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צריך להתחיל עם , משה ליפשיץ, מחדש של משורר היידיש הנשכח-את גילויו
  :רשימתה המופלאה של לאה גולדברג לזכרו

  
  

        לאה גולדברגלאה גולדברגלאה גולדברגלאה גולדברג
  

        עשרים שנה למותועשרים שנה למותועשרים שנה למותועשרים שנה למותו
  

  29.4.1960, משמרעל הנדפס בעיתון 
  
  יוָנלֹוַחה ְּבֶלֲעת ַיֶוי ָמִּכ
  ַעֵוַּתְׁשִמ ַהטֹוָּבַמ: ענּוַדָי

  .בָנג ֵעַזר ְּכַקף ְוקּוה ָׁשָיָה
  
  בַרָק ְויַחִלְבג ִהָזד ַהַעְבּו

  ,ַעֵבם ָׂשיֹוב ְּכהָֹצ, ׁשדּום ָגָלעֹו
  ,בָר-בֶרם ֵעַג, תרֹוָהם ְנַג, יםִרָע
  
  .ַעֵקה בֹויָחִרל ְּפַלְׁשים ּויִבִבל ֲאֶׁש
  ,לבּוְגה ַהֵצד ְקס ַעמּו ָעְךַלא ָההּוְו
  ַעֵקֹום ׁשם יֹוף ִעֵי ָערֹוׁש ְךַּכ
  
  .לבּוְית ַהה ֶאָנְרגֹיל ַהִביֹו
  
  

בתוך סדרת , "ששה פרקי שירה"עשרה שנה בקובץ -שיר זה נתפרסם לפני כתשע
משקרא אותו אברהם  .המוקדשות לאברהם בן יצחק, "על הפריחה"הטרצינות שלי 

  :בן יצחק שאלני מיד
  "?וזה על ליפשיץ"

  :אמרתי
  ".כן"

  .שתקנו
עולם " ידענו ש.י ומה לא אמרתי על משה ליפשיץ בשירתידענו מה אמרשנינו 
ואותו מבט שלו לפני המוות וההשוואה עם שור יגע " רב של אביבים-ערב"ו" גדוש

 אך ידענו גם .חיים גדול ומוזר מאד- הוא יבול של נסיון  ידענו שהיבול.אמת הם
דמותו כה מורגלת , מותו היה כה קרוב בימים ההם. דברים אחרים ועליהם שתקנו

על " מאחורי הגב" לדבר עליו היה אז כאילו לדבר  .אף היא קרובה מאד, עם שנינו
הקאפה שאנו יושבים בו - והנה עוד מעט תפתח דלת בית, אדם שנסתלק רק לרגע

ויגש ויצטרף אל , נושם בכבדות, מביט בסקרנות, עגלגל, רבוע. והוא יופיע בה



על מחצית האמת שכתבתי אז בלב , על שאינו טובוכך שחקנו על הטוב ו. שולחננו
  .שלם בתוך השיר

  
אינני יודעת כיצד לפתוח פה ולדבר על האיש , עשרים שנה לאחר מותו, גם עכשיו

,  קרוב קרבה של ידידות נאמנה.שהיה קרוב לי מאד בשנות חייו האחרונות, הזה
זקוק תמיד , בריותבהיותו מעורב מאד בין ה,  בעצם.רצון טוב, חברות נוגעת עד לב

ואפילו היו סביבו ועל ידו בני אדם שונים . היה בודד, מוקף אנשים, לחברה
שני בניו הגיעו אז ארצה ועם אחד מהם (משפחה , נשים,  חברים–הקרובים לו 

,  חש עצמו תמיד,)היה מיודד מאד] אלכס ליפשיץ ממייסדי קיבוץ המעפיל[ לפחות 
ים ופוגש שם מכרים וידידים הלוחצים את רכבת על פרשת דרכ-כמי שירד בתחנת

כי , אבל הוא יודע, המבקשים אותו להשאר עוד יום, "לחיים"השותים עמו , ידיו
  .מי יודע אנה, ולבדעוד מעט עליו לשוב ולהכנס בקרון ולנסוע 

