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 תעלומת הצינור הארוך ביותר :1פרק 

ישב החתול של מור וליקק את זנבו. שרלוק הביט בו בחשד, וניכר היה שהוא    של החצר  מרוחקהבקצה  

ת. אפשר -י - ק-נ-הוא היה במרחק של עשרות מטרים. כן, התברר שלמור יש חצר ע  רוצה לשים עליו יד, אבל 

 היה לבנות מגרש כדורגל על כר הדשא הענק שלה, ועוד היה נשאר מקום בצד לשולחן טניס וטרמפולינה. 

אבל לא באנו לשחק כדורגל ולא טניס, באנו לעבוד. אתמול חדר פושע למאפייה במרכז העיר, וגנב משם 

רט. דלת המאפייה הייתה סגורה, אבל מתברר שהפושע אארגזי לחם, שתי חלות לשבת ועוגת טשלושה  

מהתקרה   משתלשל  עיניהם,  במו  אותו  ראו  שהם  דיווחו  המאפייה  עובדי  צינור:  באמצעות  פנימה  חדר 

 באמצעות צינור ארוך במיוחד, ואז מאיים עליהם באקדח כשהוא תלוי באוויר. עדיין לא היה לנו מושג מי 

 הוא ומה הוא רוצה, אבל לפחות עכשיו יש לנו קצה של צינור. כלומר, קצה חוט. 

לחצר של מור הגענו אחרי שעברנו בתחנת כיבוי האש, ושאלנו אם כל הצינורות שלהם במקום. הם אמרו 

ששום צינור לא נעלם, וגם שביום השוד היו ארבע שריפות במקביל, כך שכל הצינורות היו בכוננות ולא 

ן שמישהו לקח אותם. אחר כך עברנו לחוות הסוסים של יוסי, שבכל יום מקלח את כל הסוסים שלו  ייתכ

באמצעות צינור אחד ארוך. יוסי טען שהצינור שלו אינו קשור לעניין, כי רק לפני שבוע אחד הסוסים השתולל  
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ריח הבלשי שלי  וקרע אותו. מאז הסוסים שלו לא התקלחו. אמיל חשב להמשיך לחקור אותו, אבל חוש ה

ושכדאי לנו להתרחק מהסוסים האלה כמה שיותר   ,וכך הסקתי שיוסי דובר אמת  קלט את הריח של הסוסים

 מהר.

לבסוף הגענו אל מור, הידועה בכינוי "מור לינור בעלת הצינור". האישה עם הצינור הארוך ביותר בעיר, 
 שמשמש להשקיית החצר הגדולה ביותר בעיר. 

 קנקן מיץ תפוזים. "תרצו לשבת בשולחן שבמרכז החצר?" הציעה בחיוך.  מור יצאה לחצר עם

כאן עלה בי חשד קל, שמור מנסה למשוך זמן בחקירה. הרי כדי להגיע לאמצע החצר, נצטרך ללכת עשר  
 דקות לפחות. 

 "רעיון מצוין", אמר אמיל, "זאת הזדמנות לעשות הליכה". 

 הבנתי שאמיל אינו חושד בינתיים, או שהוא סתם רוצה לעשות כושר. 

 "בסדר", הסכמתי, "אבל תוך כדי הליכה אנחנו מתחילים לשאול שאלות". 

כל כך.    "אין בעיה", אמרה מור. "מה אתם רוצים לשאול? בטח אתם רוצים לדעת למה החצר שלי גדולה
 ובכן, הכל התחיל כשג'יימס החתול הרגיש שהוא זקוק לקצת מרחב..." 
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"האמת היא שבאנו כדי לשאול שאלות אחרות", ניסיתי לשנות בעדינות את נושא השיחה, אם כי השאלה 
 הזאת בהחלט עניינה אותי. חצר ענקית כזאת, רק בשביל חתול? 

 יה", אמר אמיל. "רצינו לשאול אותך בקשר לשוד שקרה אתמול במאפי 

 "איזה שוד? איזו מאפייה?" שאלה מור.

 שודד פרץ למאפייה במרכז העיר, וגזל משם ארגזי לחם".  "אתמול 

 "חבל", אמרה מור. "סתם מאמץ. גם אני אופה לחם, הוא היה יכול לבקש ממני במקום לשדוד". 

 "באמת?" שאל אמיל. 

ם. לצערי בדרך כלל לא יוצא לי לתת, כי תמיד  "כן", ענתה מור, "שכנים הרבה פעמים מבקשים ממני לח
הם מגיעים כשאני משקה את הקקטוסים שבצד השני. עד שאני מגיעה הביתה, הם כבר הולכים. אומרים  

 קנאה, הדשא של השכן תמיד רחוק יותר".תוך שלקח לי יותר מדי זמן. אבל זה סתם מ

הגיע למאפייה מלמעלה. הוא טיפס על הגג  "בואי נחזור לענייננו", ביקשתי. "השודד שאנחנו מדברים עליו  
 שלה, והשתלשל משם לפתח המאפייה". 

 "אולי הוא לא אוהב לחם קימל", אמרה מור. 

 "מה הקשר?" שאלתי. 

 "אולי בגלל זה הוא לא בא לקחת ממני לחם, כי אני מכינה לחם קימל. לא זה מה ששאלתם?" 

 "לא", אמרתי, "באנו לשאול שאלה אחרת לגמרי". 

