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זיוה שמיר 

יומן מסע ובִצדו דיון הגותי מעמיק 

 של ביאליק "איש הסיפון"עיון ב"רשימתו" 

לעין   הנגלה  שלפנינורשימה" ה אין  ברובד   "  

המשורר,  -את קורותיו של הדובראלא  מתעדת  

אחת לנסיעה  מרּווחת    שנזדמן  )באנייה 

למדי, צרפתית(    ומהודרת  הרשמית  ששפתה 

שכולם    שונים,  בני לאומים  עם קבוצת נוסעים

שפה" חייו  המשורר,  1. "ִעמקי    מילים,  שכל 

אילם, בכור  הופך או  למגמגם,  הנסיבות    ח 

ישוער.  ומצב בל  סבל  לו  גורם  זה  אפילו   כפוי 

יכול    הוא  הפשוטים אין  רייםאת צרכיו הקולינ

לפנילפ   כראוי,  רש  הוא   המלצר  חושש  כן    ועל 

במרוצת ייכשל  במאכלות    פן  המסע  ימי 

יגו   יםאסור אפילו  ברעב  או  הדיאטה    גם)וע 

  צר(.יג וש יח עם המלשלו מחייבת ש    הרפואית

ר יהודיים   קווי  בכל נוסע הוא מנסה לחפש   ֶהכֵּ

אך    כדי להחליף עמו מילה בעברית או בִיידיש,

שותפו   אפילו  פעם.  אחר  פעם  נכזבת  תוחלתו 

לו  -ו"בן הנראה  האוכל,  לשולחן  שיחו" 

מזרחי, יהודי  של  פנים  תווי  כבעל    בתחילה 

רק   נוצרי.  כסורי  בהמשך  לפניו  מזדהה 

בת לו  נמצא  אחד  הזרּות:  מתורגמן  ים  וך 

שוודי,ונ  מטושטשת  דמות ימאי  של    קלית 

מקצועו,"דֶ  לפי  גרמנית    מעט   היודע  קמן" 

ומילים אחדות ברוסית, והמשמש לו למשורר  

לעת הסיפון,    מצוא.-ידיד  איש  עם  שיחה  אגב 

מתורגמן(  ליץ  מֵּ   גםשהופך   -לעת)כלומר, 

אותו   הסופר  של  בדמיונו  מתהווה  מצוא, 

 
 ו.-יחזקאל ג, ה  ,ישעיהו לג, יט השוּו 1

בדבר  ומסורס  שגוי  אשת    סיפור  של  היותה 

הוא ר'   למשפחת ר' ישראל ליפקין,  המלח נצר

סלנטר,י תנועת  שראל  בליטא    אבי    –המּוסר 

וכל כך בשל טעות פֹוֶנטית קלה שבקלות )השם  

אשת  "ליּפקינד", של  לו    שמה  נתחלף  המלח, 

"ליּפ זה,  קין"(.בשם  ורעוע  בסיס מפוקפק    על 

שגוי אחד   קוצּה של אות אחת או בשל צלילעל 

הסופר  ויח  לו  בנה  וחלם  יד,  באוויר  ִמגדלים 

להם מעת לעת    אף הוסיף  2חלומות באספמיה, 

נים כטוב עליו רוחו ולבֵּ   כזכור,   ודמיונו.  חומר 

בתחילת    בו   שאחזה  הניכּורתחושת    מתוך

בכל   הסופר  ביקש    הנקודה  את  מקוםהמסע 

נייה סימן  אין בא    יהודי   "לפרצוףאך    היהודית,

לו    והנה נמצאה "ד".אף לא כקוצו של יו  וזכר.

יהודית הנקודה  הדעת  ללא    בהיסח  שחיפש 

  "יּוד" בכותרת   יל"ג הן ניקד את המילה  הרף.

