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 השרשרת החדשה תעלומת :5פרק 

על המפה היו מונחות מצות, אבל אף אחד לא נגע בהן. על המפה היה מונח גם בקבוק יין, אבל אף אחד 
 עדיין לא שתה ממנו. 

ושכולנו כבר היינו אחרי שבוע של אכילת מצות, אבל זה  אפשר היה לחשוב שזה בגלל שביעי של פסח,  
דווקא לא הפריע לי. לא הייתה לי בעיה לאכול עוד מצה. העניין הוא שאסור היה לאכול לפני טקס השרשרת 

 החדשה של דודה סימה. 

ה  דודה סימה היא בת דודתו השנייה וחצי של אמיל. כמה פעמים הוא ניסה להסביר לי כיצד בדיוק היא קשור
. בכל מקרה, הוא סיפר לי אפילו בשביל בלש מנוסה כמוני  אליו, אבל זו הייתה תעלומה בלשית סבוכה מדי 

שלדודה סימה יש שני תחביבים: להזמין אורחים, ולערוך טקס שלם בכל פעם שהיא מקבלת דבר מה חדש.  
כל פעם שהדודה  ב   –לפחות מבחינתה, שני התחביבים האלה הולכים יחד, כי האורחים הם חלק מהטקס  

היא חייבת להראות אותם לכל העולם, או לפחות    –מקבלת שמלה חדשה, נעליים חדשות או שעון חדש  
 לשני אורחים. 

 הפעם, אנחנו היינו האורחים. 

לפני פסח אמיל אמר לי שדודה סימה מזמינה אותנו, וחשוב מאוד למלא את הבקשה שלה, כי אין לה כמעט  
היא עד כדי כך בודדה בארץ, ואולי בעולם, ללא    –. ברגע הראשון הצטערתי  קרובי משפחה שיכולים לבוא

  האפיקומןאתגר 
 של בלק הבלש
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משפחה   קרובי  לה  שאין  לי  והסביר  אותי  הרגיע  אמיל  אבל  משפחה?  אחד    שיכוליםקרובי  אף  לבוא. 
 מהמשפחה המורחבת של דודה סימה אינו מחזיק מעמד בטקסים האלה. 

בעלה, דוד שמעון. חוץ מהם ישבו איתנו עוד שני אורחים,  דודה סימה, נרגשת ושופעת חיוכים, ישבה ליד  
שכנים של סימה ושמעון. אמיל ואני ישבנו בצד השולחן. כולנו חיכינו בעיקר שהסעודה הזאת תיגמר, חוץ 

 משרלוק, שחיכה בעיקר שהסעודה תתחיל. 

 "כולם פה?" שאלה דודה סימה. 

 "כך זה תמיד מתחיל", לחש אמיל. 

 "מה?" 

 :  הסביר אמיל, בלחש גמור כמובן. "היא שואלת: כולם פה? ואז זה מתחיל  "הטקס הקבוע",

   היא נושאת דברי ברכה לדוד שמעון, שקנה לה את השעון, או את השמלה, או את העגיל.

לאחר מכן היא פוצחת בשיר, שקשור בדרך כלשהי למתנה החדשה. זה יכול להיות 'שעון בן חיל' אם מדובר  
שתי צמות' אם מדובר בשמלה, 'לכובע שלי שלוש פינות' אם מדובר בכובע, 'אגיל בשעון, 'בשמלה אדומה ו

   ואשמח בלבבי' אם מדובר בעגיל.

תלוי כמובן באיזה חפץ    –את המתנה מהאריזה, עונדת או לובשת או חובשת אותה    מוציאהאחר כך היא  
 ומסתכלת בראי.  – מדובר

 לה שהיא נראית מהמם.  היא שואלת 'נו, מה דעתכם?' וכולם חייבים לענות  

ולסיום היא מברכת שהחיינ ורק אז מתחילים ו  ויפות,  יקרות  גם הם מתנות  לקבל  לכולם שיזכו  מאחלת 
 לאכול". 

 "זה תמיד אותו דבר?" שאלתי. 

רכה שהחיינו על השרשרת שלה, כי  י "כמעט, יש מקרים יוצאי דופן. בראש השנה, למשל, דודה סימה לא ב 
בהדלקת הנרות. והיא גם שרה בפעם הראשונה את 'ושמחת בחגך והיית אך שמח'  רכה שהחיינו  י היא כבר ב

 לכבוד השרשרת שלה". 

