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 לואיזה קרול
  חברתית ותרבותית, אספרנטו כתופעה לשונית

.הקדמה  
 שקידמו אלה של הבסיסי החזון. שנים 031 כבר קיימת אשר ותרבותית חברתית, לשונית תופעה היא אספרנטו

שולטים  האנשים כל שבו עולם, האפשר ככלגדול  תרבותי מגוון עם עולם הואותרבותה  אספרנטוה תשפ את
 יםפדגוגי םניסויי ממצאי כי לציין מעניין. אספרנטושפת ה בתוספת שלהם האם שפת: ותשפ שתיב לפחות

 זו עובדה. קלות ביתר אחרות שפות ללמוד לתלמידים תמאפשר אספרנטו תעייד כי מוכיחים שנערכו לאחרונה 
.יביתספורט יכולת על התעמלות יתרגילחיובית שיש לה להשפעה דומה  

 רחבי בכל אנשים מיליוני כמה ידי על ,שונות ברמות מדוברת ונכתבת, חיה השפ היא אספרנטו, היום     
.ועוד תיירות, המוסיקה, הספרות, המדע בתחומי התקשורת ערוצי בכל ויותר יותר משמשת יאוה, העולם  

.אספרנטוהתופעת של היסטורי ה רקעה  
 
   .יםכגשרי תקשורת בין עממשמשות פות אתניות ש.0 

 בין תקשורת עבור אופטימלי פתרון המבקשות מסורות של שנים יפאלים בשורש יש טואספרנ תופעתל     
.אתניתקבוצות   

 השפה כיהחוקרים גילו . שפה של מחסומים מעבר לתקשר הצורך אתבני האדם  הרגישו, מאז ימי קדם     
 לפני החמישי אלףמה החל, השומרית יתהשונות ה תרבויות בין כגשר אשר שימשה הראשונה האתנית

 תשפכ תפקידה עלה שמר השומרית". גילגמש" האפוס של הראשונות הגרסאותנשמרו  זו מתקופה. ספירהה
 ביןוהמכתבים הראשונים  הראשונים השלום חוזיבאכדית  נכתבו כאשר, הספירה לפני השלישי אלףל עד גשר

.שונות אתניות קבוצות  

 אלףהמ החל, יוונית היתה שונות אתניות קבוצות יןב לתקשורת ביותר העתיקה השפה, באירופה כי רוזכנ    
 כבשו הרומאים כאשר ,ספירהה לפני 041 שנת בערך עד" גשר שפת"-כ המשיש תיווני. הספירה לפניהשלישי 

 ותבנ רבות שפות להיווצרות תרמה והיא, צהנפו ויותר יותר כההפ תלטיניה, לאחר מכן. ומקדוניה יווןאת 
 לקשרים כללית תקשורת כשפת מאוד לטיניתהתפתחה ה, (לערך 04- ה המאהל מהח) הרנסנס בתקופת. זמננו

 עד, למעשה. ותוספרותי ותפילוסופי, ותהיסטורי יצירות הרבהב השימש כן כמו. ופוליטיים כלכליים, מדעיים
 מקום בכל תמשמש איוה תאוניברסלי באמת אישה היחידה האתנית השפה היא לטיניתה, הזה היום עצם

למרות . 'וכו, טכנולוגיה, זואולוגיה, אגרונומיה, ביולוגיה, יהרפוא במדע העוסקים של צומצמיםמ בחוגים
 חיים בעלי, צמחים של ייםמדעה שמותכ  משמשות עדיין השל המילים, עכשיו מדוברת שפה אינה לטיניתהש
.מחלות מספרו  

 31 מלחמה יאחר, 0441 בשנת .בינלאומיים ביחסים בלעדיות לאבד החלה הלטינית 01- ה הבמא רק     
 עם, כן כמו. דיפלומטיהה תלשפ צרפתיתה הפכה כבר אז. בצרפתית סטפליהו שלום של החוזים נכתבו, שניםה

. בינלאומיתכשפה  לשמש החלה צרפתיתה, צרפת של יכלכלה כוחה עליית  

 של חשוב שינויל דהיה ע שלי דורשה גידלה היכולאני ו השניה העולם מלחמת לאחר קצר זמן נולדתי     
. בינלאומית תקשורת של העיקרי האמצעי בתפקיד צרפתיתאת ה פההחלי אנגליתה -- חברתית פסיכולוגיה

