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 ) ה"ע(רהם סוצקעווער ַאֿבון ֿפיה װדי ל
  “עיונג ווילנ„די ון ֿפלעצטער דער  –

    
רהם ַאֿב, ון ווילנער געטָאֿפ ערגינזבַא, עטּפָאדישער  דער גרויסער יִי–ברוך דיין האמת 

ורה ֿבצו קגעװָארן כט  געברַא איזאון, ן עולם האמתוועק אויֿפַא, ר יָא96 ואיז צ, סוצקעווער
, שבט' ט –, ראלׂשאין י, לעבן רמת השרון, ֿביָאֿב-לאין ּת, ון קרית שאול ֿפעולםאינעם בית 

  .2010, רנוַאסטן יַא24 זונטיק דעם –ע "תש
  

-לב הַאַאאונטער , גטָא-ראלדיקן ווינטערׂש ווינטיקן יאין ַארגעקומען ָאדי לוויה איז ֿפ
ון ֿפלטן הַאצונַײמיט אט זיך בַאמל הָאז דער היַא, לט געקענט מיינעןמע ווָא.  הימלןלקנטרווָאַאֿפ

אויף  גלייטן דעם דיכטער מענטשן איז געקומען בַא200ון  קהל ֿפון ניט ווייניקער ֿפַא. וויינען
ערזענלעכקייטן ּפ-דישע קולטורון די וויכטיקסטע יִינען געווען ֿפַײצווישן זיי ז. ן לעצטן וועגַײז

רן ָאעסֿפרָאּפ, רןקטיָאליסטן און זינגערס און ַאורנַאבערס און דיכטערס און זשַײ שר:נדאין לַא
  . דישיִיון ל יונגע סטודענטן ֿפטנדיקע צָאַײד בַאאון אויך ַא

  
-צו צענדליקער נעץ, ורהׂשרן די טרויעריקע ברויסגעשיקט געווָאאיבערן אינטערנעץ איז ַא

  .גענטורןעס ַאַײל נצָא טן און אויך צו ַאוטַאנסת דעּפלע ּכנגערעכנט צו ַאַײרַא, דרעסןַא
ך דעם ווי נָא, בוסן אויטָאנגעקומען ַאאיז ָאט ֿפדישער קולטור געזעלשַאון דער ירושלימער יִיֿפ

זיך לן זיי זָא, דנַײרֿפנטע און קַארן צו בַאעווָאגכט געמַאנען ַײז טעלעֿפָאן־קלונגען צענדליקער
  .ַאֿברהם סוצקעווער, ריז-טוררַא און ליטעעטָא ּפל געזעגענען מיטן גרויסןצום לעצטן מָא

  
ר אים און איז ַאֿפרגט רן געזָאט אין די לעצטע יָאס הָאדי ווָא ,סוצקעווערמירע  ,כטערדי טָא

 טערָאֿפערן ַײן איר טַײיד צו זאיז געווען די ערשטע מסּפ –ט ביז צום סוף ַײן זַײ זַײגעווען ב
 דערש אויף העברעִיט גערעדט ם הָאדעך   נָא.שז אויך אין העברעִיַײדיש און טיילוואין יִי

גט אויך געזָאעטער ט שּפהָאס  ווָא––) “ןָאלדערַאק„(משה קלדרון רכיטעקט דער ַא, איידעם
  . טרֿפכן נקדיש נָא

  
זיך צער  מיט גרויס טוועלט הָארישער דעמישער און ליטערַאקַאשער ַאדיון דער יִיֿפ

שן ון העברעִי ֿפווערשטערןרהם נָאַאֿבר עסָאֿפרָאּפדער דיש אויף יִיאויסגעדריקט 
ט זוי ער הָאאון ווי ַא,  דערציילט וועגן סוצקעווערןהַארציק טס הָא ווָא,אוניווערסיטעט

 סוצקעווערס ט דערציילט וועגןער הָא. דיש אין יִיאבן דווקַײטיווירט יונגע מענטשן צו שרמָא
ל אויף דער ַאזשורנ-חודש ןרישערַא ליטן בעסטםון דעבעס ֿפ אויסגַא141 די – לעבנסווערק

רויסגעגעבן אין ש ַאֿפנ-יל מסירתֿפ זויט מיט ַאס ער הָאווָא – “טלדענע קיידי גָא„ ,וועלט
    .ר יָאעטלעכע צענדליקון ֿפראל במשך ׂשי
  
