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 בשמלכודת הדתעלומת  :6פרק 

ישבתי בין השיחים וחיכיתי שיגיע החורף. בחורף נחמד לעשות מארבים לפושעים בין השיחים, בסוף 
כל מקום טוב למארב הופך לשיח קוצים. הסתיו מגיע,    –החורף ובאביב יש אפילו פרחים, אבל בקיץ  

 אבל כנראה נצטרך לחכות עוד.  

שנה בדיוק לכדנו אותו כאן, בזמן    המטרה הייתה לתפוס את עזרא הגנב. לפני  למי עשינו מארב?
השארנו ליד    שהוא ניסה לגנוב דבש מחנות המוצרים הטבעיים של דבורה דובער. במהלך המארב

החנות צנצנת עם דבש, אולי עזרא ינסה לגנוב את הצנצנת ואז נתפוס אותו. המלכודת פעלה היטב,  
לא ראינו אותה יותר. במשך  הבעיה היחידה היא ששכחנו לקחת את הצנצנת מזירת הפשע, ומאז  

השנה זה לא הטריד אותי, אבל עכשיו ראש השנה מתקרב, ואין לנו צנצנת יפה לשים בה את הדבש.  
שרלוק התנגד בכל תוקף להצעה שלי לשים דבש בתוך צלחת האוכל שלו, ולא נותר לנו אלא לחפש  

   את עזרא הגנב, ולשאול אותו איפה הצנצנת.

 שהוא מנסה להסיר קוצים מבגדיו, "איך אתה יודע שעזרא יבוא לכאן?" "אבל בלק", שאל אמיל תוך  

 "כי הוא צריך דבש, כמו בשנה שעברה", השבתי בלחש.  

 "הוא לא קיבל עונש מאסר או משהו?" 
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חררו אותו", עניתי. "השמועה מספרת שהיום הוא כבר לא עוסק בגנבה, אלא מפעיל עמותה י "ש
 להאכלת חתולי רחוב". 

 בט זועם. נראה לי שמבחינתו עדיף להיות גנב מאשר לעזור לחתולים.  שרלוק הגיב במ

 "ואם הוא יבוא", המשיך אמיל להעלות חששות, "למה שהוא יחזיר לנו את הצנצנת? הוא הרי גנב!" 

"זה בדיוק העניין", השבתי, "השמועה הזאת אומרת שהוא כבר לא גנב. לכן אני לא מנסה לתפוס 
 ותו איפה הצנצנת שלנו". אותו, אלא אך ורק לשאול א

 "אבל..." 

אין לי מושג מה היה החשש הבא שאמיל רצה להביע, אבל הוא נאלץ להפסיק לדבר, כי בדיוק אז 
 התקרב מישהו לחנות. היה זה איש עם שק גדול.  

 "כדאי שניזהר", לחש אמיל, "לפי השק, יכול להיות שהוא שוב בא לגנוב". 

  – "ואם זה הוא, אין בעיה. אם הוא לא גנב    ,, השבתי בקור רוח"קודם כל, עדיין לא בטוח שזה הוא" 
דרך אגב גם בנתפוס אותו, נסגיר אותו למשטרה, ו  –נבקש ממנו את הצנצנת שלנו, ואם הוא כן גנב  

 חזרה את הצנצנת שלנו". בנדרוש 

 !" האיש התקרב לדלת. נתתי סימן לשרלוק, והוא פרץ החוצה והחל בנביחות עזות. "האווו! האו! האו

 האיש נבהל, השק נפל לו מהידיים, ואז יכולתי לצאת מהמארב. 

 "עצור", אמרתי. "מה אתה עושה כאן?" 

 "קונה דבש לראש השנה", אמר האיש המבוהל, "מה אני כבר יכול לעשות?" 

 "ולשם מה השק?" שאל אמיל. 

האיש.   הסביר  דבש",  הרבה  לקנות  אני מתכוון  הדבש.  כל  את  בו  לשים  ח" "כדי  אתה  ושד  למה, 
 במשהו?" 

 "למה אתה חושד שאני חושד במשהו?" 

 "אני לא חושד בכלום, אתה חשדת. אני לא חשוד בכלום, רק רוצה לקנות דבש חשד לשנה החשדה", 
 אמר האיש, שכנראה היה גם מבולבל במקצת. 
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הסתכלתי בפניו של האיש. הוא נראה קצת דומה לאיש שלכדנו בשנה שעברה, אבל גם שונה. הוא  
ת שזה הוא, והוא פשוט נהיה גבוה ורזה  נראה גבוה יותר, רזה יותר ולבוש אחרת לגמרי. יכול להיו

זה הגיוני. להפסיק לגנוב זה סוג של דיאטה, אתה מפסיק לגנוב אוכל ואז אוכל פחות. אבל יותר?  
אולי זה בכלל אחיו? ואולי סתם בן אדם שדומה לו במקצת? איך אפשר לדעת אם זהו עזרא הגנב 

 )או לפחות הגנב לשעבר(? 

 "יכול להיות שנפגשנו פעם?"   "אתה מוכר לי מאוד", אמרתי,

 "גם אתה מוכר לי", ענה האיש. "אולי נפגשנו בכנס מנהלי עמותות להאכלת חתולי רחוב?" 

זהו. עכשיו לא היה לי ספק. זה עזרא הגנב, או לפחות עזרא הגנב לשעבר, ומאכיל החתולים בהווה.  
 צנת הדבש בחזרה. לא נותר לי אלא לשאול שאלה אחת כדי לדעת אם זה הוא, ולדרוש את צנ 

 "כן, אני מתחיל לזהות", אמרתי. "אתה עזרא?" 

 "מה?" 

 "שאלתי אם אתה עזרא". 
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 מה פתאום, קוראים לי נחמיה יחיאלי".  "עזרא? 

 "בטוח שלא עזרא?" 

 "אם קוראים לי עזרא, אני צנצנת". 

איך  "אני לא צריך אותך בתור צנצנת, אני צריך את צנצנת הדבש שלי", אמרתי. "תקרא לעצמך  
 שאתה רוצה, אבל הצנצנת שלי אצלך כבר שנה". 

 "עזוב אותו", לחש אמיל באוזני, "זה לא הוא, אתה רואה שזה מישהו אחר". 

, הצנצנת  ם בהלכות תשובה פרק ב הלכה ד"לפי הרמבחזרה, "ב "אני יודע מה אני עושה", לחשתי  
 שלנו נמצאת אצלו".  

מה הרעש הזה? הכל בסדר?" שאלה, ואז זיהתה  לפתע נפתחה דלת החנות. דבורה הסתכלה עלינו. " 
 אותי. "בלק הבלש! מה אתה עושה כאן?" 

"בלק הבלש?" התפלא זה שקורא לעצמו נחמיה יחיאלי. "באמת תהיתי מאיפה אתה מוכר לי! כן,  
 צנצנת הדבש שלך עדיין תקועה אצלי בבית. בוא לבקר אצלי בחגים ואביא לך אותה". 

 ובה ומתוקה!" "תודה רבה", עניתי, "שנה ט

 

 

 כיצד ידע בלק שנחמיה יחיאלי הוא אכן הגנב?
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