילד קטן מוציא מהפה, ובכל זאת אין  
 . ליד המדפסתלהתעלם מהעובדה שהוא משוכנע שהפתית היה 

 "אמיל, אתה מבין במדפסות?" שאלתי. 

 תך, בלק", אמר אמיל, "אתה יודע שאני תמיד מסתבך איתן". י "מה א 

היא בקושי    ."אילו היית מבין במדפסות, הייתי מבקש ממך לטפל במדפסת שלנו  ."חבל", אמר מר פסחזון
 עובדת". 
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 "האווו... האווו..." המשיך שרלוק ליילל.  

 "מסכן", אמר אמיל. "גברת פסחזון, אולי אפשר לתת לו משהו לאכול?" 

"אפילו לנו אין מה לאכול", אמר הבן הקטן. "נגמר לנו כל האוכל, ואמא לא מכניסה אוכל הביתה עד שהכל  
  יהיה נקי לפסח".

 "אם כן", אמרתי, "ייתכן שהפתית לא נעלם. מישהו אכל אותו, כי הוא היה רעב".

 "מה? לא יכול להיות!" קרא מר פסחזון.

ע ברעב. אפשר להיכנס למטבח, אולי נמצא משהו שראוי למאכל  "זה כיוון מעניין, אבל בינתיים שרלוק גוו
 כלב?" ביקש אמיל. 

"אין כניסה למטבח!" הכריזה הגברת. "אני כבר עובדת שם. אתם רואים שיש שם חבילה של מצות? אני  
ארוחת הצהריים של מחר, ערב פסח. צריך גם סלטים ותפוחי אדמה.  של  קינוח  ל  מצותעוגת  צריכה להכין  

 כנות לליל הסדר עצמו... אי אפשר להיכנס למטבח!" ועוד לא דיברנו על הה

 "שרלוק המסכן", אמר אמיל. 
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,  לפי קיצור שולחן ערוך סימן קיג הלכה ה"זה בסדר", אמרתי, "שרלוק עוד רגע הולך הביתה, וגם אנחנו.  
את משקרת, גברתי. את כנראה רוצה לשבש את החקירה, כדי שלא נגלה שאת בעצמך העלמת את הפתית  

 . בפעם הבאה שתהיי רעבה, עדיף שתזמיני פיצה או משהו, במקום שתחסלי פתיתי לחם". העשירי 

 

 כיצד ידע בלק שגברת פסחזון משקרת? 

 

 

   פריד.שולחן ערוך מאת הרב שלמה גאנצקיצור נמצאת ב ,בריו של בלק הבלשלפי ד  ,התשובה

 ה.   הלכה פזפרק   ,גם בקיצור שולחן ערוך מקור חיים פתוח אפשר ללחלופין 


