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.די חורבן לידער פון יָאסל בירשטַײן? "איבערגעבליבענע"ווָאס פילן די   

 
, מעלבורן, סעמינַאר אויף יִידיש בַײ מָאנַאש אוניערסיטעט-טער פָארש1         

. 1111טן סעּפטעמבער 1דעם   
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 .טלִיּפלעטקַא פַאר איר אונטערשטיצונג פונעם װעבז-קרָאנהיל

אין דעם קַאטַאלָאג פון דער   װָאס איז דערשינען, דָאס  ַארטיקל איז פַארבעסערט פון ַא פריערדיקן
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=================================================== 

 

רן מיט הָאט יָאסל בירשטַײן אין מעלבורן זיך דערווּוסט ַאז אין ּפוילן זענען זַײנע עלטע  4411אין יָאר 

בלויז ער און זַײן שוועסטער . יָאר שוין נישטָא 41יָאר און זַײן ברודערל פון  44זַײן שוועסטער פון 

.זענען געבליבן לעבן, בדע ָאנגעקומען קַײו מעלבורן נישט לַאנג פַאר דער מלחמה, רזל  

 

ורנער דער מעלב"און איז שוין בַאווּוסט געווען ווי , יָאר 41יָאסל איז דעמָאלט ַאלט געווען 

די אויסטרַאלישע זינט זַײן נַײנצנטן יָאר הָאט מען געלענט זַײנע לידער אין ". דערווָאקסענער ּפָאעט

-ען ער הָאט זיך דערוסט עגן דעם חורבן הָאט בירשטַײן זיך גענומען צו שרַײבן קלָאג. ִײדישע נַײעס

נגעהויבן שרַײבן לידער און דערצו הָאט ער ָא. פַאר זַײן אגענער משּפחה און פַאר ִדן בכלל –לידער 

צו דער טרַאגעדיע ווָאס הָאט געטרָאפן זַײן פַאמיליע און זַײן , ווָאס דריקן אויס זַײן אגענע רעַאקציע

.פָאלק  

 

 14ַאלע פון די  ּכמעט. אונטער פרעמדע הימלעןַארויסגעגעבן זַײן ערשט בוך " קדימה"הָאט די  4414אין 

 4ָאדער  4די מערהַײט פון ז פַארנעמען בלויז . 4411 וןא 4411 לידער זענען געשריבן געווָארן צווישן 

.נישט מער, זַײטלעך   

 

. יז ערט צו בַאמערקן ַאז מען דערזעט ניט אין ז קַײן שום השּפעה פון דער מָאדערנער ּפָאעזיע"ס  

די מערהַײט  געשריבן פון , קלָאר און פילבַאר, ּפשוט, געשַאפן זענען ז אויפן פורעם פון פָאלקסלידער

.און דער לענער קען מיטפילן מיט בירשטַײנען –נקט פון מחבר ַאלן שטַאנדּפו  

 

, נָאכן ַארויסגעבן פונעם בוך הָאבן עס ָאּפגעשַאצט צוו פון די גרעסטע דעמָאלטיקע ִדישע קריטיקער

בדע פון ז הָאבן בירשטַײנען ָאנגענומען ווי . יָארק-גלַאטשטַײן אין ניו. רַאּפָאּפָארט אין מעלבורן און י.י

ָאבער טרָאץ דעם זענען  בדע געבליבן שטום וועגן דעם אינהַאלט און טעמַאטיק פון  –ּפָאעט  ַאן אמתן 

?פַארָאס. ז זַײנען בדע געבליבן שטן בַײ טעכנישע ענינים.  זַײנע לידער  

 

-אין דער צַײט בַאלד נָאך דער מלחמה הָאט יעדער ִדיש. איך מן ַאז דָאס איז נישט שער צו פַארשטן

ַאנַאליזירן ַא דיכטערס  בַאהַאנדלונג פון זַײן טרויער און . ַאט זַײן אגן ּפעקל לדןרעדנדיקער ִד געה

ָאבער הַײנט . נישט פַאר קריטיקער און נישט פַאר לענער,  טיק איז דעמָאלט נישט ּפַאסיק געווען

.צוטָאג לוינט זיך ַאז בירשטנס חורבן לידער זָאלן בַאקומען ַאן ָאּפשַאצונג  

    

