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תרבות
אספן הפתגמים
בלונים בתערוכה

נחום מוכיח

במלאת שנה לפטירת המאיירת המחוננת
רות צרפתי ,תלמידת אהרן אבני ,יציגו
דב פלדמן ודורון רוזנבלט ,מראשי המכון
על שמו ,תערוכת איורים בהשראת ספרי
ילדים .בתיאטרון גבעתיים מה־.21.12
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אוהלים בקמפוס

אווירת קרנבל מלווה בריקודי סמבה,
בהצגת 'דונה
אקרובטיקה וקרבות במה “ ’“ ’
פלור נשואה לשניים' בסטודיו יורם
לוינשטיין ,מאת ז'ורז' אמדו ובבימוי עירד
רובינשטיין ,בעקבות הסרט הברזילאי
הנודע .מ־.10.12

המסגרתהמחאה החברתית מגיעה לאוניברסיטה
אתאת
להשאיר
המסגרת
להשאיר
בגלריה
מועד'’ “’,
העברית .בתערוכת 'אוהל “
'שטרן' בקמפוס הר הצופים ,מציגים עידו
ברונו ויעל רובין אוהלים בהשראת המחאה
עם טקסטים של חוקרי האוניברסיטה.

הנשיא רונן

חגיגה נוספת בתיאטרון הלאומי 'הבימה' ,בצד הכניסה לבניין החדש .אילן
רונן ,מנהלו האמנותי ,נבחר לנשיא איגוד תיאטרוני אירופה .UTE
במושב החורף של האיגוד,
שהתקיים בבניין המחודש במסג־
רת אירועי פתיחתו ,הכריז נשיאו
היוצא ,אלכסנדרו דארייה ,מנהל
תיאטרון 'בולאנדרה' ,שבבוקרשט,
רומניה ,על בחירתו המכובדת למ־
חליפו בתפקיד של רונן ,63 ,במאי
עתיר פעלים ,המשמש כמנהל
האמנותי של 'הבימה' קרוב לש־
מונה שנים.
במושב החורף משתתפים
נציגים ממיטב התיאטראות
באירופה .האיגוד הוקם ב־'90
ביוזמת הבמאי האיטלקי הנודע

הוא לא בלשן ,גם לא מומחה לשפות ,אבל ד"ר ריקרדו אריאל בלנק
ליקט פתגמים ב־ 32שפות ופרסם אותם בספר 'פתגמי העולם חוכמת
האנושות'" .תמיד נמשכתי לציוריות של הפתגמים ,זה קסם לי והבנתי
שמה שאומרים זה לא בדיוק במציאות" ,מסביר בלנק את משיכתו לנושא
"היכולת של
הפתגמים לתמצת
חוכמת חיים
עממית ,המשותפת
לכלל הציבור,
במשפט קצר
וקולע ,פעמים
רבות ציורי
ומטאפורי ,היא
מקסימה בעיניי.
לפתגם יש מסר
בסיסי שהוא נגיש
לכל שכבות העם,
ולא רק למשכילים"