.תשנימ שפה ה להיותעבר באופן ברור היא אבל, לפעמים נמצאת בשימוש עדיין תצרפתי  

 עד ההיסטוריה לתמתחי עמים בין תקשורת גשריכ שמשו אשר האתניות השפות לכל המשותף מכנהה מהו     
 ן הםשלה דקדוקיים המבנים האם! לא? ביותר הקלה ההגייה עם ביותר הברורות השפות ןה האם? היום

!לא, שוב? ביותר הפשוט ן הואשלה האיות האם! לא? ביותר הפשוטים  
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ת הקבוצה האתני של ופוליטית הכלכלית העליונות בגלל בינלאומית שפהכ זמני באופןתפקדו  אלהה שפותה    
השתנתה יחד עימו השפה , בכל פעם שהמרכז הכלכלי והפוליטי החליף את מקומו. באותה תקופהשלהן 

.התכיפות של שינויים אלה גדלה ממילניום למילניום. הבינלאומית  

. שונות ביבשות שונות אתניות שפות בין התחרות של היסטוריהה איה אנושיה דיבורה של ההיסטוריה כל      
 כלכלית עליונות על המאבקים של הדינמיקה את חופפת לשוניתעל עליונות  יםמאבקה של הדינמיקה
ולוגיות כפסי תופעות עם יםתמודדמ וביטויים ניבים של ההיסטוריה את כיום שחוקרים מדענים. ופוליטית

 שפות כלומר" )יותקניבל שפות" שנקרא מה לתוך רגילות אתניות שפות משנות אשר, מעניינות חברתיותו
 לאחר שהתרחשה ההתופע היא תקופתנווהקרובה ביותר ל ביותר הרלוונטית הדוגמא(. אחרות שפותפות רוטש

ברחבי אתניות  שפות מאות בהדרגההרסו  אירופאיות שפות כמה כאשר, הגדולות הגיאוגרפיות התגליותעידן 
 כאשר במיוחד, שלמה תרבותשל  הלהיעלמות מובילה שפה של ההיעלמות. ואוקיאניה אמריקה, אפריקה

- ה מאהל עד באירופהלא זכה להערכה  מדוברת תרבות מושג. או תרבות מילולית, מדוברת תרבותמדובר על 
 מעריכים אנתרופולוגים, כיום. בעולם פולקלורשל ה ערכו על חדש אור הטיל אירופאיה זםרומנטיה כאשר, 01

 אקולוגיה" המונח אפילו קיים. נעלמו טמעכש התרבויות מן ילצלה עדיין את מה שניתן לשחזר אבקיםנו מאוד
.הכחדה בסכנת נמצאות אשר ותרבויות שפות נתלהג נותמאורג לותיפעב עוסק אשר" לשונית  

 ידי על אז מדוברתהיתה  שהאנגלית מראים 10-ה המאה של הראשון בעשורשנעשו  סטטיסטיים סקרים     
 האחרון בעשור אשר, העולם מאוכלוסיית מרבע פחות צגימי זה נתון. בני אדם מליון מאתייםו כמיליארד

 313רק , אנגליתה מבין דוברי(. מיליארד אנשים 1 מעל מונה ועכשיו) בני אדםמיליארד  4 מעלב מההסתכ
.שונות ברמות אנגלית דיברו האחרים .רק כשליש כלומר, מיליון אנשים דיברו אותה כשפת אם  

 
מתוכננות שפות.1  

 מלאכותיות לשפות אינספור תוכניות. האחרונה ולא הראשונה מלאכותיתה ההשפ לא היא אספרנטו      
 סודיים קודים ןה ותאחר, בלבד חברתיים משחקים ן הןחלק. בעתיד להופיעימשיכו  וכנראה, ותמופיע, הופיעו

. בינלאומית תקשורת של ניטראליות שפותל להפוך בכדי הומצאו ותואחר אנשים של מצומצמת קבוצה עבור
 1 לפחות של חזקה קהילה הצריש ההיחיד היא אספרנטו. לשלב מעשי לעבור הצליחו לא אלהשפות הה רוב

 מרתקת) עשירה תרבות בנו האלה יםדוברה, שנה 031 כמעט במשך. בעולם מדינות 011 ברחבי דוברים מיליון
.ובינלאומיים מקומיים מועדונים של היטב מאורגנת ורשת( לדעתי  

