קלטע יסנשט
בעריש גלדשטן
חודש עברור ,2005 ,בין איך גערן קן טשױטשיל ,מניטבע ,אױף
צון אין קנדע ,י  לונטיר מיט ן ערדךא־עקסּפעדיציע צו מעסטן
לערל סּפעקטן ונעם שנ בײַ עטלעכע ערטער דרט :אױף דער ענער
טונדרע ,אין ררױרענע זומּפן ,אין עלדער ,געזונטע און רברענטע ,אז".
טשױטשיל איז גר ן אינטערעסנטער רט אין דעם ּפרט ,מחמת דס שטעטל
)אשר  1000אין בעלקערונג( געינט זיך ּפונקט אױן גרענעץ ון עלדער
און טונדרע .אױף דרום רום מען דעם געגנט "דס לנד ון די קלנע
שטעקנס".

דס לנד ון די קל נע שטעקנס

יסנשטלעך גערעדט איז דער ציל געען צונױזמלען דטן עגן
הײַנטיקע בדינגען מיט ן אױג אױף דער נומלטיקער און קומעדיקער
עלט־רעמונגּ .פערזענלעך גערעדט הב איך געלט ּפרּון לעבן און

רבעטן אין זעלכע בדינגען׃ קעלט ,ינט ,זון ,זערוכעס .צום גליק עלן
מיר ױנען אין ן אמתן בנין ) בהצטן ,חוץ  צימער דער  קרידר ד
און דרט( ,ניט אין קן געצעלטן .אונטן זײַנען ד אױסצוגן ון מײַן טגביכל
בשעת דער נסיעה.
***

די לעצטע דרײַ טעג
איך הב ן מיטן סוף ײַל ס'איז געען ן אומבקעם שטיקל צײַט ,יל
איך דערעגן שױן דערצלן און אים רגעסן ,ס'זל ניט קליע מכן די גנצע
נסיעה .דעם צטן אינדעררי אױף דער בן הב איך זיך אױגעכּפט ,זיך
נגעטן ,און רײַנגעגנגען אין עסגן אױף רישטיק .בער די ליכט זײַנען
ּפלוצעם אױסגעגנגען .נגעצונדן ,אױסגעגנגען ,עטלעכע מל .דער
לקמטי הט קױם דערגרכט דס בײַגערעלס לעבן  סטנציע )מיר זײַנען
שױן נגעקומען אױף דרום ,אין מיטן גר ּפלטשיקע ערמעס ,מער ניט אין דער
צונדיקער ילדעניש(  ,יר שעה ײַט ון יניּפעג )און מײַן ּפלי – דרײַ 
זגער נכמיטג( .דער לקמטי איז  טױטער .ס'הט געדױערט ּכמעט צ
שעה ביז מע הט ר אונדז געונען ן אױטבוס ,ס זל ײַטער רן אין 
מזלדיקער שעה.
ס'איז גוט געגנגען ,זײַנען מיר נגעקומען אינעם יניּפעג־ערּפרט ר
דער צײַט ון מײַן ּפלי .בער איך הב אױף זיך געבעטן  בז־אױג ,געזגט
בײַם געזעגענען זיך מיט די מיטרערס" ,ז דער סוף איז גוט ,איז לץ גוט".
צוליב שנ־שטורעמס )איך ס ניט ּו( ליִען ניט ּפ קן ערּפלנען ,מוז
איך רטן ביז מרגן און איבערנעכטיקן אין בי  הטעל לעבן דעם
ערּפרט )ײַזט זיך רױס לעבן דעם רט ּו מע ּפרּוט אױס די דזשעטן יר
 זגער אין דער רי( .אױף מרגן איז ּכמעט די זעלבע מעׂשה ,הב איך זיך
"געשלעּפט" אין מנטרעל בער ניט געקענט ײַטער רן .נך ן
ערּפרט־הטעל ,און  צעמיש מיט דער אימיגרציע ,ײַל מע קומט ן אין די
"ראניקטע שטטן" דרט אין מנטרעל .צום גליק הב איך געהט גענוג
ביכער צו לענען ,נר די קלדער זײַנען  ביסל "לט" גערן.
בקיצור ,בין איך ערשט נגעקומען אין דער הם נך דרײַ טעג ,ס דס
הט געזלט געדױערן אשר  ינף שעה דעם ערשטן טג .רן מיטן
ערּפלן טױג אױף ּכּפרות .ע!
נו ,גוט ,איז מיר לײַכטער אױן הרצן.
2

***

שבת – ער 9נסיעה
מרגן זער רי אין דער רי עט קומען דער ּפמּפעדיקל־בוס נעמען מיך
אינעם ערּפרט .איך הב לץ אײַנגעּפקט אין אן עגלנטעך צוזמען מיט
 רוקנזעקל מיט ביכער  ,טל ון די רעמע קלדער ,און דעם נעסעסער.
הב איך גערעדט מיט די קינדער ,זיך געזעגענט; זיך דורכגעשמועסט עגן
יכטיקע זכן מיטן אניקל ר9קהלע .איצט קומט  נכט ּכמעט ן שלן –
ס'איז ניט צו רמײַדן .טרכט איך בער און ידער" ,ס הב איך רגעסן?
עלן די הױזן טױגן אין ז קעלט? י קלט עט זײַן טקע?" און די
געערלעכע רגע" ,אױף ס הב איך זיך רשריבן? ס'עט זײַן שער,
קלט ,אומבקעם ,ס איך ס ".בער איך ס שױן זיך צוצוהערן צו דער
דזיקער רגע י דעם קטער .נו ,לג איך זיך עק ,צי שלן ,צי ניט.
זונטיק-מנטיק – רן
ּפגעלױגן קן יניּפעג אין דער רי ,ס'איז טקע גלט געגנגען ,על
איך שײַגן עגן די ׂשימחות ון רן מיטן ערּפלן .נענט צו יניּפעג זעט
מען נר ײַסע קדרטן ,שנ־בדעקטע ערמעס .נגעקומען אין יניּפעג,
הב איך נך  מל געהט דס מדנע געיל ,ז איך בין ד אין  רעמד
לנד ,דרן די היגע לײַט רעדן עּפעס  רעמד לשון .ס ר  לשון ,ס
איך ניט) .אין מנטרעל איז טקע זױ(.
מיטן טקסי צום קזל; געגעסן נבײַסן אינעם נענטן מרק" ,די
גּפלען" ,און געגנגען ד און דרט  ײַלע ,בער ס'איז געען גר  גרױער
טג ,ניט צו קלט בער  ּפטשקערײַ ון אײַזיקע קלוזשעס; בין איך צוריק
אין דער סטנציע ,לענען און רטן.
צען  זגער בײַ נכט ,בין איך שױן אינעם בנבעטל ,איבערגעמכט ון די
בענק .זער בקעם ,ילו  שּפריץ .איך הב ליב דס "קליקיטי־קלק" ון
די רעדער אױף די רעלסן ,און י עס יגט זיךב ,דער גן ,י אין  שיל אױן
ים )בער זיכער און טרוקן(.
גוט געשלן ,הב איך זיך רי אױגעכּפט ,געגעסן רישטיק אינעם
עסגן בעשת די בנלײַט הבן ידער געמכט בענק ון די געלעגערס .
זוניקער טג נענט צום צונדיקן גרענעץ ון ערמעס .ס'זײַנען ד אשר
נדערטהלבן טוץ מענטשן אױף דער בן רנדיק קן טשױטשיל ,און נדערע
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קומען און גען בײַ די ּפר סטנציעס אױן עג .איך הב זיך עקגעזעצט
בײַם ענצטער אין עסגן בײַ  רײַען טיש ,מיט  ּפר ביכער און דעם
העטל .אין  קלן עלדל הב איך דערזען  קלנע קו־מוס און אין  עלד –
צ זער קלנע הירשן .אין נך  עלד הבן מיר במערקט  סך נידעריקע,
ּפרסטע הײַזקעלעך ,הבן מיר ניט געקענט טרען ס ז זײַנען .נך  סך
נרישע ירלגן ,הבן מיר גערעגט בײַ דער קנדוקטרשע׃ ז זײַנען
בינשטקן ,בשיצט קעגן דער קעלט.
די רעלסן ירן דורך עלדער ,שרצע און ײַסע טענענבמער און אױך
בערעזעס און דעליקטע לערכנבמער .לענג־אױס דער בן־ּפלינע זעט מען
אומעטום חיה־שּפורן ,גרױסע ון מוס און גר  סך קלענערע ס ז ירן ון
אן קוסט צום צטן׃ ון שנהינער ס עסן די קנסּפן .ון צט צו צײַט
רן מיר דורך  ּפר מײַלן רברענטע עלדער ,שרצע דינע שטמען מיט
קלנע גרינע במעלעך ערשטרצנדיק דורכן שנ  .דרײַ ,יר גרױסע
רנעס שעבן אין דער לוטן איבער די עלדער ,ון צײַט צו צײַט
"נלנדיק" אנער אױן צטן .לע דרײַסיק ירדן דורכן גנצן עג זעט
מען דרײַוסן ס  מל הבן ז געהלטן טעלען־דרטן; מער ניט קן
דרטן׃ הײַנט איז דס שױן בעסער געמכט דורך סטעליטן .די דרײַוסן לן
רּפ דער זינקען לץ טיער אינעם זומּפיקער ררױרענער ערד.
בײַ צ סטנציעסּ ,ו די בן שטעלט זיך ּפ אױף  ײַלע בין איך רּפ
אױן ּפערן אױסציִען די בנער .אשר  . 5°ניט שלעכט ,נר גרנישט זױ
קלט י ס'עט זײַן ...
דינסטיק – נקומען אין טשױטשיל

