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Introduction: In the Future City of Edenia (1918) is by any measure an unusual              

book. One of the few works of utopian science fiction in Yiddish literature, it envisions               

an ideal of the Jewish Folkists of the interwar period, namely Jewish cultural autonomy              

on European soil. The protagonist Zalmen Kindishman finds himself in the Ukrainian            

city of his birth after a career abroad, including several years in Palestine. What he finds                

is a futuristic land in which scientific endeavor, scholarly inquiry, and political harmony             

between ethnic groups have ushered in an age of creativity and tranquility which             

Kindishman finds so wondrous and wonderful that he is ultimately ill-equipped to deal             

with his emotional exhilaration. Edenia’s author, Kalman Zingman (1889-1929), began          

as a small businessman with literary aspirations. Eventually, with the proceeds from            

selling his textile shop and the political liberalization of post-Empire Ukraine, Zingman            

established a press and began publishing literary works, journals, and newspapers. His            

efforts first in Kharkov and then in Kaunas and Berlin reveal the dynamism of an               

enterprising man of letters in interwar Jewish Eastern Europe. The aura of hope in the               

heady ferment of that period promoted a flowering of political and cultural thinking             

about Jewish self-determination in Europe. While not a literary masterpiece, Edenia is a             

wide-eyed and charming fantasies of the possibilities for Jewish life. 

 

(For more on Zingman and Edenia see Gennady Estraikh, “Utopias and Cities of             

Kalman Zingman, an Uprooted Yiddishist Dreamer” East European Jewish Affairs 36:1           

(2006): 31-42.)   
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In the Future City of Edenia  

 

 

 

1. 

 

In the Freefolk, the largest, finest hotel in Edenia, a man sat in his room on the 22nd
                  

floor. He was of average height, his hair already graying, his smoothly shaved face              

cheerful and confident. To look at him you’d think he was no more than 40, but in truth                  

he was older, already past fifty. 

He was sitting in a rocking chair next to the desk flipping through the first pages                

of the wireless telephone book where it described the mechanics of how to speak              

through the apparatus. When he finished reading he went over to the window-wall and              

stood there for a while, looking down over the street. A happy childlike smile spread               

over his face: he was experiencing one of his most joyful moments of his life. He stood                 

lost in thought for some time, as if trying to remember someone or something              

important. Eventually he snapped out of his reverie and returned to the desk and to his                

perusal of the phone book. Finding the name he had been looking for he couldn’t               

contain his joy and said aloud: “Yes, that’s him! My old friend Yugendboym!” 

He traced some figures on the desk with his fingers and asked, “Is this the               

switchboard?” 

“Yes, my friend, what would you like?” 

“Y. M. N. 4.” 

“Right away, my friend.” 

(Pause.) 

“Hello, who’s this?” 

“Is this Yugendboym?” 

“Yes, it’s me. Who’s asking?” 

“Your good friend from long ago, Kindishman. Do you remember me?” 

(Pause.) 

“Zalmen Kindishman? Really? Can that be you? Where are you?” 

“The Hotel Freefolk, on Gogol Street.” 

“You mean Sholem Aleichem Street?” 

“Yes, right, I’m sorry. I was thinking of what it was called 25 years ago.” 

“Ah, I’m just delighted! I’ll come to you right away. Hotel Freefolk, Sholem             

Aleichem Street, number 850, right?” 

“I believe so. Room 101, elevator 7.” 

“See you soon.” 

“Bye.”  

 

2 



In geveb: A Journal of Yiddish Studies (April 2019) 

 

 

2. 

 

Zalmen Kindishman didn’t know what to do with himself he was so happy. He              

practically danced around the room. His eyes stopped on the autotelephotophone—a           

tool which served the guests the way the hotel staff once did. He stood next to the                 

machine, guiding his fingers over the apparatus, pressing one button, then another, then             

a third, according to the instruction chart. Instantly he heard a voice: “What would              

friend Kindishman like?” 

“Could I get some nice wine?” 

“With the greatest pleasure, if your wine-card is not used up.” 

Zalmen Kindishman carried on this conversation through the        

autotelephotophone thinking he was speaking with the hotel management. But he was            

mistaken; the machine answered him while simultaneously taking his picture, preparing           

what he ordered, and delivering it automatically through the “service tubes” as            

efficiently as the most devoted  porter used to. 

Zalmen Kindishman considered the two jugs of wine he had received, and            

illuminated by a hidden electric light he couldn’t fathom he read: “Gafniah Winery.”             

And a little further down: “These grapes come from the community vineyards of             

Ukraine and Moldavia.” 

He hadn’t managed to read the label on the second jug when someone knocked              

on the door. 

“Come in.” 

The door opened and in walked a man, slightly taller than average, with a              

salt-and-pepper beard, a pleasant, intelligent face, and glasses. The man stood there for             

a moment as he looked around and wiped his glasses. Kindishman walked over to him               

and finally the two men hugged, kissing each other like brothers. They sat down on the                

soft, wide armchair he had been rocking on earlier. 

There was a brief, joyful pause. 

“So, how are you?” asked Kindishman 

“How are you?” 

“Take a look. I’ve travelled, wandered around this wide world, been to Africa,             

America, Japan, China, Argentina, Brazil, Palestine.” 

“There too? So, how are things there in our land, in Palestine?” 

“Like everywhere else. There are rich people and paupers.” 

“How can that be?” Yugendboym asked, unable to contain himself. “In your, no,             

in our land, in Palestine, they haven’t yet instituted the new order?” 

“Unfortunately, no. And as a result there are often revolutions, uprisings, strikes.            

I’ve been living there the past couple of years and my family still lives there, in Nordiah,                 

a small provincial city with about 16,000 Jews and 30,000 Arabs.” 

“How is it living together with them, with the Arabs?” 

“Nothing special. But I’d rather hear about you. How are you? You can’t imagine              

my joy at how lucky I am to meet up with you.” 

 

3 



In geveb: A Journal of Yiddish Studies (April 2019) 

“Oh the effort I’ve spent trying to find your address. I sent letters to every               

possible editor. It was as if you vanished without a trace. I got no replies. But thank God                  

you’re alive! How is your wife? And your children?” 

“My wife is well, thank goodness. If you recall, as soon as the migrations started               

she insisted we move to Palestine. Now she is the director of the central workers library,                

the Morris Rosenfeld Library. My son, little Shloymele—do you remember him? You            

used to love hearing him sing children’s songs. He’s now a lecturer at Zhitlowsky              

University, a college for philosophy and economics. He’s also the principal editor of             

Word and Thought, a monthly journal for literature and art in Yiddish.” 

“So is Yiddish recognized as an official language like it is here? Is it as widely used                 

as it is here with us?” 

“Yes, the working class and the common people still use Yiddish everywhere.            

Which causes frequent conflicts. You go into a post office or a train station and ask for a                  

ticket in Yiddish and the clerk wrinkles his nose and doesn’t respond. But the conflict               

has gotten more and more uncompromising, and the popular masses have begun            

establishing their own kindergartens, schools, and even universities in Yiddish, not           

Hebrew. And they’re a great success.” 

“I am overjoyed to hear that,” Yugendboym replied. “And your son must certainly             

be one of those engaged in the fight.” 

“You’ve got that right. All the lectures at Zhitlowsky University are conducted in             

Yiddish. And despite the fact that the local community contributes no money for it it’s               

still more beautifully and abundantly outfitted than their Marmorek and Wolfson           

Universities. For the most part it’s new immigrants from Ukraine, Moldavia, Georgia,            

and the republics of Dagestan and the Don who attend Zhitlowsky University. The ones              

from Lithuania, Poland, and Galicia are the ones who attend the state schools and              

universities. 

“My son’s students have told me so many interesting things about life here,”             

Kindishman went on, “that I couldn’t sit still another day and had to travel here to see                 

how things look; this street, this city, which twenty-five years ago couldn’t understand             

our language, which mocked and laughed at us. And now I’ve come back.” 

 

 

 

 

3. 

 

Zalmen opened a bottle of wine, filled the glasses, and drank to the long-ago days of his                 

youth, to the future as well as to the present. 

“I am chairman of the Global Statistical Commission,” Kindishman began again.           

“And in that capacity I actually have a mission to study the growth and progress of Jews                 

outside of Palestine who live in Ukraine, Moldavia, Georgia, and the republic of             

Dagestan. Being well acquainted with the general situation of Jews the world over I can               

tell you we may drink to our glorious present. Take the united states of Germany,               

Romania, Anglo-Saxony, and America and the healthy life that has developed there for             
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the former Jewish immigrants. The Jewish national assemblies work very diligently, and            

the ‘Great Assembly’ in Palestine might learn a thing or two.” 

“And what about us?” Yugendboym interrupted him. “Our Sejm has undertaken a            

legal program of ‘old age protection.’ That is, anyone who turns fifty-five receives a              

permanent ‘life-card’ from the community, which frees them from the ‘duty of work,’             

which is obligatory for every citizen from the age of eighteen. 

“The permanent ‘life-card’ grants the right of freedom of travel anywhere and to             

take advantage of all the benefits which productive human thought has lately devised.             

The earthly paradise for a man begins once he has given his entire life for humanity.                

When his physical strength begins to wane society pays him back for his many years of                

toil.” 

As they sat, Yugendboym kept talking and talking . . . 

Kindishman grew drunk and his head started spinning, not from the wine he had              

consumed but from everything Yugendboym had told him. He couldn’t get over the             

contrast with those early years when from time to time they’d spend the night on a                

bench in some far corner of the large city park so that no one would notice them, since                  

no hotel would admit Jews. 

“Yes, I remember,” Yugendboym responded to Kindishman’s reminiscence. “So         

let me make a proposal. Since you have so little time to spend here, come, let me show                  

you the city. You’ll see the Green Garden and Freedom Square that I told you about. 

“Come on, my friend,” Yugendboym concluded, as he rose from his seat. 

Kindishman also stood. 

“Let’s go,” he enthusiastically agreed, and the two friends left the room. 
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4. 

 

Taking elevator seven down from the 22nd
 floor the two friends stood still.  

“Soon we’ll take the next aerotrain and go to the Green Garden,” Yugendboym             

explained. 

“What did you say?” Kindishman asked, intrigued by the novel name. 

“To the Green Garden. It’s the newest section of the city. In my day it was just                 

fields and forests, marshes and pits. You remember, starting at the Jewish cemetery.” 

“So that’s now the prettiest district of the city? Chose a beautiful spot next to the                

graveyard, eh?” Kindishman cracked an ironic little smile. 

“Relax, my friend, there are no graves. They haven’t existed for a long time.” 

“Then where do you hide your dead? Or perhaps you’ve devised some antidote for              

the Angel of Death?” 

“Don’t laugh, my friend. For several years now our Medical Institute has been             

conducting tests on rabbits and various animals in which they administered a serum to a               

recently deceased or killed animal and it came back to life. Professor Rabinovich, the              

director of the Institute, says in his journal, Health, that very soon it may be possible                

that when a person dies of old age we will be able to infuse a new, artificial soul and he                    

might live again. In the meantime it is still undergoing medical experimentation. But             

you asked where we hide the bodies of the dead? When you come with me to the Green                  

Garden you’ll see a lovely 40-story building, the Crematorium, where the dead are             

burned and each one’s ashes are placed in a special box with a specific number. What’s                

more, few people die young here. Life is such that people die from old age, from                

weakness, but not prematurely in youth as it used to be. The older generation is dying                

off, and there hasn’t been a war in twenty-one years. The youth only know the word                

‘war’ from the history they study in school. Later on in school great emphasis is placed                

on ‘hygiene’; in the upper grades both boys and girls learn about sexual health, not like                

in our day when before they got married the youth would first become well versed in all                 

of life’s pitfalls. Now, people don’t even know what such pitfalls are. A girl in school                

studies natural science, history, and literature alongside culinary arts and sex education.            

And if only you could see our young mothers, that is, our children, they’re completely               

different than how they used to be, when they’d learn about life—intimate life—from the              

pornographic novels they’d read in secret.” 

“You know,” Kindishman interrupted him, “why are we wasting time here waiting            

for the aerotrain, where the whole way to the Green Garden all we’ll be able to see is the                   

empty sky? Let’s walk instead, if it’s not too far.” 

“It’s not close,” Yugendboym replied. “But you’re right. It’ll be a lot more             

interesting for you if we walk. You’ll get to see what the community has undergone in                

the past twenty-five years.” 

“Why do you say ‘community’? Was it only the Jewish community that built all              

this? Where is the self-government of the rest of the peoples?” Kindishman asked. 

“By the word ‘community’ I actually mean national self-government. We coexist           

here so peacefully, so free of conflict that between one community, let’s say the Jewish               

one, and the Ukrainian, you can't tell which is in charge. Each national community has               
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the right to develop its own legal program for the improvement of the city. When it’s                

adopted by its own council the program resolution is relayed to the central municipal              

council and is put to the vote of all the peoples represented by deputies. It is adopted by                  

a majority vote and implemented immediately.” 

“So, let’s walk,” Kindishman again turned to his friend. 

“By all means, please, let me take the opportunity along the way to show you               

many of the accomplishments, which thanks to our initiative, the initiative of the Jewish              

community, have been brought into being.” 

 

 

 

5. 

 

They hadn’t even made it to the intersection when they came upon a corner garden,               

which is what the plazas that headed every street were called. With childlike curiosity              

Kindishman’s gaze lingered over everything he saw. First he approached the Sholem            

Aleichem monument. Right in the middle of the little garden of flowers and other              

greenery stood the figure of Sholem Aleichem, carved in marble. Even before he got              

close it seemed to Kindishman that this was Sholem Aleichem in the flesh whom he had                

once heard as a child long, long ago, giving a reading in the municipal theater of their                 

city in Lithuania. That’s how lifelike the likeness was. Standing close to it he noticed that                

in addition to this outwardly vivid portrait there were numerous bas-reliefs underneath.            

One on the right was titled “The Stock Exchange in Mazapevka.” It depicted a group of                

Jewish brokers in a café, wheeling and dealing, and there, more striking than all the               

rest, was Menachem Mendel, with his wrinkled Sabbath hat, black goatee, and walking             

stick. His pose was one of spirited one-upmanship. It made a deep impression on              

Kindishman. He felt as if he were there, in one of those vibrant stock exchanges during                

the war, when the man whose memorial he was standing next to was still alive. 

To the left was another bas-relief, an exceptionally rich composition. In the            

middle of a field stood a cart, cans of milk, and a miserable nag; crammed into the cart                  

was an entire family with their dusty baggage. The figures were so remarkable, and then               

you recognized Chava, Hodel, and Shprintze. Next to each daughter her destined mate:             

there was Khvedrik, and “Peppercorn.” Below was a caption: “Tevye and His Family Go              

to the Land of Israel.” 

More striking than either of those was a third, gilded, bas-relief: “Jewish            

Children.” In it you immediately recognized Yosele Solovey, Buzi, Perele, Devorke,           

Mottel Peyse the cantor’s son, Fishele the butcher’s son, Getsele the stutterer, Benni             

with his dreydl. Among this group of children, each with his own smile, his own               

expression, wandering around in the field below were Methusaleh, the Jewish horse;            

Rabtshik, the puppy; and Meni, the calf. 

Zalmen Kindishman couldn’t get enough of looking at the bas-reliefs where           

nearly all of Sholem Aleichem’s creations were represented carved into the stone. 
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6. 

 

They sat down on a nearby bench. The fountain in the middle of the garden kept up a                  

constant sprinkle of fresh, crystal clear water. Despite the heat of the Lag b’Omer day               

the air was cool, because the water flowing from the fountain also cooled the air with the                 

cold gas it emitted. 

“Do you see that fountain?” Yugendboym asked his friend. “That, too, is a product              

of the initiative of one of the members of our community council, the chemical engineer               

Dr. Lazar Denkman, one of the young, talented engineers who just a few years ago               

graduated from our Polytechnic.” 

“So what is this innovation?” Kindishman inquired. 

“First of all,” answered Yugendboym, “apart from the fountain, which is nothing            

new, the kind that used to be found on wealthy estates, what is new is the ‘cooling gas’ in                   

the summer and the ‘damper’ in the winter. In summer it cools the water and emits cool                 

air, while in the winter it’s the opposite, the water is warmed and the gas is warm. The                  

air is regulated according to each district’s needs. If you were here in winter you’d be                

amazed not to see the furs and warm clothing you used to. No, it would be the same light                   

summer clothes, the grass greening artificially, flowers blooming, and birds that used to             

flee to warmer climes sitting in the trees of nearby forests. All of this invented by a                 

young, twenty-eight-year-old who went through our kindergarten, then our elementary          

school, and later our high school. When he was still a student his brilliant talents were                

noticed and a few years later, when the community elections were held, he was a               

candidate for the ‘Terrestrials.’” 

“What did you say?” Kindishman interrupted. “The ‘Terrestrials’? What’s that?” 

“Let me explain. Since we introduced the unity system and did away with             

‘money,’ as it used to be called, we also got rid of all of the parties, like the Socialists, the                    

Radicals, and so on. For a while the Anarchists held on. But as it happened two sects                 

diverged, the Celestials and the Terrestrials. The Celestials preach the renunciation of            

worldly pleasures, of the joys that life can offer. There is a higher world, they say, a more                  

beautiful world, the celestial, abstract world. They have very few supporters. You can             

find a few in every city; they’re like the ancient Greek ascetics, or the ‘saints,’ those truly                 

pious monks who lived in Russia in the time of the Czars. The second sect are the                 

Terrestrials who say: ‘Enrich and beautify your life, so there will be heaven on earth.’               

This sect has had the greatest success. The intellectuals and the academy are for them as                

well as the whole army of working folk.” 
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7. 

 

The dome clock at the intersection rang twelve and Yugendboym stood up. 

“Come, we still have a lot to see. And if we stop at every park it’ll take a month                   

before I get to show you the most interesting things.” 

“You’re right,” Kindishman agreed as he rose and the two of them set off to the                

right, to the side of the park where there was a beautifully constructed booth, colored in                

oil paints. As they approached Zalmen stopped to consider it, reading the inscription             

above: “The Community Newspaper and Book Kiosk.” 

Looking out from the kiosk was a young man of thirty with a black goatee. He                

addressed them, “My friends, might I suggest the daily paper, or the weekly? Or the               

monthly The Community is just out with its 275th number.” 

Kindishman asked for all of the latest issues and, forgetting that no one paid here               

for what they received, put his hand in his pocket. Yugendboym reminded him. 

“It’s been some years since money’s been used here, not to mention the fact that               

it has lost all the attraction it used to have in the days when people were so savage that                   

they would slaughter each other on account of money.” 

“If you wouldn’t mind, my friend, please tell me when and how it came about that                

money has disappeared here, at a time when we cannot rid ourselves of it.” 

“Let’s keep walking and I will tell you as we go.” 

They left the park and turned to the right, along Mendele Street, but not the side                

abutting the park, rather the other side. Yugendboym took his friend by the arm and set                

off along the paved sidewalk. 

“After the great government bankruptcy of 1925 there ensued a long struggle and             

bloodletting, resulting in the ‘Unity System,’ or as they called it then, the ‘Social              

Scheme.’ That is, every member of the community must commit his labor to the              

community, to the local government, each one according to his nationality. As a result              

on the first of every month everyone receives from his national community a life-card.              

With that card he can get all of the necessities for himself and his family, anything                

necessary as a human being and a citizen. There are no private businesses as there used                

to be. So you won’t encounter any open businesses, shops, markets with all of their               

hustle and bustle and noise. The city is divided into districts and quarters; and it is from                 

the central municipal depots in the commercial districts that you get whatever you need.              

But everyone has to commit his labor to the community, each one according to his               

ability. So I, for example, in addition to being chair of the municipal council for my                

district, was selected as publisher for the education section of the cultural league of the               

provincial education council. Here’s how it works: When a writer brings me a work to               

publish, I first need to bring it before the Department of Criticism of the Cultural               

Academy. When the criticism committee gives its seal of approval that the work has              

stood up to artistic and scholarly scrutiny, I receive not only a certificate of endorsement               

but also a chit to receive from the municipal paper warehouse so many sheets of paper                

as well as a chit from the printing committee for so many hours of labor reckoned                

according to how long it is supposed to take at the municipal transnational print shop,               

where there are workers and typefaces in various languages from all of the peoples who               
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live in the city. Once the work has been printed all of the copies have to be sent on to the                     

community’s education bureau, which distributes them to all of the libraries and book             

departments registered with the education council. 

“After ten years of honest, diligent work publishers and managers receive the title             

‘Distinguished Citizen.’ That entitles them to a card worth one and a half times what               

everyone else receives. An author, once he is inducted into the ‘League of             

Immortals’—among whose members rank the few, truly talented, God-blessed poets,          

painters, musicians, and so forth—receives extraordinary perks. He is sent on           

government expense to the richest, most beautiful cultural capitals in the world. He             

receives a free ‘universal card,’ which, per international agreements, entitles him to            

travel freely anywhere and to obtain anything on his government’s account, regardless            

of his age.” 

 

 

 

8. 

 

“Why are there no open stores to be seen?” Kindishman asked. “We’re walking and              

walking and there’s nothing but shuttered shops. It gives the impression that in Edenia              

everyone’s keeping a rather mysterious secret. Explain that, my friend.” 

“It’s quite simple. We’re now in the cultural district. Your hotel’s right on Sholem              

Aleichem Street, which is in the cultural district. You see, my friend, years ago the old                

city was completely rebuilt and divided up into districts: industrial districts,           

consumer-commercial districts, and cultural districts. In the latter are found the           

editorial offices for the journals and newspapers, the universities, and the schools.” 

They arrived at another street corner and Zalmen took an interest in another             

booth, but this one had no one inside. All the way around, every side was plastered with                 

posters, red, blue, green, and white. As they got closer Yugendboym explained. 

“That is a very common ‘poster kiosk’ of the Jewish community.” 

“You see, my friend,” he continued, “each national community has its own kiosks.             

After all, each street has four ends. In general the streets have now been rebuilt parallel,                

from both sides, beginning and end, with two kiosks to post newssheets and             

announcements.” 

Zalmen started reading the first green poster, which had attracted his attention            

with its artistic engraving. 

