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 הגזר הגנוב תעלומת  :2פרק 

הפעם הדיווח שקיבלנו היה מוזר כל כך, עד שהתקשיתי להאמין שהוא אמיתי. גנב נכנס למחסן של חנות  
  ענקיים ונמלט. ידעתי שיש גזרים גמדיים, אבל בגזר ענקי לא נתקלתי. פירות וירקות, לקח ארגז של גזרים  

ארגז  בכל אופן, עובר אורח שהיה שם התקשר אלינו מיד, ואמר שהוא ראה את הגנב נכנס לחצר בית עם  
 . 19. כלומר, הגזרים הגנובים כנראה מוחבאים שם, ברחוב המעפילים והגזר, ונמלט משם בלעדי 

 .  משפחת לויןשם בית שקט וצנוע. על הדלת היה כתוב  הגענו לכתובת, ומצאנו 

 "אתה בטוח שזה כאן?" שאלתי את אמיל, שדיבר עם עד הראייה ורשם את הכתובת. 

 "אני מקווה", השיב אמיל. "הוא אמר שאולי הוא לא רואה טוב". 

 "מה זאת אומרת?" התפלאתי. "הוא היה שם, למה שלא יראה טוב?" 

 יב אמיל, "צריך גזר. וכל הגזרים נגנבו". "כי בשביל לראות טוב", הש

בכל זאת החלטנו לבדוק את הבית, ודפקנו קלות על הדלת. "מי שם?" נשמע קול צרוד מבפנים, ומיד לאחר 
 מכן הדלת נפתחה בידי אישה מבוגרת. 

 "שלום", אמרה האישה, "אני סבתא אלישבע. ומי אתם?" 
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 "שמי בלק הבלש", אמרתי, "ובאתי לכאן כדי..." 

רגע עצרתי את עצמי. התוכנית שלי הייתה לעשות חיפוש בבית, ולחפש את הגזרים הגנובים. אבל התוכנית  ל 
. אפילו אם היא מסייעת לפושע, לא נעים  נחמדההשתבשה, ברגע שהתברר כי מדובר בביתה של סבתא  

 תי רעיון.  להיכנס אליה ולהתחיל לערוך חיפוש. שלחתי מבט מהיר הצידה, הבחנתי בחצר ענקית, וקיבל 

"באתי לכאן כדי לראות את החצר שלכם", אמרתי. "שמעתי שיש לכם חצר מיוחדת מאוד, ובתור בלש, 
 קרן אותי לבדוק מקרוב".י ס

"אוהו!" קראה סבתא אלישבע, כאילו במשך שנים היא רק מחכה שמישהו יבוא לבקר בחצר שלה. "סוף 
בשנה בערך באים אלינו להתארח. היכנסו, היכנסו,   סוף! אני כל כך אוהבת לארח בגינה שלנו, אבל רק פעם

 קחו גם ירקות הביתה!" 

רבתי בנימוס, הרי אסור לנו לקחת שום דבר מאנשים שאנחנו חוקרים אותם. "לא הגענו הנה  י "אין צורך", ס 
 עם סלינו על כתפינו, אין לנו דרך לקחת ירקות הביתה". 

חמישה מלפפונים,  כמה  איתכם  קחו  לפחות  "  שישה־"אז  הסבתא.  התעקשה  לא,  בשקיק",  אם  סבא וגם 
 אליעזר ישמח לפגוש אתכם". 
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הלכנו היישר אל הגינה. לעינינו נגלה אדם בעל פרצוף מוזר, עם כובע קש ואף שנראה בעצמו כמו גזר. הוא  
הביט בנו ולא הגיב כלל. הבנו שזה הדחליל של הגינה, והמשכנו הלאה. לבסוף ראינו את סבא אליעזר,  

 ה גדולה. יה, שנראתה כמו מטריי כיסא מתחת לשמשי יושב על 

 "ברוכים הבאים!" קרא לעברנו סבא אליעזר. "באתם לראות את הגינה שלי? בואו, אעשה לכם סיור". 

אמיל ואני הבטנו זה בזה. זה אמנם סיפור כיסוי נחמד, להציג את עצמנו כמבקרים בגן הירק, אבל אין לנו  
 באמת זמן לסיור מודרך. 

 "אנחנו מתעניינים בעיקר בגזרים", אמרתי. "שמעתי שמסתתרים כאן גזרים גדולים במיוחד, האם זה נכון?"

 גזר?" תמה סבא אליעזר."גזרים? מכל הירקות אתה רוצה לראות דווקא את ה

 "כן. למה, יש בעיה עם הגזר?" 