. שונההיא  ןשלה המלאכותיות מידתש להדגיש תחייב אני, המתוכננות השפות לע קצרה מצגת הגשת לפני      
.בינונית היא באספרנטו המלאכותיות מידת, אחרות מתוכננות לשפות בהשוואה, אצייןש כפי  

 תלוי זה. יחסית די איה ותאתני שפות של הטבעיות מידת כי, יםשוכח קרובות לעתים אבל, יודעים כולם      
 צפוי אשר ארוך תהליךמתחיל  הוא, הספר לבית ללכת מתחיל שילד ברגע. בשפה משתמשיםה של ךבחינו
 דקדוק תרגילי באמצעות. לקרוא ולדבר יכולותיו את גם כמו, ושל החשיבה יכולת את ולהעשיר בהדרגה לחדד

 באמת איה אם תשפ. ומשופרות ותמבוקר, מכוונות תלמידים מיליוני של הדיבור יכולות, בספרות שיעוריםו
 השפותפועלות להפוך את  מודעב מדינות כי כאן להזכיר ראוי ונראה. מתחיל הלימודש לפני רק" טבעית"

ובכך הן מדכאות  , (המונים ובתקשורת ספר בבתי ןאות ולהפיץ) לסטנדרטיות ואחידות שלהם הרשמיות
.האזוריים הדיאלקטיםו הניבים כלאת  בכוונה שלא או בכוונה  

:גדולות כלליות קטגוריות לשתי נחלקות"( מלאכותיות" שפות גם קוראים להן) מתוכננות שפות       

. פסיגרפיות. א               

  ]PASIGRAPHIES [  
 הדוגמא הם ערבים מספרים .שלו בשפתו אחד כל ידי על נקראיםש, סימנים באמצעות כתובות שפותהן אלו 

, באספרנטו" דו", באנגלית" טו", עבריתב" םיתש" קראנ הוא 1 מספר, לדוגמה. של פסיגרפייה ביותר הידועה
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.ים הם פסיגרפייה אוניברסליתירבעמספרים הה לכן. ל"ברומנית כ" דוי"  
.תמרורים של השפה היא נוספת דוגמא  

  .גם כתב הסיני הוא פסיגרפייה
  

 ושפות קוריאנית לגבי גם נכון זה. זהה ןשלה המשמעות אבל, מניב לניב שונה מאוד האידאוגרמות של ההגייה
.אחרות  

.פסילליות. ב   

]PASILALIES[ 
:קבוצות לשלוש ותמחולק ןה. ולקרוא דברל שאפשר נותמתוכנשפות   

.פסילליות אפריאורייות. 0ב  

]A PRIORI PASILALIES[ 
 רק מכוונים, אמפיריים להיות עשויים הם. שרירותי באופן המציא יוצר השפהש אלמנטיםמ ותנוצרשפות 

 של סיווג על תוהמבוסס, ותפילוסופיפות שאו , (סול-רה-כמו השפה המוזיקלית סול)סית יבס שורתתקל
ללא מטרה , חשיבה כתרגילשנוצרה  הטאואיסטית פילוסופיה בהשראת, "פונה טוקי" כמו) סדר לפי רעיונות

.(בינלאומית עזר-תשפל להפוך  

.פסילליות אפוסטריוריות. 1ב  

]A POSTERIORI PASILALIES[ 

 עוקבות ןכשה, ותנטורליסטי שפות ותנחשב ןחלק. אתניות שפות של טבעיים מרכיבים על ותמבוססשפות  
 ןלה יש כלומר, ותאוטונומי רות הןאח. ואנטרלינגוה אוקסידנטל של המקרה כגון, טבעי לשוני מודל אחר

. ידואו אספרנטו למשל כמו, ןמשלה חוקים  

.פסילליות משולבות. 3ב  
(.למשל וולאפיק)תכונות של פסילליות אפריאוריות ואפוסטריוריות  שפות שמערבות  

 
 הנזירה ידי על 01- ה במאה שנוצרה, לינגווה איגנוטה הייתה  הראשונההשפה האפוסטריורית , באירופה
את המילים  להחליף שנועדו, עצם שמות בעיקר, יםמיל 0111-מ יותרמ בנויה השפה. הילדגרגיס הגרמניה

.בלבד אנשים של קטן מספר עבור סוד כשפת נוצרה היא. נית ובשפות אתניות אחרותהמקבילות בלטי  

 כגון יםאירופ פילוסופים ידיב וצרנו מלאכותיות שפות של מעניינים פרויקטים כמה 01-וה 01-במאות ה
.לייבניץ ודקרט, קומניוס   