 

This evening at 6:15 in Jewish Opera House #1 on Peretz Street 

A production of the opera 

By Solomon’s Throne 

With performances by the baritone Shtiman and the young prima donna Chana Vilenhof 

Choreography under the direction of the director of the newly opened ballet school, H.              

Laykhtfis 

Artistic set design by the artist Farbton 

Music by the composer Nakhtigal 
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Before he had finished reading the poster he had begun the one next to it. 

 

 

In the Little Theater for the Dramatic Arts in Mendele Street 

The 57th performance of the tragedy 

1905th Year 

By the renowned playwright A. Feldman 

The role of the Young Jew to be played by the tragedian Nakhtshotn 

Beginning promptly at 6:45. 

Preparations are currently under way for a forthcoming production of 

the final work of A. Feldman 

Expulsion from Lithuania. 
The performance date will be announced promptly. 

 

 

 

 

9. 

 

“What a curious child you are,” Yugendboym said to his friend, smiling. “Come on, you’ll               

see plenty of posters in the Green Garden.” 

“You’re right,” Kindishman agreed, and they continued their stroll, heading off to            

the left, which led to one of the central, vibrant streets, Shevchenko Street. 

Zalmen Kindishman stopped, momentarily lost in his imagination. Passing him          

like ghosts, triple- or quadruple-decker buses, cars, and streetcars sped back and forth.             

To the right and left stretched two wide avenues lined with dense pines, their branches               

so thick they hardly let through any of the beams of sunlight, which were eager to force                 

their way past and take their place in the sandy ground along the avenues. The rows of                 

benches were filled with people dressed in their bright white summer clothes. Their             

faces laughing and smiling. 

He approached the corner garden and his gaze was drawn unwittingly to the             

magnificent bronze monument to Shevchenko. The inscription shone with golden          

letters: 

 

The Prophet of Ukraine 

Taras Shevchenko 

Born Died 

25 February 1814 26 February 1861 

 

 

They wanted to cross the street and walk down the avenues. Yugendboym            

brought to his attention a small unnoticed booth, which led from one side of the street to                 

the other, on the central bustling streets. 
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Yugendboym pushed the button marked “N” on the booth and the door opened.             

They sat down on a comfortable seat as they rose into the air and then descended                

unawares at the start of the avenue. Leaving the seat, and seeing no one waiting,               

Yugendboym pushed another button and it returned automatically to its previous spot.            

They sat down on one of the benches and Kindishman took some newspapers out of his                

bag. First he started reading the daily paper, and once again his attention was drawn to                

the announcements. Generally the press was calm and staid. Apart from their format, it              

was only with great difficulty that one could distinguish between a daily paper and a               

monthly journal. The content was nearly identical; there were no extras, no surprising             

news, nor did anyone anticipate it. The daily paper served more as an informative guide               

to daily life for the citizen. The literary pages and the feuilletons were devoted              

exclusively to memories of the great Russian and universal revolution, of the World             

War, of the former legal status of the Jews in various countries. After the              

announcements, that was what most of the space was devoted to.  
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10. 

 

Sitting there reading the paper they heard the hum of the approaching aerotrain. They              

could hear the noise of the wings as the hum grew louder and closer. Then the bird-ship                 

descended obliquely not far from them on the corner of the avenue where one of the                

streets intersected. 

Though a large number of people exited the aerotrain, even more dashed to get              

on board. Our pedestrians Kindishman and Yugendboym were among those who           

boarded. 

They took a seat on the soft plush benches of the aerotrain, which held up to a                 

hundred people. The two friends had no time to exchange a few words when the               

Instructor announced: “Green Garden, Freedom Square, three minute wait.” 

Together with the rest of the passengers they stood up and disembarked onto the              

wide, open, utterly verdant square, which led to the inner streets of the Green Garden.               

They were in Freedom Square. 

Freedom Square was an immense square plaza fitted on each side with            

grandstands, and above each grandstand was a “day-floodlight”—an electric lamp, which           

countervailed the dark of night with daylight. Between all of the grandstands was one              

central stage, which could accommodate the nearly five hundred people who would            

perform the large national pageants on holidays in the open air, day or night. These               

pageants were chiefly distinguished by their artistic set design, which had advance to the              

point that anything the director might need—a forest, a river, and so forth—could be              

brought up from caves underneath Freedom Square by electric motors. Those mass            

open-air productions were the most popular events in Edenia. 

Zalmen Kindishman was enchanted by the majestic, proud statue Freedom,          

which stood right in the middle of the square and which was visible from all sides. It was                  

one of the artistic productions of that most eminent sculpting genius Mark Kritzenstein.             

Here is how the Freedom Statue was depicted: 

A young girl, with an ardent expression and disordered locks, trampling a snake             

wrapped around her. In one hand she holds a blood-red banner, and in the other a black                 

one. Below, on the red side, a bas-relief depicting tall barricades and fiery faces for the                

battle raging. Below, on the black side, another bas-relief, this one depicting the fallen              

victims of the battle, shot, slain. A Russian, a Ukrainian, a Pole, a Jew, a Georgian, and                 

so on, with the inscription: They Fought Together—They Died Together. 
The Freedom Statue was one of the favorite places for young people. They would              

bring flowers and the whole statue was so festooned with garlands one could hardly              

make out the inscriptions on the sculptures. 
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11. 

 

They turned onto the restaurant avenue where they had a light snack and then returned               

to gazing at the large, boundless square. From the distance they saw a large group of                

schoolchildren approaching. The gentle singing of thousands of young voices was           

carried their way. These four- and five-year-old children were coming to celebrate Lag             

b’Omer, the holiday beloved to children. Kindishman and Yugendboym took their seats            

in the viewing gallery. The flood of approaching children grew larger. Boys and girls in               

pairs, with bright, shining little faces, under the direction of their male and female              

teachers, marched onto Freedom Square. Each child was holding a bow and arrow, the              

symbol of the holiday. In their lapels were wild flowers they had just come from picking                

in the forest. The first pair to arrive and approach the grandstands held a banner on                

which was written: 

 

We dance and play, 

We laugh and frolic, 

We Jewish children, 

Today’s our holiday—Lag b’Omer. 

 

The band from the union of elementary schools and kindergartens, which had            

already taken up position on one of the grandstands, was playing the children’s hymn as               

the children—singing as they marched, chests puffed out, collars open, little cheeks and             

eyes aflame—sang together in unison: 

 

Summertime, summertime, 

Into the forest we go, (2 times) 

Little birds singing 

The young along with the old. (2 times) 

 

Wintertime, wintertime, 

Now we lie in the snow, (2 times) 

Snowballs aplenty 

More than just one we throw. (2 times) 

 

Passover, Passover, 

Nuts are for us our new toys, (2 times) 

The grasses are greening 

Summer soon bringing its joys. (2 times) 

 

Sukkot time, Sukkot time, 

Playing with thatch in the booth. (2 times) 

The cold winds are blowing 

And rains are now drenching the roof. (2 times) 
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Children, children, 

Step by step forward we jaunt. (2 times) 

Though thunder and lightning 

Nothing like that will us daunt! (2 times) 

 

 

Zalmen Kindishman sat and listened to the sweet melody of the children singing.             

At that moment he would have given his entire life to be a child again. A little                 

four-year-old boy marching and singing their naïve children’s song about summer and            

winter. But his thoughts were interrupted by drumming, which indicated that the first,             

singing portion had ended and that the meaning of Lag b’Omer would be explained to               

the children from the grandstands. One by one they ascended the principal grandstand:             

children from the upper grades, parents, kindergarten teachers, and instructors. That           

concluded the second portion. The most beautiful portion was the third, when the             

drumming started up again and the children’s production began, in which two hundred             

children took part in the play Lag b’Omer. 
Zalmen Kindishman couldn’t bear to watch what his eyes beheld, he felt at that              

moment he was reading some fantastical novel, that he was seeing a childhood dream or               

hearing a tale told to a child being rocked to sleep. It was only the regular drumming                 

that accompanied the start of a new section of the program that woke him from his                

reveries. 

That’s when the sports portion got under way. They were making a Jacob’s             

Ladder—a ladder of five hundred boys from the upper grades, one climbing on top of the                

other. And when the last of the hundred boys reached the top he set off dazzling                

fireworks announcing the end of the festivities. 

It had started getting dark, the sun playing a blushing romance. The children and              

their orchestras returned to the forest. From there the holiday would continue on the              

Ukraine River where the sports association “Youth” would practice their water           

gymnastics. But Kindishman was tired out from all he had seen, thought about, and              

experienced. He decided to head back to his room in the Freefolk. 

The two parted at the aerotrain platform near Freedom Square. Kindishman had            

to promise his friend Yugendboym that he’d call on him in the morning so he could meet                 

his daughters and then he would show him even more interesting things. 

Each of them got into his aerotrain as the airships beat their wings. Night had               

descended over Edenia, though it was a bright night, the sky illuminated by the stars               

and the streets by the day-floodlights. The avenues and squares were full of people,              

young and old; people greeting the Queen of the Night, people dreaming, people loving.              

A blessing rested over Edenia—one made by God the Creator over the approaching             

lovely blue summer’s night in Edenia, verdant and full of life. 
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12. 

 

Night departed. 

Dawn. The eastern sky reddened, first as rosy as the cheeks of a little child, then                

violet. Zalmen Kindishman was already up; he was not generally accustomed to sleeping             

late. He had just taken his bath, done his daily calisthenics, put on his dressing gown,                

and walked over to the window that had remained open all night, which was how for                

many years now he had taken to sleeping. 

The dawn air was cool and fresh. A light godsent rain had driven off the nighttime                

air, drops of rain lying on every tree like golden tears. The songbird in his room’s clock                 

had sung its song six times, letting him know that it was six o’clock. He stood there                 

watching the quiet, sleeping street; hushed, silent, no street noise, no buses, no             

aerotrains—everyone sleeping and dreaming. 

Zalmen had been unable to fall asleep, all of the day’s images—Freedom Square,             

the monuments, the marching children—weaving together into a single fantastical          

tableau that kept him from sleeping. It had been a long time since his spirit and                

imagination had worked as tumultuously as that night: now he was in Jaffa, now in               

Egypt, now St. Thomas, and now on the Corsican isles. He tossed and turned all night                

long, back and forth till after midnight when he only barely fell asleep. 

 

* 

 

Zalmen Kindishman stood at the window, his dressing gown falling open, his            

neck bare. He felt quite good after the morning bath he had just taken in his room,                 

which had been appointed with the utmost comfort. Standing motionless, leaning on the             

window railing, he was thinking about that hot eastern country, the country where a              

number of his people led an independent existence, living on their own land, plowing              

their own fields, harvesting their own grapes from their own vineyards. And yet here he               

felt better. He was reminded of a passage in the Talmud that he had once studied in his                  

youth: “There will come a time when the Land of Israel will be scattered; wherever Jews                

will be—that is the Land of Israel.” 

“Yes,” he agreed with himself. “Here is not the Land of Israel, since I can drink                

Gafniah wine, study in my own language in my own schools, build a life according to                

how I understand it, and feel no pressure from that handful of oppressors who still               

tenaciously hold the shackles over all the working people in Palestine…” He went on              

thinking in the early morning when all of a sudden what did he see? Who was watching                 

him from the window opposite? 

“Could it be a dream? No!” He rubbed his eyes and felt his solid white neck—yes,                

he was awake, and what he was seeing was real. 

“But who is she? Where have I seen that all too familiar face?” 

He hadn't been to Edenia in twenty-five years, or even anywhere abroad, but that              

face was still so familiar to him! He concentrated all his thoughts on that one spot. Who                 

was this woman, up as early as he, standing there staring at the open window? In vain                 

he searched and rifled through his memory trying to remember where he had seen that               
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image before. But to no avail. Not one woman he had met or become acquainted with on                 

his travels at all resembled the sphinx standing in that open window in a dull-blue               

morning robe.He stared relentlessly, trying to see more clearly and make out the lines              

and contours of her face and body. Medium height, blonde, her dark eyes deeply brown               

like ripe cherries, a shapely, round, dark bronze neck, and her shoulders bare. She              

looked somewhat like a Spaniardess, and he would have believed she was a daughter of               

the old Marranos. The more she stood and stared the more familiar he became with her. 

But still, where had he seen her? 

At seven o’clock the autotelephotophone started ringing. He walked over to the            

machine and ordered breakfast. When breakfast arrived it was accompanied by a small             

ivory salver on which lay a note written on the green leaf of a tree. The note began:                  

“Unknown and yet familiar friend!” 

He gave a start reading just the beginning of the note. He walked over to the                

window, but the figure had disappeared. He continued reading: 

 

If I am not mistaken your family name is Kindishman. You are from Lithuania.              

You are the one I used to dream about. If you give me a sign with your finger at                   

the window, or push the buttons “N” and “B” I will explain. I am waiting by the                 

telephone desk. 

— your Naomi 

 

Kindishman paced his room in astonishment, thinking “Who could this Naomi           

be?” He hastily pushed the buttons “N” and “B.” He then heard melodic voice that was                

so lovely and familiar that it somehow reminded him of his long vanished youth. 

“Naomi, who are you?” 

“I’ll come to you,” came the response. “I’m coming.” 

She didn’t enter the customary way, through the door; rather, he heard a             

humming similar to the one the aerotrain made the day before, but now it was               

somewhat different, as if a butterfly had flown into his room. He watched her with               

astonishment as she spoke, enunciating each word. 

“Kindishman, isn’t it?, Zalmen, born in Lithuania. Is that you?” 

“Yes, it’s me!” Zalmen answered, in utter confusion. She gave him a kiss on his               

high smooth forehead and continued, “I’m the one whose window you used to walk back               

and forth in front of thirty-five years ago, but whose name you never spoke. I would                

stand by my window, playing with my long blonde braid and watch how in winter you’d                

wander back and forth on those frosty nights like a night sentry. The electric lamp by                

our house would shed its beams, as pale as moonlight, on your wan face. I am that                 

Naomi.” 

Kindishman lowered his head. 

“You’re Naomi, from Synagogue Lane. That Naomi. Is it possible? But you’re still             

so young! In the full flush of beauty!” 

“Yes, it’s me.” 

She took his hand and led him, the way one does a small child, to the soft plush                  

sofa. After a minute’s silence she took something from her bosom. 
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“You see,” she said to him, “here at my breast I’ve carried you for thirty-five               

years. I didn’t believe you were alive; I couldn’t have hoped to meet you again. But that                 

poem of yours that you sang to me so long ago, I still have it. Every morning when I                   

open my eyes, it is my prayer. Every night when I lay down in bed, it is my bedtime                   

benediction. Here, read it.” 

She handed him a folded piece of shiny, fragrant paper. The sheet was torn from               

an old journal in which one of his first youthful poems had been published. 

 

Does she know of that lad, pale and discreet, 

Who loves her naively? For her I would die. 

Does she know of that lad who wanders the streets, 

Who lovingly kisses the sill of her door? 

 

“Yes, I knew,” she went on, her slender, delicate fingers caressing his beautiful             

graying hair. “Yes, I knew of your love. And my love for you was too intense to reveal to                   

you. True love is the one that burns to ash, afflicting the heart, the soul—yours as well as                  

mine. So I loved and suffered.” 

“What, you never married?” he asked her all at once. 

“No,” she answered firmly. “I reserved my love only for you. And if it was not my                 

destiny to grant my love to you, then there would be one alone who would receive                

it—grim death. But my heart told me: You are like the bird who left its nest and was                  

matched with another mate and everything seemed fine. But no, it would find its ‘she’               

again. And now you have come.” 

Kindishman sat as before, his head hung low, thinking: “Can it really be true? She               

is Naomi? Naomi? Proud Naomi?” 

“Yes, it’s me!” she exclaimed, embracing him tightly. “It’s me, and if that’s not              

enough to prove it, here’s more proof!” 

She swiftly unfastened her robe revealing her alabaster breasts, full, proud, like            

an eighteen-year-old princess. “Here, read what is engraved on my heart!” 

He could not believe his eyes. In the very middle of her chest he read: Zalmen                

Kindishman 1909 Lithuania. 
He fell upon her hot, heaving chest; she lay his head on her breast, her bare arms                 

embracing him, kissing him for a long, long time… 

 

* 

 

Zalmen Kindishman’s gray head lay on Naomi’s breast as she kissed him            

unceasingly. He sobbed like a little child. 

After a long, tranquil, healthy, normal life to have such a disruption, such an              

inner shock made him now burst into sobs, crying endlessly like a little child as he                

kissed her body, her chest, her breasts, her neck, kissing and crying. 

“Why are you crying?” she asked after a long silence. 

“This happiness is too strong, the wine too sparkling. I am afraid that now the               

final hour of my life will ring, because an Indian sorceress once told me: ‘You shall                

wander the world, you shall wander much and long. You shall come to a land of eternal                 
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light, and there shall be shown to you true happiness, the happiness called love. The first                

day you will be overwhelmed by that love. The next day it will intoxicate you. The third                 

day you will weep from joy, your happiness will be boundless. Day and night that               

happiness will hold you in its arms, and that happiness will have blonde locks and eyes                

as dark as night. And on the fourth day she will give you a kiss; it will be the kiss of                     

death. Both of you, naked, embracing one another, will die with love’s kiss…’ That’s what               

the Indian sorceress Saka-siki told me.” 

She sbruptly tore herself from his arms and spoke as if answering someone, “I’m              

coming right away.” She put on her wings and flew off like a butterfly through the open                 

window. Though she had already gone, the beating of the wings could still be heard. 

And Kindishman was left alone. 

He sat down in the rocking chair by the window. The day, the noisy day, was in                 

full swing. Up in the sky the airships were flying and down below on the ground the                 

buses, cars, and streetcars sped ceaselessly, one after another. He tried to recall what              

had happened to him. But he was utterly incapable of understanding it. Could it have               

been a dream? No, the room was still redolent of her fragrance, of her fresh girlish scent.                 

It was her, Naomi! 

But where was she now? Why had she left so suddenly? And to whom had she                

gone? These thoughts plagued him, but he was snapped out of that spiritual disquiet by               

the telephone, which had lit up and started to speak. 

“Friend Kindishman?” 

“Yes. Who’s speaking?” 

“Chana Yugendboym.” 

“How are you my dear? Good morning to you and yours.” 

“Good morning. Why are you not here yet? What’s kept you from coming? After              

you promised our father last night we’ve been waiting for you. You’re coming straight              

away, right?” 

“I’m leaving right now, my dear Chana.” 

He got up from the chair and decided to go to his friend Yugendboym’s. They had                

enjoyed such a pleasant day yesterday. But now another question confronted him.            

Should he mention Naomi’s visit or should he put it off for another time? 

“For another time!” he concluded. He left his room and sat in the elevator down               

to the street.  
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13. 

 

“How happy we are to meet you!” Yugendboym’s daughters greeted Kindishman. “We’ve            

been waiting for you all morning.” 

Kindishman was in a cheerful mood. He told them stories about life in Palestine              

and showed them all kinds of games from the lands of the East. They went out into the                  

garden. Yugendboym’s girls—eighteen-year-old Chana and her elder sister Judith—took         

him impishly by the arm and they all plopped down on the green grass. Chana began: 

“Friend Kindishman! Lying here on the green, fresh grass, tell us something of             

your youth. After all, life was completely different when you were young. And what’s              

more, dad has always told us such interesting things about you it would be utterly               

ridiculous if you had nothing to tell us.” 

“Absolutely,” added Yehudit. 

Kindishman’s heart shuddered at the mention of the word “youth,” and he grew             

sad. Chana and Judith were surprised to observe the change that came over             

Kindishman’s face, as he grew more and more pale. 

“What’s wrong?” the two of them asked, terrified. 

“Nothing, my dear friends. Let’s go to the Green Garden,” he said softly. They got               

up, but Kindishman wearily remained lying on the grass. 

“Leave me alone for a bit,” he murmured. 

They left him on his green bedding and entered the branch-covered           

summerhouse, or “bower,” discomfited by Kindishman’s recent mood. 

They sat there for a while. The bower had always had a small library of “garden                

literature,” as it was called, light stories, material for recitation. There was also a piano               

for playing the loveliest musical pieces. Chana started playing Einhorn’s Sonnets. 
Kindishman got up, his former good spirits returning. He walked into the bower             

and sat down next to Yehudit. He sat listening to Einhorn’s Sonnets and his soul grew                

calm. 

“Oh, what a lovely poet he is!” Judith said. “He is my favorite poet. Is he still                 

alive?” 

“Yes, he’s now in Palestine. They’re putting on a production of a new opera of his,                

The Lithuanian Daughter, with his words and music by the composer Acharonson. I got              

to meet him before I left.” 

“You know what,” Chana, the younger sister, spoke up. “Let’s take our guest to              

Professor Schwarzwald’s lecture at the university today.” 

“Whose lecture?” Kindishman asked. 

“Professor Shimon Schwarzwald. He is our most beloved lecturer. His lectures on            

Jewish literature are essays.” 

“Professor Schwarzwald? He must be about sixty, right?” 

“Yes,” Chana replied. “Do you know him?” 

“He’s one of my old friends. At the same time I met your father I also got to know                   

the young and talented Schwarzwald. Might I know whom he is going to be speaking               

about today?” 
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“Of course. Today is going to be a very interesting topic: ‘The great Peretz and               

how his contemporaries understood him.’” 

“Yes, and you know what?” Kindishman interrupted. “We still haven’t been to the             

Peretz monument. It would be the greatest injustice to be in Edenia for two days already                

and not to have visited the monument to our great national genius, Yitshak Leybush              

Peretz.” 

At that moment Yugendboym came in. 

“Now, my friend,” he turned to Kindishman, “I’m all free and ready. We can              

continue our unfinished city excursion from yesterday.” 

“Friend Kindishman wants to go to Peretz Street, to the Peretz monument,”            

Chana replied to her father. 

“Capital!” Yugendboym agreed, and the whole little family rose and decided to            

head to the Peretz monument. 

 

* 

 

Kindishman stood in front of the bronze statue of Peretz, his eyes buried in the               

profound, wise, and prophetic visage, which so many years earlier had foreseen what             

Kindishman’s eyes now witnessed. 

He read the motto inscribed on the monument: 

 

Light and Knowledge—Spirit and Beauty, 

If not higher. 
— Y. L. Peretz 

 

He bowed low, and stood like that for a long while. His walking companions,              

Yugendboym and his daughters, observed his innocence in astonishment. He was so            

deeply lost in thought. 