ג

ער לט דס געגלבט? די בן איז נגעקומען אין שטעטל ּפונקט צו דער
צײַט  .ביסל קלט ) ,(. -15°מיט  בײַסנדיקן ינט ,ס איז בזונדערש
סּכנהדיק אין ז קעלט ,בעת איך ג די צ בלקן ון סטנציע אין הטעל.
כ'הב זיך רעם נגעטן און געגנגען ד און דרט  שעה .די שרצע
רנעס רן זיך אין די אױגן נטקעגן דעם העל ײַסן שנ .רײַנגעקוקט
אין  קרם מיט קלדער ,שניצערײַ ,צכענונגען ,ס איר ילט; איך דרף
קױן עטלעכע מּתנות בער ס'קען רטן ביז די לעצטע טעג אדער איך ר
הם .דער מוז ,ס זל זײַן  ײַנער ,ענט זיך ערשט נך מיטג ,על איך
דס טן אױך בײַם סוף נסיעה .דער מוח איז אין גנצן רנומען מיט מרגן און
"אױף ס הב איך זיך רשריבן?" ,בין איך צוריק אינעם הטעל ,געגעסן 
4

שטיקל נבײַסן אינעם רעסטרן און צוריק אין צימער ,געלענט  ײַלע און
געכּפט  דרעמל .שּפעטער – געגעסן רמעס )רעניער־סטק( אינעם
"צעגײַנער־בעקערײַ־און־רעסטרן" ,זער בקעם ,נענט צום הטעל.
מרגן ,הלב עלף ,קומט עמעצער ונעם צענטער מיך צו ירן הין .אין 
מזלדיקער שעה.
מיטך – נקומען אינעם רשונג־צענטער

ד

רישטיק און רטן אױף  ײַלע .הלב עלף קומט ן העטער ,מײַן
שערשע .לצדינג גט אױף "רקטישער צײַט" ס איז ייִדישע צײַט  קרו.9
הבן מיר געטרונקען קע אינעם "צעגײַנער" ,געקױן  ביסל ברנן ,און
ּפגערן .דער צענטער געינט זיך זעקס מײַל אױף מיזרח ון שטעטל ,הבן
מיר זיך געטרן מיט עליקסן ,אױך  לונטיר ,בײַם ערּפרט .דער עג
ירט לענג־אױס דעם ברעג ון דער הודסן־בוכטע׃ ריזיק ,לך ,ררױרן און
בדעקט מיט בלישטשענדיק ײַסן געבלזענעם הרטן שנ ,אומעטום
שטרױכלדיק ּו דער אײַז הט זיך צעברכן און ידער ררױרן גערן.

הודסן־בוכטע
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עטלעכע ון די לונטירן קומען ן ערשט אױן נטלי; ביז  צונױקום
שּפעטער אין נט איז לץ אומרמעל ,ס איר ילט .דער צענטער איז דער
נירונג־בנין ון ן מליקער מעטערלגישער רקעטערײַ ,מיט 
קיך/עסצימער ,ביבליטעק/לען־צימער ,לברטריעס ) קלט־צימער
בתוכם( ,קלסצימערן ,און ן אינטערנט .צישן דעם אינטערנט און די
נדערע טלן ירט דער זױ גערוענער "רקטיק־קרידר" ,אומבהצט; ז
מע גט ון בעט צו עסן רישטיק ,ערט מען ּתיּכף אין גנצן אױסגעטשוכעט.
דרײַ  זגער בין איך מיטן הױּפט־רשערּ ,פיט ,געגנגען אױף 
ּפרבע־שּפציר אױף  שעה רום די חור9ות ון דער רקעטערײַ .איך בין ניט
זיכער בער איך מן ,ז מײַנע אגענע קלדער עלן טױגן ,על איך ניט
דרן דינגען נך קלדער ון דער קרם אין שטעטל .עק ון די בנינים,
אונטערן רײַען הימלּ ,ו ס'בלזט זיך דער ינט ,איז דס גן גרינג ,אױן
הרט געּפקטן שנ ,נר ּו נר ס'געינט זיך ן ּפדך )גענטלעך אין
עלדעלעך ון קלנע טענענבמער( איז דער שנ טיער און  ביסל כער,
איז דס גן שער .צום גליק קען איך גוט גענוג זען ן די ברילן ,ײַל מיטן
בלקלה איבערן ּפנים ערן ּתיּכף רנעּפלט און בדעקט מיט אײַז די
ברילן צי די קוקערס.
לע שקלן )ד"ה לונטירן( זײַנען נגעקומען ר דער עטשערע ,און
דערנך הבן מיר זיך בקענט .זער אײַנגענעם .איך הב זיך במיט צו
געדענקען די לע נעמעןו .מרגן עט זײַן דער "ס און ּו און י טוט מען די
רבעט"-לעקציע און מרגן נך מיטג עלן מיר נהבן מיט דער אמתער
רבעט .נו ,גוט ,בין איך בט9ע ניט אנער ון ז ס שּפרינגען גלײַך רײַן אין
טין סער.
און זױ אין בעט .איצט  שטיקל דרמע .די שלצימערן ,רשטט זיך,
הבן שלבענק ,איז מײַן מיטױנער עדין ,ס דעם גנצן נט הט ער זיך
רהוסט )"גרנישט נשטעקיק" הט ער אונדז ברויִקט( .דערצו הט ער מיר
דערצלט ,ז ער שנרכצט" ,בער איך הב  משינקע ס רמײַדט דס".
ער הט עּפעס און איך הב מורא .לג איך זיך עק און הער זיך צו צו דער
משינקע ס זשומעט אױף  קול ,און נשטט שנרכצן גיט ער  ּפרײַך מיט
יעדן טעם .און הוסטן ,און … קױם הב איך אױסגעהלטן  צען מינוט ,בין איך
עק אין  צטן צימער .מוז ער דקא רשטן ,הלטן דס ניט ר קן
בלדיקונג .צום גליק זײַנען ד ינטערצײַט  סך לדיקע צימערן ,על איך
מרגן זיך איבערציִען.
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ז

