אהרן צײטלין ז"ל
פֿון אליִ עזר װיזעל
אַרן צײטלין האָט געגלײבט אַז דער מלאך-המװת האָט נישט קײן
זײן מהות ,אומשטערבלעך .ער האָט
שליטה איבערן מענטש ,װאָס איז ,אין ַ
זײן
דער דאָזיקער טעמע געװידמעט צװײ װיכטיקע ,װאָגיקע ביכער .לױט ַ
צוגאַנג לעבן די טױטע אױף יענער װעלט און האַלטן אָן אפֿילו אַ קאָנטאַקט
מיט אונדזערער .זײ רעדן ,זײ מאָנען ,זײ װאָרענען .די צרה איז אָבער ,װאָס
די לעבעדיקע זענען צו פֿאַרנומען מיט נאַרישע ,עולם-הזשדיקע ענינם כּדי צו
פֿאַרשטײן די שפּראַך פֿון עולם האמת .די גאַנצע פּאַראַפּסיכאַלאָגישע
באַװײזט ,אַז ס'איז טאַקע אַזױ .גאָט האָט דעם מענטש נישט
ַ
װיסנשאַפֿט
באַשאַפֿן כּדי אים צו טײטן .דער טױט איז בלױז אַן איבערגאַנג :אױף יענער
זײט פּלױט איז אַן אַנדערע װעלט פֿאַראַן ,אַ װעלט װוּ אַלצדינג איז אמת און
ַ
קודשדיק ,װוּ אַלצדינג איז אײביקײט.
זײן ,רב אַרן ,אַז איר זענט גערעכט .פֿאַרװאָס זשע ,זאָגט מיר,
איז זאָל ַ
אײער לװיה?
בײ ַ
אײך ,פֿאַרװאָס זשע איס דאָס האַרץ אַזױ צעבראָכן ַ
כ'בעט ַ
כ'דערמאָן זיך אין אונדזערע געשפּרעכן ,װאָס זענען גיכער געװען
זײן
זײן מחיצה ,נישט צו ַ
שפּאַנענדיקע מאָנאָלאָגן :איך האָב ליב געהאַט ,אין ַ
עפּעס אַנדערש װי אַ צוהערער.
זײן
אין אָנהײב פֿלעג איך אים בעטן ער זאָל מיר דערצײלן זכרנות פֿון ַ
פֿאָטער ר' הלל צײטלין ה]שם[י]קם["ד]עמו[ :די לעגענדאַרע פֿיגור ,װאָס האָט
באַלױכטן דאָס װאַרשעװער ייִ דנטום.
ס'דאַכט זיך מיר ,אַז כ'האָב װעגן דאָזיקן קדוש געלײענט אַלצדינג,
װאָס ס'איז פֿאַראַן אין דרוק .ער האָט מיך לאַנגע יאָרן געהאַלטן ממש װי
זײן געשטאַלט :דער פֿאַרױסזעער ,דער פֿאַרױסזאָגער ,דער
צוגעשמידט צו ַ
מקונן ,דער דענקער ,דער װעקער ,דער טרײסטער און ,צום סוף ,דער
אײנגעהילט און מיטן
מאַרטירער װאָס איז געגאַנגען צום טױט אין תּלית ַ
זוהר אונטערן אָרעם....
זײן גרױסן פֿאָטער ,פֿלעגט אַ
װען דער גרױסער זון פֿלעגט רעדן װעגן ַ
מײן טאַטע איז געװען,
זײנע בלױע אױגן" :יאַָ ,
מאָדנע פֿײ ַערל זיך אָנצינדן אין ַ
געװען"....
טײערער רב אַרן ,װעט מען זאָגן" :דער זון איז געװען,
איצטַ ,
געװען"....

פֿילזײטיקן טאַלאַנט
ַ
װאָס איז אַרן צײטלין אַלץ נישט געװען? אַזאַ
האָט די ייִ דיש-העברעיִ שע ליטעראַטור ביז אים  --און אױסער אים  --נישט
פֿאַרמאָגט.
ער האָט פֿאַרפֿאַסט דראַמעס און פּאָעמעס ,קלאָג-לידער און
הומאָרעסקעס ,פֿילאָזאָפֿישע עסײען און ליטעראַרישע אָפּהאַנדלונגען; ער
האָט באַהערשט פֿרעמדשפּראַכיקע קולטורן גענױ װי די אײגענע; ער האָט
כצײטיק דערמאָנט
גלײ ַ
ציטירט מאמרי-חז"ל און חסידישע װערטלעך און ַ
עפּעס פֿון אַ סאָקראַטעס אָדער אַ שאָפּנהױער....
זײן סטיל נישט צו באַלעסטיקן מיט
פֿונדעסטװעגן האָט ער באַװיזן ַ
שרײבן איז געבענטשט מיט פּשטות,
זײן ַ
זײנע קענטענישן .פּונקט פֿאַרקערטַ :
ַ
װאָס איז דער הױכפּונקט פֿון קונסט.