-רֿבנגעשריבענע לידער לזכר זייער חָא-רגעלייענט ערשטָאֿפעטן ָאבן צוויי ּפהָא ,ך דעםנָא
ן סמַאקה בַאֿב און די דיכטערין רבלַאטיגלסנדר שּפּכלנען געווען דער דיכטער ַאַײס זדָא. עטָאּפ
 ].אונטן, זונדער איר לידזעט בַא[
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ון מען ֿפט אין נָא הָאילַאדניאל גַאדער מוזיקער , רייןַאֿפ-בערַײדישן שרון יִייצער ֿפזרָאֿפדער 
רעם גערעדט וועגן ווַא, קענט געדעם נֿפטרבן ס הָאעטן ווָאָאבערס און ּפַײלע שרדי ַא

 ,ראל קעןׂשנד יז דער ברייטער ציבור אין לַאַאכן טרָאשט אויך אונטערגעהָאער . סוצקעווערן
טער טויב און שטום ַײ איז וון מעמחמת, אוצרות-דישענע יִיֿפון די געשַאֿפניט געניסן  ,ליידער

  .ןֿפט געשַא סוצקעווער הָארך אין וועלכערַאצו דער שּפ
  
ריוס  דַא,ראלׂשון ליטע אין יֿפר דָאסַאמבַאַאון דעם ֿפנוועזנהייט רדיק איז געווען די ָאערקוומע
און דערציילט , ילֿפן מדינהס מיטגעַײ איבערגעגעבן זרירנדיקט אויף ענגליש ס הָא ווָא,טיסודעג
ט מען הָא ,ן ליטעוֿפמענט ַארלּפַאון ֿפמלונג רזַאַאֿפ ערעציעלּפס אין ַא ,ריֿפאינדער טיקַײרֿפווי 
ווישע טלע ליַא  און,איםלזכר רעדע -נונגסדערמָא ַאמיט  ןוד סוצקעווערֿבּכגעגעבן ּפָא

 .נדענקן ָאַײאין ז מינוט שטיל אייןנען געשטַאנען ַײטן זַאּפוטדע-ּפַארלַאמענט
  

נע ַײאונטער ד„נט ליד קַאסוצקעווערס בַאציע אויסגעזונגען  גרויס עמָאט מיטהָארות לעווין 
 .“ןסע שטערַײוו
  
נטע קַאדי בַא, קלדרוןן אייניקל הדס ַײזגערעדט זײער רירנדיק אויך ט ר הָאֿבם קַײב
 ,נדערןצווישן ַא, ט זי הָא.ילםֿפ און ,טעלעוויזיע, טערטעַאון ֿפקטריסע ראלדיקע ַאׂשי

 ַאר ַאֿפ ,ערן זיידנס ווערקַײון איר טֿפנד געלייענט טשלַאַײט אין דדערציילט ווי זי הָא
  .ונעם חורבןֿפרן ינצטערע יָאֿפרגעקומען אין די ָאֿפס איז וועגן ווָא, ן עולםישטשַײד
  
און די צוויי , )ןָאלדערַאק( רינַא און מירע, נען צוויי טעכטערַײחה זּפון דער משֿפרבליבן ַאֿפ

  .איינקלעך הדס און שי
  

בוד דעם וויכטיקסטן צוגעבן דעם לעצטן ּכּפנען ניט געקומען ָאַײ זסרשטייערָאֿפנסת קיין ּכ
גענטורן ַא-עסַײראלדיקע נׂשון די יֿפ... טַײנטיקער צַײמענטש אין דער ה-טורדישן ליטערַאיִי
בן ר הָאֿברישן קֿפן ֿפבלומען אוי. אויך ניט געווען, ט געקענט זעןל מע הָאֿפאויף ווי, נעןַײז
דער געוועזענער , טרַא-טער שטָאֿביֿבָא-לון ּתֿפמען אין נָא: בודן ּכֿפוועקגעלייגט מיט טיַא

ון דער ֿפ ;טלה" טשיטש"שלמה  –, דישון יִיֿפנד ַײרֿפריקער יָא-נג דער לַא–סטער ַײבירגערמ
ון דער ליטווישער ֿפ ;נדרבַאַאֿפ ווילנער םון דעֿפ; שמואל עצמון, טערטעַא-ילדישּפיִי
איז אויף וועמענס שילדל , הנאקטיוויסט מענדי ּכַא יונגערדער , דישיִי-ון יונגֿפ און ;דעסַאמבַאַא

 .]#06יע ֿפגרַאטָאָאֿפזעט אין דער [“ון ליכטיקע ווערטערֿפער ֿפהיטער און שליי„: געשטַאנען
  

ך ס נָאווָא, ון טרויערֿפ שווערע שטימונג ס ַאדישער גַאנג הערשן אויף דער יִיך לַאעס וועט נָא
 –,  ריז דערצוזַא ַאנָאך און – רעירדיקן דורֿפון ֿפ ערסֿפיבענע שערבלַאֿפ-ון די ווייניקֿפאיינער 