דנערשטיק – קלס און דער ברגגרוב
מיט דזשענס הסּכמה בין איך מיט די הב־און־גוטס רײַן אין  צטן
צימער; ניט קן ענצטער נר אױך ניט קן טומל; אנער לן ,או!
—

נך רישטיק זײַנען מיר לע רײַן אינעם גרױסן קלסצימער ,זיך צו
לערנען ס מע טוט ד .אױ ,זױ יל ּפרטים" .רב מלמד ,מעג איך גן? דער
מוח איז מיר שױן נגעּפיקעעט גערן ".איך הף ,ז איך מיט די שוּתים
)צ דער דרײַ אין יעדער גרוּפע ,יר גרוּפעס; איך הב ן רבעטן מיט
עליקס ,ס דכט זיך מיר עט זײַן גוט( עלן קענען צוזמען געדענקען דס
לץ .נכן נבײַסן גען מיר שױן צום ערשטן מל אױף דער רבעט!
—

איך הב זיך גוט נגעטןח – ס'הט געדױערט   25מינוט ,זל זײַן גיכער
מיט דער געניטונג .מע טוט ן די אױסנניקסטע "שלעכצן" נר אינעם
קלטצימער ,נישט ערט מען רשיצט ,ס דס ירט צו רקילונג.
אנס  זגער נגעקומען אין דרױסן בײַ די שנמשינקעס און קמטיקס
מיט די טנקעןט .טקע קלט! . -20°י -44° ,רײַננעמענדיק דעם ינט .דס
גנצע געצײַג ליגט שױן אינעם טבגן צוגעבונדן הינטער ּפיטס קמטיק .ז
ירן די משינקעס און מיר "רבעטערס" רן אין די טנקען .מיטן רוקן רױס
איז די קעלט ון ינט אױסצוהלטן ,נר ילו ז מע רט ּפמעלעך ,קען מען
נערן די נירן ונעם הצקעדיקן ר .מע ערט רּפגעשלגן בײַ יעדער
אומגלײַכקט אױן עג.
נך צנציק מינוט אױף דער ברג־און־טל־בן ,זײַנען מיר נגעקומען
בײַם ברגגרוב .גנץ רהילט אין זױ יל קלדער ,דער עיקר מיט די ּפנימער
בדעקט ,רעגט מען ּכסדר" ,ער ביסטו?" ,ביז מע הט געקענט דערקענען די
רשדענע מנטלען.
אין ז קעלט איז דער שנ אינטערעסנט׃ גר טרוקן ,י זמד דער
צוקער ,אין גנצן אוממיגלעך צו מכן  שנקױל .ער ינקלט שן אױף דער זון
און ז מע טרעט אױף אים ,גיט ער רױס  סקריּפען און ּפישטשען ,ילו ד און
דרט –  שטילן דונער ּו ס'איז אונטן הױל.
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קמטיק און מנטלען מיט מענטשן אינע ניק

נו ,שױן צײַט צו רבעטן .יעדע גרוּפע דרף מכן און מעסטן צ
שנגריבער .עליקס און איך הבן זיך געביטן בײַ די גריבער .דער שנ ד איז
הרט בער נר  זעכצן צל אין דער טיף .מיר הבן יר טערממעטערס צו
מעסטן די טעמּפערטורן לע צ צלן ון דער ערד רױף ,און אױך אין דער
לוט און שנ־אבערלך .מוז מען אױך בשליסן יל שיכטן שנ עס
געינען זיך אין דער נט ון גרוב ,און אין יעדן שיכט ,סערע קריסטלן עס
זײַנען רן ,י הרט ,און י געדיכט .דערצו הבן מיר געניצט 
"דורכדרינגער"  ,מעטלענע שּפיז; מע שלגט דס מיט געיסע גן ון
געיסע הכן צו בשטימען יל ענערגיע עס בדרט צו טרײַבן דס דרענגל
ון אױבן ביז צו דער ערד .און סוף־ּכל־סוף נעמט מען עלף צילינדערס שנ,
נצושרײַבן י טיף און י שער יעדער איז; ינף ון ז ברענגען מיר צוריק אין
לברטריע; ען ז זײַנען צעשמלצן גערן ,מוז מען מעסטן נדערע
סּפעקטן ונעם סער )מע רוט דס "ילטרירן"(.
בײַם נהב דכט זיך ,ז  סך ון דער רבעט איז  ביסל סוביעקטי,
ברט עגן די שיכטן און קריסטלן .הב איך זיך נגערעגט בײַ ּפיט ,הט ער
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צוגעגעבן ,ז די דטן ונעם דזיקן רט זײַנען ,דעם אמת געזגט ,ניט זער
יכטיק ,איז דס גר  שטיקל געניטונג ר אונדז.
נך דעם ערשטן גרוב איז מײַן לינקער וס קלט און  ביסל מדנע
גערן׃ ניט ררױרן נר "טעמּפ" .אין דעם וס איז די צירקולציע ניט זױ
גוט .בין איך רומגעלן  ײַלע זיך צו רעמען ,ס דס העלט  ביסל.
איך בין טקע צורידן ס איך בין ניט ּתיּכף מגולגל גערן אין  זײַל אײַז.
מיר הבן געענדיקט די רבעט בער אונדזער שנמשינקע הט ניט
געלט גן .הבן ּפיט ,קרי ,עליקס און איך דרט גערט ביז די נדערע
משינקעס זײַנען צוריקגעקומען .בײַם רטן הבן מיר דערזען  טשטע
שנהינער ,אשר  טוץ ,י ײַסע קױשבלן )ד"ה ,דס הבן די נדערע די
גל דערזען; מײַנע ברילן זײַנען געען אין גנצן רײַזיקט(.