"לא. כלומר, יש לי בעיה קטנה עם הגזר", אמר סבא אליעזר, "והיא שכל הזמן מדברים על הגזר שלי, רק כי 
 הוא מתחרז עם השם שלי. אולי אתה רוצה לראות את הבצל, או את העגבניות?" 

 ילד, אמא שלי הביאה לי בעיקר גזר".  "אני פחות בקטע של עגבניות", אמרתי. "כשהייתי 

"ברצינות? אני במקומך הייתי הולך לחפש אמא אחרת", אמר סבא אליעזר. "אבל אתם מתעקשים כל כך, 
 אראה לכם את הגזר. רק לפני כן, אני צריך את..." 

 "את מה?" שאל אמיל. 

וחפר,   והתחיל לחפור באדמה. הוא חפר  סבא אליעזר,  וחיכינו  "את, את חפירה", הסביר  ואנחנו עמדנו 
 לראות אם אכן הגזר הגנוב נמצא בפנים. 

עה ממצחו וקרא: "אלישבע! אלישבע, בואי  י לאחר כמה דקות של חפירה, סבא נעצר. הוא מחה את אגלי הז 
 לעזור!"

 סבתא אלישבע פתחה את הדלת ורצה לעזרת סבא. "אחת ושתיים!" קרא סבא, והם פשטו ידיים וחפרו יחד. 

עה ממצחה וקראה: יקות נוספות של חפירה, סבא וסבתא נעצרו. סבתא מחתה את אגלי הזלאחר כמה ד
 "אביגיל! אביגיל, בואי לעזור!"

הבית בדילוגים, ורצה לעזרת סבא וסבתא. "אחת ושתיים!" קראה סבתא,  ן  ילדה קטנה מ  יצאה  כהרף עין
ראשית, אין לדעת כמה זמן נמתין פה, עד ושלושתם פשטו ידיים וחפרו יחד. העניין התחיל להדאיג אותי.  

שסבא אליעזר יצליח להגיע אל הגזר. שנית, אם סבא אליעזר מגייס עוזרים, אני עוד עלול למצוא את עצמי  
 בצוות החפירות. אין לי בעיה עם חפירה, אבל לא באמצע החקירה. 
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רוצים כל כך לראות את כפי שחששתי, סבא אליעזר הרים את עיניו מהאדמה והסתכל לעברנו. "אם אתם  
 הגזר, אולי תעזרו לנו?" 

בזנבו, הסתער על   לא היה במי להביט. הוא כשכש  ולשרלוק כבר  הבטתי באמיל, אמיל הביט בשרלוק, 
 ערוגת הגזר והחל לחפור במרץ. 

   "תראה איזו עבודה, איזו חריצות", אמר אמיל. "כאילו אנחנו החלוצים ובאנו לשתול שתילים בלב ביצה".

י הבור שמתחיל להיווצר כאן", השבתי, "אנחנו נהיה חלוצים של אי בלב האוקיינוס, בצד השני של  "לפ
   כדור הארץ".

 "הנה הוא!" קרא סבא לבסוף, והצביע על שני עלים ירוקים שבצבצו מעומק הבור. "בואו נמשוך אותו!" 

זר. אביגיל אחזה בסבתא,  סבא אליעזר החל למשוך בגזר. סבתא אלישבע הצטרפה אליו, ושניהם משכו בג
 שרלוק הצטרף גם הוא, חתול שעבר בסביבה והריח אוכל התגייס למאמץ המלחמתי, אבל הגזר לא זז. 

הגזר. שאחפש עכבר קטן   "ואז אוכל להראות לך את  "חסרה לנו רק עזרה פצפונת", אמר סבא אליעזר, 
   שיבוא לעזור לנו?"

, הגזר שאתה מנסה לפי מסכת שביעית פרק ה משנה ב"אין צורך", אמרתי. "אני כבר לא צריך את הגזר.  
   ".גזר גנובלהוציא מהאדמה הוא  

 סבא אליעזר נדהם. "גנוב? אבל זאת הגינה שלי, החביבה! כל צמח בה צומח רק בזכות עמל כפיי!" 

בה שלך", אמרתי, "ואנחנו נצטרך לתפוס אותו.  "אז מסתבר שמישהו החביא לך שלל גנוב בתוך הגינה החבי 
לפני כן רק אדווח לבעל הגזרים, ואגיד לו שאם הוא רוצה את הסחורה שלו בחזרה, כדי שיזמין כמה חתולים 

   ועכברים למשימה".
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