כדי    ים,שרוקה כנהוג בפי האשכנז   בוי"ו   שירו

מה    .(לנקודה היהודית)ליהודי;    לרמוז ל"יּוד"

עם   ושל  יחיד  של  שלם  גורל  נקבע  יל"ג  אצל 

יוד", של  "קוצו  של   בשל  גורלה  עלול  כאן    גם 

 
הבדאי:  בשּב  2 המלח  אומר  אשתו,  שם  את  שו 

זה, שם  לבטא  נתקשיתי  פעם  כל  אכן    "סאלאנטר. 
  . סאנטאנדלר  ויהי בפי כשם אחת הערים בהישפניה: 

אמר הר   אדוני?".  איך  הפשוט,יבמישור    אליסטי 
משּבש כאן המלח את שמה של עיר הנמל סאנטאנדר  

ספ ממרסיי,  רד, שבצפון  הרחק  במישור    לא  אך 
ל"מגדל רומז  הריהו  ול"חלומות  הסמלי  באוויר"  ים 

שהוא על  בונה  באספמיא"  בדמיונו  סמך  -ומטפח 
'ליפקינד'  בין  הפונטית  )המילה  '  ל'ליפקין  הטעות 

המילה   של  פונטי  חילוף  בה  יש  בעצמה  "אספמיא" 
 ספרד(.  –"איספניה" 
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אחת   אות  של  קוצה  על  להיחרץ  משפחה 

"ליפקין"    רב  ומה  3. ויחידה בין  ההבדל 

של  ל"ליפקינד"!  שמו  הוא    אחד  הראשון 

ואילו השני    האחרונים,   בדורות   מגדולי ישראל

שמות  – "מקרים    הקהילה,  ילדי  של  מאותם 

ואומללים,  סוציאליים" אב    עלובים  שבהעדר 

אירופה  נ )במרכז  בלבד  האם  שם  על  קראו 

חוקיים"    ונקרא "לא  ילדים  האם  שם  על 

אזרחייםשהוריה בנישואין  נישאו  לא    –    ם 

בלבד   וקידושין  בחופה  ומבחינת    –אלא 

חוקיים(.   ללא  נחשבו  הם  והרישום  המדינה 

הכ ונסתרס    תיבאפילו  נשתבש  אלה  בשמות 

( וההזנחה  הבורות  או מחמת    'סורקיס' 

שרה,  'סירקיס'  של  בנה  או    הוא  'ריפקין' 

'טילס'  בנ   –'ריפין'   רבקה,  של  של    –ה  בנה 

'ריקלין' או   בנה של רחל,  –'ריקליס'    תהילה, 

'חבקין' או  של  –  'כאוועלס'    ועוד  ,חוה  בנה 

משמע,  וכהנה(.  המהיר    המעבר   כהנה 

מ"ליפקינד" ל"ליפקין" מלמד כי על קוצה של  

יכול   אחת  מרּואות  קל  חיש  לעבור  ם  אדם 

היח  ש היח הדיוטה    ולהפך:  ,שלשפל  מן 

  חש  מדוע    4. נה אל רום הסולם החברתיהתחתו 

הדובר להעמיד את "איש הסיפון" על הטעות  

הזאת? אילו   המעמדית  קורה  היה  עלה    מה 

 
את  3 יוד'  של  ב'קוצו  סיפר  שיל"ג    של  סיפורו  מאחר 

הכתיר את יצירתו בכותרת  הוא    היהודי בה"א הידיעה,
)בשורוק(,  של  קוצו" י"י    יּוד"  מתרגמו  בכך  והבחין 

  לִיידיש בשם  שתרגם את היצירה תרגום חופשי   לינצקי, 
"ַא  'איּב העממי  לניב  רמיזה  )מתוך  ּפינטעלע'  ַא  ער 

ִייד"(.  זה  ּפינטעלע  מילים  קלוזנר  במשחק  הבחין    לא 
"שכת )י' ב  יוד"  של  )קוצה?(    היסטוריה   קלוזנר,  קוצו 

,  1963  ,ירושלים  כרך ד,  , רות העברית החדשהשל הספ
"כך    :773הערה    ,שם; ראו  432, ובמיוחד עמ'  363עמ'  

יוד', של  'קוצה  להיות  יו"ד,  צריך  מן    שהרי  כאות 
מוצאים:   אנו  בתלמוד  ואמנם,  נקבה.  היא  האלפבית, 

 "לא נצרכה אלא לקוצה של יוד"(. 

