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 החתול הטורף )או שלא( תעלומת :4פרק 

זה היה מחזה נוגע ללב. אמיל כמעט פרץ בבכי, אפילו אצלי נצנצה רבע דמעה בעין, רק שרלוק לא הרגיש 
השוקעת צובעת את השמיים בצבע אדמדם נוגה, מול  שום עצב. כך עמדנו בשעת בין ערביים, כשהשמש  

 מצבתו של פוצי המסכן. 

 "הוא היה משהו לא רגיל", אמר שמיל, בעליו של פוצי ז"ל. "חתול עדין נפש, מימיו הוא לא נגע בזבוב". 

 שרלוק הביט בשמיל במבט ספקני, כאילו מתקשה לקבל את השבחים על החתול המת. 

 התפלא גם אמיל. "באמת?"

הוא צד עכברים, ציפורים, נחשים, לא בזבז את זמנו על זבובים. היה  "כן", אמר שמיל, "למה שייגע בזבוב?
 לו טעם טוב. כך זה היה, עד השבוע האחרון". 

 "אפשר לדעת מה בדיוק התרחש?" 

כאלה", "שבוע לפני אתמול הוא עוד השתתף בתחרות היופי של כל החתולים בעיר. באמת, אין עוד חתולים  
 המשיך שמיל לקונן, בלי כל קשר הגיוני לשאלה שלי. 

 "אני בהחלט מבין לליבך", אמר אמיל, "אבל תוכל בכל זאת לספר לנו את הסיפור?" 

  האפיקומןאתגר 
 של בלק הבלש
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 "זה סיפור ארוך", אמר שמיל, "למה לכם לשמוע את כולו?" 

ת, לא סתם מכבים  "מפני שבאנו לפתור את התעלומה הזאת באופן רציני", הסברתי. "אנחנו פועלים ביסודיו
 שריפות". 

"אוהו, תאמין לי שכבר הייתה שריפה בסיפור הארוך הזה, וגם כיבו אותה", אמר שמיל. "אבל בסדר, אני  
אספר לכם. ובכן, כמה ימים לפני אתמול פוצי חצה את הכביש, ונהג לא זהיר דרס אותו, אבל פוצי נשאר 

 מיד פחדתי שמשהו רע עלול לקרות לו".  חי. לפי החישוב שלי, זו הייתה הנשמה השמינית שלו. 

החל שרלוק לנבוח בחוסר סבלנות. כמובן, לא ציפיתי משרלוק לגלות יחס אדיב ומתחשב כלפי   "האו! האו!"
חתול או כלפי הבעלים שלו, אבל הפעם הסכמתי איתו. באתי לחקור את שמיל על התאונה שבה היה מעורב  

 רק מרחיק אותנו יותר מהתעלומה.   –שמיל החתול שלו, אבל כל משפט שיוצא מפיו של 

ממה שהבנתי, מעורבים בסיפור כלב ואש, שור  "אדון שמיל הנכבד, האם זה קשור לסיפור על הגדי שנטרף?
 ושוחט, אבל אפילו לא כלי רכב אחד". 

אשתו של שמיל יצאה לחצר, והביאה פרחים לשים על מצבתו של פוצי החתול. היא גם הגישה לנו כוס תה.  
 ייתי שמחה להגיש לכם גם עוגה, אבל זה מה שיש לי היום, באמצע חול המועד פסח"."ה

 "זה בסדר גמור, כל עוד את מדברת איתנו על היום, ולא על אתמול או לפני שבוע", אמרתי. 

 "כן, בעלי המסכן, משהו השתבש אצלו", אמרה אשתו של שמיל. "כל יום הוא מדבר על ימים שהיו כבר". 

 יל?" שאל אמיל. "מתי זה התח 

 מת. זה כנראה מנגנון הדחקה, הוא רוצה לברוח מהאבל והתסכול". החתול פוצי "ביום שבו 

לי זה נראה יותר כמו מנגנון של שקר והסתרת עובדות. עד ששמיל יתאפס על עצמו ויספר לנו מידע מועיל, 
 אספר לכם בשביל מה בכלל באנו אליו. 

י אחד, קטן ונחמד, נטרף בידי חתול. כלומר, איש לא ראה את החתול טורף את הגדי,  לפני כמה ימים, גד
אבל בזירת הפשע נשארו טביעות אצבע ברורות של חתול. עוד לפני שהתברר מי החתול האשם בפשע, 
התרחש פשע נוסף: כלב רחוב אימתני התנפל על פוצי החתול וחיסל אותו. שמיל, בעליו של פוצי, כעס על  

אבל הוא פחות משנה לנו כרגע. העניין    –, היכה אותו במקל, ולמעשה יש לסיפור עוד המשך ארוך  הכלב
על    כנקמההכלב חיסל את פוצי  שטוען    –זהו שמו של בעל הגדי    –אבא    .חשוד בהריגת הגדיהוא שפוצי  