דרך , אנגליתאת ה לפשט דרך על חשב "גוליבר מסעות" הספר מחבר , ן סוויפטתיונ, 01- ה במאה, כן כמו
 בספריו ידוע) טולקין. ר.ר. 'ז, חשוב סופר עוד, לזמננו יותר קרוב.  מלאכותית שפהכ להיחשב השיכול

 שפות יצירת ידי על עצמו את לשעשע  - ספרות מלבד תשוקה עוד לעצמו מצא"(  הטבעות שר" ו" טוביהה"
.מלאכותיות  

  .נונית של מלאכותיותיב העם רמ, אוריתלכן אספרנטו היא שפה אוטונומית אפוסטרי

שפות  של לזו דומה שלה פשוטה הדקדוק ומערכת אירופאיות בשפות שורשים שלה המילים אוצרל יש          
 ממה מלאכותית יותר קצת תההי אספרנטו שאם היא שלי האישית התחושה. רחוקה חמזרהשל אנליטיות 

היא , תטבעי יותר קצת תההיאם היא , השני מצד. כך כל טבעית בצורה בזיכרוני נחקקת תההי לא היא, שהיא
 אספרנטול נותןש שמה המניח אני. שלי האםשפת , רומנית שאינה אחרת שפה כל כמו קשהלי  יתהיתה נרא

 אינםאלה שו הטבעיים המרכיבים ביןשיש לה  האיזון אוה הנגישות של הגבוהה הרמהואת  מקוריה היופיאת 
.טבעיים  
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II. 
ה של שפת האספרנטוהופעת  

, הספר הופיע באותה שנה גם ברוסית". השפה הבינלאומית"פורסם בוורשה ספרון תחת הכותרת , 0111בשנת 
כתב תחת , רופא העיניים אליעזר זמנהוף, המחבר. גרמנית ובשפות אחרות, צרפתית, פולנית

הספר . בשפה שחיבר" הדוקטור המקווה"שם שפירושו הוא , "ר אספרנטו"ד"שם העט 
מדריך , כולל מבוא( האספרנטית ברשותי  העמודים בלבד במהדור 31הכולל ), הראשון הזה
אוצר מילים ועוד ששה טקסטים קצרים הראשונים שאי פעם יצאו לאור בשפה , דקדוק קטן

את הפסקה הראשונה של ספר , "אבינו שבשמים"את תפילת  הטקסטים כוללים. הזו
והשניים , אחד השירים הוא תרגום מגרמנית. שה שיריםדוגמה של מכתב ושלו, "בראשית"

נראה כי תעודת הלידה של . הם שירים מקוריים שנכתבו על ידי יוצר של שפת האספרנטו
אוצר (. גם המתורגמת וגם המקורית)השפה היא גם תעודת הלידה של ספרות אספרנטו 

אלא רשימת , מיליםאינו רשימת , כפי שפורסם באותו מועד, המילים הראשון של שפה זו
השורשים מהרשימה הזו יכול להיות משולב עם שורשים  141-כל אחד מה". שורשי מילים"

דובר של השפה הוא מסוגל להבין באופן .  לפי מערכת פשוטה וחכמה, אחרים בעשרות דרכים
.מיידי וליצור עשרות אלפים מילים רק על ידי שימוש ברשימה המקורית של שורשי מילים  

מילוני אספרנטו מכילים , התפתחות המהירה של השפה בכל תחומי תקשורת אנושיתבגלל ה
הכללים של העשרת אוצר , למרות זאת. שנים 031עכשיו חומר עשיר בהרבה מאשר לפני 

תלמיד מתחיל באספרנטו לא צריך לדעת יותר מכמה מאות . המילים נותרו ללא שינוי
תה קלות ובאותה רמה כמו אדם שמכיר שורשים כדי להיות מסוגל לבטא את עצמו באו

.אלפים רבים של מילים בשפה אתנית  

כלומר , הכתיב שלה הוא פונטי לחלוטין. דקדוק אספרנטו הוא פשוט ולכלליו אין חריגים 
תמיד יש , למילים של יותר מהברה אחת. ההגייה קלה מאוד. לכל צליל שייכת רק אות אחת

, ההגייה של אספרנטו היא קלה במיוחד, יתררי עבלדוב. הטעמה על ההברה שלפני האחרונה
.כי באספרנטו יש בדיוק אותם עיצורים ותנועות כמו בעברית  