שרײבער צדיקים; רב אַרן האָט
שרײבער רשאיִ ם און פֿאַראַן ַ
פֿאַראַן ַ
געהערט צו דער צװײטער קאַטעגאָריע .ער איז פּשוט אומפֿײיִ ק געװען
אַרױסזאָגן אַ שלעכט װאָרט װעגן דעם אָדער יענעם קאָלעגע .נאָך מער :ער
האָט אפֿילו װעגן דער ערשטער קאַטעגאָריע קײן שלעכטס נישט געקאָנט
זאָגן.
זײן דירה ,אױף
שעהען-לאַנג פֿלעגן מיר זיצן אין דער קיך פֿון ַ
דרײװ ,און ער פֿלעגט דערצײלן מעשׂהלעך פֿון אַמאָל ,אַנאַליזירן
רסײדַ -
ריװע ַ
די געשעענישן פֿון טאָג ,פֿאָרמולירן חידושים װעגן דער פּרשה פֿון דער װאָך,
אױפֿמישן אױטאָביִ אָגראַפֿישע דערינערונגען  --און דאָס אַלץ אָן לשון-הרע,
אָן רכילות.
זײנע סאַמע
נאָך מער :אָן ביטערניש .אפֿילו װען ער פֿלעגט שילדערן ַ
אײנזאַמקײט בשעת די מלחמה-
זײן ַ
ערשטע איבערלעבונגען אין אַמעריקעַ ,
זײן טרױער פֿון יענער טקופֿע ,אפֿילו דעמאָלט פֿלעגט
זײן אומעט און ַ
יאָרןַ ,
ער אױך זיך אױסדריקן מיט אַ געלעכטערל :ער האָט בשום-אױפֿן נישט
זײן שטים" :כ'בין מיט זיך אַלײן נאָך
געװאָלט מישפּטן .כ'הער נאָך איצט ַ
מײן לעבן.
נישט פֿאַרטיק געװאָרן....כ'פּרוביר נאָך אַלץ דערגײן צום סוד פֿון ַ
פֿאַרװאָס האָט פּונקט מיך דער תּליון אױסגעמיטן  --פֿאַרװאָס מיך און נישט
אַנדערע ,װאָס זענען געװען פֿיל ערלעכער און פֿיל בעסער װי איך?"....
זײן
נאָר װען מיר פֿלעגן אָנרירן דאָס קאַפּיטל פֿון חורבן ,פֿלעגט ַ
זײן פּנים פֿלעגט זיך
פֿילאָסאָפֿישע שאַלװעדיקײט זיך פֿון אים אָפּטאָןַ ,
צעפֿלאַקערן" .אַרעלע ,באַרויִ ק זיך....טאָרסט נישט -- "....פֿלעגט רחל
צײטלין ,מיט צאַרטקײט און ליבשאַפֿט ,זיך מיט אים אױסטענען.
זײן
דײן האַרץ "....און כ'הער נאָך איצט ַ
"דאָקטױרים האָבן באַפֿױלןַ ....
בײ מיר אין האַרץ?"
ענטפֿער" :װאָס װײסן די דאָקטױרים װאָס ס'טוט זיך ַ

פֿליִ ען איצט שטיקער מחשבֿות דורכן מוח ,די שול איז כּמעט װי פֿול.
שרײבער מאַכן הספּדים אױף העברעיִ ש ,ענגליש און ייִ דיש .כ'הער
רבנים און ַ
מײן אינערלעכן אױער  --די
זײערע װערטער ,אָבער כ'הער נאָך מער  --מיט ַ
שטים פֿון רב אַרן אַלײן.
"נײן ",זאָגט ער" ,די מיליאָנען קדושים זענען נישט אומגעקומען :זײ
װײטער:
אָפּשײַ "....
ַ
לעבן ערגעץ-װוּ און קוקן אױף אונדזער מענטשהײט מיט
מײן
"פֿאַרװאָס האָט דער גורל מיך אױסגעמיטן? כּדי כ'זאָל קענען אַרױסגעבן ַ
טאַטנס כּתבֿים "....אַן אַנדער מאָל" :אַ ייִ ד ,װאָס פֿאַרמאָגט נישט קײן
אהבֿת -ישׂראל ,איז קײן מענטש נישט"....
זײן ,אַז דער טױט איז
זײן ,רב אַרן ,אַז איר זענט גערעכט .זאָל ַ
זאָל ַ
אײך ,פֿאַרװאָס איז דאָס
קײן מאָל נישט דער זיגער .אױב אַזױ ,פֿרעג איך ַ
װײל
אײער אָרן אין מיטן גאַס? צי איז עס ַ
האַרץ אַזױ צעבראָכן גײענדיק נאָך ַ
אײך איז אַװעק
װײל מיט ַ
איר זענט געװען דער לעצטער צײטלין? צי איז עס ַ
מער װי דער יחיד אַלײן?
פֿרײנט און
אײערע ַ
מיט שטומע בליקן און געבױגענע קעפּ גײען ַ
אײער אָרן  --און ס'דאַכט מיר ,אַז זײ װעלן נישט אױפֿהערן צו
תּלמידים נאָך ַ
צײט.
גײן אַזױ אַ לאַנגע ,לאַנגע ַ
Transcription: Leah Krikun
Conversion: Refoyl Finkel
Copyediting: Leonard Prager
Mirl Schonhaut-Hirshan
Noyekh Miller