  גם כבן זאב,  השם ליפקינד יכול להיתפס   יתר על כן,  4
זאבים", "ילד  שפה,  או  בלא  שגדלו  ילדים  בין    כאותם 

צעיר   מגיל  בין  וביןשנכלאו  במקרה    זאבים,  שנקלעו 
הסופר  על  שניטלה   כמו  אילם  והפך    כורחו.-לשונו 

בגיל נעשית  הלשון  כללי  בכעין   רכישת    "גירסא   צעיר, 
ביאלי   דינקותא", כאן  יומו,רומז  בערוב  לו  ק    וקשה 

  הבוגר להסתגל בגילו המתקדם לכללים חדשים.  אדםל
אב השגחת  בלי  מעצמן,  גדלות  המלח  של  בנותיו    גם 

זאבים",  ואם. "ילד  מין  הוא  הסיפון  איש  שאינו    גם 
על לשון  שום  של    יודע  כליאתה  סיפור  וראו  ּבּורייּה. 

בספרי   וארבעה',  שלושה  ב'אגדת  זאת  הנערה  מה 
 . 71-70תש"ן, עמ'  ,אביב-תל , אהבה

באשליה    המלח שוגה  עדיין  והוא  החוף  על 

"נסיכות" למשפחת    נצר  יהודיות,  שבנותיו 

מהו  ומיוחסת? למדנים  אשליה    ללת  כאמור, 

חיי   מהלך  את  לַשנות  הייתה  עשויה  כזו 

הצר, משפח במעגל  הרחב    תו  את    –ובמעגל 

כולה.ִמ  החברה  של  ביאליק    בעקיפין,  רקמה 

על    המבוססות   היוחסין   שושלות   לועג כאן לכל

מפוקפק מסופקים    סיפורים  על  ורעוע,  יסוד 

א  ים,ומעורפל לבדוק  יכול  אינו  ת  שאיש 

בדרך   הן האצולה האירופית מקורה אִמתותם.

ש ממון  באצולת  וברכושה כלל  בכספה    זכתה 

ההפקר",  ִמ   "מן  עקלקלות.בדרכי  לא    רמה 

גבולות   ובמבריחי  בשודדים  מקורה  אחת 

נקלים, שצברו די כסף לבניית טירות ולרכישת  

מי הם כל אותם נסיכים   הרגלי חיים מעודנים.

בצוואר    וברונים, המהלכים  ונדיבים,  שועים 

של    ,זקור  ובחוטם  נטוי  בניהם  בני  לא  אם 

וִלסטים, גזלנים  אבק    את  שהמירו  אותם 

מ  ואת  בגינוני  הדרכים  השחורה  השודד  סכת 

יודע, מי  משי?!  של  לבנות  ובכסיות    הטרקלין 

מגילות כמה  כן,  בדמיונות    ןמקור  יוחסין -אם 

כעין והבל,  תופחים  אלה    שווא  שהיו 

ה"גוי"   המלח  של  הקודח  במוחו  ומטופחים 

אותו הסופר ברגע האחרון על    העמיד  אלמלא

אל, שלא העמיד  ?! זאת ועוד, בעם ישרהטעות

ורוזנים, מלכים  גלותו  היא    האצולה  בשנות 

מניה  ואילו בגר   סר,אצולה של למדנות ושל מּו

איד בתכונות  יהתהווה  הנאחז  חדש  אל 

ער   הש ֵּ ובצבע  הגוף  בגבורת  חיצוניות: 

והעיניים. האצולה בישראל תלויה במעשיו של  

בספר   ולא  לדעת  שא  שלו,  היוחסיןהאדם  ין 

וערכו. טיבו    מאז   היה  היהודיוך  החינ  מה 

שה ומלכד  דמוקרטי  גורם  יל  ּפ וִמתמיד 

כך  בין    הבדלים  שטשוִט   מחיצות  מעמדות, 

צוטט   שכבר  מנאומיו  באחד  ביאליק  אמר 

העברי    "בית  לעיל: היה    –'החדר'    –הספר 

מתאחדים היו  ם  שש  הִמבצר  ילדינו,    תמיד 

פדות, תשֹומת  ניכ   ללא  הדל.  ולא  לפני  שֹוע  ר 
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שהכרי הוא  החינוך    5. ע"הכשרון  מערכת 