  
גם מתוך ההרגשה הסמויה , היה זה גם מתוך הרגל חיי הנדודים שקדמו לבואו ארצה

דווקא על הקרקע הזאת , דווקא פהביקש להתקשר בחיים ש, של איש חולה מאד
 מחמת אורח חייו שקדם לאותן שנים היו .אך ידע שחייו מסתיימים והולכים, לבסוף

 שאת חלקם ביקש למחות עבר-מופיעים סביבו שברי, יום כמעט- יום, פה ושם
. ולא הצליח לא בזאת ולא בזאת, וחלקם רצה לשמור בטהרתם וזוהרם, ולשכוח

 ונדמה לי, ה כעין ערבוביה קשה שהוצרך להיחלץ ממנה כמעט כל יום שחיהית
היה מבקש , קאפה או בביתו-בבית, כמעט כל יום, שעות קבועות, שבשתו אתי

, בתוך הנע" קבע"מין , שקט יותר בתוך המהומה, אילעשות את השעות הללו מין 
  .הרץ אליו וממנו והלאה, החולף

  
אך , חלקם מפי השמועה, חלקם מפיו.  רבים ושוניםשאני יודעת עליו דברים, ידע

כוונותיו , רגישותו, את עדינותו, אתי היה תמיד מגלה רק את מיטב תכונותיו
 ואף בעצבותו היה .הומור כמעט בלתי נדלה שבו-פקחותו העצובה וחוש, הטובות

המרץ ואוהב כל דבר יפה וטוב -רב, העגלגל, האדם העליז, יתר מן הכל, מתגלה בו
 .בשירה)  החל– אולי –או (וכלה " העולם הזה" החל בתענוגות הרבים של .בחייםש

אלא שמשיכתו לדברים רבים יתר , היסוד האמתי והבריא שבאישיותו, וודאי, זה היה
וזה הכביד עליו , שהיה עליו ולברר בתוך עצמו, על המידה עכרה בו כל כך הרבה

  .תמיד
  

שפרסם , "קומינטרן" פעם אדם שעבד באת העובדה שהיה, את עברו הקומוניסטי
חטאת  ".לא הכחיש מעולם, "עמעס"בצורת " אמת"את דבריו ביידיש בכתבו 

ציוני הזה היה - העבר האנטי, באשליה שנתבדתה, זו יסודה היה באמונה" נעורים
לעומת זאת כמה . אך הוא לא התכחש לה, בעיניו פרשת חיים שלא רצה לשוב אליה

ביקש ) וואני קראתי אותם רק אחרי מות(ירסם בשעתו ביידיש שפ" הנועזים"משיריו 
  .שבו" הגינות"או אולי חשש לפגוע בם בהרגשת איזו ,  התבייש בהם.להעלים ממני

  
להגיע ,  על גבול משהו שעומד להתפתח–יצירתו הספרותית היתה תמיד על הגבול 

, ללשוןאלא שתמיד ניתק בה איזה דבר מחמת מעבר מלשון , לשלמות מסויימת
מחזותיו ביידיש ,  קראתי את שיריו ביידיש.מתשוקה לתשוקה, מסביבה לסביבה

שבו , בדוי-שם, בחתימת ווייסקירכנר, "מחזה על טיל אולנשפיגל("ובגרמנית 



מאמרי ביקורת ומאמרי , )צרקוב-ביאלאיה, לבן-תרגום שם עיר מולדתו שדה
י חרוזים שכתב או חיבר שמעתי מפיו שבר, לעתים מבריקים מאד, פולמוס בעברית

  .ברוסית
  

היתה תשוקתו , בעיקר בצעירותו כנראה, שהעסיקה אותו, חוץ מן הפוליטיקה
, עבד כיועץ. הוא ידע בשטח זה יותר מאשר כל אדם שהכרתי. התיאטרון: הגדולה
 חלומו .בעיקר עם גראנובסקי, עם במאים גדולים, כמעבד מחזות, כבמאי, כמבקר