“What are you thinking about, my friend?” Yugendboym interrupted his          

thoughts. 

“Yes, there’s quite a lot to think about,” he answered and then began to tell a                

story. 

“It was a long time ago. That one there looking out with his wide, aquiline face,                

his right hand shading his eyes as he stares off into the vast horizon—it was back when                 

he was still alive. He was invited to the great capital F—— to give a reading of his work.                   

He came by train. In a large beautiful hall he read his Hasidic stories, those artistic                

pearls that even the most modern among us in the schools in Palestine still read and                

teach to our children. He read the first story to a packed house. By the second story the                  

hall was already half empty. And by the third only a few of his intimate friends and                 

admirers were left. Then he started spinning a tale. This tale was about a golden future,                

whose meaning was felt and understood only by him and the few who heard it.” 

“Were people so uncouth back then that hearing him read his brilliant stories,             

from his own mouth, they could just leave the hall?” Yugendboym’s daughters asked             

incredulously. 
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“Unfortunately, yes. There were such people, and at that time they were in the              

majority.” 

“The clock says it’s one. It’s time to head to the university for the lecture,” Chana                

and Judith said to Kindishman. “Let’s go. You’ll get to see your old friend, and you’ll get                 

to see the youth filling up the large university auditorium, not to hear Peretz              

himself—unfortunately we’re too late for that—but to hear about him. When there’s a             

reading, that too is a holiday for us. And especially when it’s our beloved Professor               

Schwarzwald doing the reading.” 

They got on the bus, the four of them taking their seats and calling for the Jewish                 

University in the cultural district. 

They arrived at a large, tall building made of concrete and marble. It was built in                

an old Jewish style, with two columns, and above the columns antique Oriental carvings,              

which in lively, radiant letters read: 

 

Jewish University 

Built by the Community. 
 

They entered the packed auditorium. Male and female students filled the large            

hall with the glass roof. They entered between the two columns. He caught names well               

known to him. Here a group of students were debating the symbols from Peretz, while               

here, sitting in their seats, Kindishman, Yugendboym, and his daughters were listening            

in on the conversation of those sitting nearby. 

“And I’m telling you,” said one lovely brunette, heated and impassioned, to her             

girl friend, “Weissenberg’s dramas are like chiseled sculptures. They have none of the             

light childishness of Asch. And that’s why I say that Asch is a storyteller, a painter, but                 

no dramatist. But I’m not talking about the young ones, like Feldman, Blimling, Leah              

Levinsky and the whole young school.” 

“I don’t agree,” the other girl replied. “Asch’s merits are immense. Just read the              

24th volume of Dr. Ellison where he presents his overview ‘Fifty Years of Asch’s Work’               

and you’ll see that despite the fact that he is not one of his disciples and differs                 

significantly from Schwarzwald, he nevertheless finds that after Peretz, Asch occupies           

the most important place in the literature. But I’m not talking about that young brilliant               

Blimling. We still can’t judge him.” 

“Ruth, have you read it?” said an excited eighteen-year-old young man, running            

up to the censorious, darkly charming girl. “Have you read Blimling’s new long poem in               

Waterfall?” 

“No.” 

“It’s outstanding. Come over to my place this evening and I’ll give you the latest               

issue of Waterfall.” 

There was a hum and a commotion as all those assembled who were milling              

about the hall returned to their seats. A man ascended the dais. He was of average                

height with gold-rimmed glasses, long hair, its many locks hanging down, and dressed             

in a white waistcoat. A hush descended over the thousand-headed mass of youth. He              

began his lecture on the great Peretz. Professor Schwarzwald, the darling of young             

Jewish Edenia. 
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* 

 

He finished his reading to thunderous applause. They hoisted him up with their             

hands. The air was full of flowers thrown by the female students at their beloved               

professor. The hall echoed with cheers: 

Long live the great, rich Jewish culture! 

Long may he live in our memory, our national genius Peretz! 

Long live Schwarzwald! Hooray! Hooray! Hooray! 

The cheers resounded in the street outside the university. 

It was getting on toward evening. They all left University Street and found             

themselves not far from Tower Square, which Yugendboym had told him about as they              

sat in his room in the Freefolk. 

“That’ll be enough for today,” Kindishman turned to his friend. “Too much            

happiness to absorb in one day.” 

His eyes filled with tears. They were tears of joy from all that he had seen both                 

inside the university and outside. 

“Tomorrow, my friends, let’s visit Tower Square.” 

“Well, if that is what friend Kindishman prefers, we’ll put it off till tomorrow.” 

 

* 

 

Kindishman returned to his room where he was seized by a deep longing to see               

Naomi. He walked over to the window. He was hoping he might meet her again. But in                 

vain. He stood there for a long time and no one appeared. He went to the machine as he                   

remembered that she had told him to press “N” and “B”, which he did. But no one                 

answered. He grew restless and finally decided to go the Tower Square that evening,              

thinking he might meet her there. 

 

* 

 

On the corner of Shevchenko Street he boarded a "roof-tram" for speeding over             

the buildings' roofs and arrived at Edenia Tower. First he went to the library where he                

read his old, beloved Schopenhauer. Then he went to the garden. He very much wanted               

to meet Naomi, but not only did he not meet her, but actually there were no women                 

there at all that day. He walked from the library over to the Art Museum and studied the                  

plaster sculptures of Kritzenstein, Lisi-tsiki, Rosa Feingold. He walked up to the last,             

highest stair, closed the door behind him, and for a long, long time watched and               

watched, and thought and thought, and contemplated… 
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14. 

 

One day passed, then another, and Kindishman was nowhere to be found. Naomi had              

been to his room more than once, but she didn’t find him. Yugendboym and his family                

were very surprised that he hadn’t come to visit for that many days. Their surprise               

changed to serious concern. They contacted all the public institutions. No answer.            

Would he have left without saying goodbye? It wasn’t possible. He was too             

well-mannered to leave without telling anyone. A sadness took over Yugendboym’s           

home. They all felt something oppressive on their souls. A concealed dread lay over              

everyone’s face, Yugendboym as well as his daughters. 

All of a sudden, one evening, the telephone desk lit up. Yugendboym sat down at               

the machine, his hand and voice trembling. He felt his heart warning him that he was                

about to be given bad news. A voice from the central community: 

“Today at 7 in the evening, at sunset, there was found dead in the garden of                

Edenia Tower a young man in his mid-forties with dark, graying hair, and a smoothly               

shaved face. In the briefcase he had with him was the following calling card: 

 

Zalmen Kindishman 

Chairman of the Global Statistical Commission 

 

Further investigation turned up your address. There were also many papers and            

manuscripts. Come right away to the Community Council, Department of Statistics for            

Births and Deaths. The cremation will take place tomorrow at 11 o’clock in the              

morning.” 

Everyone in the house was standing by the machine, watching the pallor that             

came over their father’s face. They understood that something terrible had happened.            

They stood trembling like autumn leaves. Yugendboym fell into the chair, hardly able to              

answer his daughters’ questions. 

“Yes, Kindishman is dead.” 

And someone added: “Even in the city of the future, death will take his own…” 

 

 

Kharkov, 1918. 
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  אין דער צוקונֿפט־שטָאט עדעניַא
 
 
I 

 
 אין דעם גרעסטן, שענסטן הָאטעל, „ֿפרַײֿפָאלק“, אין „עדעניַא“ איז געזעסן אין זַײן צימער אויֿפן 22סטן שטָאק ַא

 יונגער־מַאן ֿפון מיטעלער הייך, דער ּפנים גלַאט גערַאזירט, די הָאר ֿפון קָאּפ שוין גרוילעך, זַײן בליק ַא מונטערער,
 ַא זיכערער. נָאכן אויסזען הָאט מען אים געקענט געבן ניט מער ווי 40 יָאר, נָאר אין אמתן איז ער שוין געווען ֿפיל

 עלטער, ַאריבער 50.
 ער איז געזעסן נעבן שרַײבטיש, אין ַא וויגשטול, געהַאלטן דעם דרָאטלָאזן „טעלעֿפָאן־ביכל“, ַא קוק געטָאן,

 געבלעטערט די ֿפָאדערשטע בלעטער ווּו ס׳איז געווען בַאשריבן די טעכניק ֿפון רעדן. ער הָאט געענדיקט לייענען,
 איז צו צום ֿפענצטערווַאנט, געבליבן ַא ווַײלע שטיין ַארויסקוקנדיק אויֿפן גַאס. אויף זַײן געזיכט הָאט זיך בַאוויזן ַא

 צוֿפרידענער, קינדערשער שמייכל. עס איז קענטיק געווען, ַאז ער לעבט איצט איבער איינע ֿפון די ֿפריידיקסטע
 מינוטן זַײנע. ער הָאט זיך אויף ַא ווַײלע ֿפַארקלערט, ווי זיך וועלנדיק עמעצן ָאדער עּפעס ווָאס וויכטיקס דערמָאנען,

 ענדלעך הָאט ער זיך ַא כַאּפ געטָאן, צוגעגַאנגען צוריק צום שרַײבטיש, ווידער גענומען בלעטערן דעם
 טעלעֿפָאן־ביכל און געֿפינענדיק דעם וועמען ער הָאט געזוכט הָאט ער זיך ניט געקענט אַײנהַאלטן ֿפון ֿפרייד און

 ֿפַאר זיך ַאליין אויסגערוֿפן:
 – יָא, דָאס איז ער, מַײן ַאלטער גוטער־ֿפרַײנד יוגענדבוים! –

 ער הָאט אויֿפן שרַײבטיש געמַאכט ַאזוי ווי ֿפיגורן מיט די ֿפינגער און עס הָאט זיך ָאנגעהויבן דער געשּפרעך.
 – טעלעֿפָאן־צענטער? –

 – יָא, מַײן ֿפרַײנד, ווָאס ֿפַארלַאנגען זיי?
 – י. מ. נ. 4! –

 – גלַײך, מַײן ֿפרַײנד.
 ּפויזע.

 – איך הער, ווער רעדט?
 – ֿפרַײנד יוגענדבוים?

 – יָא איך. ווער ֿפרעגט?
 – אַײער ַאלטער, ַאמָאליקער גוטער־ֿפרַײנד און חֿבר זלמן קינדישמַאן. געדענקט איר אים?

 ּפויזע.
 – זלמן קינדישמַאן? – טַאקע? זלמן קינדישמַאן, איז עס מעגלעך? ווּו זַײט איר? ווּו געֿפינט איר זיך?

 – הָאטעל „ֿפרַײֿפָאלק“ אויף גָאגָאל־גַאס.
 – ווי, אויף „שלום־עליכם“־גַאס?

 – יָא, יָא, ַאנטשולדיקט מיר, כ׳הָאב מיך דערמָאנט דעם נָאמען ֿפון ַא מָאל מיט 25 יָאר צוריק.
 – ַאך, ווי מיר ֿפרייט. איך קום גלַײך צו אַײך, הָאטעל „ֿפרַײֿפָאלק“, שלום־עליכם־גַאס 850?

 – יָא, דַאכט זיך, הָאטעל „ֿפרַײֿפָאלק“, צימער 101, ווינדע 7.
 – צום גיכן זען זיך.
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 – צום ווידערזען.
 
 

II 
 

 זלמן קינדישמַאן הָאט ֿפון ֿפרייד ניט געווּוסט ווָאס צו טָאן. ער הָאט ָאנגעהויבן ּפשוט צו טַאנצן איבערן צימער. זַײן
 בליק הָאט זיך ָאּפגעשטעלט אויֿפן „ַאווטָאטעלעֿפָאטָאֿפָאן“ – דָאס איז געווען ַאזַא מין ַאּפַארַאט ווָאס בַאדינט די

  געסט ֿפולקום ַאנשטָאט ַאמָאליקער בַאדינערשַאֿפט.
 ער איז געשטַאנען בַײם ַאּפַארַאט, געֿפירט מיט די ֿפינגער, הָאט ָאנגעדריקט דָאס ערשטע קנעּפל, נָאך דעם ַא

 צווייטע, ַא דריטע לויט ווי עס איז געווען ָאנגעמערקט אויף דער „ָארדענונגס־קַארטע“ און עס הָאט זיך גלַײך
 דערהערט ַא שטימע:

  – ווָאס ֿפַארלַאנגט דער ֿפרַײנד קינדישמַאן?
 – קען מען גוטן ווַײן בַאקומען?

 – מיטן גרעסטן ֿפַארגעניגן, אויב אַײער ווַײנקַארטע איז נָאך ניט אויסגענוצט.
 דעם געשּפרעך הָאט זלמן קינדישמַאן געֿפירט דורכן „ַאווטָאטעלעֿפָאטָאֿפָאן“, מיינענדיק, ַאז ער רעדט דָאס מיט

 דער ַאדמיניסטרַאציע ֿפון הָאטעל, נָאר ער הָאט ַא טעות געהַאט, אים הָאט ָאּפגעענטֿפערט דער ַאּפַארַאט וועלכער
 ֿפלעגט אין איין צַײט ֿפָאטָאגרַאֿפירן דעם גַאסט, אויסוויילן דָאס ווָאס דער גַאסט בַאשטעלט און אויטָאמַאטיש

 צושטעלן דורך די בַאדינונגס־רערן, ַאזוי ּפינקטלעך ווי ַא מָאל ֿפונעם טרַײסטן דינער.
 זלמן קינדישמַאן הָאט גענומען בַאטרַאכטן די בַאקומענע צוויי לָאגעלעך ווַײן. ער הָאט איבערגעלייענט דָאס

 בַאלויכטענע ֿפון ַא בַאהַאלטן, ֿפַאר אים אומֿפַארשטענדלעך, עלעקטריש ֿפַײערל:
 „ווַײן־ברויערַײ „גֿפניה“ – עטווָאס נידעריקער – די טרויבן זַײנען „ֿפון די קהלשע ווַײנגערטנער ֿפון אוקרַאִינע און

 מָאלדַאוויע“.
 ער הָאט ניט בַאוויזן איבערלייענען דָאס בַאלויכטענע אויֿפן צווייטן לָאגעלע, ווי עמעץ הָאט ָאנגעקלַאּפט אין טיר.

 – ַארַײן.
 עס הָאט זיך די טיר געעֿפנט און ֿפַאר אים איז געשטַאנען ַא מַאן ֿפון עטווָאס העכער ֿפון מיטעלן ווּוקס מיט ַא

 גרוי־שווַארצלעכן בערדל, ַא קלוג סימּפַאטיש געזיכט, אין ברילן. דער ַארַײנגעקומענער איז געבליבן שטיין ַא ווַײלע,
 ַארומגעקוקט זיך, אויסגעווישט די ברילן. קינדישמַאן איז אים ַאנטקעגנגעקומען, ענדלעך זַײנען זיי איינע אויף די

 ַאנדערע אויֿפן הַאלדז ַארויֿפגעֿפַאלן, זיך ברידערלעך צעקושט און זיך ַאוועקגעזעצט אויֿפן ברייטן ווייכן ֿפָאטעלשטול
 ווּו ער הָאט זיך ֿפרִיער געוויגט.

 ַא ֿפריידֿפולע, ניט לַאנג דויערנדיקע ּפויזע.
 – נו, ווָאס מַאכסטו?
 – ווָאס מַאכסט דו?

 – ָאט זעסט דָאך, גערַײזט, געווַאנדערט איבער דער גרויסער וועלט, געווען אין ַאֿפריקע, ַאמעריקע, יַאּפָאניע, קיטַײ,
 ַארגענטינע, ברַאזיליען און ּפַאלעסטינע.

 – אויך דָארט? נו, ווי איז דָארט, אין אונדזער לַאנד? אין ּפַאלעסטינע?
 – דָארטן איז ווי אומעטום, ס׳איז דָא גֿבירים, און ס׳איז דָא קבצנים.

 – ווי? – הָאט זיך ניט געקענט אַײנהַאלטן יוגענדבוים – בַײ אַײך, דָאס הייסט, בַײ אונדז דָארט אין ּפַאלעסטינע איז
 נָאך ניט אַײנגעֿפירט די נַײע ָארדענונג?

 – צום בַאדויערן, ניין. און דערום קומט דָארט זייער ָאֿפט ֿפָאר רעווָאלוציעס, אויֿפשטַאנדן, שטרַײקן, איך הָאב די
 לעצטע ּפָאר יָאר דָארט געלעבט, די ֿפַאמיליע מַײנע וווינט נָאך איצט אויך דָארט, אין „נָארדיָא“, ַא קליינע

 ּפרָאווינציַאלישע שטָאט, ַארום זעכצן טויזנט יִידישע אַײנוווינער און ַארום דרַײסיק טויזנט ַארַאבער.
 – און ווי איז דָארט דער ַאלגעמיינער צוזַאמענלעבן מיט זיי, מיט די ַארַאבער?
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 – ניט ווָאס בַאזונדערס, נָאר דערצייל בעסער דו, ווָאס הערט זיך בַײ אַײך, דו קענסט זיך ניט ֿפָארשטעלן מַײן
  ֿפרייד, ווָאס מיר איז בַאשערט זיך נָאך מיט דיר צונויֿפטרעֿפן.

 – ַאך, וויֿפל הָאב איך מי ָאנגעווענדט צו דערגיין דַײן ַאדרעס, כ׳הָאב בריוו אין ַאלע ֿפַארשידנסטע רעדַאקציעס
 געשיקט, און ווי אין ווַאסער ביסטו ַארַײן. קיין ענטֿפער בַאקומען, נָאר גָאט צו דַאנקען, ווָאס דו לעבסט. ווָאס מַאכט

 דַײן ֿפרוי, דַײנע קינדער?
 – מַײן ֿפרוי – איך דַאנק – זי איז געזונט. דו ווייסט דָאך ֿפון ַא מָאל, אויב דו געדענקסט, ַאז ווי נָאר עס הָאט זיך

 ָאנגעהויבן די איבערווַאנדערונג אין ּפַאלעסטינע איז זי צוגעשטַאנען מיר זָאלן ַאהין ַאריבערֿפָארן. איצט איז זי דָארט
 ֿפַארווַאלטערין ֿפון דער צענטרַאלער ַארבעטער־ביבליָאטעק אויֿפן נָאמען ֿפון מָאריס רָאזענֿפעלד. מַײן זון

 געדענקסטו דָאך? – דער קליינער שלמהלע, וועלכן דו הָאסט ליב געהַאט הערן זַײנע קינדערלידער זינגען, ער איז
 איצט ּפריווַאט־דָאצענט אין „זשיטלָאווסקי־אוניווערסיטעט“, דָאס איז ַא הויכשול ֿפַאר ֿפילָאסָאֿפיע און עקָאנָאמיק.
 דערצו איז ער הויּפט־רעדַאקטָאר ֿפון ליטערַאריש־קינסטלערישן חודש־זשורנַאל אין יִידיש „ווָארט און געדַאנק“.

 – איז דָארט דען יִידיש ָאנערקענט ַאלס רעכטלעכע שּפרַאך ווי דָא בַײ אונדז, און הָאט זי ַאזַא ֿפַארשּפרייטונג ווי בַײ
 אונדז?

 – יָא, די גַאנצע ַארבעטערשַאֿפט און דער המון בַאנוצט נָאך אויך איצט אומעטום יִידיש. עס קומט ֿפָאר זייער ֿפיל
 קָאנֿפליקטן אויף דעם בָאדן. דו גייסט ַארַײן אויף ּפָאסט, צי אויֿפן ווָאקזַאל, דו בעטסט ַא בילעט אויף יִידיש,

 ֿפַארקרימט דער קַאסיר דעם נָאז און ענטֿפערט דיר ניט. נָאר ווָאס ווַײטער ַאלץ עקשנותדיקער איז דער קַאמף
 געווָארן און די ברייטע ֿפָאלקסמַאסן הָאבן זייערע קינדער־גערטנער, שולן און זָאגַאר אוניווערסיטעטן יִידישע, ניט

 העברעִישע, ָאנגעהויבן בויען, און זיי הָאבן ַא גרויסן דערֿפָאלג.
 – ַאך, ווי מיר ֿפרייט די איינצלהייטן – הָאט זיך ָאּפגערוֿפן יוגענדבוים, נו און דַײן זון מוז געוויס זַײן איינער ֿפון די

 קעמֿפער.
 – דו ֿפַארשטייסט דָאך, דער „זשיטלָאווסקי־אוניווערסיטעט“, דָארט ווערן ַאלע לעקציעס אויף יִידיש געלעזן און, ניט

 קוקנדיק ווָאס די דָארטיקע קהילה גיט אויף דעם קיין געלט ניט, דָאך איז ער שענער און רַײכער אויסגעשטַאט ווי
 זייערע „מַארמָארעק“־ און „ווָאלֿפסָאן“־אוניווערסיטעטן. איבער הויּפט בַאזוכן דעם נַײעם אוניווערסיטעט אויף

 „זשיטלָאווסקיס“ נָאמען די נַײ־ָאנגעקומענע ֿפון אוקרַאִינע, מָאלדַאוויע, גרוזיע, דַאגעסטַאנער און דָאנער רעּפובליקן;
 ֿפון ליטע, ּפוילן און גַאליציען – דָאס זַײנען יענע, וועלכע גייען אין די רעגירונגס־שולן און ־אוניווערסיטעטן.

 – מַײן זונס שילער הָאבן זיך מיר ַאזוי ֿפיל אינטערעסַאנטס ָאנגעדערציילט ֿפון אַײער לעבן – הָאט קינדישמַאן
 ווַײטער ֿפָארגעזעצט – ַאז איך הָאב ַאן איבעריקן טָאג ניט געקענט אַײנזיצן און געמוזט קומען ַאהער צו ֿפָארן, זען

 ווי זעט אויס די גַאס, די שטָאט, וועלכע מיט 25 יָאר צוריק הָאט זי אונדזער שּפרַאך ניט ֿפַארשטַאנען, וועלכע הָאט
 ֿפון אונדז געלַאכט, געשּפָאט, און איצט בין איך געקומען ַאהער.

 
 

III 
 

 זלמן הָאט געעֿפנט די ֿפלַאש ווַײן, ָאנגעגָאסן די ּכוסות, אויסגעטרונקען ֿפַאר די ַאמָאליקע יונגע יָארן, ֿפַאר דער
 צוקונֿפט און אויך ֿפַאר דער קעגנווַארט.