                               *                                                   *  

געשַאפן ווי, דענקמעלער קען מען ָאנרופןאונטער פרעמדע הימלען אין   די ערשטע סעריע לידער 

און אויך ַא ּפרעכטיק ליד ָאנגעשריבן לּכבוד , ַא בַאזונדערע פַאר יעדן פון בירשטַײנס משּפחה, מצבות     

".טָאכטער שנע פון די דרַײ מתנות ", ַײנדיןזַײנס ַא נָאענטער פר  

 

http://www.yiddishpoetry.org/


 2 

:יעריקע שוועסטער חנה44דָא געבן מיר בירשטַײנס דענקמָאל סָאנעט פַאר זַײן     

    אויף דַײן פַײערדיקער חתונה
    

מויד-איצט ווָאלסטו שוין געווען ַא ּכלה  

.חנען ווי בַאלַײטנס-מיט ַאלע מדל  

 פַאר ַא ּכלה הָאט דיך אויסגעכַאּפט דער טויט

.חתונה געהַאט מיט דיר בַאצַײטנס און  

 

?ווער הָאט אויף דער חתונה געפעלט  

.שכנים, פרעמדע: געקומען זענען ַאלע  

 הָאט ַא טַאנץ געטָאן דער טַײוול מיט דער וועלט

.ישראל איננעם-מיט ּכל –און דו   

 

.מיט פלַאם, מיט ברען. שן הָאסטו געטַאנצט  

ָא טַאנצן קָאן נָאר אונזער שטַאם-ַאזוי  

.גוף צום פלַאם איבערגעגעבן מיט הַארץ און  

.לעבן-און-ָא טַאנצן קָאן נָאר אונזער לב-ַאזוי  

 

 נָאר איך בין נישט געקומען גָאר אינגַאנצן

.אויף דַײן פַײערדיקער חתונה צו טַאנצן     

----------------------------------------------- 

 

און בַאלד עלן מיר צוריקקומען  .דעם ברודערס שולדגעפיל, מיר בַאמערקן אין די צוו לעצטע שורות

. צו דער טעמע פון שולדגעפיל  

 

אין דָאס . אויסער די דענקמָאל לידער הָאט בירשטַײן געשריבן טרַײסטלידער פַארן ִדישן פָאלק בכלל

.שרַײבט ער ַאז דער בל שם טוב עט אונדז קומען  אויסצולזן פון ווַארטן מידליד   

פעלט בלויז 'ס, ַאקַאדעמיע-עס לוינט זיך צו ַא געטָא. עכער ּפיוטאיז ַא פַײערל אויפגעגַאנגענעדָאס ליד  

: די ערשטע שורה איז ַא רירנדיקע און זער ַא געלונגענע -עס הבט  ָאן ַאז . ּפַאסיקע מוזיק  

 

געגַאנגען און דערגַאנגענע, איר אויפגעגַאנגענע  

.מיט ָארעמס אויפגעריסענע און ברענענדיקע טריט  

ַא געהַאנגענער, ערדַארף פריער ווערן ַא פַארסמט'כ  

.דער גרסער וו זָאל אפגן ווי ַאן אמת אין מַײן ליד  

 

און . דער ָאס שרַײבט חורבן לידער ייטיקט טיף ַאלן. דָאס זָאגט בירשטַײן אויפריכטיק                

ָאס הָאט איבערגעזעצט ּכמעט , דָא יל איך זיך ָאּפשטעלן אף ַא רגע ָאּפצוגעבן ּככוד בעני גָאטאינער

בעני . עס קָאסט דָאך דָאס איבערזעצן ַא היּפש ביסל אך. ן בירשטַײנס חורבנלידער אף ענגלישַאלע פו

י שן און טרַײ ז זענען ַארסגעקומען קען מען זען אפן   -הָאט גוט געהָארעעט איבער ז  

. עבזַײטל  

  

                                                                            *               *  

ַאז , מיר ווסן ַאלע. די גרעסטע טל פון בירשטַײנס חורבן לידער בַאשרַײבן זַײנע אגענע געפילן

