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יצירת המופת האבודה
הנה סיוור תתיתי שתירע בשנת 1995. הות עוסק בתורשתו של 
תצם בלתי רגיל בעל שם בלתי רגיל: תרנסט תֹוְנַיתְנז, בעל חווה 
בתזרח תנגליה שעסקו העיקרי תסוקת תזון לחזירים. הות נוצע 
כתיתהוני, ותחביבו היה תיסוף תתנות. הות נהג להגיע לתכירות 
וותביות בתזור תגוריו, ולהדיע תחירים נתים לתתונות שנתכרו, 
יותר תחתש־תתות  בייחוצ לתתונות ישנות. לתורך השנים דבר 
בצים. הם היו רבים תכצי שיוכל לתלות תת כולם על קירות ביתו 
הדנוע יחסית, תחוזת ביילהם תיל שבחבל ָסוֹוק. לכן ערם תותם 

זה על גב זה. תת חלקם שתר בלולי התרנגולות שלו.

ילציו לת היו שותוים לתהבתו. הם יצעו שהות תוזר. הות 
נהג להתלבש ברישול. כצי להרחיק תביתו וורדים חותצי תתנות 
הות בנה בעדתו תערכת תזעקה תדֹוָורים, תוזנת בתדברי תכוניות 
ישנים, ויַשן עם רובה טעון תחת תיטתו. כשהלך לעולתו העתיצו 
ילציו תת הדיורים לתכירה בבית התכירות הלונצוני סותבי'ז. כתו 
לוני כל תכירה גצולה הצויס סותבי'ז קטלוג, לעיונם התקצים 

של קונים ווטנדיתליים.

תותחה התתנות הצגול סר צניס תתהון )1910–2011( עיין 
בתדלום שבקטלוג,  עינו.  תת  דצה  תחת  ותתונה  הזה,  בקטלוג 
גוצלו כגוצל בול צותר, נרתה תסוסוף תתורע תדית בניין ובוזז 

תותו. תוניתנז קנה תת התתונה בתכירה ביתית, בשנות התרבעים, 
ב־12 ליש"ט בלבצ. בקטלוג ניתן לתתונה השם "ביזת קרתגו", 
ה־17,  התתה  בן  בתיוחצ  תוורסם  לת  תתן  תותה  שדייר  ודוין 

וייטרו ֶטסָטה. הקטלוג העריך תת שוויה ב־15 תלף ליש"ט.

הכותרת.  תת  הלם  לת  תתהון,  הבחין  בתתונה,  תחצ  ורט 
תחצ הבוזזים נשת תנורת שבעת קנים. תה לתנורה כזו ולקרתגו, 
תהה תתהון. התתונה, הבין תיצ, תינה תתתרת תת חורבן קרתגו, 
תלת תתורע תחר: חורבן בית התקצש ביצי הרותתים. ותם התתונה 

תיננה "ביזת קרתגו", הדייר כנרתה תינו וייטרו טסטה.

ּוּוַסן  ניקולת  ה־17  התתה  בן  הצגול  שהדייר  זכר  תתהון 
דייר שתי תתונות של חורבן בית שני. תחת תתנוססת בתוזיתון 
הקרצינל  בשביל  ב־1626  דייר  שהות  השנייה,  בווינה.  לתתנות 
לת  תיש  ה־18.  התתה  בתהלך  הדיבור  תעין  נעלתה  ברבריני, 
יצע תה עלה בגורלה. תתהון הנצהם הבין שהות חוזה בתתונה 

התבוצה של ווסן.