שני זוזים, אבל    שלו  . כעת אבא דורש משמיל לשלם על הגדי ותושטרף א  פוצי הוא החתול מותו של הגדי, כי  
 הוא שטרף את הגדי.  אחרף מפשע. כלומר, שפוצי חף מפשע, וחתול שמיל טוען שהוא ח 

אם כן, כרגע התעלומה כפולה: ראשית, איננו יודעים מתי האירוע קרה, כיוון שאיש לא היה עד לו. שנית,  
 לא ידוע מי החתול האמיתי שטרף את הגדי. 
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"הוא שפוצי שלי לא עשה שום דבר   "מה שאני יודע", אמר שמיל, ואנחנו ציפינו לקבל סוף סוף מידע מועיל,
 בסיפור הזה. באותו ערב, פוצי שלי ישב ואכל סלט ירקות, כשלפתע נשמע קול חזק ומפחיד מאחד ה..." 

האו!" קטע שרלוק את הסיפור, ושוב תלה בשמיל מבט חושד, כאילו מתקשה להאמין שחתול יכול    ,"האו
קשר בין סלט הירקות ובין תעלומת הגדי שנטרף. רק    לאכול סלט. אותי זה פחות הטריד, כיוון שלא זיהיתי 

 על הצלחת יכול להיות ביניהם קשר. 

 "אמרת שהוא אכל סלט ירקות?" וידא אמיל. 

אכל סלט ירקות, ופתאום    הוא לילה הזה  ה   –  בכל הלילות פוצי היה אוכל שאר ירקות "בטח, מה נשתנה?
 וו!"אונשמע קול מאחת החצרות: פראא

"האווו! האווו!" נבח שרלוק בהיסטריה. אני מניח שהפעם לא היה לו חשד מסוים, זה פשוט חוש טבעי של  
 כלבים שמתעורר בעקבות כל צווחה של חתול. 

ו!  בעעעע. ושוב: פראאאוו "זה עוד לא נגמר", המשיך שמיל, שפתאום נראה נסער יותר. "אחר כך שמעתי: 
יצאתי מהבית לבדוק מה קרה, אבל זה היה מאוחר מדי. הגדי כבר מת,   עע! ויותר לא שמעתי כלום.בעע ואז:

 בגלל חתול רחוב אכזר וצמא דם". 

 "ואחר כך?" שאלתי. 

 "כשחזרתי הביתה, גיליתי שפוצי כבר איננו. הכלב של השכנים הרג... הכלב..." 

 בשלב זה שמיל הפסיק לדבר, דמעות חנקו את גרונו.

 הכלב הרג אותו פתאום?" ניסיתי לשאול בעדינות. "אתה יודע להסביר למה 

"הוא לא עשה שום דבר רע לאף אחד, הוא בכלל היה בדיאטה", המשיך שמיל לענות תשובות שאינן קשורות  
למה ששאלתי. עם כל כך הרבה התפתלויות, וכל כך מעט שיתוף פעולה, מתבקש היה לקבוע שהוא פשוט  

 לוותר מהר. משקר וזהו. אבל החוש הבלשי שלי סרב 

 "אתה אומר שהוא היה בדיאטה, ולכן לא יכול להיות שהוא זה שטרף את הגדי?" 

, ויום לפני זה שנוצי   הארנב. אתמול הצטרף אליה הדג מוצי, שלשום הצטרף אליה  צמחונית  "כולנו בדיאטה
, כשהוא התחיל את הדיאטה ואכל את הירקות, בא הכלב וחיסל ערבהתחיל אותה החתול פוצי. אבל באותו  

 ו". אות

 "רגע אחד", אמרתי, "אז אתה יודע מתי זה קרה! כמה ימים אתם בדיאטה?" 
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 שלושה ימים".  הצמחונית שלנו  הדיאט"בטח שאני יודע", אמר שמיל. "אתמול מלאו ל 

 "שמיל, אני מתחיל להשתגע. יש לך אולי כוס מים?" טוב, כל העניין בלבל אותי. 

 שלושה ימים ל..." אתמול מלאו   ,"אין לי. השור שתה לנו את כל המים, אתמול. כלומר

 "די! דיינו!" זעקתי. "זהו, אמיל, אנחנו זזים". 

 "אז אתה חושד ששמיל משקר, ופוצי הוא החתול שטרף את הגדי?" שאל אמיל. 

לפי קיצור שולחן ערוך סימן קכ הלכה    .לא ייתכן שפוצי אכל את הגדי   "לא", אמרתי, "אני מאמין לשמיל.
, ונוכל לחקור אותו  . העיקר שאנחנו יודעים מתי התרחש האירועפתל בדבריוסיבה טובה להת  לשמיל יש,  ג

 בשקט ובנחת, בעזרת הקדוש ברוך הוא". 

 

 ה? ומתי התרחש אירוע הטריפלא לחשוד בשמיל? שמדוע בלק החליט 

 

  התשובה נמצאת גם בקיצור שולחן ערוך מקור חיים סימן צ, הלכה ד.