שנ הינער

צוריק אינעם צענטער הב איך  קוק געטן אױן לינקן וס׃ די ינגער און
ּפיטע הינטן זײַנען גערן ײַס און טעמּפ בער נך לץ ך ,ניט ררױרן.
דעמלט הב איך זיך ערשט דערּוסט עגן די ּפעקלעך כעמישע הצערלעך,
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ס מע שטעקט ז רײַן איבער די ינגער אין די שטיל; הב איך עטלעכע
געקױט ,עלן מיר זען אױב מיט ז גט שױן בעסער.
אין נט הבן מיר געדרט קנטרלירן די טערממעטערס און
רײַנקלּפן די לע מעסטונגען אין קמּפיוטער רײַן.
מרגן זל נקומען  זערוכע בער אשר עלן מיר קענען רבעטן גיך
אין דער רי בײַם נענטן רט אױף דער ענער טונדרע .אױ! נך דעם ס
איך הב הײַנט איבערגעלעבט ,איז שױן טקע צײַט המצורן ,נן? נו,
יעדער טג דרף הבן זײַן ציטערניש.
רײַטיק – די זערוכע
קנער גט ניט רױס אין דרױסן )חוץ די דרײַ מענטשן ס רבעטן אױף
 צטן ּפריעקט ,מיט אינסטרומענטן ס מעסטן לערל סּפעקטן ון דער
טמסער און דעם עטער; ז מע מוז ,-21° .(... ,נר  ביסל קעלטער י
נעכטן בער עס בלזט  ינט ון  25-40מײַל  שעה; ניט קן נײַער שנ :דער
לטער דרט אינעם ינט זער שן )רױסקוקנדיק דורך די ענצטער,
רשטט זיך( הין און צוריק נענט צו דער ערד.
מיר איז גוט ,ס מיר אײַלן זיך ניט ּפונקט נכן רישטיק נצוטן די לע
קלדער ,ײַל הײַנט בין איך )מיט עליקסן( אױף ק"ּפ – קיך־ּפליצינט .דער
קוכער מיט די געהילינס גרטן די סעודות ,בער מיר ּפרסטע לײַט בײַטן זיך
זלבעננד בײַם שן דס געעסּ ,פישן די טישן.
בער ס'זל ניט זײַן קן רוטג – ס'איז  געלעגנהט צו בהנדלען די
שנמוסטערן )שױן גערן סער־מוסטערן( ון נעכטן .מע גיסט דס סער
דורך ילטערס ,אױסצוגעינען די ג ון לץ ס איז געען אינעם סער,
און אױך די זױערקט און די עלעקטרישע דורכירעדיקט ונעם סער
לן .מוז איך זגן ,ז ט מל קען די יסנשט זײַן  ביסל נודנע .בער מיר
הבן געשן עּפעס  מנטזש־ליניע ,איז עס גיך געגנגען.
אױך הב איך געהלן מיט גרטן מוסטערן ון היגע געיקסן רן
הערבריום .און  ביסל געלענט ,געשריבן .געקױט  לײַבל ון דער
געשנקקרם בײַם צענטער  ,מּתנה רן אניקל.
נכן רמעס הט ּפיט געהלטן  רעערט עגן דער רקטישער
געמרלגיע ,די רשדענע מינים טערען ס געינען זיך ד אין דער
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ערד ון בשטיִק־רסט :רסט־ילעקןּ ,פינגס ,זומּפן ,שטנערקרײַזן,
אז" .זער אינטערעסנט .און דערנך אין בעט .מרגן הבן מיר בדעה צו
רבעטן בײַ ן אױײַז ון ן זױ־גערוענעם טרף־ילעקיאּ ,ו דער
בשטיִק־רסט רגרעסערט זיך.
שבת – די קסנדיקע טרף־ילעקן און די טונדרע
אין דער רי זײַנען מיר גערן צו די קסנדיקע טרף־ילעקן; גוט ס
ס'איז נענט צום צענטער  .שיטער עלדל הט געגעבן  שטיקל ּפדך ונעם
ינט ,בער ס'איז נך לץ  קלטער טג׃  -23°דער  -51°רײַנרעכענענדיק
דעם -15מײַל--שעה-ינט .מיט די בהץ־ּפעקלעך אין די שטיל איז לץ
געען גוט מיט די יס .אין די טרף־ילעקן איז דער צענטער אױגעהױבן,
יב
העכער י די קנטן ,ס אין דער ערד אונטער ז געינען זיך אײַזקלינען  .מיר
הבן אױסגעגרבן צ גריבער אין מיטן און נך אנעם אױף  קנט .און דס
ערשטע מל ס איך הב משּתין געען אין דרױסן אין ז קעלט ,הב איך
בער גרנישט ניט ררױרן.
נכן נבײַסן זײַנען מיר עק רבעטן בײַם טונדרערט ,נר  צען מינוט
אין די שליטנס .ס'איז גערן  ביסל רעמער .-17° :אין גנצן ן צום ינט,
איז דער שנ הרט און בלױז ן כט צל אין דער טיף .די רבעט איז געען
גרינג און גיך רטיק ,בין איך רומגעגנגען ,געקוקט אױף די גר שנע
ורעמס אינעם שנ ,דורכן ינט געמכט .ררױרענע כליעס ס מע רוט
ז "ססטרוגי" הבן בדעקט די גנצע לך .עגן ז ,נר אין דעם
נטרקטיק ,הב איך ט געהט געלענט ,בער קן מל ריִער ניט געזען
מיט די אגענע אױגן .שן נצוקוקן נר זער שער בײַם גן.
אין נט הב איך געדרט נשלײַן די צנער ון די יר צילינדערס,
ס מיט ז שניטן מיר אױס די שנמוסטערן; מרגן עלן מיר רבעטן אין ן
רט ס הט הרטע אײַזשיכטן אין מיטן שנ ,לױט נ ,ן אױסרשערין
אױך ד אין צענטער.
איך בין געזעסן נך דער רבעט אין עסצימער און זיך דורכגעשמועסט
ּפליטיק מיט עטלעכע נדערע ,זײַנען לע )חוץ עדין( מסּכים דערױף ,ז בוש
איז  שטיקל ילדגרזל.
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ססטרוגי

זונטיק – דער זומּפ און די דעגרדירטע טרף־ילעקן
אין דער רי צום זומּפ – גוט ס לץ איז ררױרן .זומערצײַט לט
דס געען  דורכגעקט שטיקל טונדרע .הײַנט  וצן צל שנ.
טעמּפערטור  ,-20°בער ניט מער י  קלן ינטלּ .פיט בלײַבט אין בעט אין
דער רי מיט  קטער "ס גט רום".
נך מיטג צו די דעגרדירטע טרף־ילעקןּ .פיט ילט זיך בעסער .ניט י
די טרף־ילעקן נעכטן ,זײַנען די אײַזקלינען אין די קנטן ד צעשמלצן
גערן און גערן גרעס ,רײַנגעזונקען און נגעילט מיט טין שנ23 :
צל .אין די צ גריבער אין מיטן איז דער שנ בלױז צ צל אין דער טיף.
איך מיט עליקס ,רוט ,העטער זײַנען צוריק אין צענטער צו וס ,אשר
דרײַ־ערטל מײַל.
בער די יס זײַנען געען נך  מל קלט ,י דעם ערשטן טג .צוריק
אין שלצימער הב איך  קוק געטן אױף די געניצטע ּפעקלעך .ניט גוט ,שױן
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דרײַ יר נך דער אױסג־דטע .און ּכמעט די לע איבעריקע דס זעלבע .הב
איך גערעדט מיט לין ,הט זי מיר געגעבן נײַע.
דער קוכער דן הט געמכט  געדישעכץ ון ּפיזעמקס־לש :געשמק
בער )לױט מײַן געשמק( ניט זער ײַט ון זוּפנלש .אױך רקטיש־טשר,
 מין גרױסע סטרנגע ,אױך געשמק .מיר הבן לע געגעבן צו שטײַער רן
בזונדערן עסן.
ילו מיטן ליכט ון דער ל9נהּ ,כמעט  ולע ,איז הײַנט בײַ נכט געען 
ברט ,שן צון־ליכט ,בלס־גרין און ײַס ,שעבנדיק הין און הער אין
הימל .רײַען דער יעגער הט העל געגלנצט .רעם און בקעם דס לץ
נצוקוקן ונעם קוּפל אױן דך.

