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 הבית העתיק  תעלומת :3פרק 

לומות, אבל דבר כזה לא היה לי אף פעם. בעיצומו של חול המועד פסח, בדיוק כבר הרבה זמן אני חוקר תע
העיר  באמצע  ביותר,  חמורה  בלשית  בתעלומה  לטפל  הוזעקתי  אמיל,  הנאמן  עוזרי  עם  בטיול  כשהייתי 

תוך שתי דקות )מרשים, בהעתיקה בירושלים. מיד כשקיבלתי את הטלפון טסנו לזירת הפשע, והתייצבנו שם  
 , זה לא היה קשה במיוחד, כיוון שהטיול שלנו היה בעיר העתיקה(. נכון? ובכן

זירת הפשע הייתה בית די עתיק. בחצר הבית עמד איש צעיר לבוש חליפה ועניבה, ולצידו איש מבוגר יותר  
בחולצה קצרה ומכנסיים קצרים. כבר בשלב זה יכולתי לנחש: אם האיש המבוגר לבוש קצר, או שהוא תייר  

 ום קר בירושלים, או שזה הבית שלו. שלא יודע שהי 

"מועדים לשמחה, אתה בלק הבלש? שמי ישעיהו בן־שוע, וזה הבית שלי", אמר האיש המבוגר, שלכאורה  
 הוכח עכשיו בבירור כי הוא בעל הבית, אבל שום דבר עדיין אינו בטוח. תמיד כדאי להיות זהירים. 

 איש הצעיר. כמו שאמרתי, שום דבר אינו בטוח. "ולי קוראים שמואל בן־שלמה, וזה הבית שלי", אמר ה

"רבותיי", אמר ישעיהו הנבוך, "אין לי מושג מה האיש הזה רוצה, לא ראיתי אותו מעולם. אני גר כאן כבר 
 שנים". 

"אני אסביר לכם הכל", אמר שמואל, ושלף מגילה שנראתה עתיקה ביותר. "אני לא יודע מה איתכם, אבל 
 יקיונות לפסח". אני בשבוע שעבר עשיתי נ 
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 "כל הכבוד", אמר אמיל. 

זה מפני שבמחסן שלי הצטברו ערמות של   זמן.  ולנקות אותו לקח המון  עומד בחצר,  "ובכן, המחסן שלי 
ניירות. בשנה שעברה לא היה לי זמן לנקות שם, וגם בשנה שלפני כן, ובשנה שלפניה אני אפילו לא זוכר.  

סן שלי עד הסוף! במשך יום שלם פיניתי נייר, ועוד נייר, ועוד  אני מנקה את כל המח  –אבל הפעם החלטתי  
 נייר. נפטרתי משכבה של ניירות, והגעתי למסמכים מתקופת המצור הירדני על ירושלים". 

 קום המדינה!"  אלה ימי "מדהים", אמר אמיל, "

ופת הסולטן "זה עוד לא הכל", אמר שמואל. "המשכתי לנקות, זרקתי עוד שכבה, והגעתי למסמכים מתק
 התורכי. המשכתי והמשכתי, עד שמצאתי ניירות מתקופת הצלבנים". 

מדריך מוסמך, ותם מ קבל אאין לי בעיה עם סיורים בירושלים סביב ההיסטוריה של העיר, אבל אני מעדיף ל 
סים, איש לא מוכר באמצע בית זר. נותר לי רק לקוות ששמואל לא ימשיך עד לכיבוש עיר דוד מידי היבומולא  

 אלא יגיע בקרוב לעיקר.

 "המשכתי והמשכתי, עד שהגעתי לתקופת החשמונאים!" 

 "מה אתה אומר!" נדהם אמיל. 
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"שמע, משפחת בן־שלמה היא משפחה ותיקה בירושלים, אז כל זה לא הפתיע אותי בכלל. פעם כבר מצאתי  
דם ישר! בכל מקרה, הפעם  אני א  –כוכבא, אבל כמובן מסרתי אותו למי שצריך    מטבע עתיק בחצר מימי בר 

בתקופת  בירושלים  שחי  שלי,  סבא  של  סבא  של  סבא  של  שסבא  כתוב  היה  במגילה  כי  הופתעתי,  כן 
החשמונאים, ביקש לאפיקומן חצר חדשה, כדי שיוכל לבנות בה אורווה לחמור שלו. כתוב שם בדיוק היכן 

 " נמצאת החצר, וזה ממש כאן. זה אומר שהשטח הזה שייך למשפחה שלנו!

שמואל הושיט לי את המגילה. היה צריך להיות ארכיאולוג מוסמך כדי להבין מה כתוב שם, ואני אולי בלש  
 מדופלם, אבל לא ארכיאולוג. איך אצליח לפתור את התעלומה בלי להבין מה כתוב פה? 

 "אני לא מבין, הם כתבו את המגילה בליל הסדר עצמו?" שאל אמיל. 

"כתוב כאן שסבא של סבא של סבא שלי גנב את מצת האפיקומן, קיבל תמורתה    ."חס וחלילה", אמר שמואל
 שטח, וההסכם נחתם ביום הראשון של חול המועד פסח. יש כאן אפילו שרטוט של השטח". 

 אמיל התבונן במגילה. "בטח זה ייקח הרבה זמן. עד שנפנה לארכיאולוג, ועד שיחקרו מה כתוב כאן..." 

"זה ייקח שתי שניות", אמרתי. "שמואל, הסיפור שלך הוא שקר מוחלט. אולי אני לא יודע לפענח מגילות 
 ". בקיצור שולחן ערוך קיט, חעתיקות, אבל אני בהחלט יודע מה כתוב  

 

 כיצד ידע בלק הבלש ששמואל משקר?

 

   את התשובה אפשר למצוא גם בהגדה של פסח.


