
 ל"אהרן צײטלין ז

 ֿפון אלִיעזר װיזעל

המװת הָאט נישט קײן -ַארן צײטלין הָאט געגלײבט ַאז דער מלאך
ער הָאט . אומשטערבלעך, אין זַײן מהות, װָאס איז, שליטה איבערן מענטש

זַײן  לױט. װָאגיקע ביכער, דער דָאזיקער טעמע געװידמעט צװײ װיכטיקע
צוגַאנג לעבן די טױטע אױף יענער װעלט און הַאלטן ָאן אֿפילו ַא קָאנטַאקט 

װָאס , די צרה איז ָאבער. זײ װָארענען, זײ מָאנען, זײ רעדן. מיט אונדזערער
הזשדיקע ענינם ּכדי צו -עולם, די לעבעדיקע זענען צו ֿפַארנומען מיט נַארישע

די גַאנצע ּפַארַאּפסיכַאלָאגישע . ֿפַארשטײן די שּפרַאך ֿפון עולם האמת
גָאט הָאט דעם מענטש נישט . איז טַאקע ַאזױ'ַאז ס, װיסנשַאֿפט בַאװַײזט

אױף יענער : דער טױט איז בלױז ַאן איבערגַאנג. בַאשַאֿפן ּכדי אים צו טײטן
ַא װעלט װּו ַאלצדינג איז אמת און , זַײט ּפלױט איז ַאן ַאנדערע װעלט ֿפַארַאן

 . ּו ַאלצדינג איז אײביקײטװ, קודשדיק

, זָאגט מיר, ֿפַארװָאס זשע. ַאז איר זענט גערעכט, רב ַארן, איז זָאל זַײן
 ? ֿפַארװָאס זשע איס דָאס הַארץ ַאזױ צעברָאכן בַײ אַײער לװיה, בעט אַײך'כ

װָאס זענען גיכער געװען , דערמָאן זיך אין אונדזערע געשּפרעכן'כ
נישט צו זַײן , אין זַײן מחיצה, איך הָאב ליב געהַאט: שּפַאנענדיקע מָאנָאלָאגן

 . עּפעס ַאנדערש װי ַא צוהערער

אין ָאנהײב ֿפלעג איך אים בעטן ער זָאל מיר דערצײלן זכרנות ֿפון זַײן 
װָאס הָאט , די לעגענדַארע ֿפיגור]: עמו[ד]"קם[י]שם[הלל צײטלין ה' ֿפָאטער ר

 . בַאלױכטן דָאס װַארשעװער יִידנטום

, הָאב װעגן דָאזיקן קדוש געלײענט ַאלצדינג'ַאז כ, דַאכט זיך מיר'ס
ער הָאט מיך לַאנגע יָארן געהַאלטן ממש װי . איז ֿפַארַאן אין דרוק'װָאס ס

דער , דער ֿפַארױסזָאגער, דער ֿפַארױסזעער: צוגעשמידט צו זַײן געשטַאלט
דער , צום סוף, דער טרײסטער און, דער װעקער, דער דענקער, מקונן

מַארטירער װָאס איז געגַאנגען צום טױט אין ּתלית אַײנגעהילט און מיטן 
 .... זוהר אונטערן ָארעם

ֿפלעגט ַא , װען דער גרױסער זון ֿפלעגט רעדן װעגן זַײן גרױסן ֿפָאטער
, מַײן טַאטע איז געװען, יָא: "רל זיך ָאנצינדן אין זַײנע בלױע אױגןַעמָאדנע ֿפײ

 ...." געװען

, דער זון איז געװען: "װעט מען זָאגן, טַײערער רב ַארן ,איצט
 ...." געװען



ַאזַא ֿפילזַײטיקן טַאלַאנט ? װָאס איז ַארן צײטלין ַאלץ נישט געװען
 נישט -- און אױסער אים --העברעִישע ליטערַאטור ביז אים -הָאט די יִידיש

 . ֿפַארמָאגט

לידער און -ָאגקל, ער הָאט ֿפַארֿפַאסט דרַאמעס און ּפָאעמעס
ער ; ֿפילָאזָאֿפישע עסײען און ליטערַארישע ָאּפהַאנדלונגען, הומָארעסקעס

ער הָאט ; הָאט בַאהערשט ֿפרעמדשּפרַאכיקע קולטורן גענױ װי די אײגענע
ל און חסידישע װערטלעך און גלַײכצַײטיק דערמָאנט "חז-ציטירט מאמרי

 .... רעּפעס ֿפון ַא סָאקרַאטעס ָאדער ַא שָאּפנהױע

ֿפונדעסטװעגן הָאט ער בַאװיזן זַײן סטיל נישט צו בַאלעסטיקן מיט 
,  געבענטשט מיט ּפשטותזזַײן שרַײבן אי: ונקט ֿפַארקערטּפ. זַײנע קענטענישן

 . װָאס איז דער הױכּפונקט ֿפון קונסט

רב ַארן הָאט ; ֿפַארַאן שרַײבער רשאִים און ֿפַארַאן שרַײבער צדיקים
ער איז ּפשוט אומֿפײִיק געװען .  צװײטער קַאטעגָאריעגעהערט צו דער