זט ט איבערגעלָאס ער הָאווָא, די טרייסט איז בלויז אין דעם. רןון אונדז צוגענומען געווָאֿפאיז 
ון די ֿפוסן מּפון יונגע מענטשן אויף די קַאֿפס ווערן געלייענט און געלערנט וויכטיקע ווערק ווָא

ז די און ַא, ןֿפמיר הָאלָא. דיש מע לערנט יִיּוענע אוניווערסיטעטן איבער דער וועלט וורשיידַאֿפ
  .ונגעןֿפע שַאַײר נַאֿפַאן אימּפעט ן ַײַאנדערע ווערק וועלן אויך ז

  
  .נדענקן ָאַײוד זֿבּכ
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  .ראלׂשי,   לייבל בָאטוויניק-
  

  : ַאֿברהם סוצקעווערװעגן דעם דיכטער
  

איז געבוירן , בערַײשר" יונג ווילנע„ון די ֿפדער לעצטער , צקעווערסו) בן הערץ(ַאֿברהם 
הָאט ער  ,נעַײ מיט די עלטערן ז,עטעראון שּפ, נדסרוסלַאַײוו, ןרגָאסמָא אין 1913אין רן געווָא
נגעהויבן הָאט ער ָארט דָא. טן היימשטָאַײרן זס איז געווָאווָא, ריבערגעצויגן קיין ווילנעזיך ַא

ע גרוּפֿפון דער בער ַײשר- דיכטעריון דֿפרן איינער איז געווָא און, ריערערישע קַאן ליטערַאַײז
  .“עיונג ווילנ„מען נט אונטערן נָאקַאבַא
  

 וןֿפון די לעצטע טעג זינגער ֿפדער בַארן מלחמה איז ער געווָא-בעת דער צווייטער וועלט
עטער אין די וועלדער  און שּפ,טָא לידער אין גע80רום נגעשריבן ַאָאער הָאט  .ווילנער געטָא

צישע גן קעגן די נַא זיך שלָאנעררטיזַאַא ּפווערן ַאצו ן ֿפלָאטנ ער איז ַאװּו,  ווילנערוםַא
ס דָא, “טערןשסע ַײנע ווַײאונטער ד„  ווינטע לידערקַאזעלכע בַאַא געשריבןט הָא ער .בעסטיעס

גלייט ס בַא ווָא“ע לערערין מיריד„ון נֿפש ֿפ- מסירתםגיש ליד וועגן דע טרַאסנדיקַײר-הימל
ון ֿפטן לַאענע ּפַײדי בל „ס לידָאאון ד, למידים אויף זייער לעצטן וועג ּתרבליבענעַאֿפאירע 
  .דעמיעסקַאַא-ורּכט רעציטירט אויף יזֿפווערן ָאס ווָא, נדערע סך ַאך ַאאון נָא ,“ַײמס דרוקעררָא
  

 ער װּו,  און צוויי טעכטערלעךַארידן ֿפרוי ֿפַײ מיט זלראׂשקיין יגעװען  איז ער עולה 1947אין 
 די היגע ַײט אויס ב ער קעמֿפ.טורדישער ליטערַאר דער יִיַאאוצרות ֿפ ןֿפשַאהָאט װַײטער גע

  זשורנַאל  ונעםר ֿפקטָאאון ווערט רעדַא, טֿפטשריַײצרישע  ליטערַאן ַאֿפנצן צו שַאאינסטַא
ס יעדער נומער ווָא,  נומערן141נען ַײעס דערש. 1998ז  בי1949ון  ֿפ“טלדענע קיידי גָא„
ון אים נגערעכנט ֿפַײרַא(רטיקלען יות און ַאׂשמע, ון לידערֿפטן ַײ ז200ן ערך לט ַאנטהַאַא
  .טַײון דער צבערס און דיכטערס ֿפַײון די בעסטע שר ֿפ–) לייןַא
  

  לייבל בָאטוויניק
  

  ַאברַאשע
  תן הסּפד ֿפון ַאֿברהם סוצקעװער געלײענט ֿפון רֿבקה בַאסמַאן בע(
  )ע"תש, שבט' ט. 2010,  יַאנוַארטן24 זונטיק דעם –

  ַאלץ װײניקער און װײניקער בלַײבן מיר
  . נָאך ַאלץ דערצײלןװןּפרואאון 

  ,די זוניקע יָארן קלַײבן מיר
  די ּפַײנלעכע יָארן ֿפַארטרַײבן מיר אין װערטער

  .די צַײט צו ֿפַארהײלן