נסיונו להציג כעין . הצעיר- קבע בקיבוצי השומר- ם להקתהיה להקים בארץ להקי
כשיצאת איש ", 1936 או 1935שאף העלה אותו על הבמה בשנת , סאטירי" רוויו"

ליצחק באבל בקיבוץ " השקיעה"וכן ביים יפה את . היה מוצלח מאד, "פשוט לדרך
 תמיד קרה, שקשה היה להתמיד בדברים אלה, שהיתה תקופה כזאת, אלא. אפיקים
האיש ...  התקופה היתה כזאת וגם...תקלות כלכליות, מלחמות,  מאורעות–משהו 

את : לא יאומן כמעט, זוכרת אני פרט מעניין" השקיעה"על הצגת ,  אגב.היה כזה
אפשר היה להשיג לא בצורת ספר ולא בצורת העתק כלשהו -המחזה של באבל אי

ללא : ואני בטוחה(כולו ורשם אותו ] ברוסית[פה -ומשה ליפשיץ ידעו על. בארץ
 זכרונו היה בכלל .שממנו תרגמוהו" כתב היד"וזה היה , על פי הזכרון )שגיאה אחת

שירה גרמנית , את מרבית שירת יידיש, ללא הפרזה, ידע על פה: מפליא ומפתיע
- על(ומיד מביא , לגיתה במקור" פאוסט"היה קורא קטעים ארוכים מ. ושירה רוסית

היה משווה את , בלי להעזר בספר, וכך,  של חולודקובסקיאת התרגום הרוסי!) פה
  .המקור עם התרגום

  
, לפרקים היינו יושבים שעה ארוכה. קריאת שירה היה אחד מתענוגותיו הגדולים

.  זה מתחיל בית וזה מסיימו.זה באזני זו) רוסיים(ובמקום לשוחח קוראים שירים 
וערב שלם לא , ף מיד למקהלהונצטר, באחד הערבים נצטרף אלינו יצחק שדה, פעם

שיצחק שדה קרא זמן רב , זוכרת אני. פה- רק קראנו שירים על,עשינו שום דבר אחר
) בלתי אהוב עלי ביותר(וללא כל תקלה של זכרון שיר ארוך של משורר רוסי 

וכל חיי , כל חיי אני אוהב רק שירה, כך זה:"ומשסיים פנה אלי ואמר. 'נביץרשרש
  "...העוסק אני רק במלחמ

  
, וליפשיץ עזר, "ם"הפושי"ליפשיץ ויצחק שדה היו קרובים זה לזה מאד בתקופת 

אף כי הכל , ולא היה הדבר נודע לי, ושתק ושמר סוד, לעתים קרובות, בעניין זה
שגרנו בו כולנו , א"התרחש אז במרחק כמה בתים ממני באותו רחוב ארנון הקטן בת

רשה יום אחד עזרה קטנה בענין החבאת  אלמלא נד-, ליפשיץ ואני,  יצחק שדה–
והמתווך והפעיל בדבר היה משה , כמוני" מטיפוס בלתי צבאי בהחלט"הנשק גם 

  .ליפשיץ
  

הזמן היה כזה ועכשיו אולי קשה לתאר בנאמנות מה היה פירושה של עבודה ... כן
במערכת , "טורים" כולנו עבדנו ב.משותפת וידידות בתוך העבודה בימים ההם

התוספת לשבועון , "דפים לספרות"וכן ב, ספרותי ששלונסקי היה עורכוהעתון ה
 העבודה פירושה היה לא רק הדפסת .שעורכם היה גם כן שלונסקי" השומר הצעיר"

חיפוש , אלא גם רשימות שאיש לא חתם עליהן, מאמרים ושירים החתומים על ידינו
 כל זה נעשה ללא שום תמורה .דאגה לצורת העתון, תרגום, חומר בעתונות לועזית