צון־ליכט

מרגן עט זײַן  רוטג .אין דער רי עלן עטלעכע ון אונדז אױסבױען
ן שנאיגלו ,עלן ז ּפרּון שלן אין דרױסן .נך מיטג רט די ח9רה אין
שטעטל רײַן ,אין מוז און זיך רומצוקוקן .איך מן ,ז איך על בלײַבן ד,
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ּפרוען ,ס איך יל׃ איך על דך רברענגען צ טעג אין שטעטל אדער
די בן רט ּפ שבת.
מנטיק – רוטג
נכן רישטיק הט זיך נגעהױבן  רמעסט צישן עטלעכע ון אונדז
לונטירן )איך ניט – איך הב נר נגעקוקט ון צײַט צו צײַט( און  טל
ונעם ּפערסנל ון צענטער׃ עלכע עט זײַן די ערשטע גרוּפע אױסצובױען ן
שנאיגלו לעבן דעם צענטערּ ,ו ס'געינט זיך  שטח מיטן ריכטיקן מין שנ.
גענטלעך קענען צ אינויִטיג דס אױטן אין  צ שעה; בײַ אונדז הט
גר געדױערט דרײַ שעה און בדע זײַנען נר הלב געמכט׃ צ און  הלב
קערן אינעם סּפירל.
זױ מוז דס בלײַבן ,ײַל ז לע רן אין שטעטל צו זײַן טוריסטן .איך
על דס טן שבת .איך הב  ביסל גערבעט אין דער לברטריע מיטן
ילטרירן .דערנך זיך עקגעזעצט אין דער ביבליטעק ,געלענט ,געשריבן.
ּפיט איז צו זיך געקומען בער קריסטין איז קרנק גערן אױף דער ר.
זל עס ניט גן ײַטער! ליז איז ּפגערן הם הײַנט אין נט –  ױלע
רבעטרין.
הײַנט זײַנען מיר "געגנגען אין קינ" ,ד"ה זיך צוגעקוקט צו  ידע אױף
דער טעלעיזיע – דער דריטער "הרי ּפטער"־ילם .ס'איז מיר נך  מל
געעלן.
מרגן  נײַער רױסרוף  ,איז צו מיר׃  לנגער ר אין די קמטיקס,
 יר מײַל 45 ,מינוט .מחמת דס איז צו ײַט צו רן הם אױף נבײַסן,
עלן מיר בלײַבן אונטערן רײַען הימל  גנצן טג .און דערצו ,טיער שנ
צישן די במער.
דינסטיק – די צילינג־זערעס
נכן רישטיק גמכט שניטקעס ,טערמסן קע און קק ,און
רײַנגעקרכן אינעם "מונדיר" .ס'איז  היּפש ביסל ײַט ,הבן מיר זיך
ּפגעשטעלט ערגעץ אין מיטן רןּ ,כדי צו געניטן די יס און נצוקוקן  ּפר
שנהינער אין די קוסטעס .מע זעט קלר די נעץ ון זערע שּפורן אינעם שנ
צישן די לע קוסטעס .זער  שנער טג ,העל זוניק ,אשר על איך אים
טקע איבערלעבן.
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רשטט זיך ,ז מע הט ניט געקענט זען קן סימן ון די טיף
ררױרענע זערעס ,חוץ ברטע ,גר גלײַכע שטחים אײַז ,קױם בדעקט
מיט שנ דער גר נקעט ,ס אױף ז מכן די שנ־משינקעס מיטן
קמטיקס  גלדיק טרסקערײַ .ערשטנס אין דעם שרץ־טענענבױם־זומּפ.
 ינטל ון ן כט מײַל  שעה .-11° ,צו רעם ר דער ּפנים־מסקע ,ס'איז
געען  רגעניגן צו
קענען טרגן די ברילן
און זען.
זער טיער שנ!
ביז די ּפלקעס אין די
טיערע זען32 .
צל מער ניקער אין
די צ גריבער .נכן
רבעטן הט דזשעני
געמכט  שײַטערל,
ריִער אױסגרבנדיק 
לך אינעם שנ ביז צו
דער ערד אונטן )ניט
לט דער ײַער זיך
רײַנגעשמלצן אינעם
שנ רײַן( .גר
בקעם ,דס זיצן אױף
 ּפר רּפגעלענע
במער ,עסן ,מיטן ריח
ון הלצרױך אין דער
לוטן .מײַן טערמס הט
דער מחבר אין מונדיר
ניט געהלטן הס דעם
קק – ס'הט זיך ערגעץ צעשּפלטן ,בער עס זײַנען געען נדערע.
דערנך  קורצער ר צום רברענט־טענענבױם־לד  .הרבער נר
שנער אױסבליק ,ר נך ר דינע רשרצטע במערשטמען נטקעגן דעם
ינקלדיקן ײַסן שנ .נך רעמער׃  .-4°נך דער רבעט הבן איך און
עליקס רומגעגלט ,בער ס'איז זער שער אינעם טין שנ.
נו ,דעם גנצן טג אין דרױסן – נישקשה .די יס אױך גוט .ס'איז געען,
צום גליק  ,רעמער טג .י מע זגט" ,ס'לט געקענט זײַן ערגער".
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דער רברענטער לד