יעקב בר־און

"נ

מר בשער הקדמי ,זאב בשער
האחורי" ,אומרים ביפנית.
"כמו חולדה במלכודת" ,אומ־
רים בהולנדית" .אני בין הציפורן
לבשר" ,אומרים במרוקאית" .כמו
תפוח אדמה בין שתי אבנים" ,אומ־
רים בנפאלית" .לירוק למעלה לתוך
השפם או למטה לתוך הזקן" ,אומ־
רים בטורקית" .להימצא בין החרב
לבין הקיר" ,אומרים בספרדית.
"תנין במים ונמר על האדמה" ,אומ־
רים בבנגלית" .בין השד לים הכחול
העמוק" ,אומרים באנגלית.
אולי תתפלאו ,אבל אם לת־
מצת את כל העושר הדימויי הזה,
די בארבע מילים קולעות בעברית
– 'להיות בין הפטיש לסדן' .בדיוק
כפי שאומרים גם באיטלקית ,בפר־
סית ,בפולנית ,בשוודית ובצרפתית.
ד"ר ריקרדו אריאל בלנק ,מרחובות,
מממש את רעיון 'הכפר הגלובלי'
באמצעות 'פתגמי העולם חוכמת
האנושות' 100 ,תובנות אוניברסליות
ב־ 32שפות ,ספר מהודר במתכונת
אלבומית ,עם איוריו משובבי הנפש
של ישי אורון.
"אינני בלשן או מומחה לש־
פות ,וגם לא חוקר תרבויות מקצו־
עי; אני אדם מהיישוב שמאז ומת־
מיד פתגמים משכו את לבו" ,כותב
בלנק בפתח הדבר לספר" .היכולת
של הפתגמים לתמצת חוכמת חיים
עממית ,המשותפת לכלל הציבור,
במשפט קצר וקולע ,פעמים רבות
ציורי ומטאפורי ,היא מקסימה
בעיניי .לפתגם יש מסר בסיסי
שהוא נגיש לכל שכבות העם ,ולא
רק למשכילים".
מתי פרצת בקריאת
ה'אאורקה' שלך כפי שצעק בש־
עתו ארכימדס כשגילה את החוק
שלו?
"אצלי זאת לא הייתה קריאה
אחת ברגע מסוים .מזמן הבחנתי
בדמיון של פתגמים בשלוש הש־
פות שאני מדבר ביום־יום – עברית,
אנגלית וספרדית .ראיתי שהמילים
אמנם שונות ,אבל עומד מאחוריהן
אותו מסר והן מייצגות אותה חוכ־
מת־חיים .שאלתי את עצמי אם זה
אופייני רק לשפות אלה ,או לכלל
השפות שבעולם .כל פעם שמצא־
תי תשובה לשאלה ,פרצתי בקריאת
'אאורקה' דמיונית כזאת".
בסוף הספר מציג בלנק את

האנשים שהשתתפו ביצירתו ,קרי
המשת"פים שלו ,כשלכל אחד מהם
הוא מצרף לצד צילומו את מדינת
ועיר מוצאו .מה שנחשד בתחילה
כתעלומה גדולה ,עם השאלה כיצד
גייס משת'פ מאירן ועם התמיהה
כיצד טווה רשת בינלאומית ,שדר־
כה הגיע עד מדינות אקזוטיות כמו
נפאל וטנזניה ,מתגלה עד מהרה
כקוריוז משעשע ,החושף את היצי־
רתיות המעשית שגילה בלנק.
"האמת היא שלא הייתי צריך
לנסוע רחוק כדי להגיע לכל האנשים
הטובים האלה" ,הוא מתוודה" .כולם
גרים בארץ ,או שהיו כאן בשעת
העבודה על הספר ואת כולם פגשתי
פנים אל פנים .מהם סטודנטים זרים
ששהו כאן בזמן לימודיהם .חלקם
כבר חזרו לארצותיהם".
והמומחה שלך לשפה הער־
בית ,ג'וני סטיבאן?
"הוא היום מרצה באחת האוני־
ברסיטאות בביר־זית או ברמאללה.
כמו רבים מהאנשים שלי הוא היה
קשור בצורה זו או אחרת למכון
ויצמן ,המקום שבו למדתי ולידו
אני גר ברחובות .המכון הוא מקום
מצוין ,אם אתה מחפש אנשים מכל
העולם .פרסמתי שם על לוחות
המודעות שאני מחפש דוברי שפות
לפרויקט בתחום הבלשני .מהם
ממש צדתי בקמפוס של המכון".

לא ספר מדעי

איך?
"דוגמה מצוינת לכך היא המו־
מחית שלי לקוריאנית ,פוני אן.
כשחיפשתי דוברי שפות מהמזרח
הרחוק ,הבחנתי בחדר האוכל של
המכון בשני חבר'ה עם עיניים מלו־
כסנות .כשסיפרתי להם במה אני
עוסק ושאלתי אותם אם יוכלו להיות
מעורבים בכך ,אחד מהם סיפר שהם
דוקטורנטים מדרום קוריאה שבאו
הנה לצורך עבודת מחקר בביולוגיה.
'לא נוכל להתפנות לך ,אבל לאשתי,
שבאה איתי ,יש הרבה זמן פנוי' ,אמר.
אכן ,היא התגייסה בשמחה".
"התנאי שלי לכל האנשים
ששיתפתי בהכנת הספר היה שהש־
פה שהם דוברים תהיה שגורה בפיהם
ברמה של שפת־אם ,תוך כדי שלי־
טה בפתגמים שיש בה" ,הוא מעיד.
"חלקם לא הבינו לאיזו הרפתקה הם
נכנסו איתי .הם חשבו שהעניין יס־
תכם בפגישה אחת שבה אשאל אותם
כמה שאלות וזה יהיה סוף הסיפור,