בהתנדבות ובחריצות , סופרים-ללא כל תביעה לשכר, סופרים-ללא שכר, כספית



אך ,  כולנו היינו שרויים במצב חומרי גרוע למדי.שקשה למצוא דוגמתן כמדומני
והוא עבד במסירות , שלא היתה לו שום עבודה קבועה, העני מכולנו היה ליפשיץ

היה נהרג על כל . ראש גמורה-יה בכלל יחס שבקלות יחסו לכסף ה.מאין כמוה
בכך -אך ברגע שהיה סכום כסף בידיו יכול היה לבזבזו על דברים של מה, פרוטה

 דבר זה גרם לסיבוכים לא .היה בלתי אחראי לגמרי כלוקח ונותן, ללא כל חשבון
שלי "תמיד היה שקוע בחובות וללא דעת גבול של . מעטים בחברת ידידיו ומכריו

  .אך אני בטוחה שרבים היו גם חייבים לו והוא בעצמו לא ידע זאת, "ושלך
  

נפל בחלקו במשך זמן , כדי להתפרנס איכשהו, בעבודות רבות שעסק בהן בארץ
זוכרת אני . אביב-עוני בתל-באיזה מועדון בשכונת, מסויים לעסוק גם בהוראה

פרוע ועדין , א ומוכשרבייחוד על אחד פר, באיזו חיבה סיפר לי על הילדים חניכיו
  .חנוכה: אפילו את שם הילד אני זוכרת עד היום. ביותר

  
רק בשנת . האיש היה כזה,  התקופה היתה כזאת–אך גם דבר זה לא האריך ימים 

, משהו. כי ייתכן ויגיע לאיזה מצב של מנוחה וקבע, חייו האחרונה אפשר היה לנחש
עם הקצרת שלו ,  מיום ליוםאבל מחלתו קשתה". היה באוויר", ומריםאכמו ש
  .הלב דמה יותר ויותר לשור יגע-ומחלת

  
 - ו dolore Hertz - וCuore - אני יודע ש: "סבל סבל פיזי גדול וניסה להתבדח

Shmertz אבל זה חרוז גרוע מאד, זה חרוז,  כאב ולב."!  
  

  . והכריעו–החרוז הגרוע היה למציאות 
  
  

היה ) תל אביב, 1940 באפריל 12 – אוקראינה, שדה לבן, 1894(משה ליפשיץ 
ובשנת , במלחמת העולם הראשונה היגר לווינה . ודרמטורג עברי יידיש משורר

 נולד בנו הבכור ולנטיין 1919-ב.  נוימן) עמליה ( נשא לאישה את אמיליה1918
ממייסדי קיבוץ המעפיל , א" שליטאלכסנדר,  נולד בנו השני1920ובשנת , יחזקאל

  .בעמק חפר
  

 ,מ"עלה במעלות המפלגה בבריה, שב לרוסיה עם המהפכה,  קומוניסט נלהבהיה
כאשר . כנספח תרבותי של ברית המועצות, בירת לטביה העצמאית, נשלח לריגהו

.  עם משפחתו לברליןנמלטעזב את המפלגה ו, החלו הרדיפות נגד טרוצקי וחבריו
התמסר לחיי שיו ושב לשור, נטש את האמונה במהפכה, כעבור שנתיים חזר לווינה

עקב בעיות פוליטיות , 1927בשנת . קר לשירה ביידישיהתרבות היהודיים ובע
והשתלב שם בחיים התרבותיים של  ,שב לברלין, עזב את משפחתוומשפחתיות 
 ברח לפריז והתקיים 1933היטלר לשלטון בשנת של  ולמחרת עליית. חוגי השמאל

לתל " הבימה"הוזמן על ידי תיאטרון  1935-ב.  מצב בריאותו הירודבשלשם בדוחק 
ובעקבות , אולם הקשר לא האריך ימים, אביב לשמש דרמטורג של התיאטרון

 מרגוט קלאוזנר הצילה אותו מגירוש .חילוקי דעות אמנותיים החליט להתפטר
  .וסידרה לו סרטיפיקט ואישור ישיבת קבע בארץ

  