לא מבינה מה באתם לשאול", אמרה מור, "איך אני קשורה לשוד הזה? יכול להיות שהתבלבלתם.    "אז אני 
   אבל זה טבעי, ככה זה כשהולכים הרבה ברגל. לא נורא, תכף מגיעים".

השולחן כבר היה קרוב, אבל אנחנו עוד לא התקרבנו לעצם העניין שלשמו באנו. "גברתי", ניסיתי שוב, 
 ". צינור ארוךפני שהשודד השתלשל למאפייה בעזרת "אנחנו פונים אלייך מ

 מור נעמדה במקום. 

 "צינור ארוך?" שאלה. 

 "כן", השיב אמיל. "זה מפתיע אותך?" 

 "לא כל כך". 

 "אז למה נעצרת?" 
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 "כי הגענו". 

באמת הגענו. התיישבנו על כיסאות לצד השולחן, ונחנו מההליכה. אני תהיתי איך להתקדם בשיחה הזאת,  
 נראתה ארוכה ואינסופית כמעט כמו החצר.שבינתיים 

 "התעייפתי", הודה אמיל. "היה ארוך, וגם מצמיא". 

 קראה מור. "למזוג לכם?"  "נו, בדיוק בשביל זה הבאתי מיץ תפוזים!"

"רגע", אמרתי, "אני רוצה לסיים את השאלה. השודד התשלשל למאפייה בעזרת צינור ארוך. האם זה קשור 
 אלייך?" 

הארוך    הצינור שלי הואקשה לי להאמין.    "אתם שואלים אם יכול להיות שיש לשודד צינור ארוך יותר משלי?
 ביותר בעיר". 

 "לא, אנחנו לא חושדים שיש לו צינור ארוך יותר משלך", אמרתי. 

והרימה את הקנקן. "אתם נראים לי קצת מבולבלים.  "אז אני לא מבינה מה באתם לשאול", אמרה מור 
 מיץ?" 

 . שהצינור שלך הוא זה ששימש את השודד", הבהרתי. זה הצינור שלךברת לינור, אנחנו חושדים ש"ג

 מור שפכה את המיץ על הדשא מרוב תדהמה. 

 "הצינור שלי?! לא ייתכן!" קראה. "אני לא מרשה לאף אחד לגעת בצינור שלי!" 

שהו לקח אותו ללא רשותך,  "ברור שאת לא מרשה", אמרתי, "זה באמת צינור יחיד במינו. אבל אולי מי 
 יכול להיות?" 

 "לא יכול להיות", אמרה מור נחרצות, "וזה מפני שהצינור שלי שמור באדמה". 

 "מה?" נדהמתי. "ואת לא משתמשת בו?" 

"אני לא משתמשת בו כבר שנה וחצי", אמרה מור. "הוא נעול בתוך מרתף, מאחורי שני מנעולים, מתחת  
נמאס לי שהצינור הזה מסתובב לי בגינה. לא משנה באיזה אזור של    לאדמה. אתה מבין? בשלב כלשהו

 הגינה אני נמצאת, אני נתקלת בקטע כלשהו מתוכו ונופלת. אז אפסנתי אותו באדמה, וזהו". 

לא בשימוש כבר שנה וחצי? אז בשביל מה באנו הנה, רק כדי   – לא יכול להיות. הצינור הארוך והמדובר  
  לעשות הליכה ולשתות מיץ?
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לא ויתרתי בקלות, וניסיתי לסחוט עוד קצת מידע, בתקווה שייצא לי מזה קצת יותר ממיץ תפוזים. "חבל  
לשמוע שצינור מיוחד כל כך אינו בשימוש", אמרתי. "אבל במה את משתמשת עכשיו? האם יש לך צינור 

 ארוך חדש?" 

ור רוח. "בינתיים זה מתברר "שום צינור חדש. אני לא משקה את החצר כבר שנה וחצי", השיבה מור בק
בשני   עלה  הכנרת  מפלס  במים,  שלי  החצר  את  להשקות  שהפסקתי  שמאז  חושבת  אני  חסכוני.  כצעד 

 סנטימטר. אז זה כל מה שבאתם לשאול? לא רציתם לשאול למה החצר שלי גדולה כל כך?" 

 "כבר אמרת לנו", אמרתי, "כי החתול שלך צריך מרחב". 

 נזכר שיש חתול בסביבה. "האו, האו!" נבח שרלוק, ש

יוליוס הכלב. אתם מבינים, היה לי כלב ענק, כמו הכלב   ג'יימס החתול. גם בגלל  "אה, זה לא רק בגלל 
שלכם רק גדול פי שניים. כדי שלא יחסלו זה את זה, שמתי כל אחד בפינה אחרת של החצר. עכשיו קיבלתם  

 תשובה לשאלה שלכם?" 

  סגרנו את עניין הצינור". "לא קיבלנו", אמר אמיל, "עדיין לא

–   ם בהלכות שמיטה ויובל פרק א, הלכה י"לפי הרמב "כן קיבלנו", אמרתי, "אנחנו יודעים שאת משקרת.  
הסיפור שלך הוא קשקוש מוחלט. עכשיו תספרי לנו בדיוק מי השודד שהבאת לו את הצינור שלך, אחרת 

   נפנה למשטרה והיא תשליך אותך לצינור. אה, לצינוק".

 

 כיצד ידע בלק שמור לינור משקרת?
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