ער דריקט אויס : בירשטַײנס צוגַאנג איז ַא ּפשוטער און ַא שטַארקער. טרויער געפילן ענדערן זיך ּכסדר

. יעדעס געפיל זַײנס אין ַא בַאזונדער ליד  

 

ן ליד אין וועלכן ער בַאשרַײבט גענוי זַײן עלנטקַײט אין דער זעלבער צַײט ָאס איז ַא שפַאר מַײן טיר 

".אין זַאטקַײט"עס לעבן זַײנע שכנים   
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אין . בַאשרַײבט  בירשטַײן ווי ער דערפילט ֺשינאה פון די גוים ַארום איםאין מידן גַאנג אין דעם סָאנעט 

ו ער זעט דעם קערּפער פון זַײן טַאטן וו  –בַאשרַײבט ער ַא קריסטלעכן יוםטוב אין מעלבורן   חגה

זַײן שוועסטער רזל הָאט מיר דערצלט ַאז אין זער . שוועבנדיק אין דער לופט איבער מַאידַאנעק

.קינדהַײט הָאט זי מיט יָאסלען צוזַאמען דורכגעלעבט ַא ּפָאגרָאם  

 

נישט ווָאס ער איז , בַאשרַײבט  בירשטַײן זַײן שולדגעפיל געהער שוין נישט מער'כאינעם ליד 

:אומגעקומען צוזַאמען מיט די ַאנדערע  

 

.איך ווס נישט פַארווָאס? פַארווָאס בין איך זינדיק...   

,ווַאקסט מיט מיט מַײן לעבן, גרָאז-ווי ווילד, דָאס אומגליק  

 בַײנַאכט קומען אגענע טויטע צוגן

.טרויער צו מָאנען און איך הָאב נישט צו געבן  

 

:ַײן ָאּפזונדערן זיך פון ַאנדערע מענטשןאון דָאס זעלבע ליד ענדיקט זיך מיט ז  

 

,דער טומל פון שטָאט געהערט מער נישט צו דיר  

.געהערט נישט צו דיר די שוועל פון דַײן שכן'ווי ס  

 

ווָאס הָאט ָאּפקלַאנגען פון איציק מַאנגער און די בַאהעל מיך נישט  ווונדערשנעם ליד, אין דעם לַאנגן

 –ער שטרענגט זיך ָאן צו בלַײבן געטרַײ די אומגעקומענע   מיר זעען ווי, מָאלערען פון מַארק שַאגַאל

 דער רעפרן איז

 

,ווי דער טעּפער דָאס לם, פַארקנעט מיך  

.דעם גורל פון מַײן הם ןאי  

 

:זַײן איבערלעבונג דערמָאנט אונדז די לדן פון איובןאונטער דַײן דרָאענדיקער הַאנט אין דעם ליד   

  –דרָאענדיקע הַאנט  הָאסט אויסגעשטרעקט אויף מיר דַײן 

.בין ַא שָאטן פון ַאן ָאּפגעברענטער ווַאנט'כ  

 

". ַאן איבערגעבליבענער ִד"רופט בירשטַײן זיך ָאן  וועל צוגײן'כאינעם ליד    

–שרַײבט ער   געבעט'סאיעם ליד   

 

בין מקנא דעם שטן ווָאס עס ווַארפט ווער ַארַײן'כ  

–אין ַא ברונעם ַארַײן און ער זינקט דָארטן אַײן    

?ָאס זָאל איך טָאן מיט זיךוו  

        *                                                                                                 *  

 

אין דעם מוזיקַאלישן . אין געיסע לידער קערט בירשטַײן זיך צוריק צום ִדישן קווַאל ווי צו ַא רפואה

ווען די פָאלק אין אינעם ליד . גט בירשטַײן זַײנס ַא געבעט צו גָאטדערלַאנדי ברכה פון מַײן מי ליד 

און איך בין נָאך ַאלץ נישט אינעם ליד . געפינט ער מנוחה אין לענען הליקע ביכעראומגליק ווײנט 

 .און געפינט דעם מוט די שערע צַײט בַײצוקומען  –דַאוונט ער און לענט תהילים  מיד 

 

מיט וועמען ער הָאט געוווינט , זדע פון זַײן מַאמעס צד-ם אַײנפלוס פון בָאבעַאזעלכע לידער בַאווַײזן דע 