, היה מחזאי, י בארץתרם רבות להתפתחות התיאטרון העברבשנות חייו הקצרות 
להקת "זכה להצלחה גדולה עם . פולמוסאי ומתרגם, משורר ומספר, מבקר, במאי

קרוב שקשר , ביחד עם הבמאית שולמית בת דורי,  כשהעלה"קיבוצי השומר הצעיר
בשנת , "כשיצאת איש צעיר לדרך"את המחזה האוונגרדי , מיוחד נקשר ביניהםו

הוא הועלה על במות . אדירה באותם הימים הרוויו הסאטירי זכה להצלחה .1936
הרוויזיוניסטים ראו בו מחזה התגרות מכוון ועתרו .  פעמים20-ברחבי הארץ כ

  . הצגות המחזה הורד בצו בריטי20לאחר , ואמנם. לממשלת המנדט להסירו מהבמה
  

רפאל אליעז ואחרים , זמורה, לאה גולדברג, יחד עם שלונסקי, ליפשיץ השתייך
וקשרים , "יחדיו"ם יוצריוהיה חלק מחבורת ה, "טורים"ים הצעירים לחוג הסופר

שיריו ביידיש תורגמו לעברית בידי שלונסקי  .קרובים במיוחד רקם עם לאה גולדברג
בין . כתבי עת ספרותייםמוספי הספרות ובוחלקם נדפסו ב. אלתרמן אוכמני ואחרים

מעשה בהרשלי , צקופ קרל גו'ע, אוריאל אקוסטא, משיח, המחזות שכתב ותרגם
עברית טרם היצירתו . כתב גם מחזות רבים לחגיגות בקיבוצים. אוסטרופולר ועוד

  .כונסה
  

עם מותו , שירים לזכרו' יחדיו'חוץ מלאה גולדברג כתבו גם ידידיו האחרים מחוג 
 ידיעה קצרה על הלוייתו ותיאור הובאה, 1940 באפריל 14 ,'דבר'עיתון ב .המוקדם

  .ליו שלונסקי תוך כדי בכיההספד שהשמיע ע
  

        לוית משה ליפשיץלוית משה ליפשיץלוית משה ליפשיץלוית משה ליפשיץ
, בניגוד לנפשו הסוערת. בלי אנחות, תוך שקט ודממה נסתלק מאיתנו משה ליפשיץ

-ליד חדר, תוך בכי, בדברי ההספד הקצרים, חברו של המנוח, שלונסקי. אמר א
  .בתיאטרון מוגרבי" הבימה"העבודה של אנשי 

כשהוא , המתים של בית החולים העירוני-צ הוצא הארון מחדר" אחה1-ב', ביום ו
לאחר דברי ההספד הקצרים עבר . פינסקר' אלנבי עד רח' נישא בידי סופרים דרך רח

יהודה הועלה הארון -אליעזר בן' בקרן רח. פינסקר ואידלסון' מסע הלויה דרך רח
  ]. נחלת יצחק[ אל בית הקברות החדש –למכונית 

זמן רב נשארו . בנו בכורו של המנוחי "ע" קדיש"לאחר סתימת הגולל נאמר 
  .המלוים דוממים ליד הקבר

  .)1940 באפריל 14, "דבר"ידיעה קצרה שנדפסה בעיתון (
  
  

  אברהם שלונסקי
  

        ידיד שמתידיד שמתידיד שמתידיד שמת
        

  ל"למשה ליפשיץ ז
  
  היָחִטְבִהי ְוַנל ָּפה ַעָפְלָח
  .ףָּדִּנה ַהֶלָע ֶּכָךְתמּוְד
  ,יָךִּתְנַּנם ִׁשָּתְכִמה ְּכֶּפ- לַע
  .ףי ַּדֵלף ֱאַּד ִמיָךאִתָרְק



  
  ָךֶאבֹו ּוָךאְתי ֵצִתְעַדָי
  .יִּמ ִאיָהֶנת ָּבַעַדְּכ
  ,יָךֶרָבְדת ִלינֹוִּבת ַהַּלֻגְס
  .יִּמ ִעיָךֶתיקֹוִתב ְׁשיַטֵמ
  