כשצתות  התתונה.  תת  לרכוש  והדיע  לתכירה  הגיע  הות 
הקונים  יתר  לתתונה,  תחיר  תדיעה  צניס  סר  של  הגוצל  בסצר 
יוצעים,  יוצע צבר־תה שהם תינם  הווטנדיתליים תבינים שהות 
תת  לקנות  צניס  סר  הדליח  לבסוף  תשלהם.  תחיר  ותדיעים 
תותה  תכר  תחצות  שנים  כעבור  ליש"ט.  תלף  ב־155  התתונה 
והקונה  ליש"ט,  תיליון   4.5 לה,  היתה  בתחיר  רוטשילצ  ללורצ 
תרם תותה לתוזיתון ישרתל בירושלים והקצישה לזכר סר ישעיה 

ברלין. הית תלויה שם כיום.

תני תכיר תת הסיוור הזה תשום שהרדיתי על התתונה יחצ 
עם תנהל הגלריה הלתותית של לונצון צתז, ניל תקגרגור, לבקשתו 

פינח%פרשת

לעילוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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תת  וירשו  חז"ל  תדיע.  שהות  וירושים  תכתה  תחצ   — ב(  יג, 
"שלח  בהיתר.  תלת  בדיווי  תצובר  כתדיינת שתין  "לָך"  התילה 

לך — לצעתך". והנה צברי ה'כלי יקר': 

לכך וירט ]הקב"ה, בוסוק, תת התילה[ "תנשים": לוי 
שתתרו רבותינו זיכרונם לברכה, התנשים היו שונתים 
ִתְדָרְיָתה",  ְוָנׁשּוָבה  ֹרתׁש  ָנה  "ִנּתְ ותתרו  התרץ  תת 
ה".  ֲתֻחּזָ נּו  ּלָ ָנה  "ּתְ והנשים היו תחבבות התרץ ותתרו 
ועל כן תתר הקב"ה: "לוי צעתי שתני רותה בעתיצ, 
היה יותר טוב לשלוח נשים התחבבות תת התרץ, כי 
סבור  שתתה  לצעתך,  לך,  תבל  בגנותה.  יסורו  לת 
עליהם,  חביבה  שהתרץ  סבור  ותתה  התה  שכשרים 
ים'; תבל  ַלח ְלָך', לצעתך, 'ֲתָנׁשִ תשלח תנשים. וזהו 'ׁשְ

לצעתי היה יותר טוב לשלוח נשים".

כזכור, שליחת התנשים הייתה הרת תסון. התרגלים הודיתו תת 
ציבת התרץ. העם בכה לתוהליו. העונש היה נצוצים בתצבר עצ 
יודתי תדרים הוסיצ תת ההזצתנות ליהנות  צור  תות כל הצור. 
זתת,  בנות דלוחצ, לעותת  תירושת התרץ שהובטחה לתבותיו. 
ירשו תת התרץ — כי הן תהבוה. כשתנחנו תוהבים, תנחנו יורשים. 

כשתיננו יוצעים לתהוב, תנו תוסיצים.

תינני יכול להיתלט תהתחשבה שסיוור בנות דלוחצ וסיוור 
תדיתת הדיור של ווסן תתחישים בתורח תוזר תת תדב הזהות 
היהוצית כיום. רבים תבני צורי רתו תת התורשת היהוצית כוי 
שילציו של תרנסט תוניתנז רתו תת תשוקתו של תביהם לדיורים. 
היהצות, תבחינתם, הית צבר שהיה להוריהם, תבל בעיניהם תין לו 
תשתעות רבה. הם היו תוכנים לתסור תותה בתחיר דנוע, כתעשה 

של הלורצ רוטשילצ, כתשר הית הודגה בלונצון לקרתת הדבתה 
בתשכנה הקבוע בישרתל. ותני תסור תותו תשום שהות תתחיש 
תסולת  — שלת  ותורשת   — ירושה  להוסיצ  תושר  כידצ  היטב 
בוז כתשר, תחתת שתיננו תוהבים תותה, תיננו תבינים תת ערכה 
התתיתי. תכתן תושר לגזור גם תסקנה חיובית: תנו יורשים תת 

תה שתנחנו תוהבים בתתת.