ַאנשטָאט חדר הָאבן זַײנע , ַאלס קינד. זַײן פריערדיקע בילדונג איז געווען ַא וועלטלעכע. אין אויסטרַאליע

ַא לערער פון ִדיש און ִדישער ( אוו  פַאר זַײן שעסטער רזל אך)עלטערן גענומען פַאר אים 

.און דערנָאך איז יָאסל געווָארן ַאקטיוו אין דער השומר הצעיר ָארגַאניזַאציע אין ּפוילן. ַאטורליטער  

 

  ****************         
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און ווידער הָאט ער זיך גענומען ַארבעטן , בירשטַײן איז יָא צוריקצוקומען צו זַײן פריערדיקער טעטיקַײט

און דער ָאנפירער " קדימה"עקרעטַאר פון דער ער איז געווָארן דער ערשטער בַאצָאלטער ס. פַאר ַאנדערע

ער הָאט דורכגעפירט די ּפובליקַאציע פון די געזַאמלטע "  . קדימה"פון דער יוגנט ָארגַאניזַאציע בַײ דער 

וועמענס דערצלונגען הָאבן בירשטַײנען , ווערק פון דעם יונג געשטָארבענעם ּפנחס גָאלדהַאר

צו ַאזַא , די לויטערע ווערטעראין דעם סָאנעט , צוקומען ַאזוי פון זַײן וו קען בירשטַײן. אינסּפירירט

 :אויספיר

 

אין דַײן צער צו פַארהיטן, מַײן געמיט, זַײ שטַארק  

,פַארן שּפעטערן דור ווָאס הָאט נָאכנישט געליטן  

.ַא ניגון פון טרַײסט, ַאן ָאּפהילך פון גוטן  

 

ערגעוונלעכער סענסיטיוויטעט פון סַאמען ָאנהב פון זַײן דיכטונג הָאט בירשטַײן ַארויסגעוויזן ַאן אויס

   –שרַײבט ער    , .ב.צאין פַאבריק  אין זַײן ליד. זַאכן צו

 

:איך קוק זיך ַארום און איך זע  

 פון יעדער בַאזונדערער זַאך

,קווַאלט ַאזַא שטומקַײט ַארויס  

.ווָאס וונט אויף ַאן אגענער שּפרַאך  

אין וועלכן ער בַאוונט די ַאלע , ן קינדהַײטאיך פַארענדיק מיט זַײן געזעגענונגס ליד צו דער שטוב פון זַײ

דער בַארימטער מָאלער , די צַײכענונג אין בוך איז פון זַײן נָאענטן חבר. ווָאס זענען נישטָא מער, זַאכן

: יָאסל בערגנער  

געזעגן זיך 'כ  

 

?צו וועמען אויסשטרעקן ַא הַאנט  

:ַא פולע שטוב  

.ַא בענקל, ַא טיש, ַא ווַאנט  

 אויך ז בַאגערן שטילערהט

.ען זָאל ָאן ז געדענקעןמ  

 

,נעם זיך ָאן מיט דעם בַאגער'כ  

.דעם שטילן פון ַאלע שטילסטע ווונדער  

,ָאן ַא קול, פון זַאכן ָאן ַא לשון  

.און גָאר בַאזונדער, ווָאס ווילן דערהערט ווערן  

 

שטרעק אויס מַײן הַאנט ַא לעצטן מָאל'כ  

.נָאך דער ברכה פון זכרון  

 מַײן טַאטע לענט מיר פָאר

.ַא מענטשַא מעשה פון   

.ַא משל מיט ַא מענטשנס יָארן  

 

,זַײ ָאּפגעהיט: ער זָאגט צו מיר  

,זַײ ָאּפגעהיט פון גן פַארלוירן:   

.ַאז גָאט איז אומעטום, קָאן זַײן'ס  

.ווו מען ווערט געבוירן  –מערער     

 

הער זיך צו  –ַא נגל     –און איך     

 צו דער בענקעניש פון טַאטנס יָארן

טן מָאלאון שטרעק מַײן הַאנט ַא לעצ  

.נָאך דער ברכה פון זכרון  

-------------------------------------------------------------------------------------- 