העברית נתבססה על הגישה של "היזהרו בבני  

העניקו   לא  זה  כלל  של  ולאורו  עניים", 

יתר   זכויות  כל  מעודם  וה"ישיבה"  ה"חדר" 

התפי והממון.  הייחוס  המעמדית  סלאנשי  ה 

א הייתה  ודמוקרטית    פואביהדות  דינמית 

בכל דור ודור ניתנה    הנהוגה במערב:  יותר מזו

ההזדמנ לאדם  להפוךלו  שרונו  יכ  בכוח   ות 

ישראל. מגדולי  לאחד  רצונו  וויון  ש   ובכוח 

)המוּב  והניעּות  החברתית(  ההזדמנויות  יליּות 

סטַ   ,שאפתנותעודדו   הביאו    גנציה, מנעו 

נפשי ולחוסן  מחשבתית  לעומת  לתסיסה   .

לרבות הוויקינגים    –המערבית    זאת, האצולה 

ושצאצ   צרפת  בצפון  בנו שהתיישבו    איהם 

וארמ ונעלמה    –ונות  טירות  שנתנוונה  סופה 

האדמה. פני  וראשונה,    בראש  היה,   כזה   מעל 

הצרפתית,  האריסטוקרטיה  של    גורלה 

וללות על גבי הסיפון, שמהלכת  שהנערות המח 

כאן   משמשות  "נסיכות",  שהן  שמועה  עליהן 

שלה. אחרונים  שרידים  יכול    ביהדות  כעין 

אדם, כל  המדרגה,  אפוא  משפל  הוא    אפילו 

לגדו שהכול  ללהפוך  פניהם    בתורה  נושאים 

למוצ   ומייחלים  לשכוח  אליו  )אין  פיו  א 

ממקום    ביאליק עצמו היה נער  כי  בהקשר זה,

נער   למדני,  רקע  ללא  באוקראינה,  נידח 

עצים   סוחרי  היו  ספרשאבותיו  אנשי  ,  ולא 

כ  בזכות  הרוח    שרונותיויושהפך  מענקי  לאחד 

האחרונים(. כן,  בדורות  המהיר   אם    המעבר 

רק  מ"ליפק אינו  ובחזרה  ל"ליפקין"  ינד" 

  אורחא ואגב גררא, שיבוש מצער שנעשה אגב  

רבת חברתית  אמת  בו  טמונה    פנים:-אלא 

מישראל, אדם  של  כבעבר,   יכולתו    בהווה 

ממע בכוחלעבור  למעמד  שרונו.  יוכ  רצונו  מד 

הקודמים  בדורות  שלטה  העולם  אומות    אצל 

מעמדית קפואה וקבועה, ורק במאה    היררכיה

"  העשרים של  מושג  בהן   self madeנוצר 

man  המעמד גבולות  את  הפורץ  אדם  של   ,"

 
ביאליק,  5 פה  ח"נ  א,  כרך  ,  דברים שבעל 

 עמ' צא. 

גורלו בכוחותיו שלו. על  והחולש  נולד,    שאליו 

העולים   אחרים  כבנושאים  המעמדי,  בנושא 

מּב יד"  ובוקעים  כלאחר  ה"רשימה  שיטי  ין 

ו יפות  תופעות  כאן  מוצגות    חיקוי ן שלפנינו, 

והמעּוות: החברתי  המעוקם  הניעּות  ת  הנה, 

היא  העשרים  המאה  המעוקמת    בּואתּהּב    של 

הניעּו של  המקובלתוהחומרנית  החברתית    ת 

ה  ביהדות דנא.  קדמת   self made"-למן 

man,המודרני החברה    המטּפס   "  בסולם 

גיםילהֶ   הודות חיקויה  חומריים,  ש ֵּ   הוא 

היהודי,  תופעת  שלהוּולגרי   "ִמּבני    העילוי 

בכוח    העניים", החברה  בסולם  שטיּפס 

הרוח המּו   ני.כישרונו  הוא  איש  הקתולי  סר 

מעוקמת  בּואה  המּו  ּב  "תנועת  איש  סר"  של 

"האדם העליון" של תורת הגזע הוא    6ביהדות. 

