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בימים אלה ראה אור ספר שכמותו 
טרם נכתב בעברית, ויש להניח שגם 
העולם,  פתגמי  אחרת:  שפה  בשום 
חוכמת האנושות – פרי מחקר מקיף 
ריקרדו  ד"ר  של  השתאות  ומעורר 

אריאל בלנק.
עיסוקו  בתחום  נוגע  אינו  הספר 
אלא  פיזיקה,  בלנק,  ד"ר  של  הישיר 
דווקא בהיותו דובר על בוריין שלוש 
ואנגלית.  עברית  ספרדית,  שפות: 
ההיכרות העמוקה עם שלושת השפות 
מאיתנו  שרבים  תופעה  בפניו  חשפה 
הבחינו בה במהלך הזמן, אך לא חקרו 
אותה לעומק: בשפות שונות, בניבים 

כשונים, קיימים ביטויים לשוניים החו
המשמעות,  מבחינת  עצמם  על  זרים 
כלומר – הם בעלי מסר דומה, אך לא 

מבחינת התוכן.
הגילוי הזה העסיק את בלנק במידה 

ככה רבה, עד כי לפני שלוש שנים הח
כליט לקחת פסק זמן מעבודתו ולהק

דיש את כל זמנו לחקר השערה זו. 
מופ כהמסקנה, המגובה בממצאים 

32 שפות שונות: בחוכ -לאים בספר, ב
כמת החיים של האנושות כולה קיים 
אחרות:  ובמילים  אוניברסלי.  מאפיין 

כהמצבים החברתיים והפתגמים שהגי
כעו בעקבותיהם אינם ייחודיים למדי

נה זו או אחרת, אלא מתרחשים בכל 
מקום בעולם בו קיימת חברת בני אדם, 

ללא תלות בשפה ובתרבות.

הפיזיקאי ד"ר ריקרדו בלנק מגשים את חלומו — לא תגלית בתחום תורת היחסות, אלא הוצאת הספר "פתגמי העולם - 
חוכמת האנושות", שהובילה אותו למסקנות מעניינות

פתגמי כל העולם — התאחדו !

e-mail: dlatotvod@gmail.com

בספר עצמו, כל פתגם 
שורות:  בשלוש  מופיע 
בתרגום  המקורית,  בשפה 
פונטית  ובשורה  לעברית 

אמצ לועזיות.  כבאותיות 
עי עזר נוסף למטרה זו הוא 
אתר הספר בו ניתן לשמוע 
הספר  מפתגמי  פתגם  כל 
כאשר הוא מבוטא על-ידי 

דובר השפה.
נולד  איך  בלנק,  ד"ר   

הרעיון לספר?
מאבח נולד  כ"הספר  

נות אישיות שלי שגרמו לי 
העו מהמסקנה  כלהתלהב 

לה מהן.
עקב היותי דובר שלוש 
שפות, שמתי לב שבשפות 
שאני דובר ישנם פתגמים, 
שאומנם מבוטאים בצורות 

כשונות ומגוונות, אבל מש
מעותם זהה.

בחוכמת  אוניברסלי  מאפיין  שיש  שכנראה  "הבנתי 
האדם  בני  של  החיים  ניסיון  כולה.  האנושות  של  חיים 

כהביאו אותם למסקנות דומות, ללא תלות בארץ ובתר
בות. לכן ישנם פתגמים המבטאים את אותה תובנה. רק 

כצורת הביטוי הספציפי, שילוב המילים המבטאים את הר
כעיון, תלוי בגיאוגרפיה ובתרבות. למשל, בארץ עם גמ

לים יגידו 'הקש ששבר את גב הגמל' ובארץ עם תרבות 
של שתיית יין יתבטאו 'הטיפה שגרמה לכוס היין לגדוש'. 

אבל הרעיון מאחוריהם הוא זהה".

התחקיר  במהלך  גיליתי  מה 
שלך?

"גיליתי שאכן אנחנו, בני האדם, 
כלא כל-כך שונים כמו שנראה תחי
כלה, ובכל העולם אפשר למצוא פת

גמים בעלי אותה משמעות. לדוגמה 
הפתגם בעברית 'הסנדלר הולך יחף' 
אשר מציין את הסתירה בין להיות 
מקצוען בחוץ לבין החיים הפרטיים 
בבית. אבל זה אותו משמעות בדיוק 

)בול משלו'  בית  אין  'לבנאי  ככמו 
הברז  השרברב,  של  'בבית  גרית(, 

דולף' )הולנדית(".
איך נערך התחקיר לספר?

הספר  על  והעבודה  "התחקיר 
כארכו שלוש שנים של עבודה במש
כרה מלאה )פי שניים מהערכתי הרא
כשונית(. מלכתחילה קבעתי לי כמ

טרה להגיע למספר גדול של שפות 
כאשר יתנו כיסוי עולמי רחב. חשב

תי שרק כך אפשר יהיה להיווכח עד 
כמה אוניברסליות הן תובנות החיים 
שעליהן מבוססים הפתגמים.  הצלחתי לאסוף פתגמים ב-
32 שפות, כאשר בכל אחת מהשפות נעזרתי באדם הדובר 

את השפה כשפת אם.
“איפה מצאתי בארץ דוברי פינית, נפאלית וסווהילית? 
זה לא היה פשוט אבל מקום טוב להתחיל היה במכון ויצמן 
)אשר אני אחד מבוגריו(. סטודנטים מכל העולם מגיעים 
ללמוד בו. גם פניתי לשגרירויות זרות בבקשה לעזרה. 
32 העוזרים, ואת שמם ותמוכ  בסופו של דבר מצאתי את

נתם ניתן לראות בעמוד האחרון של הספר”.

ריקרדו בלנק 
¿ צילום: מהאלבום המשפחתי
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