 – איך בין דָאך ֿפָארזיצנדער ֿפון דער ַאלוועלטלעכער סטַאטיסטישער קָאמיסיע – הָאט ווידער ָאנגעהויבן קינדישמַאן
 – און וועגן דעם טַאקע הָאב איך ַא מיסיע אויסצוֿפָארשן דעם ווּוקס און ֿפָארשריט ֿפון די יִידן ֿפון חוץ־לָארץ, וועלכע

 לעבן אין אוקרַאִינע, מָאלדַאוויע, גרוזיע און דַאגעסטַאנער רעּפובליקן, און איך קען דיר זָאגן, זַײנענדיק גוט בַאקַאנט
 מיט דער ַאלגעמיינער יִידישער לַאגע אין דער גַאנצער וועלט, ַאז מיר קענען טרינקען אויך ֿפַאר דער הערלעכער

 קעגנווַארט אונדזערער, נעם די ֿפַאראייניקטע שטַאטן ֿפון דַײטשלַאנד, רָאמַאניע, ַאנגלָא־סַאקסָאניע און ַאמעריקע,
 ווָאס ֿפַאר ַא געזונט לעבן עס איז אויסגעווַאקסן ֿפון דעם ַאמָאליקן אַײנגעווַאנדערטן יִידנטום. די נַאציָאנַאלע

 ֿפַארזַאמלונגען די יִידישע ַארבעטן דָארט זייער ֿפלַײסיק, ַאז די ּפַאלעסטינישע „ּכנסת־הגדולה“ קען זיך ַא מוסטער
  ַארָאּפנעמען.
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 – און ווָאס בַײ אונדז? – הָאט אים איבערגעשלָאגן יוגענדבוים – ָאט הָאט איצט אונדזער סיים ָאנגענומען דעם
 געזעץ־ּפרָאיעקט וועגן „עלטערשוץ“, ד״ה ַאז יעדער ווער עס ווערט ַאלט 55 יָאר בַאקומט ער ֿפון דער קהילה זַײן
 שטענדיקע „לעבנס־קַארטע“, ווערנדיק בַאֿפרַײט אין דער זעלבער צַײט ֿפון דער „ַארבעטסֿפליכט“ ווָאס ליגט אויף

 יעדן בירגער ַאלט ווערנדיק 18 יָאר.
 די „שטענדיקע לעבנס־קַארטע“ גיט דָאס רעכט ֿפרַײ אומעטום צו רַײזן, געניסן ֿפון ַאלע גוטסקייטן, ווָאס דער

 שעֿפערישער מענטשלעכער געדַאנק הָאט ֿפַאר דער לעצטער צַײט דערֿפונדן. דער ערדישער גן־עדן הייבט זיך ָאן
 ֿפַארן מענטשן דַאן ווען ער הָאט דעם גַאנצן לעבן געגעבן דער מענטשהייט, און אויך דַאן ווען די ֿפיזישע קרעֿפטן

 הייבן ָאן צו גיין צוריק, גיט אים די געזעלשַאֿפט ָאּפ איר בַאצָאלטס ֿפַאר זַײן ֿפיליָאריקער מי.
 זיי זַײנען געזעסן, יוגענדבוים הָאט דערציילט און דערציילט…

 קינדישמַאן איז שיּכור געווָארן, אים הָאט דער קָאּפ ָאנגעהויבן דרייען, נָאר ניט ֿפון דעם ווַײן, ווָאס ער הָאט
 געטרונקען, נָאר ֿפון ַאלץ דָאס, ווָאס יוגענדבוים הָאט אים ָאנגעדערציילט. עס איז ֿפַאר אים אויֿפגעשטַאנען דער

 קָאנטרַאסט ֿפון די ַאמָאליקע יָארן, ווען זיי ביידע הָאבן ַא מָאל אין גרויסן שטָאטגָארטן, אויף ַא בַאן ערגעץ
 ווַײט־ווַײט, ָאן ַא זַײט, ַאז קיינער זָאל ניט בַאמערקן, ניט איין נַאכט איבערגענעכטיקט, ווַײל אין קיין הָאטעל הָאט

 מען זיי ַאלס יִידן ניט ַארַײנגעלָאזן.
 – יָא, איך געדענק – הָאט ָאּפגעענטֿפערט יוגענדבוים אויף קינדישמַאנס דערינערונגען, – און דערום ווָאלט איך

 ֿפָארלייגן, ַאזוי ווי אין גַאנצן הָאסטו ווייניק צַײט בַײ אונדז צו ֿפַארווַײלן, קום, איך וועל דיר די שטָאט ווַײזן, וועסט זען
 דעם „גרינגָארטן“, וועסט זען דעם „ֿפרַײהייטסּפלַאץ“, וועגן ווָאס איך הָאב דיר דערציילט.

 – קום מַײן ֿפרַײנד – הָאט געענדיקט יוגענדבוים, זיך אויֿפהייבנדיק ֿפון זַײן ָארט.
 קינדישמַאן הָאט זיך אויך ַאנידערגעשטעלט.

 – יָא, מיר גייען – הָאט ער מיט ֿפַארגעניגן אַײנגעשטימט, און די ביידע ֿפרַײנד זענען ַארויס ֿפון צימער.
 
 
 

IV 
 

 ַארָאּפלָאזנדיק זיך מיט דער 7טער ווינדע ֿפון 22סטן שטָאק ווּו זַײן צימער איז געווען, זַײנען ביידע ֿפרַײנד געבליבן
 שטיין.

 – בַאלד – הָאט דערקלערט יוגענדבוים – קומט דָא ָאן דער „ַאערָאבַאן“, וועלן מיר ַא ֿפָאר טָאן אין „גרינגָארטן“.
 – ווי זָאגסטו? – הָאט ֿפַאראינטערעסירנדיק זיך מיטן נַײעם נָאמען געֿפרעגט קינדישמַאן.

 – אין „גרינגָארטן“. דָאס איז דער נַײסטער טייל ֿפון שטָאט ווּו ס׳איז געווען אין מַײנע צַײטן ֿפעלדער, וועלדער,
 בלָאטעס און גריבער, געדענקסט דָאך, ֿפון יִידישן בית־עולם ָאן.

 – נו, איז דָארט איצט דער שענסטער שטָאטטייל? ַא שיין ָארט אויסגעקליבן לעבן די „טויטן־ערטער“? – הָאט
 אירָאניש אונטערגעשמייכלט קינדישמַאן.

 – זַײ רוִיק, מַײן ֿפרַײנד, קיין „טויטן־ערטער“ עקזיסטירן שוין בַײ אונדז לַאנג ניט.
 – טָא ווּו דען בַאהַאלט איר די מתים? ָאדער אֿפשר איז בַײ אַײך דערֿפונען געווָארן ַא קעגנזעצלעך מיטל ֿפַארן

 מלאך־המוות?
 – לַאך ניט, מַײן ֿפרַײנד, אונדזער „מעדיצינישער אינסטיטוט“ מַאכט שוין אייניקע יָאר ּפרּוווּונגען אויף קרָאליקעס און

 ֿפַארשידענע חיות, ווּו מען שּפריצט ַארַײן ַא סערום די נָאר ווָאס געשטָארבענע ָאדער דערהרגעטע און ֿפון דעם
 לעבן זיי ָאּפ. און ּפרָאֿפעסָאר רַאבינָאוויטש, דער דירעקטָאר ֿפון אינסטיטוט זָאגט אין זַײן זשורנַאל „די געזונטהייט“,

 ַאז ס׳איז מעגלעך, ַאז גָאר אין קורצן וועלן מיר קענען, ווען בַײ ַא מענטשן ענדיקט זיך די יָארן ֿפון ַאלטקייט, אים
 ַארַײנגעבן ַא קינסטלעכע נַײע נשמה, און ער וועט ווידער קענען לעבן. נָאר דערווַײל איז עס נָאך אונטער

 מעדיצינישער עקסּפערימענטור. נָאר דו הָאסט דָאך געֿפרעגט ווּו בַאהַאלטן מיר די מתים וועלכע שטַארבן? – וועל
 איך דיר ענטֿפערן, ַאז דו וועסט מיט מיר זַײן אין „גרינגָארטן“ וועסטו זען ַא שיין 40־עטַאזשיק הויז, דָאס
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 „קרעמַאטָאריום“. דָארט ווערן די מתים ֿפַארברענט און יעדנס ַאש, אונטער ַא געוויסן נומער, געֿפינט זיך אין ַא
 בַאזונדער קעסטל. און דערצו טרעֿפט בַײ אונדז זעלטן יונגע טויטן. דָאס לעבן איז ַאזוי ַאוועקגעשטעלט, ַאז

 שטַארבן שטַארבט מען ֿפון ַאלטקייט, ֿפון שווַאכקייט, ָאבער ניט ֿפון די צוֿפעליקייטן אין די יונגע יָארן, ווי ַא מָאל
 ֿפלעגט זַײן. דער ַאלטער דור שטַארבט ָאּפ, קיין מלחמות איז שוין ַא יָאר איין און צווַאנציק ניט ֿפָארגעקומען, – דעם

 נָאמען מלחמה ווייסן זיי, די יוגנט, נָאר ֿפון דער געשיכטע ווָאס זיי לערנען אין די שולן; אין די ווַײטערדיקע קלַאסן
 ֿפַארנעמט ַא גרויסן ָארט די לערע ֿפון „געזונט־ֿפַארהיטונג“. סַײ בחורים סַײ מיידלעך לערנען אין די עלטערע קלַאסן

 וועגן געשלעכטלעכן לעבן, ניט ווי אין אונדזערע צַײטן, ווען די יוגנט, איידער זי ֿפלעגט גיין חתונה הָאבן, ֿפלעגט זי
 ֿפרִיער ַאלע זומּפן ֿפון לעבן דורכגיין; אין אונדזער צַײט דָא, ווייסט מען ניט ווָאס הייסט ַאזוינס לעבנסזומּפ. ַא מיידל

 אין שול, לערנט צוזַאמען מיט נַאטור־וויסנשַאֿפט, געשיכטע, ליטערַאטור – אויך קָאכקונסט, געשלעכטלעכע
 וויסנשַאֿפט און דערציִונג. און ווָאלטסטו זען אונדזערע יונגע מוטערס, ד״ה אונדזערע קינדער – גַאנץ ַאנדערע ווי די

 ַאמָאליקע וועלכע ֿפלעגן וויסן דעם לעבן, דעם אינטימען לעבן, נָאך די ּפָארנָאגרַאֿפישע רָאמַאנען, ווָאס זיי ֿפלעגן
 בשּתיקה לייענען.

 – דו ווייסט, מַײן ֿפרַײנד – הָאט אים איבערגעשלָאגן קינדישמַאן, – צו ווָאס זָאלן מיר זיך דָא ַארומדרייען אויף צו
 ווַארטן אויֿפן „ַאערָאבַאן“, ווּו די גַאנצע וועג ביזן „גרינגָארטן“ וועלן מיר זען נָאר די לוֿפטּפוסטקייט? נָאמיר בעסער

 צו ֿפוס גיין, אויב ס׳איז ניט צו ווַײט.
 – נָאענט איז דָאס ניט – הָאט ָאּפגעענטֿפערט יוגענדבוים – נָאר דו ביסט גערעכט, ֿפַאר דיר וועט ֿפיל

 אינטערעסַאנטער זַײן צו ֿפוס גיין, וועסטו זען ווָאס הָאט די קהילה דורכגעמַאכט אין ֿפַארלויף ֿפון די לעצטע 25 יָאר.
 – ווָאס עּפעס די קהילה? צי דען נָאר די יִידישע קהילה הָאט דָאס ַאלץ אויסגעבויט? און ַאווּו זַײנען די

 זעלבסט־ֿפַארווַאלטונגען ֿפון די איבעריקע ֿפעלקער? – הָאט געֿפרעגט קינדישמַאן.
 – אונטער דעם ווָארט קהילה – מיין איך טַאקע די ֿפעלקערלעכע זעלבסט־ֿפַארווַאלטונג. דָא בַײ אונדז איז דער

 צונויֿפלעבן ַאזוי רוִיק, ַאזוי קָאנֿפליקטלָאז, ַאז דו קענסט ניט אונטערשיידן און ָאּפטיילן ֿפון איין קהילה, נָאמיר זָאגן
 די יִידישע, ֿפון זָאגַאר די אוקרַאִינישע, וועלכע איז די רעגירנדיקע. יעדע ֿפעלקערלעכע קהילה הָאט דָאס רעכט

 אויסצוַארבעטן איר געזעץ־ּפרָאיעקט, ווָאס ָאנבַאלַאנגט דָאס אויסבעסערן ֿפון שטָאט – ווען עס ווערט ָאנגענומען
 אין אייגענעם רַאט ווערט די רעזָאלוציע מיטן ּפרָאיעקט ַאריבערגעטרָאגן אין צענטרַאלן שטָאטישן רַאט און זי

 שטעלט עס אויף דער ָאּפשטימונג ֿפון ַאלע ֿפעלקער, וועלכע אירע דעּפוטַאטן זַײנען ֿפַארטרָאטן, און בַײ ַא מערהייט
  שטימען ווערט עס ָאנגענומען און גלַײך דורכגעֿפירט אין לעבן.

 – איז הייסט עס, גייען מיר צו ֿפוס, – הָאט זיך ווידער געווענדט קינדישמַאן צו זַײן ֿפרַײנד.
 – ֿפון מַײנט וועגן, ביטע, ָאט וועל איך דיר טַאקע אונטער וועגס הָאבן די געלעגנהייט צו ווַײזן ֿפיל ֿפון אונדזערע

 ֿפַארווירקלעכטע ּפלענער וועלכע ַא דַאנק אונדזער איניציַאטיווע, דער איניציַאטיווע ֿפון דער יִידישער קהילה, איז עס
 אין לעבן ֿפַארווירקלעכט געווָארן.

 
 
 

V 
 

 זיי הָאבן ניט בַאוויזן ָאּפצוגיין קיין רָאג גַאס, זיי זַײנען נָאר געקומען צו „ַא גָארטן־ווינקל“ – ַאזוי הָאבן געהייסן די
 „סקווערן“ וועלכע הָאבן זיך געֿפונען בַײ יעדער ָאנהייב גַאס –, ווי מיט ַא קינדישער נַײגעריקייט הָאט זיך

 קינדישמַאנס בליק ָאּפגעשטעלט אויף ַאלץ דָאס ווָאס ער הָאט דָא דערזען. צו ערשט איז ער צוגעגַאנגען נָאענט צום
 „שלום־עליכם“־דענקמָאל, אין דעם קליינעם מיט בלומען און גרינס בַאצווַײגטן גערטל, איז אין רעכטן צענטער

 געווען ֿפון מרַאמָארנעם שטיין אויסגעהַאקט די ֿפיגור ֿפון שלום־עליכם. איידער ער איז צוגעגַאנגען נָאענט הָאט זיך
 אים אויסגעדוכט, ַאז דָאס זעט ער דעם לעבעדיקן „שלום־עליכם“, וועלכן ער הָאט ַא מָאל, ַא מָאל, אין די

 קינדער־יָארן געהערט לייענען אין שטָאט־טעַאטער ֿפון זייער שטָאט אין דער ליטע, ַאזוי לעבעדיק איז דָאס בילד
 געווען. שטייענדיק נָאענט הָאט ער בַאמערקט, ַאז אויסער זַײן אויסערלעכן לעבעדיקן ּפָארטרעט איז אונטן דָא ֿפיל
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 בַארעליעֿפן. איינער רעכטס הייסט „די בירזשע אין מַאזעּפעווקע“. דָארט זעט זיך ַא גרוּפע יִידישע מעקלערס בַײ ַא
 קַאֿפע, הַאנדלען, ווַאנדלען, און צווישן זיי בולטער ֿפון ַאלע ֿפיגורן איז מנחם־מענדל, מיטן צעקנייטשטן שבתדיקן

 קַאּפעליוש, ַא שווַארץ ציגן־בערדל, מיטן שטעקל; די ּפָאזע איז ווי דרייענדיק מיטן גרָאבן ֿפינגער. אויף
 קינדישמַאנען הָאט עס געמַאכט ַא שטַארקן אַײנדרוק, אים הָאט זיך געדוכט, ַאז דָא געֿפינט ער זיך אין דער

 קריגסצַײט אויף איינער ֿפון די בַאלעבטסטע בירזשן אין יענער צַײט, ווען עס הָאט נָאך געלעבט יענער בַײ וועמענס
 „ָאנדענקונגס־מָאל“ ער שטייט איצט. לינקס – נָאך ַא בַארעליעף, דָאס איז געווען ַא זעלטן רַײכע קָאמּפָאזיציע: אין

 מיטן ֿפעלד, שטייט ַא ֿפורל, קַאנען מילך, ַא בידנע קליַאטשע, אויֿפן ווָאגן ָאנגעּפַאקט ַא גַאנצע ֿפַאמיליע מיט די
 שטוביקע בעבעכעס. און דָא זַײנען די ֿפיגורן ַאזוי בולט, דו זעסט חווהן, הָאדלען, שּפרינצען. לעבן יעדער טָאכטער

 איר בַאשערטער – דָא געֿפינט זיך כוועדריק און אויך דער „ֿפעֿפערל“; אונטן ַאן אויֿפשריֿפט: טֿביה מיט דער
 משּפחה ֿפָארט קיין ארץ־יׂשראל“. און בולטער ֿפַאר די ביידע בַארעליעֿפן ווַארֿפט זיך אין די אויגן דער בַאגילדטער
 בַארעליעף, ַא דריטער, „יִידישע קינדער“; דָארט דערקענסטו גלַײך „יָאסעלע סָאלָאוויי“, בוזין, ּפערעלען, דֿבורקען,
 מָאטל ּפייסע דעם חזנס, ֿפישעלע דעם שוחטס, געצעלען דעם לעּפישעווַאטן, בעניע מאיר ּפָאלקָאווויס. צווישן דער

 גרוּפע קינדער, יעדער מיט זַײן שמייכל, יעדער מיט זַײן מינע, בלַאנקען ַארום אונטן אויף דער גרינער לָאנקע
  מתושלח, – ַא יִידיש ֿפערד, רַאבטשיק – ַא הינטל, און מעניע – דָאס קעלבל.

 זלמן קינדישמַאן הָאט זיך ניט געקענט זַאט ָאנקוקן אויף די בַארעליעֿפן ווּו דָאס גַאנצע שַאֿפונג ּכמעט
 שלום־עליכמס איז דָא אויֿפן בַארעליעף־שטיין אויסגעקריצט געווען.

 
 
 

VI 
 

 זיי הָאבן זיך אויף ַא בַאנק דערבַײ צוגעזעצט, דער ֿפָאנטַאן ווָאס אין מיטן גערטל, הָאט ָאן אויֿפהער געשּפריצט מיט
 ֿפרישן קרישטָאל קלָארן ווַאסער. די לוֿפט ַארום, ניט קוקנדיק אויף דעם הייסן, ל״ג־בעומרדיקן טָאג איז געווען קיל,
 ווַײל דָאס ווַאסער, ווָאס ס׳הָאט געֿפלָאסן ֿפון ֿפָאנטַאן הָאט אויסער ווַאסער אויך די לוֿפט ָאּפגעקילט מיט זַײן קַאלטן

 גַאז, ווָאס ער לָאזט ַארויס.
 – דו זעסט דעם ֿפָאנטַאן? – הָאט זיך יוגענדבוים צו זַײן ֿפרַײנד געווענדט – ָאט דָאס געהערט אויך דער

 איניציַאטיווע ֿפון איינעם ֿפון אונדזער קהילה־רַאט, ד״ר אינזשינער־כעמי לַאזַאר דענקמַאן, ווָאס הָאט מיט אייניקע
 יָאר צוריק געענדיקט אונדזער ּפָאליטעכניקום.

