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  ה"לכלוך" היקר ביותר
  )608פי יעקב בז'סקי, מתוך "עניין חדש", גיליון -(עובד על

הפעם ה"לכלוך" שנדבר עליו הוא יקר. מדובר בפנינה. שלא כמו יהלומים ויתר 

וללטש  האבנים היקרות, פנינים לא חוצבים במחצבים. גם לא צריך לחתוך אותן

אותן כפי שעושים לאבנים יקרות. הפנינים יוצאות מהִצְדָּפה מעוצבות לגמרי 

ויפהפיות באופן טבעי ומושלם. הפנינים היפהפיות האלו נוצרות בגלל תקרית בטבע. 

ִצְדָּפה מייצרת פנינה כאשר גורם זר, "לכלוך" (כמו שבר קט של צדפה או גרגר חול), 

דפה רוצה לדחות את הגורם הזר הזה. ה"לכלוך" נכנס במקרה אל תוך הצדפה. הצ

מפריע לצדפה. לכן הצדפה מפרישה חומר סיָדני כמו גיר. החומר הזה עוטף את 

ה"לכלוך". הצדפה ממשיכה ומפרישה עוד ועוד חומר ועוטפת את הלכלוך של 

  החומר הסידני. כך נוצרת הפנינה.

הים וסיכנו כך את נפשם.  בימים עברו "ציידי הפנינים", הצוללנים, צללו למעמקי

הם שלו אלפי ְצָדפֹות ופתחו אותן, כדי למצוא רק פנינה טבעית אחת. משום כך גם 

  מחיר הפנינה היה יקר מאוד.

לפני שנים לא רבות גילו שלושה ממציאים יפנים כיצד אפשר "לגדל" פנינים. הם 

כדי שהיא  מצאו דרך לשתול באופן מלאכותי "לכלוך" במרכזה של כל צדפה בריאה,

  ."פנינים מתורבתות"תייצר פנינה. פנינים אלו נקראות 

היום כמעט כל הפנינים בכל העולם הן פנינים מתורבתות, והתהליך של יצירת 

שנה. את הפנינים מייצרים באופן ידני. לא  80 - הפנינים האלו הוא כפי שהיה לפני כ

פות דָ גדלים את הצְ משתמשים באף מכונה כדי לשתול "לכלוך" בפנינים. תחילה מ

הצעירות מתחת לרפסודות העשויות מעץ במבוק. כך גדלות הצדפות בשקט וללא 

הפרעה במשך שלוש שנים. כעבור שלוש שנים מוציאים בזהירות את הצדפות. 

הנשים היפניות מכינות שטח נקי מאוד, עליו הן מבצעות את ה"ניתוח" שיגרום 

תח מעצמה, לפני ות עד שהצדפה תיּפָ להיווצרות הפנינה. העובדות מוכרחות לחכ

שהן מכניסות לתוכה את ה"לכלוך". לאחר שהצדפה נפתחת מעצמה, הן משתמשות 

במהדקים כדי להשאיר את הצדפה פתוחה. אז הן מכניסות בזהירות ללב הצדפה 

  שבר קטן של צדף. השבר הזה יהיה הלב של הפנינה החדשה.

כך מעבירים -יום. אחר 20במשך  לאחר ה"ניתוח" שומרים על הצדפות בקפדנות

אותן ל"מיטות" שלהן במי המפרץ. הצדפות הצעירות שבגופן נשתל "לכלוך" 

לאט לפתח את הפנינים. תהליך זה נמשך שנתיים. במשך שנתיים - מתחילות לאט

  נמצאות הפנינים במעקב ובשמירה נגד מחלות.

כבה של חומר כאשר הצדפות גדולות, הצדפה מקיפה את ה"לכלוך" בשכבה אחר ש

סידני מבריק. לבסוף, כעבור שנתיים, מוציאים את הפנינה המבריקה. התהליך כולו 

  נמשך חמש שנים.
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