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 הגנבה בחווהתעלומת  :4פרק 

י, ראשי הסתחרר, כל חיי הפכו לסיוט מתמשך, או בקיצור: שרלוק התחיל ללמוד יעולמי חרב על
לראש )אם כי סביר להניח שמדובר בפרעוש(, אבל  לנגן על חצוצרה. לא ברור איזה ג'וק נכנס לו  

ימים   כיוון שזה קרה  יום בהיר אחד הוא פשוט התחיל להרעיד את כל המשרד בחצרוצי אימים. 
אחדים אחרי ראש השנה, אמיל הציע שאולי תקיעות השופר עוררו בשרלוק את הרצון להשמיע את  

 ור. קולו. לי זה נראה יותר כמו כפרת עוונות לפני יום כיפ

 "אני מבטיח לך, שרלוק", איימתי עליו לבסוף, "אם לא תפסיק לחצרץ לנו באוזן, זה יהיה סופך!"  

רגע בבקשה, בלק", אמר אמיל. "כך לא פותרים בעיות. אם תסביר לו בנחת ובנימוס שהנגינה י"ה
 . שלו פוגעת ביכולת הריכוז שלך, וכך משבשת את הליכי החקירה, אני משוכנע שהוא יפסיק" 

 "זה לא יעזור, הכלב הזה מבין רק צעקות". 

"ננסה ונראה", אמר אמיל ופנה לחצוצרן המדופלם: "בבקשה ממך, תנסה לנגן קצת יותר בשקט. 
 טוב?"  

 בן רגע התחלפו הזיופים הקולניים בנעימה שקטה ועדינה.  

  הקיץאתגר 
 של בלק הבלש

 הלכות שמיטה  וחודש אלול – תשפ"א

 כתב: חיים אקשטיין
 יר מימוןבאייר: ד
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 "אתה רואה?" חייך אמיל.  

וזה בכלל מגיע מחוץ    "אתה שומע?" לא חייכתי. "המנגינה הזאת היא נגינת חליל,  ולא חצוצרה. 
 לחדר". 

 לפתע נכנס פנימה בחור צעיר לבוש לבן, עם שיער ארוך וחליל עץ.  

 "שלום", הוא אמר. "זה המשרד של בלק הבלש?" 

 "כן", אמרתי, "בתקווה שזה לא יהפוך לסטודיו לחצוצרה". 

לפני כמה ימים   עלי חיים."אז אולי תוכלו לעזור לי", אמר הבחור. "יש לי חווה, ואני מגדל בה ב
   פרצו לחווה שלי, וגנבו לי מחרשה, טרקטור ושתי פרות". 

במה חטאתי, שנופלות עליי תעלומות כאלו, בין ראש השנה ליום כיפור? לא ידעתי מה גרוע יותר,  
 לשמוע את שרלוק מתאמן בחצוצרה או לרדוף אחרי פרות גנובות. 

 "אתה מצפה שנחזיר לך את הפרות?" שאלתי. 

"אין צורך", השיב הרועה, "מספיק שאוכיח שגנבו ממני את כל אלו, ואני כבר אקבל פיצוי מחברת  
 הביטוח". 

 "ואיך אתה מצפה שנוכיח שגנבו מהחווה שלך? יש לך הוכחות כלשהן?" הוספתי לשאול. 

"יש לי עדים. הרבה עדים", אמר הרועה. "הבעיה היא שהמשטרה לא מוכנה לקבל אותם. חשבתי  
 אתם תרצו לשמוע אותם..."  שאולי

להם?   רוצים להקשיב  לא  העדים האלה, שבמשטרה  מיהם  סוף.  סוף  מעניין  להיות  הסיפור החל 
 ניסיתי לחשוב מה מסתתר מאחורי הסיפור, אבל אמיל בטוב ליבו כבר התקדם הלאה. 

 א". "אנחנו מוכנים לשמוע את כולם", אמר אמיל בנחת, "אחר כך כבר נחשוב מי דובר אמת ומי ל

 פניו של הרועה אורו. נראה שהפתענו אותו לטובה. 

 "נו, תכניס אותם", אמרתי, "הם כאן?" 

 "בוודאי", אמר הרועה, ולא הוסיף מילה. רק קירב את החליל אל פיו והתחיל לנגן. 

 תוך שניות אחדות המשרד שלנו החל להתמלא בגדיים. כן, גדיים קטנים נכנסו בהמוניהם למשרד. ב
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 מהוני לשאלה. ימה זה?!" ניסיתי להפוך את ת"מה... מה...  

"אמרתי לך שיש לי הרבה עדים", אמר הרועה. כלומר, אני חושב שזה מה שאמר הרועה, אבל לא  
 שמעתי אותו די טוב מרוב פעיות גדיים. "יש כאן בדיוק מאה". 

 "כולם היו עדים לגנבה?" שאלתי בקול רם, שהרועה ישמע. 

כאן שלושה גדיים קטנטנים שנולדו רק לפני יומיים. הם לא היו    "כמעט כולם", אמר הרועה. "יש
 עדים לגנבה, אבל הבאתי אותם בכל זאת כי לא מצאתי להם בייביסיטר". 

הרגשתי שאני חייב לסיים את החקירה הזאת מהר, לפני שהגדיים יאכלו לי את כל המסמכים עם  
 ממצאי החקירות. 

 "תשעים", אמר אמיל פתאום. 

 תיישים? לא, אלה גדיים", אמר הרועה. "מה? 

 "תשעים", חזרתי אחרי אמיל. "אמיל ספר את כל הגדיים, ויש כאן רק תשעים. אמרת שיש מאה". 

 "אה... שכחתי, אני מקפיד על מצוות מעשר בהמה. עשרה גדיים הפרשתי אתמול". 

 אחד הגדיים החל ללעוס את המעיל שלי. "עד כאן", קראתי, "תוציא אותם!" 

 אמר אמיל.   ,בל עוד לא חקרנו אותם""א

, אני כבר יודע שהבחור הזה משקר.  לפי מסכת בכורות פרק ט משנה ו"אין צורך לחקור", אמרתי "
 נסה למצוא מישהו אחר שיוכיח את הגנבה שהמצאת". 

 העדר יצא מהמשרד, וקולות פעיית העיזים פסקו. רק נגינת חצוצרה נשמעה. איזה שקט.    
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