 – נו, ווָאס איז דָא ַאזוינס דערֿפינדערישס? – הָאט געּפרּוווט קינדישמַאן זיך דערקונדיקן.
 – ערשטנס – הָאט ָאּפגעענטֿפערט אים יוגענדבוים, איז אויסער דעם ֿפָאנטַאן ווָאס ס׳איז ניט קיין נַײעס, ווָאס

 ס׳הָאט זיך שוין געֿפונען ַא מָאל אויך אין רַײכע „בַאזונדער־וווינונגען“ איז דָא דָאס נַײע, דער „ָאּפקילנדיקער גַאז“
 זומער, און ווינטער – דער „רעגולַאטָאר“, ווָאס אין דער זעלבער צַײט ווָאס זומער איז דָאס ווַאסער קַאלט און גיט

 ַארויס ַא קַאלטן גַאז, איז ווינטער ּפונקט ֿפַארקערט, דָאס ווַאסער איז לעבלעך, און דער עיקר דער גַאז איז ַא
 ווַארעמער און עס ווערט רעגולירט די לוֿפט אויף ַאזוי ֿפיל סַאזשען וויֿפל עס איז ֿפון איין קווַארטַאל ביזן צווייטן. ווען

 דו ווָאלטסט זַײן בַײ אונדז ווינטער אין שטָאט ווָאלטסטו זיך געוויס ווּונדער: דו זעסט ניט ווי ַא מָאל ּפעלצן און
 ווַארעמע קליידער, ניין, די זעלבע לַײכטע זומערקליידער, קינסטלעך גרינט דָאס גרָאז, בלומען לעבן און די ֿפייגל

 אויף די ביימער אין די וועלדער, וועלכע זַײנען נָאענט צו די גרויסע שטעט, ַאנטלויֿפן ניט ווי ַא מָאל אין די ווַארעמע
 לענדער, ניין. ָאט דָאס ַאלץ הָאט דערֿפונדן ַא יונגער־מַאן ֿפון 28 יָאר, וועלכער איז געגַאנגען אין אונדזערע

 קינדער־גערטנער, נָאך דעם אין אונדזער ֿפָאלקשול, שּפעטער אין דער הויכשול, און שוין זַײנענדיק נָאך ַאלס
 סטודענט הָאט מען זַײנע געניַאלע ֿפעִיקייטן ַארויסגעזען און, אין אייניקע יָאר ַארום ווען עס איז ֿפָארגעקומען די

 קהילה־ווַאלן, איז ער דורך ַאלס קַאנדידַאט ֿפון די „ערדישע“ אין דער קהילה.
 – ווי הָאסטו געזָאגט – הָאט אים ָאּפגעשטעלט מיט ַא ֿפרַאגע קינדישמַאן – מיט די שטימען ֿפון די „ערדישע“? –

 ווָאס איז דָאס ַאזוינס?
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 – איך וועל דיר דערקלערן: צַײט בַײ אונדז איז אַײנגעֿפירט געווָארן דָאס ַאחדות־סיסטעם און ס׳איז בטל געווָארן
 דָאס „געלט“, ווי מען הָאט עס ַא מָאל גערוֿפן, איז אויך בטל געווָארן די ַאלע ּפַארטייען, ווי סָאציַאליסטישע,

 רַאדיקַאלע, אַאז״וו. ַא געוויסע צַײט הָאט נָאך די ַאנַארכיסטישע זיך געהַאלטן, נָאר עס זַײנען אויֿפגעקומען, ד״ה עס
 הָאט זיך דיֿפערענצירט צוויי סעקטן – די „הימלישע“ און די „ערדישע“. די „הימלישע“ ּפריידיקט ַאנטזָאגן זיך ֿפון

 ַאלע ּתענוגי־העולם, ֿפון די ֿפַארגעניגנס וועלכע דָאס לעבן קען דיר געבן, עס איז דָא נָאך ַא העכערע וועלט, זָאגן
 זיי, ַא שענערע – דָאס איז די הימלישע, די ַאבסטרַאקטע. זיי הָאבן זייער ווייניק ָאנהענגער, אין יעדער שטָאט

 קענסטו געֿפינען געציילטע מענטשן זייערע, זיי זַײנען ענלעך אויף די ַאמָאליקע גריכישע ַאסקעטן, ָאדער די
 „הייליקע“, די אמתע ֿפרומע מָאנַאכן, ווָאס ס׳זַײנען געווען ַא מָאל אין גרויס־רוסלַאנד אין קייסערטום־צַײטן. די

 צווייטע סעקטע איז די „ערדישע“, ווָאס זָאגט: „בַארַײכער און בַאשענער דָאס לעבן, ַאז דָאס הימלישע זָאל אויף
 דער ערד זַײן“, און די סעקטע הָאט דעם גרעסטן דערֿפָאלג. זי הָאט די אינטעליגענץ, די ַאקַאדעמיע איז ֿפַאר איר,

 און אויך די גַאנצע ַארבעטנדיקע ֿפָאלקסַארמיי.
 
 
 

VII 
 

 דער קוּפָאל־זייגער ווָאס אויף דעם רָאג גַאס הָאט 12 אויסגעשלָאגן, יוגענדבוים הָאט זיך ֿפון זַײן ָארט אויֿפגעהויבן.
 – קום – הָאט ער זיך צו אים געווענדט – מיר הָאבן נָאך ֿפיל צו זען, און אויב בַײ יעדער גערטל וועלן מיר זיך
 ָאּפזעצן, דַאן וועט עס חדשים געדויערן ביז ווַאנען איך וועל דיר דָאס אינטערעסַאנטסטע נָאר ַאליין בַאווַײזן.

 – ביסט גערעכט – הָאט אַײנגעשטימט קינדישמַאן און ער הָאט זיך אויך אויֿפגעהויבן ֿפון זַײן ָארט און זיי הָאבן זיך
 ַא נעם געטָאן רעכטס צו דער זַײט גערטל ווּו עס הָאט זיך געזען ַא שיין אויסגעבויט בַײדל אויף איילֿפַארב

 ָאּפגעֿפָארבן. זיי זַײנען צו נָאענטער, זלמן הָאט זיך ָאּפגעשטעלט, בַאטרַאכט און איבערגעלייענט דעם אויֿפשריֿפט
 אויבן!

 „דער צַײטונגס־ און ביכער־קיָאסק ֿפון דער קהילה“
 ֿפון קיָאסק הָאט ַארויסגעקוקט ַא יונגער־מַאנטשיק, ַא יָאר דרַײסיק, מיט ַא שווַארץ בערדל. ער הָאט זיך צו זיי

 געווענדט:
 – מַײנע ֿפרַײנד, ווָאס אַײך ֿפָארלייגן, די מָארגן־צַײטונג, די ווָאכנטלעכע, ָאדער גָאר דעם חודשלעכן זשורנַאל „די

 קהילה“ – שוין ַארויס ֿפון דרוק דער 275סטער נומער.
 קינדישמַאן הָאט געבעטן ֿפון ַאלע די לעצטע נומערן, און ֿפַארגעסנדיק, ַאז קיין געלט בַאצָאלט מען דָא ניט ֿפַאר

 דָאס בַאקומענע הָאט ער די הַאנט אין קעשענע ַארַײנגעשטעקט, נָאר יוגענדבוים הָאט אים דערמָאנט.
 – בַײ אונדז איז שוין ַא רעכט ביסל יָארן ווי דער מין געלט איז גָאר ניט בנימצא, שוין ניט רעדנדיק ווָאס דָאס הָאט
 ָאנגעווָארן דעם גַאנצן צוציִונגס־קרַאֿפט ווי אין אונדזערע ַאמָאליקע צַײטן, ווען מענטשן זַײנען געווען ַאזוי ווילד, ַאז

 צוליב געלט ֿפלעגן זיי מענטשן קוילענען.
 – אויב דו ווָאלטסט זיך ניט ֿפוילן, מַײן ֿפרַײנד, טָא דערצייל מיר, ווען און ווי ַאזוי איז דָאס ֿפָארגעקומען דָאס

 ֿפַארשווינדן ֿפון געלט, אין דער צַײט ווען בַײ אונדז קען מען נָאך איצטער אויך ניט ּפטור ווערן דערֿפון.
 – ָאט מיר׳ן גיין, וועל איך דיר דערציילן.

 זיי זַײנען ַארויס ֿפון גערטל, זיך ַא נעם געטָאן רעכטס, וועלכע גרענעצט זיך מיט מענדעלע־גַאס, נָאר ניט ֿפון דער
 גָארטנזַײט, נָאר ֿפון דער צווייטער. יוגענדבוים הָאט ָאנגענומען זַײן ֿפרַײנד ֿפַארן ָארעם און אים ָאנגעהויבן, גייענדיק

 אויֿפן געֿפלַאסטערטן טרָאטוַאר, דערציילן.
 – נָאך דעם גרויסן מלוכה־בַאנקרָאט אין יָאר 1925 איז בַײ אונדז אַײנגעֿפירט געווָארן, נָאך ַא לַאנגן קַאמף און

 בלוט־ֿפַארגיסונג, דָאס „ַאחדות־סיסטעם“, ָאדער ווי זיי הָאבן דָאס דַאן גערוֿפן די „סָאציַאלע ָארדענונג“, ד״ה ַאז
 יעדער מיטגליד ֿפון דער קהילה מוז ָאּפגעבן זַײן ַארבעט דער קהילה, געמיינדע, צי זעלבסט־ֿפַארווַאלטונג, יעדער

 לויט זַײן נַאציָאנַאלער ָאנהענגערשַאֿפט. דערֿפַאר בַאקומט אויך יעדער ֿפון זַײן ֿפעלקערלעכער קהילה, דעם ערשטן
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 ֿפון חודש, זַײן „לעבנס־קַארטע“. מיט דער קַארטע בַאקומט ער ַאלץ ווָאס ער הָאט נייטיק ֿפַאר זיך און אויך ֿפַאר זַײן
 ֿפַאמיליע, ַאלץ ווָאס ער הָאט נייטיק ַאלס מענטש און בירגער. קיין ּפריווַאטע געשעֿפטן ַאזוי ווי אין ַאמָאליקע צַײטן

 זַײנען ניטָא, דעריבער וועסטו ניט טרעֿפן ווי ַא מָאל קיין ָאֿפענע געשעֿפטן, קרָאמען, מערק, מיט געשרייען, הו־הַאען
 אַאז"וו. די שטָאט איז צעטיילט אויף רַאיָאנען, קווַארטַאלן, און אין די צענטרַאלע שטָאטישע לַאגערן, וועלכע

 געֿפינען זיך אין די הַאנדלס־קווַארטַאלן בַאקומסטו ַאלץ, ווָאס דו הָאסט נייטיק. דערֿפַאר מוז ָאבער יעדער זַײן
 ַארבעט אויך ָאּפגעבן דער געמיינדע, יעדער צו ווָאס ער איז ֿפעִיק. ָאט איך, למשל, בין אויסער־ֿפָארזיצנדער אין

 שטָאטישן קהילה־רַאט ֿפון מַײן רַאיָאן, אויסגעקליבן ַאלס ַארויסגעבער ֿפון דער בילדונגס־סעקציע ֿפַאר דער
 קולטור־ליגע ֿפון גובערניַאלן בילדונגסרַאט, און ָאט ווי דָאס קומט ֿפָאר: ווען ַא שרַײבער ברענגט מיר ַא ווערק צום

 דרוקן, דַארף איך עס ֿפרִיער ַאוועקטרָאגן אין „קולטור־ַאקַאדעמיע“, ָאּפטיילונג „קריטיק“, און ווען די
 קריטיק־קָאמיסיע לייגט איר הסּכמה־שטעמּפל, ַאז די זַאך, ֿפון קינסטלערישן שטַאנדּפונקט ָאדער וויסנשַאֿפטלעכן,

 איז אויסגעהַאלטן, דַאן בַאקום איך צוזַאמען מיטן בַאשטעטיקונג־טַאלָאן אויך ַא טַאלָאן צו בַאקומען ֿפון שטָאטישן
 ּפַאּפיר־לַאגער ַאזוי ֿפיל בויגן ּפַאּפיר, און ֿפון דער דרוק־קָאמיסיע ַא טַאלָאן אויף ַאזוי ֿפיל שעה ַארבעט –

 אויסגערעכנט וויֿפל עס דַארף ֿפַארנעמען, אין דער שטָאטישער ַאלֿפעלקערלעכער דרוקערַײ, ווּו עס זַײנען דָא
 שריֿפט און ַארבעטער ֿפון ַאלע ֿפעלקער וועלכע בַאוווינען די שטָאט. ווען דָאס ווערק דערשַײנט ֿפון דרוק מוז מען

 אויך דָאס גַאנצע ָאּפגעדרוקטע עקזעמּפלַארן ָאּפשיקן אין בילדונגס־קָאמיסַאריַאט ֿפון דער קהילה און זי שיקט
 ֿפונַאנדער ַאלע ביבליָאטעקן און בוך־ָאּפטיילונגען, די ֿפַאררעגיסטרירטע אין בילדונגסרַאט.

 די ֿפַארלעגער און בוך־ֿפַארווַאלטער, נָאך צען יָאר ֿפלַײסיקער און הערלעכער ַארבעט, בַאקומען דעם טיטל
 „ֿפַײנבירגער“. דָאס גיט זיי דָאס רעכט אויף ָאנדערטהַאלבן קַארטנצָאל ֿפון ַאלץ דָאס, ווָאס יעדער בַאקומט נָאר

 איינע. דער ַאווטָאר ווען ער ווערט ֿפַאררעגיסטרירט אין „ליגע ֿפון די אומשטערבלעכע“, ווָאס דָארט קענען
 ֿפַאררעכנט ווערן איינציקע, די אמת טַאלַאנטֿפולע, ֿפון גָאט געבענטשטע דיכטער, מָאלער, מוזיקער אַאז״וו, דַאן

 בַאקומט דער יעניקער גַאנץ אויסערָארדנטלעכע בַאדינגונגען, ער ווערט געשיקט אויֿפן מלוכישן חשבון אין די
 רַײכסטע און שענסטע קולטורשטעט ֿפון דער וועלט, ער בַאקומט ַא ֿפרַײע „וועלטַאלישע קַארטע“, ווָאס ס׳גיט אים,
 לויט די אינטערנַאציָאנַאלע ָאּפמַאכונגען, דָאס ֿפרַײע רַײזן אומעטום און ַאלץ בַאקומען אויֿפן חשבון ֿפון זַײן מלוכה,

 ניט קוקנדיק אויף זַײן עלטער.
 
 
 

VIII 
 

 – ֿפַאר ווָאס זעט מען דָא ניט קיין ָאֿפענע געשעֿפטן? – הָאט ַא ֿפרעג געטָאן בַײ אים קינדישמַאן – מיר גייען און
 גייען, און ַאלץ ֿפַארמַאכטע געבַײדעס, ס׳מַאכט דעם אַײנדרוק ַאזוי ווי אין „עדעניַא“ ווָאלטן ַאלע עּפעס ַא געהיימען

 סוד ֿפַארמָאגן. דערקלער מיר, מַײן ֿפרַײנד.
 – גַאנץ ּפשוט, ווַײל מיר געֿפינען זיך איצט אין דעם קולטור־קווַארטַאל. דַײן הָאטעל געֿפינט זיך גרַאדע אויף

 „שלום־עליכם“־גַאס, וועלכע געהערט צום קולטור־קווַארטַאל. ֿפַארשטייסטו, מַײן ליבער ֿפרַײנד, נָאך מיט יָארן
 צוריק הָאט מען די ַאלטשטָאט אין גַאנצן איבערגעבויט און ֿפונַאנדערגעטיילט אין קווַארטַאלן: ֿפַאבריקס־קווַארטַאלן,

 געברויכס־געשעֿפטלעכע קווַארטַאלן און קולטור־קווַארטַאלן. אין דעם לעצטן קווַארטַאל גייען ַארַײן ַאלע
 רעדַאקציעס ֿפון די צַײטונגען און זשורנַאלן, אוניווערסיטעטן און שולן.

 זיי זַײנען געקומען ביז נָאך ַא ווינקל גַאס, זלמנען הָאט ֿפַאראינטערעסירט נָאך ַא בַײדל, נָאר דָא זעט זיך שוין ניט
 קיין מענטשלעך געזיכט, ַארום און ַארום ֿפון ַאלע זַײטן ֿפַארקלעּפט מיט ַאֿפישן, רויטע, בלויע, גרינע און ווַײסע. זיי

 זַײנען צו נָאענטער, יוגענדבוים הָאט אים דערקלערט.
 – דָאס איז ַא גַאנץ געוויינלעכער „ַאֿפישן־קיָאסק“ ֿפון דער יִידישער קהילה.
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 – ֿפַארשטייסטו, מַײן ֿפרַײנד, – הָאט ער אים ווַײטער דערקלערט – יעדע ֿפעלקערלעכע געמיינדע הָאט זיך אירע
 קיָאסקן. יעדע גַאס הָאט דָאך ֿפיר עקן; איבער הויּפט זַײנען די גַאסן איצט איבערגעבויט – ּפַארַאלעלע, ֿפון ביידע

 זַײטן ָאנהייב און ענדע – צו צוויי קיָאסקן ֿפַאר צַײטונגען און מודעות קלעּפן.
 זלמן הָאט ָאנגעהויבן לייענען די ערשטע גרינע ַאֿפישע, וועלכע הָאט צוגעצויגן זַײן אויֿפמערקזַאמקייט מיט דער

 קינסטלערישער קלישע־מַארקע אירער:
 

 „הַײנט ¼6 ָאוונט וועט אין 1טן יִידישן ָאּפערן־הויז אויף ּפרץ־גַאס געשטעלט ווערן די ָאּפערע
 בַײ שלמהס טרָאן

 בַײ דעם ָאנטייל ֿפון בַאריטָאן שטימַאן און דער יונגער ּפרימַאדָאנע חנה ווילענהָאף.
 דער בַאלעט אונטער דער ָאנֿפירונג ֿפון דירעקטָאר ֿפון נַײ־געעֿפנטער בַאלעטשול ה׳ לַײכטֿפיס. קינסטלערישע

 דעקָארַאציעס ֿפון מָאלער ֿפַארבטָאן. מוזיק ֿפון קָאמּפָאזיטָאר נַאכטיגַאל.“
 

 ניט ענדיקנדיק לייענען די ַאֿפישע – דערבַײ ַא צווייטע:
 

 „אין דרַאמַאטיש־קינסטלערישן קליינעם טעַאטער אויף מענדעלע־גַאס וועט צום 57סטן מָאל געשטעלט ווערן די
 טרַאגעדיע

 1905סטער יָאר
 ֿפון בַאווּוסטן דרַאמַאטורג ַא. ֿפעלדמַאן.

 די רָאל ֿפון יונגן יִידן וועט שּפילן – דער טרַאגיק נַאכטשָאטן.
 ָאנהייב ּפונקט ¾6.

 עס גרייט זיך צום שטעלן דָאס לעצטע שַאֿפונג ֿפון ַא. ֿפעלדמַאן:
 גירוש־ליטע

 דער טָאג ֿפון שטעלן וועט גענוי געמעלדט ווערן.“
 
 
 

IX 
 

 – ַאך, סַארַא נַײגעריק קינד דו ביסט – הָאט שמייכלענדיק זיך ָאּפגערוֿפן יוגענדבוים צו זַײן ֿפרַײנד – קום שוין, קום,
  אין „גרינגָארטן“ וועסטו אויך ַאֿפישן הָאבן.

 – ביסט גערעכט – הָאט אַײנגעשטימט קינדישמַאן און ער הָאט צוזַאמען מיט זַײן מיטשּפַאצירער זיך ֿפַארנומען
  לינקס, וועלכע הָאט זיי ַארַײנגעֿפירט אין איינער ֿפון די צענטרַאלע לעבעדיקע גַאסן – אויף „שעווטשענקָא“־גַאס.

 זלמן קינדישמַאן איז געבליבן ַא ווַײלע אין ֿפַארטרַאכטע דמיונות, ֿפַארבַײ אים זַײנען, ווי שדים, הין און צוריק
 דורכגעלָאֿפן 3–4־עטַאזשיקע אויטָאבוסן, מָאטָארן, טרַאמווַײען; רעכטס און לינקס – צוויי ברייטע ַאלעען, בַײ די

 זַײטן – געדיכטע סָאסנעס, די צווַײגן זַײנען ַאזוי געדיכט, ַאז זיי לָאזן קוים־קוים ַאדורך די זונשטרַאלן, וועלכע ווילן
 זיך דורכרַײסן און ֿפַארנעמען ַאן ָארט אויך אויף דער זַאמדיקער ערד צווישן די ַאלעען. ֿפול מענטשן אויף די רייען

 בענק, געקליידט אין העל ווַײסע זומערדיקע קָאסטיומען. די ּפנימער שמייכלענדיק־לַאכנדיקע.
 ער איז צו נָאענטער צום „ווינקל־גָארטן“ און ניט־ווילנדיק הָאט זַײן בליק געמוזט זיך ָאּפשטעלן אויף דעם

 ּפרַאכטֿפולן ברָאנזָאוון „ָאנדענקונגס־מָאל“ ֿפון שעווטשענקָא. מיט גָאלדענע אותיות הָאט ַארויסגעקוקט דער
 אויֿפשריֿפט:

 דער נֿביא ֿפון אוקרַאִינע
 טַארַאס שעווטשענקָא

 געבָארן 25סטער ֿפעוורַאל 1814
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 געשטָארבן 26סטער ֿפעוורַאל 1861
 זיי הָאבן געווָאלט ַאריבערגיין אויף דער צווייטער זַײט גַאס און ַארַײנגיין אין די ַאלעען. יוגענדבוים הָאט אים

 אויֿפמערקזַאם געמַאכט אויף ַא קליין אומבַאמערקט בַײדל, וועלכע ֿפירט ַאריבער ֿפון איין זַײט גַאס אויף דער
 צווייטער, אין די צענטרַאלע, קָאכיקע גַאסן.

 יוגענדבוים הָאט ַא דריק געטָאן דָאס קנעּפל N, ווָאס אויֿפן בַײדל, עס הָאט זיך דָאס טירל געעֿפנט. זיי הָאבן זיך
 ַאוועקגעזעצט אויף ַא גַאנץ בַאקוועמען שטול און אויֿפהייבנדיק זיך אין דער הייך זַײנען זיי אומבַאמערקט ַארָאּפ אין
 ָאנהייב ַאלעע. ַארויסגייענדיק הָאט יוגענדבוים צוריק ַא דריק געטָאן, זעענדיק ַאז קיין ווַארטנדיקע זַײנען ניטָא, און

 אויטָאמַאטיש איז דער שטול ַאוועק אויף זַײן ֿפרִיערדיקן ָארט. זיי הָאבן זיך ַאוועקגעזעצט אויף איינעם ֿפון די בענק,
 קינדישמַאן הָאט ַארויסגענומען זַײן ּפעקל צַײטונגען. צו ערשט הָאט ער גענומען לייענען דעם טעגלעכן בלַאט, און

 ווידער הָאט זַײן אויֿפמערקזַאמקייט צוגעצויגן די מודעות, ווַײל אין ַאלגעמיין הָאט זיך די ּפרעסע געֿפונען אין ַא
 שטילן, אומבַאוועגלעכן צושטַאנד: מען הָאט זייער שווער, ַאחוץ דעם ֿפָארמַאט, ניט געקענט אונטערשיידן ֿפון ַא

 טעגלעכן בלַאט ביז ַא מָאנַאטלעכן זשורנַאל; דער אינהַאלט איז געווען ּכמעט איין און דער זעלבער, קיין סּפעציעלע
 איבעררַאשנדיקע נַײעס איז ניט געווען, און קיינער הָאט עס ניט דערווַארט אויך. די טעגלעכע צַײטונג ֿפלעגט מער

 דינען ַאלס אינֿפָארמַאטיווע וועגווַײזערין ֿפַארן בירגער אין זַײן ַאלטעגלעכן לעבן. די ליטערַארישע זַײט, דער
 ֿפעליעטָאן ֿפלעגט זיך אויסשליסלעך ֿפַארנעמען מיט דערינערונגען ֿפון דער גרויסער רוסישער און ַאלוועלטלעכער
 רעווָאלוציע, ֿפון דער וועלט־מלחמה, ֿפון דעם ַאמָאליקן רעכטלעכן צושטַאנד ֿפון די יִידן אין ֿפַארשידענע לענדער.

 דָאס הָאט ֿפַארנומען, נָאך די מודעות, דעם גרעסטן ָארט.
 