"הרעיון הבסיסי של הספר הוא להציג עד כמה שאפשר את המשותף".
ד"ר ריקרדו אריאל בלנק

אבל גילו שהם נדרשו להיפגש איתי
עשר עד  15פגישות במשך חודשים".
והכל בהתנדבות?
"איפה! לרובם הגדול שילמתי
על בסיס שעת עבודה .אבל לא
כולם היו מוכנים לקבל תשלום.
למשל ,המומחה שלי לשפה התאית,
תאנאט צ'וקאג'רן ,פרופסור מבאנ־
גקוק שהשתלם במכון ,אמר שאסור
לו לקחת כסף והוא אכן עזר לי בה־
תנדבות".
לא רק שאינך בלשן בהכ־
שרתך אלא שהאנשים שגייסת
למחקר הבלשני שלך אינם אנשי
לשון .האם המסקנה היא שמדו־
בר בספר שהוא יותר פוקלוריסטי
מאשר מדעי?
"זה לא ספר מדעי מפני שלא
נעשתה כאן עבודה מדעית .אבל
כמי שעשה בעבר דוקטורט בפי־
זיקה במכון ויצמן ,אני יכול להגיד
שהעבודה שהשקעתי בשלוש שנות
כתיבת הספר היא לא פחות מדוקטו־
רט .זאת הייתה עבודה פול טיים ג'וב
שבשבילה התפניתי מכל דבר אחר".
סליחה על השאלה ,ממה הת־
קיימת באותן שנים?
"מהחסכונות".
אתה נשוי?
"לא ,אני רווק".
עכשיו הסברת הכל .לו היית
נשוי ,לא מן הנמנע שהיית נזרק
מהבית בגלל ההרפתקה שנכנסת
אליה.
"אתה צודק .לו הייתי בעל
משפחה ,היה עלי לבקש אישור
בשביל כל הסיפור .כאן ביקשתי
אישור מ ...עצמי ולא הייתה שום
בעיה".
הכל בהשקעה עצמית של
רבבות שקלים ,הלא כן?
"בלי ספק .חוץ מאנשי הש־

פות העסקתי רבים אחרים,
שבעזרתם יכולתי להוציא
את הספר במתכונת כה
מפוארת .בסך הכל הצטברה הש־
קעה מאוד גדולה".
לקחת בשבילה איזו משכנ־
תא? נדרשת למכור בית?
"כמו שאמרתי ,רק מהחסכו־
נות".
לא סיכנת את עצמך?
"בהחלט לקחתי על עצמי סי־
כון כלכלי ,בוודאי מהבחינה שאף
אחד לא מבטיח לי שאחזיר לעצמי
את ההשקעה".

ילד של מילים

אתה יודע את מי אתה מז־
כיר לי?
"לא ,תגיד לי".
כוונתי לרוביק רוזנטל ,שהוא
בעל השכלה אקדמאית כמוך,
אבל לא הוציא את ספרי הלשון
שלו במסגרת אקדמאית .בדבריו
עליך ב'מעריב' הוא תיאר אותך
כ' ...מטורף במובן החיובי של
המילה' .איך קיבלת זאת?
"דווקא שמחתי על מה שהוא
כתב .התגובה שהגבתי לו בא־
מצעות האינטרנט הייתה שהד־
ברים שלו היו בדיוק מה שאני
חשבתי כשראיתי את מילון צי־
רופי המילים שלו .אתה יודע מה
זה  18אלף צירופי מילים ב־960
עמודים? צריך להיות מטורף
לדבר כדי לעשות עבודה סזיפית
כזאת .זה הצחיק אותי שחשבנו
זה על זה אותו דבר".
ד"ר בלנק ,53 ,הוא יליד קורדובה
שבארגנטינה ,בנם של רוקחת ורואה
חשבון" .הייתי ילד של מילים" ,הוא
מעיד על עצמו" .תמיד נתתי למי־
לים הרבה כבוד .נורא מפריע לי
כשאני שומע שימוש לא נכון במי־
לים .דוגמה? פעם התחצפתי ,כנ־
ראה ,למורה בבית הספר .היא קראה