ער : נָאך מער. ַארױסזָאגן ַא שלעכט װָארט װעגן דעם ָאדער יענעם קָאלעגע
ס נישט געקָאנט ער ערשטער קַאטעגָאריע קײן שלעכטהָאט אֿפילו װעגן ד

 . זָאגן

אױף , לַאנג ֿפלעגן מיר זיצן אין דער קיך ֿפון זַײן דירה-שעהען
ַאנַאליזירן , און ער ֿפלעגט דערצײלן מעׂשהלעך ֿפון ַאמָאל, דרַײװ-רסַײדריװע

, ֿפָארמולירן חידושים װעגן דער ּפרשה ֿפון דער װָאך, די געשעענישן ֿפון טָאג
, הרע- און דָאס ַאלץ ָאן לשון--אױֿפמישן אױטָאבִיָאגרַאֿפישע דערינערונגען 

 . ָאן רכילות

ילו װען ער ֿפלעגט שילדערן זַײנע סַאמע אֿפ. ָאן ביטערניש: נָאך מער
-זַײן אַײנזַאמקײט בשעת די מלחמה, ערשטע איבערלעבונגען אין ַאמעריקע

אֿפילו דעמָאלט ֿפלעגט , זַײן אומעט און זַײן טרױער ֿפון יענער טקוֿפע, יָארן
אױֿפן נישט -ער הָאט בשום: ער אױך זיך אױסדריקן מיט ַא געלעכטערל

בין מיט זיך ַאלײן נָאך 'כ: "הער נָאך איצט זַײן שטים'כ. געװָאלט מישּפטן
. ּפרוביר נָאך ַאלץ דערגײן צום סוד ֿפון מַײן לעבן'כ....נישט ֿפַארטיק געװָארן

 ֿפַארװָאס מיך און נישט --ֿפַארװָאס הָאט ּפונקט מיך דער ּתליון אױסגעמיטן 
 ...." ?װי איךװָאס זענען געװען ֿפיל ערלעכער און ֿפיל בעסער , ַאנדערע

ֿפלעגט זַײן , נָאר װען מיר ֿפלעגן ָאנרירן דָאס קַאּפיטל ֿפון חורבן
זַײן ּפנים ֿפלעגט זיך , ֿפילָאסָאֿפישע שַאלװעדיקײט זיך ֿפון אים ָאּפטָאן

 ֿפלעגט רחל --...." טָארסט נישט....בַארוִיק זיך, ַארעלע. "צעֿפלַאקערן
. זיך מיט אים אױסטענען ,מיט צַארטקײט און ליבשַאֿפט, צײטלין

הער נָאך איצט זַײן 'און כ...." דַײן הַארץ....דָאקטױרים הָאבן בַאֿפױלן"
 " ?טוט זיך בַײ מיר אין הַארץ'װָאס װײסן די דָאקטױרים װָאס ס: "ענטֿפער



. די שול איז ּכמעט װי ֿפול, ען איצט שטיקער מחשֿבות דורכן מוחֿפלִי
הער 'כ. ענגליש און יִידיש, דים אױף העברעִישרבנים און שרַײבער מַאכן הסּפ

 די -- מיט מַײן אינערלעכן אױער --הער נָאך מער 'ָאבער כ, זײערע װערטער
 . שטים ֿפון רב ַארן ַאלײן

זײ : די מיליָאנען קדושים זענען נישט אומגעקומען", זָאגט ער" ,נײן"
: װַײטער...." װּו און קוקן אױף אונדזער מענטשהײט מיט ָאּפשַײ-לעבן ערגעץ

זָאל קענען ַארױסגעבן מַײן 'ּכדי כ? ֿפַארװָאס הָאט דער גורל מיך אױסגעמיטן"
װָאס ֿפַארמָאגט נישט קײן , ַא יִיד: "ַאן ַאנדער מָאל...." טַאטנס ּכתֿבים

 ...." איז קײן מענטש נישט,  יׂשראל-אהֿבת

דער טױט איז  ַאז, זָאל זַײן. ַאז איר זענט גערעכט, רב ַארן, זָאל זַײן
ֿפַארװָאס איז דָאס , ֿפרעג איך אַײך, אױב ַאזױ. קײן מָאל נישט דער זיגער

צי איז עס װַײל ? הַארץ ַאזױ צעברָאכן גײענדיק נָאך אַײער ָארן אין מיטן גַאס
צי איז עס װַײל מיט אַײך איז ַאװעק ? איר זענט געװען דער לעצטער צײטלין

 ? מער װי דער יחיד ַאלײן

ע בליקן און געבױגענע קעּפ גײען אַײערע ֿפרַײנט און יט שטוממ
צו ַאז זײ װעלן נישט אױֿפהערן , דַאכט מיר' און ס--ּתלמידים נָאך אַײער ָארן 

 . לַאנגע צַײט, גײן ַאזױ ַא לַאנגע
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