 "מה הקשר? זה לא קשור לשום תכשיט, אין בשיר הזה אפילו חרוזים". 

 "נכון", אמר אמיל, "זאת הייתה שרשרת בלי חרוזים". 

 . סוף סוף י שהוא מתחיל האמת? הטקס הזה לא נראה לי ארוך ומייגע במיוחד. בכל אופן, שמחת
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וגם את שביעי של פסח, באותה   י "ובכן, גבירותי  ורבותיי, התכנסנו כאן לחגוג את המתנה החדשה שלי. 
 הזדמנות, אתם יודעים. אני רוצה להגיד תודה לדוד שמעון, שקנה לי מתנה יפה ונוצצת כל כך. 

זיו כן,  ת...  נפצח בשיר: פתחו את השער פתחוהו רחב, עבור  בו שרשרת  וכעת, הבה  גם את. תעבור  ה, 
 זהב..." 

זיוה סביב.  שזי ובטתי  היה  נראה  וסימה.  שמעון  של  השכנה  האורחת,  כנראה  היא  היטב  וה  מתבוננת  וה 
 באירוע, אבל משום מה לא מצטרפת לשירה.  

דודה סימה פתחה את האריזה, ושלפה מתוכה שרשרת זהב יפהפייה. אפילו אני, שעוסק בעיקר בתעלומות  
תכשיט יקר ביותר. דוד שמעון מיהר להושיט לה ראי, אפלות ופחות בתכשיטים נוצצים, הבנתי שמדובר ב

 והיא התבוננה בו ושאלה: "נו, מה דעתכם?" 

 "את נראית נהדר", אמר אמיל, כנראה בשם כולם. 

 האו!" הצטרף גם שרלוק.  ,"האו
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ויפות", אמרה   יקרות  . "כעת אפשר  סימה "אם כן, לא נותר לי אלא לאחל לכם שתזכו גם אתם למתנות 
 . לגשת לסעודה"

 לפתע, התרחש שלב בלתי צפוי בטקס. 

 "זה שלי!" 

 ה. היא דפקה על השולחן, עד שגביע היין של דוד שמעון כמעט נפל ונשפך. והייתה זו זיו

 וה בקולה. "את לקחת את השרשרת הזאת ממני, היא שלי!" והרעימה זי   "גנבת!"

חדשה לגמרי, דוד שמעון קנה לי "אני לא מבינה על מה את מדברת", התגוננה דודה סימה. "זו שרשרת  
י את כרטיס האשראי, ואני קניתי בו בעצמי את השרשרת  יאותה הבוקר, בערב החג. כלומר, הוא הפקיד ביד

 הזאת. בחרתי אותה מבין כל השרשראות שבחנות". 

 ה, "זו השרשרת שלי, ואת יודעת את זה". ו"אל תיתממי", התעקשה זיו

לנו כאן בלש. האם תוכל לפתור את התעלומה? תוכיח בבקשה שזאת   "רגע אחד", התערב דוד שמעון, "יש
 שרשרת חדשה, שאף אחד לא ענד אותה לפני סימה יקירתי". 

זה היה מצב לא כל כך נעים. סעודת חג, ועוד סעודה עם טקס מרשים שכזה, בנוכחות אנשים שאיני מכיר.  
 ו למביך עוד יותר.כיוון שהמצב היה לא נעים ממילא, לא היה אכפת לי להפוך אות

. לפי  "צר לי, דוד שמעון", אמרתי. "אולי אתה נתת לה את כרטיס האשראי, אבל היא לא קנתה אלא גנבה 
 , השרשרת הזאת לא שלה". קיצור שולחן ערוך סימן קג, הלכה ד

ה נראתה מאושרת. דודה סימה נראתה עצבנית. לא חיכיתי לראות איך נראים כל השאר; תפסתי ודודה זיו
הרגליים שלי, וגם את הרגליים של אמיל ושרלוק, וברחנו משם לאכול מצות במשרד שלנו, בשקט ובלי    את

 טקסים. 

 

 כיצד ידע בלק שהשרשרת איננה באמת של דודה סימה? 

 

   התשובה נמצאת גם בקיצור שולחן ערוך מקור חיים פט, י.