לי לעמוד בפני כל הכיתה ובמקום
לשים לב לנזיפה שלה נתפסתי לאיזו
מילה לא מובנת שיצאה לה .עד היום
אני לא מבין מה היא רצתה ממני".
ומעבר להתחצפות?
"תמיד נמשכתי לציוריות של
הפתגמים ,זה קסם לי והבנתי שמה
שאומרים זה לא בדיוק במציאות.
למשל ,היה לי ברור שכאשר אומרים
'מוטב ציפור אחת ביד מאשר שתיים
על העץ' ,הכוונה היא לא ממש לצי־
פורים .במידה מסוימת זה קצת כמו
חידת היגיון .למשל ,בעקבות 'מים
שקטים חודרים עמוק' אפשר לשאול
מה הקשר של המים לאנשים".
אגב ,אם אתה מזכיר את
הפתגם הזה ,דווקא בשפת האם
שלך ,ספרדית ,הוא איננו מופיע,
משום מה.
"ייתכן .אין לצפות שכל פתגם
בספר יופיע בכל השפות שבו".
לא חשבת בצעירותך ללמוד
בלשנות?
"לא ,תמיד הייתי טיפוס יותר
ריאלי".
בגיל  16הוא עלה עם הוריו
ואחותו לרמת־גן ולמד בפנימייה
של עליית הנוער .במסגרת הע־
תודה האקדמאית למד פיזיקה
ומתמטיקה באוניברסיטה העב־
רית ובשירותו בחיל האוויר הגיע
לדרגת סרן .את הדוקטורט שלו
בפיזיקה עשה במכון ויצמן ,מה
שהביא אותו להשתקע ברחובות.
עד שהקדיש את עצמו לכתיבת
ספרו ,עבד בחברות הייטק.
באופן לא מפתיע העברית
היא שפת המפתח בספר ומיוצגת
בכל מאה הפתגמים שבו .חלקם
מאולצים – והוא מודה בכך  -אם
להתנסח בזהירות ,ונשמעים הרבה
יותר טוב בשפות אחרות .כך 'ויקום
המלפפון ויכה את הגנן' ,במובן של
זה לא נכון להתנשא ולנסות ללמד

<<<

ג'ורג'יו סטרלר ,ומי שהיה שר
התרבות הצרפתי ,ז'אק לאנג,
מתוך כוונה להדק את הקש־
רים בין התיאטראות הציבוריים
באירופה .באיגוד  35חברים
מ־ 17מדינות.
"אנו גאים מאוד על בחירתו
של אילן רונן" ,הגיבה מנכ"לית
התיאטרון ,אודליה פרידמן.
"זהו הישג חשוב ל'הבימה' בזי־
רה הבינלאומית ,שהושג בין
השאר בזכות שיתופי הפעולה
הרבים שהתיאטרון מנהל עם
תיאטראות חשובים באירופה"

גאוות 'הבימה' באירופה .אילן רונן
צילום :יעקב בר־און

לא סופרים אותם
איגוד הסופרים דורש
הגדלת התמיכה

נמשכת סערת אורלי קסטל־
בלום בחוגי הספרות .האיגוד
הכללי של הסופרים בישראל
פנה בקריאה לשרת התרבות,
לימור לבנת ,להגדיל את תמי־
כת משרדה בסופרים ולהכפיל
את מספר הזוכים בפרס ראש
הממשלה" .עקב ההשתוללות
של מבצעי המכירות למיניהם

<<<

את המומחה ,המופיע בין שני פת־
גמים קלאסיים כמו 'חוסך שבטו
שונא בנו' ו'הסנדלר הולך יחף'.
כך גם 'היופי בעיני המתבונן',
במשמעות של היופי הוא עניין
סובייקטיבי ,המופיע בין 'על טעם
ועל ריח אין מה להתווכח' ו'להרוג
שתי ציפורים במכה אחת'.

ממצאים מפתיעים

שנייה לעברית בספר היא האנ־
גלית ,המיוצגת ב־ 95מהפתגמים
והיא מביסה כהוגן את הצרפתית,
המיוצגת ב־ 80פתגמים בלבד,
בשלושה פחות מהאמהרית ומהס־
ווהילית .היידיש מנצחת את הלדינו
עם  76פתגמים לעומת  .51ייצוג
צנוע במיוחד ,ב־ 39פתגמים ,יש
לשפת ההאוסה ,השגורה בניגריה.
יצוין שבלנק נמנע מלעשות
פרוטקציה לשפת האם שלו ,הס־
פרדית ,המיוצגת ב־ 86פתגמים.
לבד מ'מים שקטים חודרים עמוק'
הנ"ל ,אין מקבילה בשפה זו לפ־
תגמים בולטים כמו 'הכתובת על
הקיר'' ,כל ההתחלות קשות'' ,אילו
לסבתא היו גלגלים'' ,דיה לצרה
בשעתה'' ,יהללך זר ולא פיך',
'הבגד עושה את האדם' ואפילו
'נכנס יין ,יצא סוד' .ממתי הספר־
דים אינם אוהבים יין?
בלנק (מופתע במידה מסוימת
למשמע המקבץ)" :באותה מידה