 
 

X 
 

 זיצנדיק ַאזוי און לייענענדיק די צַײטונג הָאט זיך דערהערט דָאס הוזשען ֿפון דעם „ַאערָאבַאן“, וועלכער הָאט זיך
 דערנענטערט צו זיי. עס הָאט זיך דערהערט דָאס ֿפליגלרויש, און שטַארקער, און נענטער עס ווערט די הוזשערַײ,
 און ָאט הָאט דָאס ֿפויגלשיף שיף זיך ַארָאּפגעלָאזן ניט ווַײט ֿפון זיי, אויֿפן רָאג ַאלעע ווּו עס הַאקט איבער איין גַאס

 די צווייטע.
 עס זַײנען ַארויס ֿפיל מענטשן, ֿפרויען, קינדער, און נָאך מער הָאבן זיך ַא לָאז געטָאן אין „ַאערָאבַאן“. צווישן די

 וועלכע זַײנען ַארַײן הָאבן זיך אויך געֿפונען אונדזערע שּפַאצירנדיקע קינדישמַאן און יוגענדבוים.
 זיי הָאבן זיך אויסגעזעצט אויף די ּפליושענע ווייכע בענק אין „ַאערָאבַאן“, וועלכער הָאט ַארַײנגענומען ביז הונדערט

 מַאן. די ביידע ֿפרַײנד הָאבן נָאך ניט בַאוויזן זיך איבערבַײטן מיט אייניקע ווערטער ווי דער אינסטרוקטָאר הָאט
 אויסגערוֿפן:

 – גרינגָארטן, ֿפרַײהייטסּפלַאץ – דרַײ מינוט שטיין.
 זיי הָאבן זיך צוזַאמען מיט די ַאלע איבעריקע אויֿפגעהויבן ֿפון זייערע ערטער און ַארויף אויף דעם ברייטן, ֿפרַײען,

 דורכויס מיט גרינס ַארום ֿפַארֿפלַאנצטן ּפלַאץ, וועלכער הָאט געֿפירט אין די אינעווייניקסטע גַאסן ֿפון „גרינגָארטן“.
 זיי זַײנען – אויֿפן „ֿפרַײהייטסּפלַאץ“.

 דער „ֿפרַײהייטסּפלַאץ“ – דָאס איז געווען ַאן אומגעהַײער גרויסער ֿפירקַאנטיקער ּפלַאץ, אַײנגעָארדנט אין ַאלע זַײטן
 מיט טריבונעס, איבער יעדער טריבונע איז געווען ַא „טָאגלַײכטער“ – ַאן עלעקטרישער לָאמּפ, וועלכער גלַײכט אויס
 די נַאכט־ֿפינצטערניש מיט דעם טָאגליכט. צווישן די ַאלע טריבונעס איז געווען איינע ַא צענטרַאלע – די בינע. אויף

 איר הָאבן געקענט ָאנטייל נעמען ביז ֿפינף הונדערט מַאן, וועלכע ֿפלעגן דורכֿפירן אין יום־טוֿבים די גרויסע
 ֿפָאלקס־ֿפָארשטעלונגען אונטערן ֿפרַײען הימל, סַײ בַײ טָאג און סַײ בַײ נַאכט. איבער הויּפט ֿפלעגט זיך אויסצייכענען

 די דעקָארַאטיווע טעַאטרַאל־קונסט. זי איז דערגַאנגען ַאזוי ווַײט, ַאז ַאלץ ווָאס די רעזשי ֿפלעגט נָאר דַארֿפן: ַא
 ווַאלד, ַא טַײך, אַאז״וו, ֿפלעגט עס אויף עלעקטרישע מָאטָארן ַארויסגעצויגן ווערן ֿפון די אונטערערדישע היילן ֿפון
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 דעם „ֿפרַײהייטסּפלַאץ“. די גרויסע מַאסן־ֿפָארשטעלונגען אונטערן ֿפרַײען הימל, דָאס זַײנען געווען די ּפָאּפולערסטע
 ֿפָארשטעלונגען אין „עדעניַא“.

 זלמן קינדישמַאנען הָאט ֿפַארּכישוֿפט די שטָאלצע מַאיעסטעטישע סטַאטוע, „די ֿפרַײהייט“, וועלכע הָאט זיך
 געֿפונען אין סַאמע מיטן ּפלַאץ און וועלכע הָאט זיך געזען ֿפון ַאלע זַײטן. דָאס איז געווען איינע ֿפון די קינסטלערישע

 שַאֿפונגען ֿפון דעם בַארימטסטן סקולּפטורישן געניע מַארק קריצענשטיין. די „ֿפרַײהייטס־סטַאטוע“ הָאט מיט זיך
 ֿפָארגעשטעלט ֿפָאלגנדעס:

 ַא יונג מיידל, מיט ַא ֿפלַאמיקן בליק, מיט ֿפונַאנדערגעלָאזענע לָאקן, דערטרעטנדיק מיט אירע ֿפיס ַא שלַאנג,
 וועלכער הָאט איר אין גַאנצן ַארומגענומען, הַאלט זי אין איין הַאנט ַא בלוט רויטע ֿפָאן – אין דער צווייטער – ַא

 שווַארצע. אונטן, ֿפון דער זַײט ֿפון דער רויטער – ַא בַארעליעף, אויף אים הויכע בַאריקַאדן, ֿפלַאמענדיקע
 געזיכטער, ס׳קומט ֿפָאר ַא קַאמף. ֿפון דער צווייטער זַײט – אונטער דער שווַארצער ֿפָאן – אויך ַא בַארעליעף – די

 געֿפַאלענע קרבנות נָאכן קַאמף, דערשָאסענע, דערהרגעטע: ַא רוס, ַאן אוקרַאִינער, ַא ּפָאליַאק, ַא יִיד, ַא גרוזין
 אַאז״וו. מיט ַאן אויֿפשריֿפט:

 „צוזַאמען געקעמֿפט – צוזַאמען געשטָארבן“.
 בַײ דער „ֿפרַײהייטס־סטַאטוע“ איז געווען דָאס בַאליבטסטע ָארט ֿפון דער יוגנט. דָא ֿפלעגט מען בלומען ברענגען,

 און די גַאנצע סטַאטוע איז געווען שטענדיק מיט בלומענקרענץ בַאקרוינט, ַאז קוים־קוים הָאט מען געקענט
 בַאמערקן די אויֿפשריֿפטן אויף די סקולּפטורן, ווָאס הָאבן זיך געֿפונען אויף די בַארעליעֿפן.

 
 
 

XI 
 

 זיי הָאבן זיך ַארַײנגעכַאּפט אין דער בוֿפעט־ַאלעע ווּו זיי הָאבן לַײכט צוגעביסן און זיך גענומען ווַײטער בַאקוקן דעם
 גרויסן, גרענעצלָאזן ּפלַאץ. ֿפון דער ווַײטן הָאבן זיי דערזען דָאס ָאנקומען ֿפון די שולקינדער, עס הָאט זיך צו זיי
 דערטרָאגן דָאס מילדע געזַאנג ֿפון טויזנטער יונגע שטימעלעך, ֿפון ֿפיר־ֿפינף־יָאריקע קינדער, וועלכע קומען דָא
 הַײנט ֿפַײערן זייער בַאליבטן קינדער־יום־טוֿב – ל״ג־בעומר. קינדישמַאן און יוגענדבוים הָאבן ֿפַארנומען ַא ּפלַאץ

 אויף דער ָאנזיכט־גַאלעריי. דער שטרָאם ֿפון די ָאנקומענדיקע קינדער איז ַאלץ גרעסער געווָארן. יִינגלעך, מיידלעך,
 ּפָארלעכווַײז, מיט לַײכטנדיקע שַײנענדיקע געזיכטעלעך, אונטער דער ָאנֿפירונג ֿפון זייערע לערערינס און לערערס
 מַארשירן אויֿפן „ֿפרַײהייטסּפלַאץ“, יעדעס קינד הָאט אין הַאנט ַא ֿפַײל־און־בויגן – דער סימווָאל ֿפון הַײנטיקן יו״ט.

 אויֿפן לַאץ – ַא ֿפעלדבלימל וועלכע זיי הָאבן אין ווַאלד ָאנגעריסן, ֿפון ווַאנען זיי קומען איצט ָאן. דָאס ערשטע ּפָארל,
 ווָאס ס׳הָאט זיך בַאוויזן און ווָאס הָאט זיך דערנענטערט צו די טריבונעס הָאט געהַאלטן ַא ֿפָאן, אויֿפן ֿפָאן ַאן

 אויֿפשריֿפט:
 

 מיר טַאנצן און שּפילן
 מיר לַאכן און שטיֿפן.

 מיר – יִידישע קינדער,
 הַײנט איז אונדזער יום־טוֿב – ל״ג־בעומר!

 
 די מוזיק ֿפון ֿפַארבַאנד ֿפון די מיטלשולן און קינדער־גערטנער וועלכער הָאט שוין ֿפַארנומען ַא טריבונע, שּפילט דעם

 קינדער־הימען און די קינדער, זינגענדיק מַארשירן, מיט אויסגעשטעלטע בריסטעלעך, ָאֿפענע העלדזעלעך,
 ֿפלַאמענדיקע בעקעלעך און אייגעלעך, זינגען זיי ַאלע ווי איינער:

 
 זומער, זומער

 גייען מיר אין ווַאלד (2 מָאל)
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 זינגען דָארטן ֿפייגעלעך,
 ֿפייגעלעך, –

 יונג און ַאלט. (2 מָאל)
– – 

 
 ווינטער, ווינטער,

 ליגן מיר אין שניי; (2 מָאל)
 קולקעס שניי ווַארֿפן מיר,

 ווַארֿפן מיר –
 איינס און צוויי. (2 מָאל)

– – 
 

  ּפסח, ּפסח,
 שּפילן מיר אין ניס; (2 מָאל)
 צעגרינען זיך די גרעזעלעך,

 גרעזעלעך –
 ֿפון זומער – ַא געריס. (2 מָאל)

– – 
 

 סוּכות, סוּכות,
 שּפילן מיר אין סכך, (2 מָאל)

 ווינטן קַאלטע ֿפַײֿפן שוין,
 ֿפַײֿפן שוין –

 בַארעגנט ווערט דער דַאך. (2 מָאל)
– – 

 
  קינדער, קינדער,

 גייט זשע טריט בַײ טריט; (2 מָאל)
 מעג דונערן און בליצן,

 בליצן –
 אונדז ַארט עס ניט!… (2 מָאל)

– – 
 

 זלמן קינדישמַאן איז געזעסן און זיך צוגעהערט צו דעם זיס־מעלָאדישן קינדישן געזַאנג, און אין דעם מָאמענט
 ווָאלט ער דָאס גַאנצע לעבן זַײנס ָאּפגעגעבן צו ווערן צוריק ַא קינד. ַא קליין ֿפיריָאריק יִינגל, מַארשירן צוזַאמען מיט

 זיי, און זינגען צוזַאמען מיט זיי דעם נַאיִוון קינדערשן ליד ֿפון זומער און ווינטער... נָאר דָא הָאבן אים זַײנע
 געדַאנקען איבערגעריסן דָאס ּפַײקלען ֿפון די ּפַײקלער, וועלכע הָאט בַאטַײט, ַאז די ערשטע ָאּפטיילונג ֿפון

 לידער־געזַאנג איז געענדיקט און איצט וועט ֿפון די טריבונעס דערקלערט ווערן ֿפַאר די קינדער די בַאדַײטונג ֿפון
 ל״ג־בעומר. איינציקווַײז זַײנען אויף דער הויּפט־טריבונע ַארויף קינדער ֿפון די עלטערע קלַאסן, עלטערן, די

 ֿפרעבעליסטינס און לערערס און ס׳הָאט זיך געענדיקט די צווייטע ָאּפטיילונג. די שענסטע ָאּפטיילונג איז געווען די
 דריטע ווען דָאס ּפַײקל הָאט ווידער ָאנגעהויבן ּפַײקלען און ס׳הָאט זיך ָאנגעהויבן די קינדער־ֿפָארשטעלונג, ווּו

 ס׳הָאבן ָאנטייל גענומען ביז 200 קינדער אין דער ּפיעסע „ל״ג־בעומר“.
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 זלמן קינדישמַאן הָאט זיך ניט געקענט ָאנקוקן ֿפון דָאס ווָאס ער זעט מיט זַײנע אויגן, אים הָאט זיך אין דעם
 מָאמענט אויסגעדוכט, ַאז דָאס לייענט ער ַא ֿפַאנטַאסטישן רָאמַאן, ַאז דָאס זעט ער ַא שיינעם קינדער־חלום, ָאדער

 ער הערט ַא מעׂשהלע, ווָאס מען דערציילט ַא קינד בַײם ֿפַארוויגן. נָאר דָאס ָאֿפטע ּפויקן ֿפון די ּפַײקלער בַײם
 ָאנהייבן ַא נַײעם טייל ֿפון דער ּפרָאגרַאם ֿפלעגט אים אויֿפוועקן ֿפון זַײנע חלומות.

 עס איז גרַאדע איצט ֿפָארגעקומען די סּפָארט־ָאּפטיילונג, מען הָאט דורכגעֿפירט „יעקֿבס לייטער“, דָאס איז ַא
 לייטער ֿפון 500 יונגע בחורים ֿפון די עלטערע קלַאסן, איינער אויף דעם ַאנדערן שטעלן זיי זיך ַארויף, און ווען דער

 לעצטער, דער 500סטער איז שוין אויבן, דַאן לָאזט ער בליציקע רַאקעטן און דערמיט ווערט געשלָאסן די
 ֿפַארווַײלונג.

 עס הָאט ָאנגעהויבן טונקלען, די זון הָאט זיך ָאנגעהויבן שּפילן אין ַא רויט־ֿפַארליבעניש, די קינדער מיט זייערע
 מוזיק־ָארקעסטרען הָאבן זיך געלָאזן גיין צוריק אין ווַאלד און ֿפון דָארט ווערט ֿפָארגעזעצט דער יו״ט אויֿפן טַײך
 „אוקרַאִינַא“, ווּו דער סּפָארטֿפַאראיין „יוגנט“ ֿפירט דורך זַײנע גימנַאסטישע ווַאסער־נומערן. נָאר קינדישמַאן איז

 געווען מיד ֿפון ַאלץ דָאס, ווָאס ער הָאט געזען, געטרַאכט און איבערגעלעבט, און ער הָאט בַאשלָאסן צו גיין ַאהיים
 צו זיך אין נומער אין „ֿפרַײֿפָאלק“.

 זיי הָאבן זיך בַײם „ַאערָאבַאן“־ּפלַאטֿפָארם, ווָאס לעבן „ֿפרַײהייטסּפלַאץ“ ֿפַארָאּפשיידט. קינדישמַאן הָאט געמוזט
 צוזָאגן זַײן ֿפרַײנד יוגענדבוים, ַאז מָארגן בַאזוכט ער אים, ער וועט אים בַאקענען מיט זַײנע טעכטער, און נָאך ֿפיל

 אינטערעסַאנטס וועט ער אים דורכווַײזן.
 זיי זַײנען יעדער ַארַײן אין זַײן „ַאערָאבַאן“, דָאס לוֿפטשיף הָאט מיט זַײנע ֿפליגלען זיך צעֿפָאכעט, די נַאכט הָאט זיך

 ַארָאּפגעלָאזן אויף „עדעניַא“, נָאר ַא נַאכט ַא לַײכטנדיקע, בַאלויכטן דער הימל מיט שטערן, די גַאסן מיט
 „טָאגלַײכטער“, די ַאלעען און סקווערן – ֿפול מענטשן, יונג און ַאלט, מען בַאגעגנט די נַאכט־מלּכה, מען טרוימט,

 מען ליבט, און ַא ברכה רוט אויף „עדעניַא“ – דָאס הָאט גָאט דער שעֿפער געבענטשט די ָאנקומענדיקע נַאכט ֿפון
 שיינעם בלויען זומער אין דער גרינער בַאצווַײגטער און לעבנס־לוסטיקער „עדעניַא“.

 
 

XII 
 

 די נַאכט איז ַאוועק.
 ֿפַאר טָאג. דער הימל אין מיזרח רויטלט זיך, דָא איז ער רָאז ווי די בעקעלעך בַײ ַא יונג קינד, דָא ווערט ער

 ֿפיָאלעט. זלמן קינדישמַאן איז שוין אויף, ער איז איבער הויּפט ניט געוווינט צו שלָאֿפן שּפעט. ער איז נָאר ווָאס
 ַארויס ֿפון ווַאנע, דורכגעמַאכט זַײן ַאלטעגלעכן גימנַאסטיק־קורס, ָאנגעטָאן זַײן ֿפרימָארגן־בלוזע, איז צו צום

 ֿפענצטער, וועלכער איז ַא גַאנצע נַאכט געווען ָאֿפן – ַאזוי שלָאֿפט ער שוין ֿפיל יָארן.
 די ֿפַארטָאגלוֿפט איז געווען קיל און ֿפריש, ַא רעגנדל, ַא גָאטסגעבענטשטער הָאט דורכגעצווָאגן די נַאכטלוֿפט, און

 אויף יעדן בוים זַײנען ווי גָאלדענע טרערן געלעגן די טרָאּפנס ֿפון נַאכטיקן רעגן. דער זינגֿפויגל, ווָאס אין זַײן צימער,
 הָאט זעקס מָאל זַײן מָארגנליד געזונגען און געגעבן צו וויסן, ַאז דער זייגער איז זעקס. ער איז געשטַאנען און

 געקוקט אויף דער שטילער שלָאֿפנדיקער גַאס; שַא, שטיל, קיין גַאסן־גערויש, קיין אויטָאבוסן, ַאערָאבַאנען – ַאלץ
 שלָאֿפט און טרוימט.

 זלמן הָאט הַײנטיקע נַאכט ניט געקענט ַאנטשלָאֿפן ווערן, די ַאלע געזעענע בילדער, דער „ֿפרַײהייטסּפלַאץ“, די
 דענקמעלער, די מַארשירנדיקע קינדער – דָאס ַאלץ הָאט זיך צונויֿפגעֿפלָאכטן אין איין ֿפַאנטַאסטיש בילד און

 געשטערט אים זַײן שלָאף. שוין לַאנג הָאט זַײן גַײסט און ֿפַאנטַאזיע ַאזוי רַאשיק ניט געַארבעט ווי די נַאכט: דָא איז
 ער אין יֿפו, דָא אין מצרים, דָא אין סַאנט־טָאמַאס און דָא אויף די קָארסיקַאנישע אינדזלען. ער הָאט זיך ַא גַאנצע

 נַאכט אומגעווָארֿפן ֿפון איין זַײט אויף דער צווייטער ביז שּפעט נָאך הַאלבער נַאכט איז ער קוים אַײנגעשלָאֿפן.
– – – – 

 זלמן קינדישמַאן איז געשטַאנען בַײם ֿפענצטער, זַײן ברייטע ֿפרימָארגן־בלוזע ֿפונַאנדערגעשּפיליעט, די הַאלדז –
 ַאן ָאֿפענע. ער הָאט זיך געֿפילט זייער גוט נָאך דער ֿפרימָארגן־ווַאנע, ווָאס ער הָאט נָאר ווָאס גענומען אין זַײן
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 צימער, וועלכער איז געווען מיט דעם ֿפולסטן קָאמֿפָארט אַײנגעָארדנט. ער איז געשטַאנען ַאזוי אומבַאוועגלעך,
 ָאנגעשּפַארט ָאן ּפָארענטש ֿפון ֿפענצטער, ער הָאט זיך ֿפַארטרַאכט ָאן דער הייסער מיזרח־לַאנד, ָאן דער לַאנד ווּו

 ַא טייל ֿפון זַײן ֿפָאלק וווינט ַא זעלבשטענדיק לעבן, וווינט אויף זַײן אייגענער ערד, ַאקערט די אייגענע ֿפעלדער,
 שנַײדט די ווַײנטרויבן ֿפון די אייגענע ווַײנגערטנער, און דָאך הָאט ער זיך דָא געֿפילט ֿפיל בעסער. ער הָאט זיך

 דערמָאנט ַאן ָארט ֿפון ּתלמוד, ווָאס ער הָאט ַא מָאל אין זַײנע יוגנט־יָארן געלערנט, ווּו עס זָאגט זיך:
 „…עס וועט קומען ַא צַײט ווען ארץ־יׂשראל וועט זיך ֿפונַאנדערשּפרייטן, ווּו יִידן וועלן זַײן – דָארט איז ארץ־יׂשראל.“
 – יָא, הָאט ער ֿפַאר זיך אַײנגעשטימט, צי דען דָא איז ניט ארץ־יׂשראל, ווען איך טרינק דעם ווַײן ֿפון „גֿפניה“, לערן

 אויף מַײן שּפרַאך אין מַײנע שולן, בוי דָאס לעבן ווי איך ֿפַארשטיי, און ֿפיל ניט דעם דרוק ֿפון דעם הַײֿפעלע
 אונטערדריקער, וועלכע דָארט אין ּפַאלעסטינע הַאלטן נָאך ֿפעסט די ּפענטע איבער דעם גַאנצן ַארבעטנדיקן

 ֿפָאלק?
 און נָאך הָאט ער געטרַאכט אין דעם דָאזיקן ֿפרימָארגן… נָאר ּפלוצלונג, ווָאס זעט ער? ווער קוקט עס ֿפון דעם

 ַאנטקעגנדיקן ֿפענצטער?
 – איז עס אֿפשר ַא חלום? – ניין! – ער הָאט ַא וויש געטָאן די אויגן, ָאנגעטַאּפט זַײן ֿפעסטע ווַײסע הַאלדז, יָא, ער

 איז אויף, און דָאס זעט ער אויֿפן ווָאר.
 – נָאר ווער איז זי? ווּו הָאט ער געזען דָאס ַאזוי בַאקַאנטע געזיכט?

 שוין 25 יָאר ווי ער איז אין „עדעניַא“ ניט געווען, און זָאגַאר אין גַאנץ חוץ־לָארץ, און ווי בַאקַאנט איז דָאס געזיכט
 אים!

