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 שופר האימהתעלומת  :5פרק 

ככה זה כשעושים מארב    –היה קשה לעמוד זמן רב כל כך ליד מדף מלא עוגות דבש, אבל מה לעשות  
באמצע סופרמרקט. אמיל המתין ליד מחלקת העופות, שרלוק השקיף על השטח מהקופה הראשית,  

 ואני, כאמור, תפסתי מקום טוב ליד העוגות. כולנו חיכינו לבואו של "שופר האימה". 

פושע   הוא  האימה"  "שופר 
מתוחכם. הוא אף פעם אינו גונב או 
רוצח בעצמו: תמיד הוא משאיר את  
אבל   אחרים,  לאנשים  המלאכה 
דואג שאיש לא יבחין בהם. כשפורץ  

תו עומד לפרוץ למכונית,  ישעובד א
השופר   את  שולף  האימה  שופר 
אוזניים   מחריש  בקול  ותוקע  שלו, 
את   לשמוע  מסוגל  אינו  שאיש  עד 

עקה של הרכב. כך הוא מחפה  האז
על פושעים, ואחר כך הם מחלקים  
הבוקר   בשווה.  שווה  השלל  את 
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נפרץ בית מגורים, וגם הפעם השכנים העידו ששמעו קול חזק של שופר בדיוק באותו זמן. החלטנו  
יגיע, כמו כולם,   חיכינו שהוא  לו בסופרמרקט.  כך ארבנו  ולשם  הזמן לתפוס את הפושע,  שהגיע 

 רכים לראש השנה. לקנות מצ

שתי נביחות נשמעו מכיוון הקופה הראשית. על פי הסימן המוסכם בינינו, שתי נביחות מתריעות  
שהפושע מתקרב אלינו מצד צפון. בתוך שלוש שניות זיהינו את "שופר האימה" מגיע מאחורי צנצנות  

ין לו בעיה לתקוע  ממדים, שא־הדבש. הוא נראה בדיוק כמו בתיאורים שקיבלנו מהמשטרה: גבר גדול 
כל העיר. קצה השופר שבצבץ מתיקו השחור לא השאיר כל מקום     "תקיעה גדולה" שתזעזע את

לספק. הפתעתי אותו מלפנים, אמיל חסם את דרכו מאחור ושרלוק זינק גם הוא לכיווננו בנביחות  
 קולניות. 

 "הסיפור נגמר", אמרתי. "שופר האימה, אתה עצור בשם החוק". 

הבלש, הא? שמעתי עליך רבות", אמר הנוכל. "דווקא התרשמתי שיש לך שכל מבריק, "אז אתה בלק  
 לא חשבתי שתתפתה להאמין שאני אכן מעורב בכל הפשעים המיוחסים לי". 

"אל תנסה להיתמם", אמר אמיל, "בימים הנוראים עדיף להתוודות על פשעים מאשר לנסות להכחיש  
 אותם". 

ה: אף פעם לא תפסו אותי במהלך פשע. כל הסיפורים עליי הם  "אין על מה להתוודות, האמת ברור
 עלילות שווא. עשו לי טובה, בעוד כמה שעות נכנס ראש השנה, אני חייב לסיים את הקניות". 

"אל תדאג, בתא המעצר ידאגו לך לסעודה חגיגית. במיוחד לראש של דג, לזכר כל האנשים שניסית  
 להוריד להם את הראש". 

 ש? לא נגעתי אפילו בזנב!" "להוריד את הרא

. לא התייבשתי במשך חצי שעה, ליד עטיפות  טהבנתי שהוא מנסה להתחכם, אבל לא נתתי לו להימל
 מזילות ריר של עוגות דבש, רק כדי לשחרר חשוד מחוסר ראיות. 

 "יודע מה?" אמרתי. "ספר לנו בעצמך איפה היית הבוקר, בשעה שש וארבעים". 

 תפילת שחרית. אני מקפיד להתפלל במניין המוקדם ביותר".  כמובן, בסוף  ,"בבית הכנסת

 "צדיק יסוד עולם. אתה בטוח שהיית שם?" 

"כן. לא מוצא חן בעיניך שאני מתפלל? אני מקפיד על שלוש תפילות ביום. אבא שלי עליו השלום  
 היה חזן במוסף של יום כיפור. סבא שלי היה רב, וגם בעל תוקע". 
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רוצה",  שאתה  כמה    "תתפלל 
חושד   אני  "אבל  אמרתי, 
לכמה   גרמה  שלך  שהתקיעה 

. לא  8שברים, ברחוב הכלניות  
 עברת שם במקרה הבוקר?" 

 "ממש לא". 

תקיעת   שמעו  שמיעה  "עדי 
שלך.   כמו  בדיוק  חזקה  שופר 
את  להתחמק,  תנסה  אל 
התקיעה המיוחדת שלך אפשר  

 לזהות מקילומטרים". 

נסת נמצא במרחק שתי דקות מרחוב הכלניות.  "אין לי ממה להתחמק", אמר שופר האימה, "בית הכ
 תקעתי חזק בסוף התפילה, ובטח שמעו אותי עד שם. אני תוקע ממש חזק, רוצה לשמוע?" 

 "נראה לי שנוותר על התענוג", אמר אמיל. 

, אין  לפי קיצור שולחן ערוך סימן קכח סעיף ב"נראה לי שנוותר גם על המשך החקירה", אמרתי. "
ריצה הבוקר, וסוף סוף אפשר לשלוח אותך למעצר. אחר כך תוכל לתקוע  ספק שהיית שותף לפ 

 .  בשופר כאוות נפשך, לעורר את רחמי השופטים"

 

 

 ?שתקיעת השופר לא באה מבית הכנסתכיצד ידע בלק 
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