אנשי   בדבר  היהודי  הרעיון  של  וּולגרי  חיקוי 

אלא   נברא  לא  העולם  שכל  ומעלה  סגולה 

לא   ניכרו  האחרונים  שאלה  אלא  בשבילם, 

הפי עיניהם זבגבורתם  בצבע  או  ושער    ית 

הרוחנית בגדולתם  אם  כי    המוסרית. -ראשם, 

מור א  הגרמנים  א רעיון  של  זה    אפוא  אינולי 

בּואתו המעוקמת של רעיון   אלא הסתאבותו וב 

היהודיים   במקורות  דנא,ן  מלהמצוי    קדמת 

אחד שהראה  במאמרו-כפי  "שינוי    העם 

השוודי,  7. ערכין" המלח  בּואתו  ּב    את 

העלי "האדם  של  והעלובה  ון"  המעוקמת 

בדמיונו  הארי, הסופר  אפוא  נצ  השיא  ר  עם 

ביהדות. ונעלה  עליון  אדם  של    למשפחתו 

 
הגרמנייה    6 אמו  את  מכנה  הן  השוודי  המלח 

הקתולים   אצל  והרי  מּוסר",  "אשת  הקתולית 
בעוד שר' ישראל    מתבטא בייסור ובמוסרות,  המּוסר 
השתיתהמּו  "תנועת  ראש  סלנטר, תורתו    את  סר", 

נעלות רוחניות  דרישות  אקסטזה    על  על    –ועל 
 בכמיהה לבורא עולם.  התעלות הנפש

 

ב  7 אב    ,הִשֹלח  העת  -כתבנדפס  ב,  חוב'  ד,  כרך 
)ראו   -כל כתבי אחדתרנ"ח, בשם "לשאלות היום" 

קנדהעם עמ'  אחד-,  טען  כאן  יריביו  -קנט(.  כי  העם 
תרבות   של  לערכיה  להיטות  מרוב  ה"צעירים", 
"האד של  שהרעיון  מבחינים  אינם  ם  אירופה, 

על   יובלות  זה  היהדות  במקורות  מצוי  העליון" 
דבר,טני פרידריך  ואין  יובלות,   מחדש  אלא    שה 

 מוסיף על הקיים את היסוד הארי, הזר לרוח עמנו. 
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הגפן", בענבי  הגפן  "ענבי  לפנינו  אך    לכאורה 

-יורד   למעשה לפנינו "ענבי הגפן בענבי הסנה".