די ס רבעטן דרט זײַנען ן אינטערעסנטע כליסטרע .לין הט
ריִער גערבט אױף יסנשטלעכע עקסּפעדיציעס אין עלסמיר־אינדזל און
נדערע ערטער ײַט אױף צון .די צ קוכער־געהילינס ,נ און דזשן,
זײַנען שעסטער ,ון אױסטרליע .ז גלען איבער דער עלט טון דס און
יענס .איך לט געען מקנא בער בט9ע בין איך קן מל ניט געען זױ
"וס־רײַ".
מרגן צו דעם נענטן זױ גערוענעם "במער־אינדזל" – ײַט טיערער
שנ י הײַנט.
מיטך – דער במער־אינדזל
אין מיטן ון דער ברטער ענער טונדרע שטט  עלדעלע ון  טוץ
טענענבמער ,ס ז הבן צוגעכּפט צו זיך יעדן שטיקל געבלזענעם שנ.
טקע טיף .נשטט די גענטלעכע יר גרוּפעס דרן מיר מעסטן נר דרײַ
גריבער אין דער רי און נך צ נך מיטג .עליקס ,ס ער איז טקע 
בעלן צו רבעטן ,הט אונדז רשריבן רן טיסטן גרוב ,ס ײַזט זיך אױס
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צו זײַן מער י נײַן וס אין דער טיף .ער הט גענומען דעם רידל און יל מל
איך הב אים ערנצט געבעטן ער זל מיך לזן העלן ,הט ער ײַטער גערידלט.
נו ,מיר איז גוט .שּפעטער הב איך אױסגעגרבן צ גרױסע טרעּפ ס ירן
רײַן אינעם גרוב.
גר  שנער טג –  -8°און זוניק .בער  ינטל; הב איך אױסגעטן די
ּפנים־מסקע ,נגעטן די זונברילן .מיט  הלבער שעה שּפעטער הט מיר
עליקס געזגט" ,דײַן נז איז ײַס ".איך הב זי נגערעמט מיט  הנט און
בדעקט דס ּפנים מיטן של .אין נט הב איך דערזען  קלן ּפוכירל צישן
די נזלעכער – ן אמת שטיקל ּפריר.
מיר הבן געדרט נעמען  56טעמּפערטורן אין דער גרובנט ,הבן די
יר טערממעטערס געשּפרונגען זשבקע .ניצן דעם "דורכדרינגער" און נעמען
די צילינדערס שנמוסטערן׃ דס איז געען אינטערעסנט ,ײַל דער שנ איז
אשר צ מל זױ טיף י די דזיקע מכשירים זײַנען לנג .הט מען ז
געדרט רײַנטרײַבן אינעם שנ נענט צו דער גרובנט ביזן צטן עק;
דערנך שרט מען עק דעם שנ ון דער נט ביז ס'נטּפלעקט זיך דער
מכשיר .דערנך קען מען ז ײַטער רײַנטרײַבן .און גרױסע זעק ר די
שנמוסטערן.
עליקס און איך זײַנען צוריקגעגנגען צו וס אינעם צענטער ,קױם  מײַל.
נכן נבײַסן בין איך געבליבן אינעניק ,רבעטן אין דער לברטריע,
בשעת עטלעכע נדערע זײַנען צוריק צום במער־אינדזל צו מכן די געבליבענע
צ גריבער .ז זײַנען בלד רטיק און דערנך גערבעט נך  מל אױף די
איגלוס .די לונטירן הבן י רענדיקט זער איגלו – אױב ס'איז  ביסל
קרום; מרגן עלן עליקס ,רוט ,און קט איבערנעכטיקן אינעם שנהױז.
אין נט הט ּפיט געהלטן  רעערט עגן דער עלט־רעמונג.
בלי־סק איז די עלט טקע גערן רעמער אױף  גרד צ צעלזיוס,
אשר מער .ס'זײַנען דאי געען קעלטערע און רעמערע ּפערידן זינט די
עלט הט געהט עטער ,בער קן מל ריִער זױ גיך  רעמונג .אױך
בלי־סק ,ז דס איז צוליב מענטשישע קטייטעטן .ס'איז ּפליטיש שער צו
בהנדלען ט דעם ענין ,רשטט זיך .עדין גלבט אין גנצן ניט.
מרגן איז דער לעצטער רבעטטג ,רײַטיק ליִען די לע נדערע ּפ און
מײַן בן רט ּפ שבתע־נכט .הב איך זיך נגעבטן בלײַבן ביז רײַטיק אין
נט )איך הב געהט  הטעל־רעזערציע אין שטעטל( ,העלן מיט דער
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לברטריע־רבעט .נך בעסער׃ דזשען הט געענטערט ,ז אױב איך יל,
קען איך בלײַבן נך ביז שבת )בצלן רן עסן ,דאי( .מיר איז גוט ,איך בין
ניט קן יתום .הב איך בטל געמכט דעם הטעל.

טיער שנ אין די ב מער

דנערשטיק – ײַס־טענענבױם־הױכלנד און דער רלנצטער לד
איבערגעלעבט! ניט ס ס'איז גרינג גערן ,בער גרינגער מיט דער צײַט,
דכט זיך .נך  מל  לנגער רעסטלדיקער ר צו די צילינג-זערעס.
טקע קלט אין דער רי׃  ,-29°דער  -49°מיטן  15מײַל  שעה ינט.
קודם־ּכל רבעטן מיר אױף דעם ײַס־טענענבױם־הױכלנד ,טיף שנ
אינעם לד ,ביז איבער די קניִען .איך הב נגעטן  ּפר שנשיך )מיר הבן
געהט דרײַ ּפר( און געהלן צעטרעטן  סטעשקע ון די שליטנס צום
רבעטסרט  .ביסל רעמער ,-20° ,און דער ינט הט זיך רשטילט;
ס'הט מיר געילט ניט זױ קלט ,אשר ערט מען צו דער קעלט צוגעױנט
)דקא איצט בײַם סוף רבעט(  .שכע זון הט געשײַנט דורך די נעּפלדיקע
לקנס ,מיט שטיקלעך בלס־בלען הימל ד און דרט .די גריבער זײַנען
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געען  וס צ אין דער טיף; די אונטערשטע שיכטן זײַנען געען לױז און
ּפוכיק – עטלעכע מל ז מע שטעקט רײַן  טערממעטער אין גרובנט,
צעברעקלט זיך דער שנ ,איז דער טערממעטער רּפגעלן.
מיר הבן געונען  נענטן רט און געגעסן נבײַסן זיצנדיק אױף  ּפר
רּפגעלענע במערשטמען .ניט געמכט קן שײַטערל .אין מיטן די
טענענבמער הבן זיך צעשּפרענקלט לערכנבמער )ס רלירן די בלעטער
אין הרבסט ,כטש ז טרגן שישקעס י נדערע נדלבמער(.
 קורצער מהלך צום רלנצטן לד ,ד"ה  לד ס איז רברענט
גערן און מע הט אים בּכין רזט מיט במערלעך ,ניט רטנדיק אױף
דער נטור .דער לינקער וס איז מיר געען  ביסל קלט בער אשר  הלבע
שעה נכן נבײַסן איז מיר ּפלוצעם רעם גערן ,בהצט ונעם עסן; אשר
זל מען בעסער נשן ביסלעכײַז ּכסדר  גנצן טג בײַ דער רבעט .די
גריבער זײַנען געען  צל דרײַסיק אין דער טיף און די טעמּפערטור .-23°

