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 האפיקומן האבוד תעלומת :2פרק 

יא. סביר להניח שאליהו בנ"הנה אליהו הנביא!" צעק אחד הילדים. לא נראה לי שיש דמיון ביני ובין אליהו ה
והוא לעולם לא ייכנס לפני שיפתחו לו את הדלת. אבל  אינו נוהג להסתובב עם זכוכית מגדלת, אין לו כלב  

בתור טיפוס בלתי מזוהה שהגיע פתאום באמצע ליל הסדר, הגיוני לגמרי להסיק שאני אליהו הנביא. ולמה 
אני נכנס בליל הסדר לבתים שאינני מכיר? ככה זה, לבלשים אף פעם אין מנוחה, הם אינם יוצאים לחופשה  

לבית משפחת אביבי, בדיוק כששרלוק התחיל לשיר "מה נשתנה", כדי לחקור    אפילו בחגים. כך הוזעקנו
 מקרה שהוגדר בפי אבי המשפחה "מקרה חירום של ממש". תעלומה שחייבת להיפתר עוד הלילה. 

מי מכם גנב את    –"אודה לכם אם תשתפו איתי פעולה    .ילדים", פניתי לדור הצעיר של המשפחה  ,"חג שמח
 האפיקומן?" 

 שתיקה שררה סביב השולחן.

 "לא אני", קפץ ילד אחד. 

 "גם לא אני", אמרה ילדה אחרת. 

 "וגם לא אני, מר אליהו", אמר הילד שעדיין היה משוכנע שאני אליהו הנביא. 

  האפיקומןאתגר 
 של בלק הבלש

 

 כתב: חיים אקשטיין
 יר מימוןבאייר: ד
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מכדי לגנוב אפיקומנים, או לחלופין כאלה שעדיין  הבטתי בשאר בני המשפחה. שאר הילדים נראו גדולים  
 אינם יודעים לשאול, ובוודאי אין להם מושג מהו אפיקומן. אז אחד משלושת הילדים הללו הוא בהכרח הגנב.

נסיים עד   ליל הסדר?" הציע אחד המסובים. "אם נתחיל לחקור את העניין עכשיו, לא  "אולי נמשיך את 
 קריאת שמע של שחרית". 

 דוד יוסק'ה", אמר סבא, "אי אפשר להמשיך בלי האפיקומן".   "באמת,

אמיל ושרלוק החלו לערוך סריקות בבית, בתקווה למצוא את האפיקומן ולא לגלות בטעות פירורי לחם.  
 אני המשכתי לחקור את הילדים. 

 "ילדים, לא יפה לשקר. אמרו את האמת ורק את האמת. אף אחד מכם לא נגע באפיקומן?" 

 א נגעתי בו!" קפץ שוב הילד שקפץ ראשון. "החלטתי שהשנה אני לא גונב את האפיקומן, בחיי". "באמת של 

"אני רציתי לגנוב אבל לא הצלחתי, בגלל צביקי", אמרה הילדה, והצביעה על הילד שהתחיל כבר למזוג 
סבא; אבל    בשבילי את כוסו של אליהו. "כשכולם הלכו ליטול ידיים מיד אחרי ההגדה, התגנבתי למקום של 

 צביקי זינק מהכיסא, עקף אותי מהצד והגיע ראשון לראש השולחן". 

 זה נכון?" שאלתי.  ,"צביקי 
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"מה פתאום", אמר צביקי. "באמת רצתי למקום של סבא והגעתי אליו לפני יעלי, אבל לא היה שם שום  
ל בין הכרית של סבא  למפית, מתחת לקערת הסדר,  למפית, מעל  משענת של  אפיקומן. חיפשתי מתחת 

 הכיסא, ולא מצאתי כלום!" 

"אולי בכל זאת נוותר על החקירה הזאת?" הציע שוב דוד יוסק'ה. "לפני שנתיים אמיר גנב את האפיקומן, 
החביא אותו בחצר ואחר כך לא מצא אותו שם. רק כששרנו בהלל 'בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם 

 שינו אז? לקחנו מצה אחרת, וזה היה בסדר גמור".כנה אכלה אותו. מה ע ש ל ה שלועז', גילינו שהעז  

"לא אכפת לי מה עשיתם לפני שנתיים", אמרה סבתא, "אצלי בבית לא יסיימו את ליל הסדר בלי אפיקומן.  
 אצלנו באוקראינה, אם האפיקומן היה הולך לאיבוד, היינו מחפשים אותו אפילו בשלג!" 

פחתי, אמרתי לעצמי. חייבים למצוא את האפיקומן לפני זה ממש לא הזמן להתחיל בסיפורים על העבר המש
 שסבא יתחיל לספר איך הוא הציל את האפיקומן מידי חיילי השלטון הבריטי. 

 "סבא, אני יודע שלא מקובל לחשוף פרטים כאלה, אבל תוכל לספר איפה החבאת את האפיקומן?" שאלתי.

. "לא טרחתי להחביא אותו במקום מיוחד.  מאחורי הכרית שלי", אמר סבא  ית"הוא היה כאן, כרוך במפ
 במחתרת, כשהבריטים החרימו לנו את האפיקומן, אז החבאנו אותו טוב..." 

 "אדוני הבלש", התעקש דוד יוסק'ה, "עדיף בכלל בלי האפיקומן. הוא רק גורם לילדים לבקש מתנות יקרות". 

 ודע מי גנב את האפיקומן?" איך אתה לא י  –"אליהו הנביא", פנה אליי צביקי, "אם אתה נביא 

אז העלמת בעצמך את האפיקומן?   –"אני דווקא יודע", אמרתי. "דוד יוסק'ה, רצית שלא יבקשו ממך מתנה  
, מוכח שאתה משקר. כדאי שתחזיר מהר את האפיקומן, עם אליהו  קיצור שולחן ערוך סימן קיט סעיף טלפי  

 הנביא לא מתעסקים!" 

 

 ? משקרכיצד ידע בלק שדוד יוסק'ה 

 

 

   את התשובה אפשר למצוא גם בהגדה של פסח.