תלמידים בשפות אתניות בדרך כלל משקיעים הרבה זמן ומאמץ בשביל לחקות את 
כי אין אינטונציה מחייבת , זה לא המצב לגבי אספרנטו. האינטונציה של דוברים ילידיים

יש רק כמה אלפים דוברי , למעשה. דם מדבר אותה במבטא של שפתו הלאומיתכל א. עבורה
אספרנטו מלידה בעולם וכמעט כל אחד מהם התחיל לדבר גם באספרנטו וגם בשפה האתנית 

הרהיטות של אלה שמדברים אספרנטו כשפת אם תלויה בתדירות שבה הם . שלו באותו זמן
יש מהגרים , באופן דומה. באספרנטו משתמשים בשפה והאם הם יודעים לקרוא ולכתוב

, שבקושי זוכרים את שפת האם  שלהם אם הם כבר אינם משתמשים בה בארצם החדשה
הבדלים כאלה במיומנות השימוש . בעוד שמהגרים אחרים מדברים בה בצורה מושלמת

. 'נסיבות משפחתיות וכו, אם למדו לפני הגירתם: בשפה של כל אחד תלויים במגוון גורמים  
לכן הוא יצר שפה מלאה . יוצר של האספרנטו היה אדם עם רגש מוסיקלי רב וכישרון פואטיה

זמנהוף הבין . שהיא מכשיר אידיאלי עבור משוררים ומלחינים במוסיקה ווקאלית, במנגינה
שסדירות המבטא בשילוב עם סדירות הסיומות הסמטיות והדקדוקיות עשויות להוביל 

הוא המציא שיטה אופציונלית , כדי להתגבר על בעיה הזו. תלמונוטוניות ריתמית ומלודיו
מסומנת )מערכת ייחודית זו . וסיומי שמות עצם נושא יחיד הידיעהא "שכוללת השמטה של ה

שיטה הזאת מאפשרת . בדרך כלל מופיעה בשירים ופזמונים( בצורה גרפית על ידי גרש
.למשוררים ומלחינים לשחק עם מספר ההברות ומיקום ההטעמות  

השפה "אספרנטו הראשונים היו אוטודידקטים ולמדו באמצעות החוברת המקורית הדוברי 
.אנשים אלה מייד התחילו להתכתב זה עם זה באספרנטו". הבינלאומית  

השמועה . ול ורן'בין התומכים הנלהבים הראשונים של אספרנטו היו הסופרים לב טולסטוי וז
אך ללא ספק שאדם , אמנם זו בוודאי הגזמה. אומרת שלב טולסטוי למד אספרנטו בשעתיים

רופאיות יוכל בקלות לתפוס את המשמעות של מבוגר שכבר יודע שתיים או שלוש שפות אי
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.רק לאחר כמה שעות לימוד על המבנה של השפה, טקסט פשוט בעזרת מילון  
יותר ממאה קורסי . אספרנטו נלמדת בהרבה בתי ספר ואוניברסיטאות ברחבי העולם, היום

יה ידעת האספרנטו מתפשטת כפי שלא ה, כמו כן. אספרנטו מוצעים על ידי עמותות אספרנטו
אני ממליצה מכל הלב על הקורס שלקחתי מהתכנית. בגלל רשת האינטרנט, מעולם  

“lernu” http://lernu.net/en 
 קורס שמאוד פופולרי לאחרונה הוא

“duolingo”   https://www.duolingo.com/welcome 
שהוא משעשע , יותר מארבע מאות אלף תלמידים נרשמו בחינם לקורס הזה, בתוך שנה אחת

.וגם יעיל  

 

III. 
אספרנטו של האבולוציה  

 של רציני מחקר. מרהיבות וירידות חוו עליות ותרבותה אספרנטו שפת של ההיסטוריה, השנים במשך            
 העולמית ההיסטוריה של מעניינים היבטים כמה חשוףעשוי ל האספרנטו של תנועת החברתית התופעה

.האחרונה  

:מקבילה שאלה אשאל, שאענה לפני? היום אספרנטו מדבר באמת מי: אותי שאלו אנשים              

? היום של אנגלית דוברי הם מי              

 לא כדי, באנגלית ובוכת קרוא ללמוד צריכים הם. אנגלית מארצות דוברות ילידיים דוברים הם. 0       
.שלהם האם בשפת אנאלפביתים להישאר  