  הָמרֹו ָדיעּוִּגי ִהי ִּכִהְּיַו
  ,םָּבַּג ִמׁשֵא ְויָךֶמָי
  תֶמעְֹרס ַּתֶפֶא ְּביָךֶנָּפ
  .םָּבְרת ַעה ֶאָּיִמ דּומּוְּדִק
  
  ,)עַדָּגץ ִיך ֵעַּכ (עָתַרָּכ

  :רַרְבָה ְונּוְׁש ָעיָךֶדאּו
  ,ַעֵדי יֹוִּניֶנה ֵאָמאּוְמ
  .רָב ָּדַעֵדי יֹוִּניֶנֵא
  

  .328' עמ, 1954', כרך ב, שירים, אברהם שלונסקי
  

כלומר כארבע עשרה שנים לאחר מותו , 12.11.1954, השיר נדפס בגליון על המשמר
, ר טוביה ריבנר הביאו כשיר לדוגמה בדיונו על שירת שלונסקיהמשור. של ליפשיץ

ריבנר דן בשיר מעניין ש .במלאת שלושים שנה לשירתו חגיגי מיוחד שיצא בגליון
כי השיר היה , חבל  .שלזכרו נכתב, דיון כללי ולא הזכיר כלל את משה ליפשיץ

   .מתפרש נכון יותר תוך עיון בסיפור חייו
  

והושר בתנועת , הולחן בידי שטפן וולפה, ''''שים שלוםשים שלוםשים שלוםשים שלום' ' ' ' , ליפשיץשיר זמר משל
שירון ליובל תנועת השומר : ברון יחד "חוברת /הופיע בספר', השומר הצעיר'

  52עמוד , ד" תשכ1963, 145' מפעלי תרבות וחינוך מס, "1963 -  1913הצעיר 
 היה בעל, דוד רחוק של המלחין מיכאל וולפה איש שדה בוקר, וולפה) סטפן(שטפן 

שם הוא זוכה . ב"הוא לא נקלט בארץ וירד לארה. השקפות שמאליות אדוקות
וולפה היו קרובים - ליפשיץ ו.בשנים האחרונות להתעניינות מחודשת ביצירותיו

  .שהולידה בין השאר גם את הזמר הזה, בהשקפת העולם שלהם, מסתבר, מאד
  

  ִׂשים ָׁשלֹום ָלִאיָלן ַהּנֹוֵתן ִלי טּובֹו
  .ֹו ָמֵגן ִמָּבָרד ּוִמַּסַערְוֶאְהֶיה ל

  ִמְלָחָמה ַאל ָּתבֹוא, ַאל ָּתבֹוא ַמֵּגָפה
  .ְלַׁשֵּסַע אֹוִתי ְוֶאת ְּבִני ַהַּנַער

  
  –? ַמה ִּתְׁשַאל, ַהָּקָטן ָּבָאָדם ַמה ִּתְרֶצה

  ,ַרק חֹוַמת ֲעבֹוָדה ְוֵצל ַּגג ֵמָעֶליָך
  ֶׁשִּתָּׂשא ְּבָרצֹון ֶאת ַהְרֵּבה ֶהָעָמל

  .ל ִּבְמנּוָחה ֶאת ְמַעט ַהֶּלֶחםְותֹאַכ
  

  ְלֵביתֹו ְוַלַּגן, ְלִכְבַׂשת ֶהָעִני



  .ִׂשים ָׁשלֹום ִמּׁשֹוֵדד ּוִמְּזֵאב טֹוֵרף ֶטֶרף
  ּכֹוַח ֵּתן ּוִביָנה ָלָאָדם ַהָּקָטן ַלֲעמֹד

  .מּול נֹוְׂשֵאי ַהִּנּצּול ְוַהֶחֶרב
  

ר בבית הקברות נחלת ונקב, ממחלת לב קשהמשה ליפשיץ  נפטר 1940בפסח שנת 
  .יצחק בתל אביב