 זַײנע גַאנצע געדַאנקען הָאט ער ָאנגעשטרענגט ַארום דעם איין ּפונקט, ווער איז זי, די, ווָאס איז אויך ווי ער ַאזוי
 ֿפרי אויֿפגעשטַאנען, און שטייט און קוקט ָאן אויֿפהער צו זַײן ָאֿפענעם ֿפענצטער? אומזיסט הָאט ער געזוכט און

 איבערגעבלעטערט אין זַײן זּכרון זיך צו דערמָאנען ַאווּו הָאט ער ַאזַא געשטַאלט געזען? – נָאר אומזיסט, ניט איין
 ֿפרוי מיט וועלכער ער הָאט זיך געטרָאֿפן אויף זַײנע רַײזעס און מיט וועמען ער איז בַאקַאנט געווען איז ניט געווען
 ענלעך אויף דעם סֿפינקס, וועלכער איז געשטַאנען ווי ער בַײם ָאֿפענעם ֿפענצטער אין ַא מַאט בלויען מָארגנקלייד.

 ער הָאט קוקנדיק ָאן אויֿפהער געקענט אויך אונטערשיידן און קלערער זען די קָאנטורן און ליניען ֿפון איר געזיכט און
 קערּפער. מיטעלע הייך, בלָאנדע הָאר, די אויגן שווַארצע, טיֿפע, ברוינע ווי דָאס אויסזען ֿפון ֿפולצַײטיקע קַארשן, ַא
 רונדע קַײלעכדיקע טונקל ברָאנזָאווע הַאלדז, די שולטערן – נַאקעט. עּפעס הָאט זי אויסגעזען ווי ַא שּפַאניערין. ער

 ווָאלט גלייבן, ַאז דָאס איז ַא טָאכטער ֿפון די ַאלטע מַארַאנען. זי שטייט און קוקט, און ווָאס מער זי קוקט ַאלץ
 בַאקַאנטער ווערט זי אים.

 – נָאר ווּו הָאט ער איר ֿפָארט געזען?…
  זיבן ַא זייגער הָאט דער „ַאווטָאטעלעֿפָאטָאֿפָאן“ ָאנגעהויבן צו קלינגען. ער איז צו צום ַאּפַארַאט און בַאשטעלט זיך

 ֿפרישטיק. צוזַאמען מיט דעם ֿפרישטיק, ווָאס ס׳הָאט זיך בַאקומען אויף ַא קליין העלֿפַאנטביינישן טעצעלע, איז
 געלעגן ַא בריוועלע, געשריבן אויף ַא גרין בלעטל ֿפון ַא בוים. אין צעטעלע איז געשטַאנען:

 „אומבַאקַאנטער און דָאך בַאקַאנטער ֿפרַײנד!“
 ער הָאט ַא ציטער געטָאן איבערלייענענדיק נָאר דעם ָאנהייב, ער איז צו צום ֿפענצטער, די געשטַאלט איז

 ֿפַארשווּונדן. ער הָאט גענומען לייענען ווַײטער:
 „אויב איך הָאב קיין טעות ניט, איז אַײער ֿפַאמיליע־נָאמען קינדישמַאן, איר זַײט ֿפון דער ליטע, איר זַײט דער ֿפון
 וועלכן כ׳הָאב ַא מָאל, ַא מָאל געטרוימט. ווען איר וועט מיר דורכן ֿפענצטער געבן ַא צייכן מיטן ֿפינגער, ָאדער ַא

 דריק טָאן דָאס קנעּפל נ. און ב. וועל איך אַײך נָאך מיטטיילן. איך ווַארט בַײם טעלעֿפָאן־טיש.
 אַײער נעמי“

 קינדישמַאן איז ַארומגעגַאנגען ַאן איבעררַאשטער איבערן צימער, געקלערט ווער קען דָאס זַײן, נעמי? נעמי? ֿפון
 מיר געטרוימט? נָאר ווָאס קלערן? – ער הָאט אויף שנעל ַא דריק געטָאן דָאס קנעּפל נ. און ב., ער הָאט דערהערט

 ַא דין־מעלָאדישע שטימע און ַאזַא ליבע, ַאזַא בַאקַאנטע, עּפעס הָאט אים די שטים דערמָאנט זַײן ַאמָאליקע
 לַאנג־לַאנג ֿפַארשווּונדענע יוגנט.

 – נעמי, ווער ביסטו?
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 – איך קום צו דיר – הָאט מען געענטֿפערט – איך קום.
 זי איז ניט ַארַײן ווי געוויינטלעך דורכן טיר, נָאר ער הָאט דערהערט דָאס נעכטיקע הוזשען ווי ֿפון „ַאערָאבַאן“, נָאר

 דָא איז געווען עּפעס ַאנדערש – ַאזוי ווי ַא זומער־ֿפייגעלע איז זי ַארַײנגעֿפלויגן צו אים אין צימער. ער הָאט איר מיט
 ֿפַארווּונדערונג ָאנגעקוקט, זי הָאט גערעדט, ָאּפטָאקנדיק ווָארט אין ווָארט.
 – קינדישמַאן, ַאיָא, זלמן, דַאכט זיך, ֿפון דער ליטע געבוירן, דָאס ביסטו?

 – יָא, איך! – הָאט ַא מֿבולבלדיקער ָאּפגעענטֿפערט זלמן. זי הָאט אים ַא קוש געטָאן אין זַײן הויכן גלַאטן שטערן און
 ווַײטער גערעדט:

 – איך בין די, וועלכע ַא מָאל, ַא מָאל, מיט 35 יָאר צוריק ֿפלעגסטו בַײ מַײנע ֿפענצטער ַארומגיין, ֿפון דַײנע ליּפן
 ֿפלעגט מַײן נָאמען ניט ַארָאּפ, איך ֿפלעג שטיין בַײ מַײן ֿפענצטער, זיך שּפילן מיט מַײן לַאנגן בלָאנדן צָאּפ, און קוקן
 ווי דו ֿפלעגסט ווינטער, אין ֿפרָאסטיקע נעכט ַארומבלָאנדזשען ווי ַא נַאכט־שומר הין און צוריק. דער עלעקטרישער

 לָאמּפ, ווָאס ס׳איז געווען לעבן אונדזער מויער, ֿפלעגט ֿפונַאנדערשּפרייטן גַארבן שטרַאלן, בלַאסע, לֿבנהדיקע אויף
 דַײן בלייכן, בלַאסן ּפנים. איך בין – נעמי.
 קינדישמַאן הָאט זַײן קָאּפ ַארָאּפגעלָאזן.

 – ביסטו נעמי ֿפון שולגעסל, יענע נעמי, איז עס מעגלעך? ביסט דָאך נָאך ַאזוי יונג? ַאזוי בלִיענדיק שיין?!…
 – יָא, דָאס בין איך.

 זי הָאט ָאנגענומען זַײן הַאנט, אים צוגעֿפירט, ווי מען נעמט ָאן ַא קליין קינד, הָאט זי אים אויף דער ווייכער
 ּפליושענער סָאֿפקע ַאוועקגעזעצט, און נָאך ַא מינוטנדיקן שווַײגן, הָאט זי עּפעס ַארויסגענומען ֿפון איר בוזעם.

 – דו זעסט – הָאט זי זיך צו אים געווענדט – ָאט דָא אויף מַײן ברוסט הָאב איך 35 יָאר געטרָאגן דיך, איך הָאב ניט
 געגלייבט, ַאז דו לעבסט, איך הָאב ניט געהָאֿפט דיך צו טרעֿפן, נָאר דַײנס ַא ליד ווָאס דו הָאסט ַא מָאל, ַא מָאל

 וועגן מיר געזונגען, היט איך נָאך איצט. יעדן ֿפרימָארגן, ווען איך עֿפן נָאר מַײנע אויגן אויף – איז עס מַײן ּתֿפילה,
 יעדן בַײנַאכט, ווען איך לייג זיך אויף מַײן געלעגער – איז עס מַײן קריאת־שמע, נַא לייען.

 זי הָאט אים דערלַאנגט ַא צוזַאמענגעלייגט גלַאנציק און דוֿפטנדיק שטיקל ּפַאּפיר, אויף דעם ּפַאּפירל – ַאן
 ַארויסגעריסן בלעטל ֿפון ַאן ַאלטן זשורנַאל, ווּו ס׳איז געווען געדרוקט איינע ֿפון זַײנע ערשטע יוגנטלידער.

 „… צי ווייס זי ֿפון עמעץ ַא בחור, ַא בלַאסן,
 ווָאס ליבט איר ׳זוי קינדיש, כ׳ווָאלט שטַארבן ֿפַאר איר;

 צי ווייס זי ֿפון יענעם ווָאס בלָאנדזשעט אין גַאסן,
 ווָאס קושט ַא ֿפַארליבטער דעם שוועל ֿפון איר טיר?…“

 
********************** 

 – יָא איך הָאב געווּוסט – הָאט זי ווַײטער גערעדט, גלעטנדיק מיט אירע דינע צַארטע ֿפינגער זַײן שיין עטווָאס
 גרויען קָאּפ – יָא איך הָאב געווּוסט ֿפון דַײן ליבע, און צו שטַארק הָאב איך דיך געליבט, ַאז איך זָאל דיר מַײן ליבע
 ַאנטּפלעקן קענען. די אמתע ליבע – איז די, וועלכע ֿפַארברענט אויף ַאש – דָאס הַארץ, צעווייטיקט – די נשמה, ווי

 דיר ַאזוי מיר, און איך הָאב געליבט און געליטן.
 – הָאסטו דען נָאך ניט חתונה געהַאט? – הָאט ער ּפלוצלונג ַא ֿפרעג געטָאן.

 – ניין, הָאט זי ֿפעסט ָאּפגעענטֿפערט. איך הָאב מַײן ליבע נָאר ֿפַאר דיר געהַאלטן, און אויב מיר ווָאלט ניט
 בַאשערט געווען דיר מַײן ליבע צו שענקען – איז נָאר איינער דָא וועלכער ווָאלט מַײן ליבע בַאקומען – דָאס איז דער

 שווַארצער טויט. נָאר מיר הָאט מַײן הַארץ געזָאגט – דו ביסט ווי די ֿפויגל, וועלכע הָאט איר נעסט ֿפַארלָאזן, מען
 הָאט איר צו ַאן ַאנדער „ּפָאר“ צונויֿפגעּפָארט, דַאכט זיך גוט, נָאר ניין, זי וועט צוריק איר „זי“ געֿפינען. און דו ביסט

 געקומען.
 קינדישמַאן איז ַאלץ געזעסן ווי ֿפרִיער, דעם קָאּפ צו דער ערד גענידערט און געטרַאכט:

 – ניט שוין זשע איז עס אויֿפן ווָאר? זי, נעמי? נעמי? די שטָאלצע נעמי?…
 – יָא, דָאס בין איך! – הָאט זי אים ֿפעסט אומָארעמענדיק ַארויסגערעדט, דָאס בין איך, און אויב דיר איז ווייניק

 בַאווַײזן – נַא, ָאט הָאסטו נָאך ַא בַאווַײז!…
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 שנעל הָאט זי איר מָארגנקלייד ֿפונַאנדערגעשּפיליעט, ס׳הָאט זיך ַאנטּפלעקט ֿפַאר אים אירע נַאקעטע
 ַאלבַאסטער־בריסט, ֿפולע, שטָאלצע ווי בַײ ַא יונגער ַאכצן־יָאריקער ּפרינצעסין.

 – נַא, לייען ווָאס אויף מַײן הַארץ איז אויסגעקריצט!…
 ער הָאט זַײנע אויגן ניט געגלייבט; אויֿפן סַאמע מיטן הַארץ הָאט ער איבערגעלייענט:

 זלמן קינדישמַאן 1909 ליטע.
  ער איז ַארויֿפגעֿפַאלן אויף איר הייס ברויזנדיק און קלַאּפנדיק הַארץ, זי הָאט אויף איר ברוסט זַײן

 קָאּפ ַארויֿפגעלייגט, אים מיט אירע נַאקעטע הענט ַארומגענומען און לַאנג־לַאנג געקושט…
 

***** 
 

 זלמן קינדישמַאנס גרויער קָאּפ איז געלעגן אויף נעמיס ברוסט, זי הָאט אים ָאן אויֿפהער געקושט, ער הָאט ווי ַא
 קליין קינד געכליּפעט…

 נָאך ַא ֿפיליָאריקן רוִיקן, געזונט־נָארמַאלן לעבן ָאן אויֿפרעגונג, ָאן אינערלעכן ציטער, הָאט ער זיך איצט שטַארק
 צעכליּפעט, ווי ַא קליין קינד הָאט ער ָאן אויֿפהער געוויינט, געקושט איר לַײב, איר הַארץ, אירע בריסט, איר הַאלדז,

 געקושט און געוויינט…
 – ווָאס וויינסטו? – הָאט זי נָאך ַא לַאנגן שווַײגן ַארויסגערעדט.

 – צו שטַארק איז דָאס גליק, צו ֿפיל שוימענדיק איז דער ווַײן, און איך הָאב מורא, ַאז איצט וועט מַײן לעצטע
 לעבנס־שעה שלָאגן, ווַײל מיר הָאט ַא מָאל ַאן אינדיַאנישע מכשֿפה ַאזוי געזָאגט:

 „וועסט ווַאנדערן איבער דער וועלט, וועסט לַאנג און ֿפיל ווַאנדערן, וועסט קומען אין ַא לַאנד ֿפון אייביקן ליכט, דָארט
 וועט זיך צו דיר בַאווַײזן דָאס אמתע גליק, דָאס גליק ווָאס מע רוֿפט „ליבע“. דעם ערשטן טָאג וועסטו בַארוישט
 ווערן ֿפון דער ליבע, דעם צווייטן טָאג וועט דיך די ליבע ֿפַארשיּכורן, דעם דריטן טָאג – וועסטו וויינען ֿפון ֿפרייד,
 דָאס גליק וועט זַײן אומבַאגרענעצט, טָאג ווי נַאכט וועט דיר דָאס גליק אין אירע ָארעמס הַאלטן, און הָאבן וועט

 דָאס „גליק“ בלָאנדע לָאקן און שווַארצע ווי די נַאכט אויגן. און צום ֿפערטן טָאג – וועט זי דיר ַא קוש געבן, דָאס וועט
 זַײן דער טויטנקוש, און ביידע, נַאקעטע, ָאן קליידער, אין געשלָאסענע ָארעמס, וועט איר אויסגיין בַײ דעם קוש ֿפון

 ליבע…“ – ַאזוי דערציילט הָאט מיר די אינדישע מכשֿפה סַאקַא־סיקי.
 זי הָאט זיך ּפלוצעם ַארויסגעריסן ֿפון זַײנע ָארעמס, הָאט עמעצן ווי ָאּפגעענטֿפערט:

 – איך קום גלַײך… – הָאט ָאנגעטָאן אירע ֿפליגל און איז ווי ַא זומער־ֿפייגעלע ַארויסגעֿפלויגן דורכן ָאֿפענעם
 ֿפענצטער. עס הָאט זיך נָאך געהערט דָאס ֿפָאכען ֿפון די ֿפליגל, נָאר זי איז שוין ניט געווען.

 קינדישמַאן איז געבליבן ַאליין.
 ער הָאט זיך ַאנידערגעזעצט אויֿפן וויגשטול לעבן ֿפענצטער. דער טָאג, דער רוישנדיקער טָאג איז שוין געווען אין

 ֿפולן ברען, עס זַײנען אויבן אין דער לוֿפטן אומגעלָאֿפן די לוֿפטשיֿפן, אונטן, אויף דער ערד – אויטָאבוסן,
 אויטָאמָאבילן און טרַאמווַײען הָאבן ָאן אויֿפהער זיך געיָאגט איינער נָאכן צווייטן. ער הָאט זיך געּפרּוווט דערמָאנען,
 ווָאס איז דָא מיט אים ֿפָארגעקומען? – נָאר ער הָאט בשום־אוֿפן ניט געקענט ֿפַארשטיין. זָאל דָאס הָאבן געווען ַא
 חלום? נָאר ניין! עס שמעקט נָאך דער צימער מיט איר דוֿפט, מיט דעם ֿפרישן מיידל־ַארָאמַאט. דָאס איז זי געווען,

 זי, נעמי!
 נָאר ווּו איז זי איצט? – ֿפַאר ווָאס איז זי ַאזוי שנעל ַאוועק? און צו וועמען איז זי ַאוועק? ָאט די געדַאנקען הָאבן אים

 געמַאטערט; נָאר ַארויסגעֿפירט ֿפון זַײן איצטיקן נשמה־צושטַאנד הָאט אים דער טעלעֿפָאן, וועלכער איז בַאלויכטן
 געווָארן און ס׳הָאט זיך ָאנגעהויבן ַא געשּפרעך:

 – ֿפרַײנד קינדישמַאן?
 – יָא, ווער רעדט?
 – חנה יוגענדבוים.

 – ווָאס איז מַײן ליבע ֿפרַײלין? גוטן מָארגן אַײך און ַאלע אַײעריקע.
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 – גוטן מָארגן. ֿפַאר ווָאס זַײט איר נָאך ניטָא בַײ אונדז, ווָאס הָאט איר זיך ֿפַארשּפעטיקט צו קומען? מיר ווַארטן
  אויף אַײער קומען נָאך אַײער נעכטיקן צוזָאגן דעם ֿפָאטער. איר קומט דָאך גלַײך? יָא?

 – איך קום גלַײך, מַײן שיינע חנה.
 ער הָאט זיך אויֿפגעהויבן ֿפון שטול און בַאשלָאסן צו גיין צו זַײן ֿפרַײנד יוגענדבוים, מיט וועמען ער הָאט נעכטן ַאזוי
 ָאנגענעם דעם טָאג ֿפַארברַאכט. נָאר דָא הָאט זיך בַײ אים ַא ֿפרַאגע געשטעלט, זָאל ער דערציילן וועגן דעם וויזיט

 ֿפון נעמי, ָאדער זָאל ער עס ָאּפלייגן אויף ַא צווייטן מָאל.
 – אויף ַא צווייטן מָאל! – הָאט ער ֿפַאר זיך בַאשלָאסן און איז ַארויס ֿפון זַײן צימער, זיך געזעצט אין ליֿפט, ווָאס

 ֿפירט ַארויס אויֿפן גַאס.
 
 
 

XIII 
 

 – ַאך, ווי אונדז ֿפרייט אַײך צו טרעֿפן – הָאבן יוגענדבוימס טעכטער בַאגעגנט קינדישמַאנען, מיר ווַארטן אויף אַײך
 שוין דעם גַאנצן ֿפרימָארגן. קינדישמַאן איז געווען דעם טָאג אין ַא ֿפריילעכער שטימונג, ער הָאט זיי דערציילט

 מעׂשהלעך ֿפון ּפַאלעסטינישן לעבן, ער הָאט זיי געוויזן ֿפיל ֿפַאנטַאסטישע שּפילערַײען ֿפון די מיזרח־לענדער. זיי
 זַײנען ַארַײן אין גָארטן, יוגענדבוימס טעכטער, די ַאכצן־יָאריקע חנה און די עלטערע יהודית, הָאבן אים געָארעמט

 ָאנגענומען און זַײנען שטיֿפעריש ַארַײן אין גָארטן, זיך ַא ווָארף געטָאן אויֿפן גרינעם גרָאז צוזַאמען מיט
 קינדישמַאנען. חנה הָאט זיך ָאּפגערוֿפן:

 – ֿפרַײנד קינדישמַאן! איצט ליגנדיק דָא אויֿפן גרינעם יוגנטלעכן גרָאז, דערציילט עּפעס ֿפון אַײער יוגנט, איבער
 הויּפט, אין אַײער יוגנטצַײט איז דָאך דָאס גַאנצע לעבן געווען ַאנדערש און אויסער דעם הָאט אונדז דער ֿפָאטער

 שטענדיק ָאנגעדערציילט ַאזוי ֿפיל אינטערעסַאנטס ֿפון אַײך, ַאז עס ווָאלט זַײן ַא היסטָארישער געלעכטער ַאז איר
 ַאליין זָאלט אונדז ניט עּפעס ווָאס דערציילן.
 – געוויס, געוויס – הָאט צוגעגעבן יהודית.

 קינדישמַאנען הָאט בַײם דערמָאנען דעם ווָארט „יוגנט“ ַא ציטער געטָאן דָאס הַארץ, ער איז אומעטיק געווָארן. חנה
 און יהודית הָאבן דערשטוינטע געקוקט אויף דער אומענדערונג, ווָאס ס׳הָאט זיך בַאוויזן אויף קינדישמַאנס ּפנים,

 ער איז געווָארן בלַאסער און בלַאסער.
 – ווָאס איז מיט אַײך? – הָאבן ביידע מיט ַא מָאל ֿפול שרעק ַא ֿפרעג געטָאן.

 – גָארניט, טַײערע ֿפרַײנדינעס, נָאמיר ַא ביסל זיך דורכֿפָארן אין „גרינגָארטן“ – הָאט ער שטיל ַארויסגערעדט.
 זיי הָאבן זיך אויֿפגעהויבן ֿפון גרָאז, קינדישמַאן איז ַא מידער געבליבן ליגן אויֿפן גרָאז.

 – לָאזט מיר ַא ווַײלע ַאליין – הָאט ער ַארויסגערעדט. זיי הָאבן ֿפַארלָאזן דעם גרָאז־געלעגער און זַײנען ַארַײן אין
 דער בַאצווַײגטער „בעסעדקע“, בַאאומרוִיקטע ֿפון קינדישמַאנס הַײנטיקער שטימונג.

 זיי זַײנען געזעסן ַא ווַײלע. דָארט אין „בעסעדקע“ איז געווען ֿפון שטענדיק ַא קליינע ביבליָאטעקל ֿפון
 „גָארטן־ליטערַאטור“, ווי מען הָאט עס גערוֿפן, ֿפון לַײכטע דערציילונגען, דעקלַאמַאטָארישע זַאכן, אויך איז דָארט
 געווען ַא רָאיַאל־ֿפיליַאלע, ווּו מען הָאט געקענט שּפילן די בעסטע מוזיקַאלישע נומערן. חנה הָאט גענומען שּפילן

 איינהָארנס סָאנעטן.
 קינדישמַאן איז אויֿפגעשטַאנען, צו אים הָאט זיך אומגעקערט די ֿפרִיערדיקע מונטערקייט,ער איז ַארַײן צו זיי אין

 „בעסעדקע“, הָאט זיך געזעצט לעבן יהודיתן. ער הָאט געהערט איינהָארנס סָאנעטן, און רוִיק איז אים געווָארן אויף
 דער נשמה.