והחלוקה הלא צודקת של הת־
קבולים ממכירות ספרים ,נש־
חקות הכנסות הסופרים ונבצר
מהם להתפרנס מיגיע כפיהם",
נאמר בקריאה" .גרוע מזה .רבים
מהם אינם מקבלים פרוטה שחו־
קה בעד ספריהם .אנו קוראים
לשרת התרבות להכפיל את
מספר הסופרים הזוכים בפרס
ראש הממשלה ולבטל את התק־
נה ,המגבילה את מספר הפעמים
שסופר זכאי לקבל את הפרס".

אני יכול להראות לך לא מעט
פתגמים בספרדית שחסרים בעב־
רית .זה שמדובר בשפת האם שלי
לא אמור לתת לה העדפה בספר.
מה שהיה היה ובסך הכל די הרבה.
ייצוג השפות בפתגמים לא מצביע
על מידת הציוריות שלהן .הגם שה־
רעיון הבסיסי של הספר הוא להציג
עד כמה שאפשר את המשותף ,אני
מקדיש פרק שלם של שמונה פתג־
מים ייחודיים לכל אחת ־מ־ 32ה�ש
פות .חשבתי שזה פשע לזרוק אותם
רק בגלל שאין להם מקבילה בשפות
אחרות ,בפרט כשהם מדגישים את
הלוקאליות של כל אחת מהן".
דוגמאות?
"'השטן יוצר סירים אבל לא יוצר
מכסים' ,במובן של שקרים מתגלים,
אומרים באיטלקית .באמהרית אומ־
רים 'קור עכביש אחד השזור בקורים
רבים חזק מספיק כדי לקשור אריה'.
'לזאב צוואר עבה כיוון שהוא עושה
את העבודה שלו בעצמו' ,אומרים
בבולגרית במובן של סומך רק על
עצמו' .כשהפיל תקוע בבוץ ,אפילו
הצפרדעים יכולות לבעוט בו' ,אומ־
רים בבנגלית' .כשכבשה אחת עוברת
את הסכר ,האחרות הולכות בעקבו־
תיה' ,אומרים בהולנדית' .כשזקוקים
לגנב ,מורידים אותו מחבל התלייה',
אומרים ביידיש' .התפוח האדום נופל
בחיקו של אדם בלי ידיים' ,אומרים
בפרסית במובן של צחוק הגורל .ויש
עוד הרבה ,כולל פתגמים בעברית

כמו 'אם אין אני לי ,מי לי'".
לדברי בלנק 32 ,השפות
שבספר מייצגות את כלל הש־
פות שבעולם ומכסות את הג־
לובוס .כשמנסים להשוות בי־
ניהן – גם זה אפשרי – עולים
ממצאים מפתיעים .אם ניקח
למשל את המילה 'פתגם' ,בא־
נגלית אומרים 'פרוורב' ,דומה
מאוד ל'פרוורבי' באיטלקית,
ל'פרוורבס' בצרפתית ואפילו
ל'פרובאד' בבנגלית .אבל אם
אומרים בפורטוגזית 'פרוורביוס',
בספרדית ,מעבר לגבול ,זו כבר
אופרה אחרת ואומרים 'רפראן'.
תוך כדי עבודתך על הספר
למדת לפחות חלק מ־ 32השפות
שבו?
"אם למדתי את השפות? אז לא,
אבל אני חושב שאני מסוגל בעזרת
הפונטיקה שבניתי להגיד בכל 32
השפות את הפתגמים בצורה מספיק
טובה כדי שדובר השפה יבין אותי".
מה הלאה? הספר יהפוך לס־
טארט־אפ ותשווק את הפטנט
בעולם?
"זאת התוכנית שלי .קודם כל
אני מתכוון להוציא את הספר באנ־
גלית ,השפה הבינלאומית המדוברת
ביותר .אני צריך למצוא את הדרך
איך להוציא את הספר גם בחו"ל.
עם זאת ,בהתחלה ,כשהיה לי הרעיון
לספר ,לא ידעתי איך ליישם אותו
ולהוציא לאור בארץ".