       .' מקצוע, השכלה, בגיל תלויה האנגלית בשפה מיומנותם מידת. אנגלית דוברות בארצות שהגיעו עולים. 1  

 בנוסף לאותם, השהייה באורך תלויה שלהם האנגלית ידיעת. אנגלית דוברות במדינות זמניים עובדים. 3    
.הקודמת הקטגוריה עבור כמו גורמים  

 ארבע או שלוש אנגלית ללמוד לתלמידים לאפשר המותרות את לעצמה להרשות שעשויה מדינה ילידי. 4   
 כאלה איזה ממדינות לאנגלית לשאול מורים עשוי הקורא). לפחות שנים עשר במשך, תשלום ללא בשבוע שעות
( .באנגלית לחלוטין שולטים שלהם התיכון תלמידי של אחוז  

.בילדותם באנגלית פרטיים שיעורים לקבל הזדמנות להם שיש אנשים. 3     

 כהכנה או שלהם המקצוע בגלל (בכיתה או באופן אוטודידקטי) אנגלית ללמוד עם מוטיבציה מבוגרים. 4     
.ל"בחו לנסיעות  

       ? היום של אספרנטו דוברי הם מי  

הם למדו מהתחלה גם אספרנטו וגם את שפה האתנית של . כמה אלפי ילדים במשפחות דוברות אספרנטו. 0
שונה מזו של המדינה בה הם , ולעתים קרובות גם את השפה האתנית של הורה)המדינה שבה בילו את ילדותם 

משום , המידה שבה הם עדיין משתמשים באספרנטו בגיל בגרות שונה מאוד ממקרה אחד למשנהו(. חיים
.חיים וכדומה בנסיבות, שהיא תלויה במוטיבציה  

הם תלויים . שימוש נרחבקיים להם הזדמנות ללמוד שפה בה היתה מעולם לא , מסיבות שונותשאנשים . 1 
בכל יבשת יש מורים מתנדבים . באספרנטו כדי להציל אותם ממגבלות תרבותיות וחברתיות לא ראויות

http://lernu.net/en
https://www.duolingo.com/welcome
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 יתאספרנטהצור קשר עם הקהילה כדי לעזור לאנשים כאלה לי( במחיר סמליאו )יים חינמהמארגנים קורסים 
  .המפוזרת

בגלל שמצאו בה  מבוגר בגיל אספרנטו הם למדו. יותר בנוסף שפת אם או אחת בשפה המדברים אנשים. 3
.עניין  

להציע כמה  תאני עומד. האחרונה ללמוד אספרנטוהזאת מה מניע את הקטגוריה  ,לעתים קרובות תאני נשאל
, ותרק תשובות מקורבאתן  לכן. מסודרערכתי משאל שלא  בפני הקוראים להודות תאם כי אני חייב, סיבות

 אחר יש מניע דובר אספרנטולכל . אספרנטובקהילת האחת עשרה שנים במשך על הניסיון שלי  ותמבוסס
:האלהאו יותר מהקטגוריות  תבאח להיכללשכל אחד מהם יכול להיות  הואני מניח, ללמוד את השפה  

 בטלפון לשוחח מציע הזדמנויות שפה לימוד, היום. אחרות בארצות שחיים עם אנשים יידדלהת רצון. א         
 את האופקים להרחיב יכולות בינלאומיות חברויות. אחריםו כאלה ואמצעים ל"בדוא להתכתב או סקייפ או

.חיים שונות ופילוסופיות מסורות הזדמנות להכיר הצגת ידי על שלנו והרוחניים האינטלקטואליים  

 שכוללים, בעולם ניםהאספרנטו המאורגולהשתתף במפגשי הרצון לחוות תיירות דרך האספרנטו . ב           
, עורכי דין, קונגרסים של רופאים, סימפוזיונים תרבותיים, פסטיבלי תרבות בינלאומיים, כנסים אוניברסליים

לצאת לסיור עם מדריך מקצועי אפשר , כמובן. 'כותערוכות אמנות ו, אירועי ספורט, מפגשים דתיים, מדענים
על ידי התכתבות היא סוג של  מוכריםאנשים העם ביקור ש נהאבל אני מאמי, את כולם באותו זמןמדריך אשר 

מלווים אותך הטוב ביותר הוא כאשר אני חושבת ש. זיכרונות בלתי נשכחיםלתיירות אספרנטו שיכול להוביל 
אספרנטו היא בדרך כלל סוג של משחק התיירות . שלך ולטעםלתחומי העניין למקומות הקשורים  חברים