 – ָא, סַארַא ליבער דיכטער ער איז – הָאט זיך ָאּפגערוֿפן יהודית – ער איז מַײן בַאליבטער דיכטער, לעבט ער נָאך?
 – יָא, ער איז איצט אין ּפַאלעסטינע, מען שטעלט דָארט איצט זַײנע ַא נַײע ָאּפערע „די ליטווישע טָאכטער“ – זַײנע

 ווערטער, און די מוזיק איז ֿפון קָאמּפָאזיטָאר ַאהרָאנסָאן. ֿפַארן ֿפָארן הָאב איך זיך מיט אים געזען.
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 – איר ווייסט גָאר ווָאס – הָאט זיך ָאּפגערוֿפן חנה, די יִינגערע – נָאמיר הַײנט גיין צוזַאמען מיט דעם גַאסט אויף
 ּפרָאֿפעסָאר שווַארצווַאלדס לעקציע בַײ אונדז אין אוניווערסיטעט.

 – וועמענס לעקציע? – הָאט איבערגעֿפרעגט קינדישמַאן.
 – ּפרָאֿפעסָאר שמעון שווַארצווַאלד, ער איז דער בַאליבטסטער לעקטָאר בַײ אונדז. זַײנע לעקציעס איבער דער

 יִידישער ליטערַאטור זַײנען עסייען.
 – ּפרָאֿפעסָאר שווַארצווַאלד? – ער דַארף זַײן בַײ גענוי 60 יָאר? יָא?

 – יָא? – הָאט ָאּפגעענטֿפערט חנה, – צי דען קענט איר אים?
 – ער איז דָאך איינער ֿפון מַײנע ַאלטע ֿפרַײנד. אין דער זעלבער צַײט ווען איך הָאב מיט אַײער ֿפָאטער זיך בַאגעגנט

 הָאב איך זיך אויך בַאקַאנט מיטן דַאן נָאך יונגן טַאלַאנטֿפולן שווַארצווַאלד. וועגן וועמען לייענט ער הַײנט, קען מען
 וויסן?

 – ֿפַאר ווָאס ניט, הַײנט איז גרַאדע זייער ַא ֿפַאראינטערעסירנדיקע טעמע:
 „דער גרויסער ּפרץ און ווי הָאבן אים זַײנע צַײטמענטשן ֿפַארשטַאנען“.

 – יָא, איר ווייסט – הָאט איבערגעשלָאגן קינדישמַאן – מיר זַײנען דָאך נָאך ניט געווען בַײ דעם ּפרץ־דענקמָאל. דָאס
 ווָאלט דָאך געווען דער גרעסטער אומרעכט, ווען זַײנענדיק אין „עדעניַא“ שוין ַא ּפָאר טעג און ניט זַײן בַײ דעם

 דענקמָאל ֿפון אונדזער גרויסן נַאציָאנַאלן געניע יצחק־לייבוש ּפרץ.
 אין דעם מָאמענט איז ַארַײן יוגענדבוים.

 – איצט, מַײנע ֿפרַײנד – הָאט ער זיך געווענדט צו קינדישמַאנען – בין איך גרייט און ֿפרַײ, און מיר׳ן קענען ֿפָארזעצן
 אונדזער נעכטיקע ניט־ֿפַארענדיקטע שטָאט־עקסקורסיע.

 – דער ֿפרַײנד קינדישמַאן וויל גיין אויף ּפרץ־גַאס, צום ּפרץ־דענקמָאל – הָאט ָאּפגעענטֿפערט חנה איר ֿפָאטער.
 – דָאס איז גרַאנדיעז! – הָאט אַײנגעשטימט יוגענדבוים, און די גַאנצע קליינע משּפחהצקע הָאבן זיך

 ַאוועקגעשטעלט און בַאשלָאסן גיין צום ּפרץ־דענקמָאל.
 

***** 
 קינדישמַאן איז געשטַאנען בַײ דער ברָאנדז־סטַאטוע ֿפון ּפרצן, מיט די אויגן זיך ַארַײנגעגרָאבן אין דעם טיֿפן,

 קלוג־נֿביאישן בליק ֿפון דעם וועלכער הָאט נָאך יָארן ֿפיל צוריק ֿפָארגעזָאגט אויף דעם, ווָאס ער זעט איצט מיט
 זַײנע אויגן.

 ער הָאט איבערגעלייענט די מָאטָא אויף דעם ָאנדענקונגס־מָאל, דָארט איז געווען אויֿפגעשריבן:
 „ליכט און וויסן – גַײסט און שיינקייט,

 אויב נישט נָאך העכער“…
                                    י.ל. ּפרץ.

 ער הָאט זיך טיף ֿפַארנייגט, געשטַאנען ַאזוי ַא רעכטע ווַײלע, די מיטשּפַאצירנדיקע – יוגענדבוים מיט די טעכטער,
 הָאבן געקוקט מיט ֿפַארווּונדערונג אויף קינדישמַאנס ּתמימות, ער הָאט זיך טיף־טיף ֿפַארטרַאכט.

 – ווָאס טרַאכטסטו, מַײן ֿפרַײנד? – הָאט אים איבערגעריסן זַײנע מחשֿבות יוגענדבוים.
 – יָא, עס איז דָא ֿפון ווָאס צו טרַאכטן – הָאט ער ָאּפגעענטֿפערט, און ער הָאט ָאנגעהויבן אים עּפעס דערציילן:

 – דָאס איז געווען לַאנג־לַאנג, ָאט דער ווָאס קוקט אויף אונדז מיט זַײן ווַײטן, ָאדלערישן בליק, מיט דער רעכטער
 הַאנט אויֿפגעהויבן איבער די אויגן און קוקט אין די ווַײטע הָאריזָאנט, – ער הָאט נָאך געלעבט, און אַײנגעלַאדן הָאט

 מען אים אין דער גרויסער „עיר־הבירה“ שטָאט ֿפ. צו לייענען זַײנע ווערק. ער איז געקומען צו ֿפָארן, הָאט אין ַא
 גרויסן, שיינעם זַאל געלייענט זַײנע חסידישע מעׂשהלעך, די קונסטּפערעלעך ווָאס ַאֿפילו די ֿפַאנַאטיקער בַײ אונדז
 אין ּפַאלעסטינישע שולן לייענען און לערנען איצט נָאך מיט די קינדער. ער הָאט געלייענט די ערשטע מעׂשהלע בַײ
 ַא ֿפול געּפַאקטן זַאל; די צווייטע איז שוין דער זַאל הַאלב ַא ּפוסטער געווען; צו דער דריטער – איז נָאר אייניקע ֿפון
 זַײנע אינטימע ֿפרַײנד און ֿפַארהערער געבליבן, און דַאן הָאט ער ַא מעׂשהלע ָאנגעהויבן שּפינען. די מעׂשהלע וועגן

 ַא גָאלדערנער צוקונֿפט וועלכע ער און די איינצלנע ווָאס הָאבן אים געהערט, הָאבן געֿפילט זַײן בַאשיידונג און
 ֿפַארשטַאנען.
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 – זַײנען דען די מענטשן ַאזוי ווילד דַאן געווען, ַאז הערנדיק ֿפון זַײן אייגן מויל לייענען זַײנע געניַאלישע מעׂשהלעך
 הָאבן זיי דעם זַאל ֿפַארלָאזן? ווי הָאט עס ּפַאסירט? – הָאבן אומגלייבלעך געֿפרעגט יוגענדבוימס טעכטער.

 – צום בַאדויערן, יָא – עס זַײנען געווען אויך ַאזוינע מענטשן, און זיי זַײנען דַאן אין דער מערהייט געווען.
 – דער זייגער הָאט איינס געוויזן, איצט איז די צַײט אויף דער לעקציע אין אוניווערסיטעט צו גיין – הָאבן זיך חנה און
 יהודית געווענדט צו קינדישמַאנען – נָאמיר ַאהין גיין, וועט איר זיך טרעֿפן מיט אַײער ַאלטן ֿפרַײנד, איר וועט זען די

 יוגנט, וועלכע ֿפילט ָאן דעם גרויסן אוניווערסיטעט־זַאל, ניט נָאר צו הערן אים, ּפרצן ַאליין – דָאס הָאבן מיר שוין,
 צום בַאדויערן, ֿפַארשּפעטיקט, נָאר וועגן אים, ווען מען לייענט – איז שוין אויך בַײ אונדז ַא יום־טוֿב, און איבער

 הויּפט ווען עס לייענט נָאך דער בַאליבטער ּפרָאֿפעסָאר אונדזערער ש. שווַארצווַאלד.
 זיי הָאבן גענומען ַאן אויטָאבוס, זיך זַאלבע ֿפערט ַארַײנגעזעצט, געהייסן ֿפירן צום יִידישן אוניווערסיטעט, אין

 קולטור־קווַארטַאל.
 זיי זַײנען ָאנגעקומען בַײ ַא גרויסער, הויכער געבַײדע, געבויט ֿפון בעטָאן און מירמלשטיינער, דער סטיל ַאן

 ַאלטיִידישער, צוויי קָאלָאנען, אויף די קָאלָאנען ַאלטע מיזרחישע שניצונגען. מיט ֿפַײערדיקע, שטענדיק לַײכטנדיקע
 אותיות הָאט מען געקענט איבערלייענען:

 יִידישער אוניווערסיטעט.
                             געבויט ֿפון דער קהילה.

 זיי זַײנען ַארַײן אין דעם אוידיטָאריע־זַאל, ֿפול און ּפַאק זַײנען געווען די צוהערער, סטודענטן און סטודענטקעס הָאבן
 ָאנגעֿפילט דעם גרויסן זַאל מיטן גלעזערנעם דַאך. זיי זַײנען דורך צווישן די קָאלָאנעס. ער הָאט דערהערט אים גוט

 בַאקַאנטע נעמען, דָא הָאט ַא גרוּפע סטודענטן און סטודענטינס געּפילּפולט זיך וועגן די סימבָאלן בַײ ּפרצן, דָא –
 זעצנדיק זיך אויף זייערע ערטער, קינדישמַאן, יוגענדבוים מיט זַײנע טעכטער – הָאבן זיי געהערט דעם שכנישן

 געשּפרעך ֿפון די ווָאס זַײנען געזעסן נעבן זיי.
 – און איך זָאג – הָאט גערעדט ֿפול היץ און טעמּפערַאמענט ַא שווַארץ־חנעוודיק מיידל צו איר חֿברטע –

 ווַײסענבערגס דרַאמען זַײנען דָאך ווי אויסגעהַאקטע סקולּפטורן, אין זיי איז ניטָא די לַײכטע קינדישקייט ֿפון ַאשן,
 און דערום זָאג איך ַאז ַאש איז ַא דערציילער, ַא מָאלער ָאבער ניט קיין דרַאמַאטורג, איך רעד שוין ניט ֿפון די יונגע

 ווי ֿפעלדמַאן, בלימלינג, לאה לעווינסקי און די גַאנצע יונגע שול.
 – און איך בין מיט דעם ניט אַײנשטימיק, הָאט איר ָאּפגעענטֿפערט די צווייטע – ַאשס ֿפַארדינסטן זַײנען

 אומגעהַײער גרויס, נַא לייען ַאֿפילו ד״ר עליסָאנען, דעם 24סטן בַאנד, ווּו ער גיט זַײן איבערזיכט „50 יָאר ַאשישע
 שַאֿפונג“ וועסטו אויך זען ַאז ניט קוקנדיק ווָאס ער איז ניט ֿפון זַײנע חסידים, ער גייט זיך ֿפיל ֿפונַאנדער מיט

 שווַארצווַאלדן, דָאך געֿפינט ער אויך, ַאז נָאך ּפרצן ֿפַארנעמט אין דער ליטערַאטור דעם גרעסטן ָארט – ער. איך
  רעד ניט וועגן דעם יונגן געניַאלן בלימלינג, וועגן אים קענען מיר נָאך ניט רעדן.

 – הָאסט געלייענט, רות – איז צוגעלָאֿפן ַא צעהיצטער יונגער בחורל, ַא יָאר ַאכצן, צו דער ּפילּפולדיקער
 שווַארץ־חנעוודיקער ֿפרַײלין – הָאסט געלייענט בלימלינגס נַײע ּפָאעמע אין „ווַאסערֿפַאל“?

 – ניין.
 – אויסגעצייכנט. קום ַארַײן צו מיר הַײנט ֿפַאר נַאכט, וועסטו בַאקומען דעם לעצטן נומער „ווַאסערֿפַאל“.

 עס איז געווָארן ַא הוזשערַײ, ַא טומל, די ַאלע ֿפַארזַאמלטע, וועלכע הָאבן אומגעשּפַאצירט איבערן זַאל הָאבן
 זייערע ערטער ֿפַארנומען. עס איז אויף דער קַאֿפעדרע ַארויף ַא מַאן ֿפון מיטעלער הייך, אין גָאלדענע ברילן, די

 הָאר לַאנגע, ֿפונַאנדערגעווָארֿפן אין לָאקן, מיט ַא ווַײסן מַאניש. עס איז שטיל געווָארן צווישן דעם טויזנט־קעּפיקן
 יונגן עולם. עס הָאט ָאנגעהויבן הַאלטן זַײן ֿפָארטרָאג וועגן דעם גרויסן ּפרצן, דער ּפרָאֿפעסָאר ש. שווַארצווַאלד –

 דער ליבלינג ֿפון דער יונגער יִידישער „עדעניַא“.
 

******* 
 ער הָאט געענדיקט לייענען. דונערן ַאּפלָאדיסמענטן, מען הָאט אים אויף די הענט ַארויסגעטרָאגן, אין דער לוֿפטן
 זַײנען געֿפלויגן בלומען, וועלכע די סטודענטינס ֿפלעגן בַאווַארֿפן זייערע בַאליבטע ּפרָאֿפעסָארן. עס הָאט די לוֿפט

 ֿפַארקלונגען מיט אויסרוֿפן:
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 – זָאל לעבן די רַײכע און גרויסע יִידישע קולטור!
 – זָאל לעבן אין אונדזער ָאנדענק אונדזער נַאציָאנַאלער געניע ּפרץ!

 – זָאל לעבן שווַארצווַאלד! אורַא! אורַא! אורַא! – הָאט ֿפַארקלונגען די גַאס ווָאס ַארום אוניווערסיטעט.
 עס איז געווָארן שוין ֿפַארנַאכטלעך. זיי זַײנען ַאלע ַארויס ֿפון אוניווערסיטעט־גַאס, זיי הָאבן זיך געֿפונען ניט ווַײט ֿפון

 דעם „טורעמּפלַאץ“, וועגן ווָאס יוגענדבוים הָאט נָאך דערציילט זיצנדיק בַײ אים אין „ֿפרַײֿפָאלק“.
 – עס וועט זַײן גענוג אויף הַײנט – הָאט זיך געווענדט צו זַײנע ֿפרַײנד קינדישמַאן – צו ֿפיל גליק וועל איך אַײנזַאּפן

 ֿפַאר איין טָאג.
 זַײנע אויגן זַײנען ֿפול טרערן געווָארן. דָאס זַײנען געווען גליקסטרערן וועלכע ס׳הָאט ַארויסגערוֿפן דָאס ַאלץ

 געזעענע אין און בַײ דעם אוניווערסיטעט.
 – מָארגן, מַײנע ֿפרַײנד, וועלן מיר שוין בַאזוכן אויך דעם „טורעמּפלַאץ“.

 – נו, אויב ֿפרַײנד קינדישמַאנען איז ָאנגענעמער מָארגן – וועלן מיר ָאּפלייגן אויף מָארגן.
 

******* 
 קינדישמַאן איז געקומען צו זיך אין צימער. אים הָאט ָאנגעכַאּפט ַא שטַארקע בענקשַאֿפט צו זען איצט נעמין. ער
 איז צו בַײם ֿפענצטער. אים הָאט זיך געדוכט, ער הָאט געהָאֿפט, ַאז ווידער וועט ער זי טרעֿפן, נָאר אומזיסט. ער

 איז ַאזוי ָאּפגעשטַאנען ַא רעכטע ווַײלע און קיינער הָאט זיך ניט בַאוויזן. ער איז צו צום ַאּפַארַאט, ער הָאט זיך
 דערמָאנט ַאז זי הָאט אים געהייסן דריקן נ. און ב. ער הָאט עס געטָאן, נָאר קיינער הָאט אים ָאּפגעענטֿפערט. ער

 הָאט זיך קיין ָארט געֿפונען און ענדלעך הָאט ער בַאשלָאסן נָאך הַײנט צוגיין אין „טורעמּפלַאץ“ רעכענענדיק,
 טָאמער וועט ער איר דָארטן טרעֿפן.

 
******* 

 אויֿפן רָאג שעווטשענקָא הָאט ער זיך ַארַײנגעזעצט אין „דעכערבַאן“ און איז ָאנגעקומען צום „עדעניַא־טורעם“. צו
 ערשט איז ער ַארַײן אין ביבליָאטעק, הָאט גענומען לייענען דעם ַאלטן ַאמָאליקן בַאליבטן שרַײבער זַײנעם

 שָאּפענהויער, איז ַארַײן אין גָארטן. אים הָאט זיך דַאן געווָאלט זייער טרעֿפן נעמין, נָאר ניט נָאר זי הָאט ער דָארט
 ניט געטרָאֿפן, נָאר איבער הויּפט איז דָארט קיין ֿפרויען דעם טָאג ניט געווען. ער איז ַאריבער ֿפון דער ביבליָאטעק

 אין „קונסט־מוזעום“, הָאט בַאקוקט די גיּפססקולּפטורן ֿפון קריצענשטיין, ליסי־ציקי, רָאזַא ֿפַײנגָאלד, איז ַארויף
 אויֿפן אייבערשטן לעצטן שטַאּפל, הָאט הינטער זיך די טיר ֿפַארמַאכט, און לַאנג־לַאנג ווידער געקוקט, געקוקט און

 געטרַאכט, געטרַאכט און ֿפַארטרַאכט זיך…
 
 
 

XIV 
 

 עס איז ַאוועק ַא טָאג און צוויי, קינדישמַאן הָאט זיך אין ערגעץ ניט געוויזן. נעמי איז ניט איין מָאל געווען אין זַײן
 צימער, נָאר אים הָאט זי ניט געֿפונען. יוגענדבוים און די ֿפַאמיליע הָאבן זיך זייער געווּונדערט ֿפַאר ווָאס שוין

 אייניקע טעג ווי ער קומט צו זיי ניט. די ֿפַארווּונדערונג איז ַאריבער אין ַא שטַארקן בַאאומרוִיקן זיך, זיי הָאבן זיך
 געווענדט אין ַאלע געזעלשַאֿפטלעכע אינסטיטוציעס. ניטָא קיין ענטֿפער. זָאל ער הָאבן ַאוועקגעֿפָארן, ניט הָאבנדיק
 זיך געזעגנט? – קען ניט זַײן, צו ֿפיל שטַאטסמַאן איז ער געווען, ַאז ער זָאל ַאוועקֿפָארן קיינעם נישט זָאגנדיק. און

 ַא טרויער הָאט בַאהערשט בַײ יוגענדבוימען אין הויז. עס הָאט זיך געֿפילט, ַאז עּפעס דריקט ווָאס ַאלעמען אויף
 דער נשמה, ַא בַאהַאלטן שרעק הָאט גערוט אויף ַאלעמענס ּפנימער, ווי יוגענדבוים ַאזוי אויך זַײנע טעכטער.

 ּפלוצעם, ָאוונט, ווערט ליכטיק דער טעלעֿפָאן־טישל. בַײם ַאּפַארַאט זיצט יוגענדבוים, די הענט און זַײן שטימע
 ציטערן, ער הָאט געֿפילט ווי ַא ֿפַארזָאג ֿפון זַײן הַארץ, ַאז דָא וועט אים ַא בׂשורה־רעה ָאנגעזָאגט ווערן, מען הָאט

 גערעדט ֿפון דער צענטרַאלער קהילה.
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 „הַײנט 7 ָאוונט בַײ זונען־אונטערגַאנג הָאט מען אין גערטל ֿפון „עדעניַא־טורעם“ געֿפונען טויט, ַא יונגן־מַאן, ַא יָאר
 45 מיט שווַארץ־גרוילעכע הָאר, גערַאזירט. אין זַײן ּפָארטֿפעל, ווָאס ער הָאט געהַאט מיט זיך, הָאט מען געֿפונען

 ֿפָאלגנדע וויזיט־קַארטע:
 זלמן קינדישמַאן

 ֿפָארזיצנדער ֿפון דער ַאלוועלטלעכער סטַאטיסטישער קָאמיסיע.
 זוכנדיק ווַײטער הָאט מען געֿפונען אַײער ַאדרעס, עס איז אויך איבערגעבליבן ֿפיל ּפַאּפירן, מַאנוסקריּפטן. קומט

 גלַײך אין קהילה־רַאט, ָאּפטייל „סטַאטיסטיק ֿפון די געבוירענע און געשטָארבענע“. דָאס ֿפַארברענען וועט זַײן
 מָארגן 11 ַא זייגער אין דער ֿפרי“.

 ַאלע שטוביקע זַײנען נעבן ַאּפַארַאט געשטַאנען, זעענדיק די ֿפַארבלַאסטקייט ווָאס ס׳הָאט ָאנגענומען דעם ֿפָאטערס
 ּפנים, הָאבן זיי ֿפַארשטַאנען, ַאז דָא הָאט עּפעס אומגעוויינלעכס געטרָאֿפן. ווי ָאסיענבלעטער אויף ַא בוים הָאבן זיי

 געציטערט. יוגענדבוים איז געֿפַאלן אויֿפן שטול, קוים־קוים הָאט ער געקענט ענטֿפערן אויף די ֿפרַאגן ֿפון די
 קינדער.

 – יָא געשטָארבן קינדישמַאן.
 און עמעץ הָאט צוגעגעבן:

 – אויך אין דער צוקונֿפטשטָאט וועט דער טויט דָאס זַײניקע נעמען…
 

 כַארקָאוו, 1918
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