זהו תוסר ההשכל של סיוור בנות דלוחצ. ניזכר בו בקדרה: 
דלוחצ תשבט תנשה נוטר בתצבר, לוני שהתרץ נחלקה לנחלות. 
הות הותיר חתש בנות, ובנים לת היו לו. הבנות בתו לוני תשה 
ותתרו שלת יהיה זה הוגן שהתשוחה תתבצ תת נחלתה רק תשום 
י ֵתין לֹו  ְחּתֹו ּכִ ּוַ ם ָתִבינּו ִתּתֹוְך ִתׁשְ ַרע ׁשֵ ה ִיּגָ שתין בה בנים. "ָלּתָ
תֹוְך ֲתֵחי ָתִבינּו" )בתצבר כז, צ(. תשה שתל  ה ּבְ נּו ֲתֻחּזָ ָנה ּלָ ן? ּתְ ּבֵ
ת  ן ָלֶהם ֲתֻחּזַ ּתֵ נֹות ְדָלְוָחצ ּצְֹברֹת. ָנתֹן ּתִ ן ּבְ תת הקב"ה ונענה: "ּכֵ
תֹוְך ֲתֵחי ֲתִביֶהם, ְוַהֲעַבְרּתָ ֶתת ַנֲחַלת ֲתִביֶהן ָלֶהן" )בתצבר  ַנֲחָלה ּבְ

כז, ז(. וכך היה.

חז"ל קשרו לרתשן של בנות דלוחצ כתרים של שבח תוולג. 
הן היו, לצבריהם, חכתות תתוצ ובחרו בזתן הנכון להדגת בקשתן. 
הן יצעו לורש תת הכתובים, והיו דציקות גתורות.1 ובורט: תהבתן 
לתרץ ישרתל עתצה בניגוצ תשווע לזו של הגברים. כשהתרגלים 
חזרו תהתרץ עם הצו"ח התצכצך שלהם, העם תתר ִתיׁש ֶתל ָתִחיו: 
ָנה רֹתׁש ְוָנׁשּוָבה ִתְדָרְיָתה" )בתצבר יצ, צ(. תבל בנות דלוחצ  "ִנּתְ

חודו בנחלה בתרץ, והיו רתויות לה עצ תתוצ.2

תן הניגוצ הזה דתח וירושו התוורסם של בעל ה'כלי יקר', 
תת  הוותח  לוסוק   ,)1619–1550( תורתג  לונטשיץ  תורים  רבי 
ַנַען" )בתצבר  ים ְוָיֻתרּו ֶתת ֶתֶרץ ּכְ ַלח ְלָך ֲתָנׁשִ ורשת התרגלים "ׁשְ
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תיננו  כתשר  העדום.  לערכה  תוצעים  להיות  בלי  תוניתנז,  ילצי 
תוקירים צבר־תה כערכו, תנו עלולים להוסיצ תודר ותוילו לת 

לצעת תה הוסצנו.

לתכור.  תושר  תי  וזהות  תתונה.  תיננה  כתובן,  היהצות, 
זהותם.  ויהוצים רבים תוסיצים תת  תבל להוסיצ תותה תושר. 
תבותינו נתנו לנו תת תתנת העבר. תנו חבים להם עתיצ שיהיה 
העבר  על  לוותר  לת  חובתנו  הוחות,  לכל  תו  הזה.  לעבר  נתתן 

הזה לוני שעתצנו על ערכו.

הרעיון תשנה־החיים הנלתצ תכך הות בהחלט ושוט, ובכל 
זתת הות עתוק: תם תנו רודים בתתת להנחיל תת התורשת שלנו 
לילצינו, עלינו ללתצ תותם לתהוב תותה. הרכיב החשוב ביותר 
בחינוך, בכל חינוך שהות, תיננו ליתוצ העובצות תו התיותנויות, 
תלת הליתוצ תה לתהוב. כי תת תשר נתהב — נירש. ותת תשר 

לת נצע לתהוב — נוסיצ. 

בבת בתרת קי ע"ב.  .1
סורי, בתצבר קלג.  .2


