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  שפה מלאכותית
  )1995לוי, "משקפיים", אוגוסט  פי מאמר מאת י'-(מעובד על

  

להמציא שפה משותפת לכל בני האדם איננו חדש. במהלך ההיסטוריה היו  הרעיון

ניסיונות כאלה. במשך הדורות הקדישו עשרות אנשים את חייהם  200לפחות 

ָקצה כלשהו בעולם יוכל לשוחח בה עם תושבי לניסיון להמציא שפה שכל אדם ִמ 

הזאת גלום כוח רב, וכבר בפרק י"א בבראשית כתוב: "ֵהן  הקצה האחר. באפשרות

ַעם ֶאָחד ְוָׂשָפה ַאַחת ְלֻכָּלם ְוֶזה ַהִחָּלם ַלֲעׂשֹות ְוַעָּתה לֹא ִיָּבֵצר ֵמֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר ָיְזמּו 

גיעו לכלל שימוש, ובהן יש רק אחת, ַלֲעׂשֹות". אלא שרק מעטות משפות אלו ִה 

  הכות שורשים של ממש.הֶאְסֶּפַרְנטֹו, שהצליחה ל

לאומית, - יא שפה ביןצאליעזר לודוויג זמנהוף, בהיותו בן שש בלבד, החליט להמ

עשרה החל הילד היהודי - שתקרב לבבות ועמים ותמנע מלחמות. בגיל אחת

, "סטודנט"לאומיות, כמו -מביאליסטוק שבפולין להכין רשימה של מילים בין

לאומיות. -י כיתתו עזרו לו באיסוף מילים בין. בנדועו "אוטו", "בנק", "מוֵזאון"

הוא אף חיבר כמה כללי דקדוק פשוטים, שאפשרו להפחית את מספר המילים שיש 

שהכפילו פי כמה וכמה  –תחיליות וסופיות  –ללמוד, ושילב בשפה שיצר מּוָסִפיֹות 

ר המילים בלי שיהיה צורך להוסיף שורשים חדשים. בתיכון כבר קבע צאת או

קיבל את עצם (ֵׁשם ת שיתאימו לכל מילה ויגדירוה ללא שום יוצא מן הכלל. סיומו

וכיוצא באלה. למשל,  A -, ושם התואר הסתיים בJ -, הריבוי הסתיים בOהסיומת 

patro פירושו אבות, ו - patra ציג זמנהוף . לאחר סיום הגימנסיה ִה )פירושו אבהי

את החוברת באמרו: "מזה פרנסה בפני הוריו חוברת ובה יצירתו, אך אביו החרים 

" זמנהוף אכן השלים את .לא תצמח; עליך לסיים לימודי רפואה ולעבוד למחייתך

לימודי הרפואה, אבל לא ויתר על הרעיון מימי נעוריו. הוא שחזר את השפה החדשה 

ִּפְרֵסם את יצירתו וחתם בשם "הדוקטור  1878 -שיצר והוסיף שינויים ותיקונים. ב

  ציע. כלומר "הרופא בעל התקווה", ומכאן ְׁשמה של השפה שִה אספרנטו", 

הגאוניות של האספרנטו עשתה את שלה, ועד מהרה קיבל זמנהוף עשרות מכתבי 

אהדה כתובים בשפה זו, אחד מהם מהסופר לב טולסטוי. בקונגרס האספרנטו 

הראשון התקבל זמנהוף בתשואות, והרעיון התפשט במהירות עצומה. היום 

עת באספרנטו בכל העולם, ובספריות אפשר למצוא תרגומים -ים כתבימתפרסמ
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לאספרנטו של מיטב הספרות העולמית, וכן ספרות ושירה שנכתבו במקור בשפה זו. 

שגם הנאצים וגם הסובייטים  כךאפשר לראות ב אספרנטוהוכחה נוספת להצלחת ה

צור קשרים של לאומית לי-בכוחה של השפה הבין וכיררדפו אותה, דווקא מפני שִה 

  שלום ואחווה בין עמים.

אמנם איננה מדוברת בכל העולם, אולם אין ספק שהניסיון של זמנהוף  אספרנטוה

צליח במידה רבה. יש היום הוא היחיד בהיסטוריה של השפות המתוכננות אשר ִה 

קהילה חיה של כמיליון איש שמדברת ויוצרת בשפה זו, אם כי לא רק בה. גם בעולם 

, שבעזרתן יכולים דוברי השפה להתקשר אספרנטואינטרנט פועלות שלוש רשתות ה

 ובכל זאתמנעה מלחמות,  אספרנטואפשר לטעון שה-אלה לאלה בקלות. אמנם אי

, שכן אספרנטוזמנהוף תרם לקירוב העמים. בסין עודדה הממשלה את השימוש ב

רבים יחסית ים נהיא מצאה אותה מתאימה לערכי המהפכה הקומוניסטית, וסי

. ארגון אספרנטושולטים בה. סיפורים של שלום עליכם תורגמו לסינית דרך ִגרסה ב

היא שפה ספרותית מקובלת. כת הבהאים,  אספרנטולאומי קבע שה- הסופרים הבין

כירה בה כתורמת לשלום הפועלת למען שלום עולמי, תומכת בשפה, ואונסק"ו ִה 

חשש לפרנסתם, התנגדו בחריפות ליזמה עולמי. לעומת זאת המתורגמנים באו"ם, מ

  לשפה רשמית. אספרנטולהפוך את ה

טיפוס של -אכן יכולה לשמש כלי עזר בתרגום. בֵעת האחרונה פּותח אב אספרנטוה

תכנת תרגום מאנגלית לצרפתית, אך נמצא שהמעבר בין שתי שפות אלו, שהן שפות 

שלבי, באמצעות -ם דוטבעיות ולא לוגיות, מורכב. קל הרבה יותר להשתמש בתרגו

 אספרנטולצרפתית. השימוש ב אספרנטוומ אספרנטושפת ביניים לוגית: מאנגלית ל

יכול להקל את השילוב של שפות נוספות באותה תכנה, שכן לא יהיה צורך לפתח 

, שתשמש שפת אספרנטותכנות שיתרגמו את כל השפות לכל השפות, אלא רק ל

  המעבר.

רות שפות מתוכננות, שנועדו לענות על הצורך הופיעו עוד עש אספרנטולאחר ה

בתקשורת אוניברסלית, אבל שום ניסיון לא זכה אף בהצלחה היחסית של 

ה אפוא שהתקווה ליצור שפה משותפת לכל האנושות לא נגוזה, . נראֶ אספרנטוה

  קבוצות ברחבי העולם.של והיא ממשיכה להלהיב את דמיונם של יחידים ו
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