ררױרענע זערע

19

אױן עג הם זײַנען מיר גערן אױף  זײַט זיך ריבערצוכּפן צו דעם
רבעטס־רט ון דער צטער ּפריעקט – שמועסן מיט די ּפר לײַט און
נקוקן זערע אינסטרומענט־טורעמס .ס'איז  ביסל קמיש ,דס צוצוהערן זיך
צו צ בעלי־מלכות ,מ9ינים ,ס ז רעדן צעך ,ברט ז ז הבן ליב
אױסריכט און זעלכע "אײַזנרג".
רטיק! לץ אױגעטן!  רגעניגן!  מחיה! די לע צרות און דאגות
זײַנען עק ,רגעסן גערן ,רשּונדן  :נרישע מענטשישע ט9ע) .ניט
לט קין געען  בן־יחיד(.
אין נט זײַנען נגעקומען צ מענטשן מיט צ טוץ קסטנס ר זער
רבעט ,ס זי זל ניט זײַן; על איך רעגן .נך דער עטשערע הבן מיר
ילטרירט  ײַלע ,געהלן ון  שטיקל ברנן מיט אױסגעטריקנט רעניער־,
ּפיזעמקס־ און טשר־לש.
מרגן געזעגנט זיך די ח9רה .הײַנט שלן עליקס ,רוט ,און קט אינעם
איגלו .איך בין ז ניט מקנא׃  מל הב איך רברכט  נכט אין  קעלט ון
 ,. -29°אין  געצעלט; אינטערעסנט ,למיך זגן ,בער דס איז ן נדער
מעׂשה.
רײַטיק – ז רן ּפ
ס'איז זױ שטיל גערן! די נדערע לונטירן זײַנען ּפגעלױגן .נכן
רישטיק הבן מיר זיך רומגעדרט אין דרױסן רן בנין צו לזן די ס הבן
ט־ּפרטן נעמען בילדער ון דער גנצער ח9רה .דערנך זיך געזעגנט און
עק אינעם ערּפרט .ס'איז געען  גוטע כליסטרע .רבעטן מיט
עליקסן איז מיר געען  גוט שטיקל מזל.
די צ מענטשן ס זײַנען נעכטן נגעקומען עלן ד בלײַבן דעם גנצן
חודש; ז רבעטן ר דער קנדישער רעגירונג ,אױסרשן די נק9הדיקע
ײַסע בערן מיט זערע נײַ־געבױרענע בערלעך ,ס ז הבן זערע קנורעס
ד אין געגנט און הבן ן רױסצוקריכן אין די טעג .גר  סך אױסריכט ,מיט 
ביקס אױך ,נר זי שיסט אײַנשטילעכצן ,ניט קױלן.
איך הב ילטרירט די מוסטערן סער ון יר גריבער .אױך הב איך
געקױט  ּפר קינדערביכלעך רן אניקל און ליקידירט דעם חשבון מיטן
צענטער .און געזעסן  ײַלע אין דער ביבליטעק.
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הלב יר בין איך עק אױף  שּפציר מיט ּפיט ,ער הט געדרט
רּפלדן די דטן ון  רעקרדירקע ס "ױנט" אשר  מײַל ײַט אױף
דער טונדרע .רעם ,-11° ,מיט  נידעריקער זון ,נענט צום הריזנט .ס'איז
שן ,דס לנד ,כטש מנטןּ  ,פוסטעניש ,ביז מע קוקט נעענטער אױף אים.
ס'הט  ּכוח ס מיט אים טר מען ניט ערן ּפגעלזן .קען מען זיך ניט
נרון "רט ,רעב ינט! זײַט מיר ניט זױ קלט ,למיך ערשטנס געינען
דס עקגעבלזענע קוליקל!"
ס'איז מיר טקע  ּונדער ,י די העלדן ון דער רקטישער אױסרשונג,
י  שטגער ,דזשן ר און סמיועל הערן ,זײַנען אומעטום געגנגען אין
רקטישן קנדע ,צענדליקער מײַל  טג ,חדושים לנג ,ירן לנג ,אין לע
עטערן ,לע צײַטן ון יר ,שלן רױ דער אין  געצעלט ,ניט קן בהצטן
בנין ,מיט רעמע הענט און יס!

 הרב נר ש ן לנד
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שבת-זונטיק – מײַן עג הם
אין דער רי הב איך ילטרירט די עטלעכע צוגעגרטע סער־מוסטערן
און דערנך — אױס יסנשטלער! צ ,דרײַ  זגער נך מיטג רט 
בנדע צענטער־רבעטערס אין שטעטל רײַן ,עלן ז מיך מיטירן צום
קזל .דערײַל ,ליִען ּפ ּפיט און די צ בערנמענטשן ,זוכן בערן .הב איך
געהלן נלדן דעם העליקּפטער ,זיך געזעגנט מיר ּפיט ,און זיך עקגעזעצט
מיט  ּפר ביכער אין דעם ױנצימער ,גנץ בקעם .אין דרױסן ּפרען זיך 
הלבע טוץ שנהינער אין די במער און רום די קוסטעס איבער דער גס.
 קלן שטיקל לשון־הרע אױן עג; ס'איז מיר לײַכטער אױן הרצן ,ס
איך בין ניט געען דער אנציקער ס הלט ,ז ...איך הב איבערגעלזט מײַן
עגלנטעך אינעם אױט ,עלן ז מיך טרען הלב כט ,רן קזל.
דער עסקימ־מוז איז זער שן – אינטערעסנטע און שנע נטיקן .איך
הב געקױט  לן היטל  ,ביכל  מּתנה ,און  שן בילדקרטל ון ן
אינוקסוק  ,שטנערנעם מענטשעלעך ,ר  ּפרכטיקער שקיעה .די ּפר
נדערע קונסט־גלעריעס זײַנען געען רמכט ,בין איך רײַן אין  שענק,
גר ניט בט9ע ,אױב איך לן זג דס ,זיך גוט דורכגעשמועסט מיטן
ברשענקער און  צטן טרינקער .נך צ בירס בין איך צוריק אין דרױסן ,
ביסל רשנשקעט ,בּונדערן די הלבע טוץ רנעס ,ריזיקע ,ס ליִען
הין און צוריק און שּפרינגען אונטער אױף דער גס ,קרקען .ינף  זגער
שײַנט שך די זון איבערן טײַך דורך  דינער קלדרע לקנס .צויל געגעסן
בײַם "צעגײַנער" ,און צוריק אין בנסטנציע  .ערטל נך כט זײַנען ז
נגעקומען מיט מײַן בגזש )רקטישע צײַט ,מוז מען הלטן קּפ( .זיך רעם
געזעגנט ,און רױף אין גן.
צוזמען מיט  ערציק בחורעצן ,ייִנגערע צענערלינגען ,מיט  ּפר עלטערן
י בלטערס׃ צ הקי־מנשטן ון גילם און טמס ן  ,שטעט  185און
 340מײַלן ון טשױטשיל .ס'איז געען  רמעסט אין טשױטשיל ,הבן ז ניט
געּונען ,בער  סך הנאה געהט .שרײַיִק בער העלעך .עלן ז רױס
מרגן אין דער רי .מילא ס ז הוליען ,ס'איז שטיל ד ,צ גנען אױף
הינטן .דער שלגן איז טקע ול ,מוז איך שלן מיטן גנצן רמג אין
געלעגער )ניט דעם עגלנטעך ,ס איך הב אים עקגעגגעבן אין בגזש,
צום גליק(.
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ן אײַנגענעמער טומל אין "ױנצימער־גן" :צ ּפר עלטערן ון די
הקי־קינדער שמועסן  ,טשױטשילער רױ ס רט קן יניּפעג אױף
קציע ,צ עלטערע אינויִטער רױען שּפילן אין קרטן ,און ן מעריקנער
ּפרלק ,טוריסטן ,אשר  ביסל נגעבלזן .געלענט און זיך אונטערגעהערט
 ײַלע און דערנך אין "געצעלט" שלן.
—