המתייהר    ים עלוב, מתחתית הסולם החברתי,

בנערה   התאהב  האמיד,  הסוחר  באביו  אמנם 

למשפח בת  משכלת,  מלומדים, יהודייה    ת 

והחזיר לחיזוריו  אהבה.שנתרצתה  לו    ה 

הקודמים  הדורות  בת  היהודית    לא  בקהילה 

יתה נערה כזו מעלה בדעתה להתאהב בערל  יה

נידוי   אחריו, מחשש חרם, וללכת שיכור ונקלה

המופקרת   כיום,  ו"קריעה". האווירה    בתוך 

כל    שנש תררה לאחר חורבן מוסדות הקהילה,

לאפשרי,זיוּו הפך  בחינוך  וא   ג  מקפידים  ין 

)אפ  בתוך משפחה אחת מתרוצצות    ילוהבנים 

אחדות(.לעִ  ודתיות  אתניות  זהויות    תים 

קינה   מין  גם  כאן  דע  חרישיתנרמזת  יכת  על 

חיים היהודיים בגולה ועל המהפכה שביטלה  ה

היתר לנישואי הפקר  ונתנה    את כל האיסורים

כאלה, ונקלים  "מאחורי    אומללים  הנערכים 

ב  הגדר", הורים,בלי  של    מורים   רכתם 

  של המלח   בנותיהם כאן    נזכרות  דרך.   ומאשרי

בנות תערובת    –והיהודייה המלומדת    השיכור 

משורש, ותלושות  בלא    אומללות  המתחנכות 

סבר.  חמורת  קתולית  זקנה  בבית  ואם    אב 

ההשכלה   סיסמאות  של  ההילולים  פרי  הזהו 

לאומות שעוד להתקרב  העם  את  העולם?  -דו 

ביאליק כאן  זו    שואל  שאלה  שיהגה  בלי 

ביאליק, המבוסס  .  במפורש "יומן המסע" של 

בשנת   באנייה  ביאליק  שערך  אִמתי  מסע  על 

לפריז    1930 הגיע  שממנו  מרסי,  לנמל  בדרכו 

וללונדון, משמש ב"איש הסיפון" תירוץ לשקף  

היהודיים   בחיים  שחלו  השינויים  כל  את 

העולם.   מלחמות  בין  כולה  ובאנושות 

כאן   של  המציאמשתקפת  הטראומטית  ּות 

ראשית המאה העשרים, שּבּה נקרע האדם מן  

המאה   של  והבדוקים  הישנים  הביטחונות 

"אדונים    –עשרה  -התשע של  הסדור  עולמם 

"אימפריות   ובנים",  "אבות  ומשרתים", 

מודרנית    –וקולוניות"   מציאּות  לתוך  ונזרק 

הנושא     של  מבוכה גדולה ושל אבדן כיוּונים.

לביאל נתן  את  המעמדי  לשקף  הזדמנות  יק 

המאה   של  החברתית  )המוִּביליּות(  הניעּות 

בּואתּה המעוקמת  והחומרנית של   העשרים כב 

למן   ביהדות  המקובלת  החברתית  הניעות 

אינו   ביאליק  של  המסע  סיפור  דנא.  קדמת 

הגותי   דיון  שלפניו  התחושה  את  בקורא  נוטע 

משקל. כבדות  כמו    בבעיות  ומסכה,  צורה 

אלף בעל  הסיפון",    היהודי  "איש  הפרצופים. 

על גורלו הנפתל, הוא גם טיפוס מן המציאּות  

וארכיטיפית,   סמלית  דמות  וגם  הפשוטה 

-תמונת תשליל של היהודי הנודד הסובב כמת

חי בכל ארצות תבל. התקופה שברקע הסיפור  

העולם:   בכל  גדולה  הגירה  של  תקופה  היא 

עזבו   ועוד  אירלנד  ספרד,  איטליה,  יוון,  ילידי 

מערבה  א והיגרו  הרעב  מוכות  ארצותיהם  ת 

ּה   שּב  תקופה  זו  הייתה  החדש".  "העולם  אל 

למדו   לא  ועדיין  אמם,  שפת  את  שכחו  רבים 

הגמגום   תופעת  לפיכך,  החדשה.  השפה  את 

מַשקפת שלפנינו  שב"רשימה"  את   והאלם 

האוניברסאל  יציר    ימצבו  החדש,  האדם  של 

צ'רלי   של  סרטו  )כשם  המודרניים"  ה"זמנים 

במפעלי  צ הניכור  אווירת  את  המתאר  'פלין 

החיים   את  המאפיינים  הנע"  "הסרט 

בימי   רבה  ח  היהודית  העיירה  המודרניים(. 

המושב   תחום  ויהודי  והמהפכה,  המלחמה 

בר: לארץ עֵּ ישראל,  -ברחו במנוסת בהלה לכל 

ולאוסטרליה.   אפריקה  לדרום  לאמריקה, 

הרשימה כולה היא כעין המחשה לניב "כולנו  

או  אחת",  בסירה   לצרה  "אחים  של  במובן 

על   אז  תלויה  הייתה  האנושות  כל  לגורל": 

דיסאוריינטציה,   של  במצב  אז  שרויה  בלימה, 

כוכב   את  בעבורּה  שיַגלה  המצפן  את  וחיפשה 

 הצפון.  

זיוה שמיר, לספרות עברית במרכז הבינתחומי  פרופסור 
-הרצליה ובמכללת סמינר הקיבוצים. לשעבר ראש בית

אביב וראש  -היהדות באוניברסיטת תל-הספר למדעי
ספרים בחקר    27המכון לחקר הספרות. חיברה 

 הספרות העברית. 