 .להתחלף ביניהם אמוריםמדריך /חברתי מענג שבו התפקידים של אורח
 
. חברתית ייחודית יכולה להיות סיבה נוספת לרצון ללמוד אספרנטו-סקרנות לגבי תופעה בלשנית ופסיכו. ג

אלא אם כן אדם חי אותה , חיים שאי אפשר להבין זוהי חווית. של העולם ותשפאחת מהאספרנטו היא לא רק 
 .במלואה על כל ההיבטים שלה

 
, זוהי ספרות שנולדה בעת ובעונה אחת עם השפה עצמה. זוהסקרנות כלפי הספרות שנוצרה במקור בשפה . ד

! זוהי חוויה תרבותית ייחודית. מימיה הראשונים של השפהביטוי פיוטי אם להשתמש ב, "תינוק זקן"כמו 
מחבר שלה יש שפת אם אחרת מאשר לכאשר , אין דרך לקרוא את הגרסה המקורית של יצירה, לא אספרנטול

המחבר לומד בצורה מושלמת את ... אלא אם אתה לומד באופן מושלם את שפת האם של המחבר או , שלך
הרבה יותר  אספרנטוה, אם ניקח בחשבון את הקשיים של לימוד כל שפה אתנית. שפה שלךבהשפה שלך ויוצר 

אבל כשזה מגיע , או במודעות מסחריות בידוריתתרגומים מעשיים כשמדובר בספרות . יעילה ואוניברסלית
אחת ההנאות הגדולות שהחוויה . תמיד נוסח המקור עדיף, למחקר מדעי או לספרות רצינית מאוד

, ספרותיות מפוארותלקרוא את הגרסאות המקוריות של יצירות  השאני יכול, נתנה לי היתה יתהאספרנט
 . 'וייטנאם וכו, פולין, פורטוגל, סין, שנוצרו על ידי מחברים מאיסלנד

קוראים מכל ל( של תרגוםמסנן ללא )את החוויה הנדירה להתקרב ישירות  חוויתיגם , עצמיב תכסופר
צריכים יו הכלומר שהם , לשוניים-צריכים להיות דו היו כל הסופרים, שבאופן אידיאלי תאני חושב. היבשות

 םלהם שליטה טובה על תרגומי תהיהלהיות מסוגלים ליצור גרסאות של אספרנטו לחלק מעבודותיהם או ש
אני נוטה , למעשה  .בתרגום היו נמנעיםחלק גדול מן החסרונות הגלומים , בדרך זו. אספרנטו של מישהו אחרב

ן זה הוא לדעתי גרסה מקורית בשפה כל מאמץ בכיוו. להאמין שאף סופר לא באמת מתרגם את יצירותיו שלו
מניסיוני האישי עד כמה נראה לי טבעי לשפר את הטקסט  תמשום שאני יודע, זאת נתאני טוע. חדשה

אבל אולי לאנשים אחרים יש . לאף אחד חוץ ממני נהשאין לי מחויבות להיות נאמ תכאשר אני יודע, הראשוני
 ...עמדות שונות בעניין זה 

 
של  "שפות הגשר "חברתי ושל חוסר יעילות גדול בדרך שבה אנשים משתמשים כיום ב ההבנה של עוול. ד
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 .מרגישים שהם צריכים לנסות לתקן את הבעיהשאנשים  יש. תרבותית-ביןתקשורת 
  

IV 
  משמעות האספרנטו עבורי 

ל שמקובלת פרשנות . ים ביותרגשכיים המרתקים והמר"תמיד נראה לי כאחד הפרקים התנ "מגדל בבל"
אבל . קללה או עונשכבוני המגדל באה  בשביליצירת שפות מרובות  כלפימעשה האלוהים כי  מציעה הסיפור

 וזושמגוון הלשונות והתרבויות מעשיר את עולמנו  הנאני מאמי, להיפך. גיוון השפות לא היה אסון, בעיני
.ראויה לעונש ולא, אני גם נוטה להאמין שהשאיפה האנושית להגיע לשמים היא טבעית. ברכה  

כסימן  על מגדל בבלהתחלתי לראות את הסיפור , האספרנטולאחר שגיליתי את השפה והתרבות של            
זה את זה אנחנו חייבים לכבד זה את זה ולאהוב . שכדי להשיג משהו עלינו לשתף פעולה בהרמוניה, לאנושות

האתגר הגדול . אפשריתהיא יה התרבותית האבולוצ כיבגלל ההבדלים שלנו  זה. למרות ההבדלים בינינו
לתרום לאחדות גם האם כל אחד מבני האנוש יוכל לשמור על זהות תרבותית אתנית ו: שמציב סיפור בבל הוא

.קדימה להשיג אידיאל זהצעד שהתופעה של אספרנטו היא  האני מניח? רוחנית בינלאומית  
כך שבסופו של דבר , יעודד שיתוף פעולה יצירתי, האם קיומו של שפת עזר נייטרלית וקלה לצד שפת           

עשוי להיחשב לאידיאל של " המגדל", יותר מהישג טכני. של התרבות האנושית" המגדל"ניתן יהיה לבנות את 
.אהבה וכבוד טובים יותר בין עמים, הבנה  

 
.ל יוםעשר שנותיי בתרבות האספרנטו העשירו את מוחי ואת נשמתי ושיפרו את איכותו של כ   

V 
הפרספקטיבה של תופעת האספרנטו   
 

 . לאספרנטו יש כיום מליוני דוברים בכל רחבי העולם, למרות גילה הצעיר והמכשולים שניצבו בדרכה           
אספרנטו ה תפבשאנשים משתמשים  שני מיליוןכ, מרי ונדלער "על ידי ד שנאספועל פי נתונים מדעיים 

ההיסטוריה מלמדת אותנו ? תהפוך אי פעם לשפת גשר אוניברסלית יאה האם .רשת האינטרנטות עאמצב
כמחצית המילניום היה צריך לעבור מהזמן , למשל. גלים לאט לאט לרעיונות חדשיםרשלפעמים אנשים מת

 "אפס"רגיל ב עד שהגיע הזמן לשימוש, (00-במאה ה )הובא לאירופה על ידי המורים  "אפס"השבו הרעיון של 
משום , נשרפו על המוקדשאנשים  היו, התקבל "אפס"לפני שהרעיון של  (. 04 –ה  במאה)באירופה 

ב הציתו "הנאצים והקג, באופן דומה... אפס השל  "סימן השטני "שהאינקוויזיציה האשימה אותם בשימוש ב
 למרות כל. מרגלים בינלאומייםכהאשמות שווא באספרנטו חפים מפשע למוות  ודנו דובריספריות אספרנטו 

ניתן בקושי אשר מהירות ליצור קשר בוהאינטרנט מאפשר לאנשים  ,יותר מתמידכיום אספרנטו חיה , זאת
...היה לדמיין רק לפני כמה שנים   

זוהי ההוכחה , מבחינתי. ה לפעמיםבהפנמתי את שפת האספרנטו עד כדי כך שאני יכולה אפילו לחלום             
להוסיף כאן שיש לי חברים שהתאהבו באספרנטו וגידלו ילדים  כהריאני צ. השפה כוח שלהמשכנעת ביותר ל

.היא שפת אם אספרנטושעבורם ה  
המבטא נקודת מבט מעניינת על עתידה של תופעת , הזה בציטוט יקר ללבי מאמראסיים את ה           

אני , לאנשים רביםבניגוד , וכן. אני מאמין בטוב": על החיים באופן כללי ת ערך יקרתובנה וגם , האספרנטו
עלול גרוע באופן בית בנוי . ממנו הרבה יותר חזקאלא , רעהטוב הוא בכלל לא סימטרי עם המאמין כי 
. ומאיימים גם אם הם מפחידים, הטבע התקפות של כוחותיעמוד ב הוא, אם הוא בנוי היטבאך . להתמוטט

-עם פתרונות אחרים של תקשורת בין אותהאם נשווה . לכן אין לי ספקות באשר לעתידה של שפת האספרנטו
הצורות אני מסתכל על אספרנטו כמו על אחת . אספרנטו היא הפתרון הטוב ביותרהברור כי , אתנית

קלוד  מאת "אספרנטובאני מאמין , אני מאמין בטוב"ציטוט הוא מתוך המאמר ה) ."של הטובהמוחשיות 
.(1113רוטרדם , "טומסע בארץ האספרנ"ל בוריס קולקר מתוך המדריך ש ,פירון  

======= 
.אודות שפת האספרנטו אינטרנטחיפוש באשר קל למצוא ב, המידע הכללי מאודמלחזור על ניסיתי להימנע   
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