גוט געשלן ,מיטן זער אײַנגענעמען קליקיטי־קלק אין די אױערן און
דעם יגן.
ס'איז געען קּפ אױף קּפ בײַם רישטיק אינעם עסגן ,מיט  סך
הקי־שּפילערס און עטלעכע עלטערן .ס'איז מיר אינטערעסנט י  קינד ס
קסט אױף ד שט זיך גנץ נטירלעך מיט דער קעלט .קנער לױט ניט
רױס אין בלױזן העמד .די גילמער מנשט איז שױן רױס זעקס  זגער ,די
צטע בלײַבט ביז עלף.
ס'איז  ביסל קמיש י ס'שטט בײַ יעדן רעלסן־איבערבײַט  בעזעם
רײַנגעשטעקט אין שנ מיט די בערשטלהר רױף – מסּתמא רױסצושרן
שנ ון צישן די רעלסן ס מע בעגט ז בײַם איבערבײַט  .צט מל
אין  שעה הב איך במערקט דעם געהילמשיניסט ,י ער שטט לעבן די
רעלסן קנטרלירן די רעדער ר איבערגעהצטע שרײַטל־געלעגערס בעת די
בן רט ּפמעלעך רױס און צוריק" .ר ס זױ ט?" ,הבן מיר זיך
גערעגט ,ביז אנער הט אױך במערקט ז ער רכערט  ּפּפירס ,ס איז
"סור" אין בן ,ילו אין לקמטי.
זוניק ,מיט רישן שנ ס הט בדעקט די לטע חיה־שּפורן  .סך
בערעזעס צישן די טענענבמער .די בלסע ל9נהּ  ,פר טעג נך דער גנץ.
איבערגערן איבער טײַך נעלסן ,ברט מיט ענעם סער אױף בדע זײַטן
בריק .גלנציק ײַס אין דער ײַטנס ,ררױרן און רשנט .עמעצער קומט
ון רנט און דערצלט י ס'איז געען  לף אױף די רעלסן; איך לט
געלט דס זען .דורכגערן דורך צ שטעטלעך און דעם גרױסן רברענטן
לד ,מיט  סך גרינע במערלעך צישן די שטמען.
 ּפרלק ון נטרי ,ער מכט י  ערדל מקעטבנען .און די רױ
ס ירט  "בעט־מיט־רישטיק" אין טשױטשיל  ,ױלע ,הט געױנט ד 
צנציק יר ,רט אױף קציע קן יניּפעג .און די ּפרלק מעריקנער
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טוריסטן ס רן מיט דער בן אומעטום אין צון־מעריקע; זי איז  זיסע ,ער
ן נגעבלזענער ,ער סט לצדינג ,ס קען זײַן.
די נידעריקע זון שײַנט דורך די לטע גלעזערנע איזלטרן אױף די
קּפױערדיקע סלוּפעס ,זען ז אױס י בלײַכטע למטערנס .מדנע ,נר זער
שן.
נך עטשערע ,לענען און שרײַבן  ײַלע און דערנך ,רײַן אין בעט.
מרגן קומען מיר צו רן אין יניּפעג ,לי איך הם.
***
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א ערד  ך ) (Earthwatchאיז  ּפריטע רגניזציע בזירט אין מסטשוסעטס ,ס זי שטיצט אונטער יננציעל און
מיט לונטירן יסנשטלעכע ּפריעקטן אומעטום אױף דער עלט .גיט  קוק אױף זער עבזײַטל׃
http://www.earthwatch.org
ב די דזיקע בן יגט זיך גר שטרקער י נדערע .די צונדיקע העלט ליגט אױף בשטיִק-רסט ),(permafrost
ררױרענע ערד ,שטנער ,און טרף .זומערצײַט ערט בלױז די אבערלך צעשמלצן  ,גרױסער ,ברטער זומּפ; אונטן
בלײַבט די ערד ררױרן  גנץ יר )איצט; מע רעדט ניט עגן דעם עתיד( .ז בדן רוט מען "מוסקעג" )“ ,(”muskegאון
מע הט געגעבן די  בן־ליניע  צונעמעניש" ,דער מוסקעג־עקסּפרעס" )מילא ס זי רט ניט גיכער י  ערציק מײַל 
שעה( .ס'איז זער שער צו לגן און הלטן די רעלסן גלײַך און גלט אױף ז בדן.
ג בשעת דער צטער עלט־מלחמה איז טשױטשיל געען  גרעסערע שטט׃ ס'איז נענט צו ענגלנד און ארּפע אױף דער
גרױס־קרײַז־רוטע און מע הט טרנסּפרטירט גר  סך ּת9ואה ון צענטרל־קנדע קן ענגלנד ,ניט קוקנדיק דערױף ס
די הו ד סן ־ בו כט ע בלײַבט בדעקט מיט אײַז נײַן און  הלב חדשים  יר .מע הנדלט נך לץ מיט ּת9ואה ,קען מען זען 
ר גרױסע שּפײַכלערס בײַם עק שטעטל ,צישן דער בוכטע און דעם טײַך טשױטשיל ,בער ניקער י ריִער .הײַנט הלט זיך
אױס דס שטעטל מיט טוריסטן ,גל־קוקערס און ,דער עיקר ,קוקערס אױף די ײַסע בערן ,ס קומען אין און רום דעם
שטעטל אין הרבסט.
ד  ,Churchill Northern Research Centreס שטעלט ערדך און נדערע רשונג־ּפריעקטן צו מיט  בזע ר זער
רבעט אינעם געגנט .ז הלטן אױך "דערציִונג־קציעס" ר גל־קוקערס ,און אױך עגן די בערן ,דעם צון־ליכט ,און
דעם ינטער־איבערבלײַבhttp://www.churchillmb.net/~cnsc/ .
ה אױף ענגליש  ,balaclava ,מין לן היטל ס בדעקט דעם קּפ ,אױערןּ ,פנים ,און נקן ,מיט לעכער ר די אױגן.
ו די ּפערסנל:
 ּפיט ) :(Peteהױּפט־רשער ,ון דער אוניערסיטעט לבערטע. עלינר ) :(Eleanorזײַן גרדויִר־סטודענטקע .זי שטודירט י במערלעך שטוּפן זיך רײַן ײַטער אױף צון )מדנע צוזגן ,ילט זי שטרק די קעלט.
 דזשעני ) :(Jennieאױך זײַן גרדויִר־סטודענטקע .איר רבעט הט צו טן מיט "גערטנערײַ אױף זשיר" ,ד"ה ,יבמערלעך און נדערע געיקסן קסן אױף די שטנערנע ערטער.
 דזשען ) (Jenאון לין ) :(LeeAnnמיטרבעטערינס בײַם צענטער ,הבן ז געהלן מיט אונדזער ּפריעקט )און דינדערע(.
 העטער ) :(Heatherאױך  מיטרבעטערין בײַם צענטער ,מיט בורקרטישע ענינים. דן ) :(Donדער קוכער בײַם צענטער ,און  גוטער ,ברטהרציקער – קנער הונגערט ניט. נ ) (Annaאון דזשן ) :(Janeון אױסטרליע .דעם קוכערס געהילינס .ז הבן  מל נטל גענומען אין דעררבעט ,מעסטן שנ.
 ליז ) :(Lisון מסטשוסעטס .זי רבעט אין ערדך ,הט געלט זען ר זיך י ס'גט אױף ן עקסּפעדיציע. עדין ) :(Edwinון טענעסיּ  .פענסינירטער ּפטישער אינזשעניר .איך הב אים ּפריט געגעבן  צונעמעניש" ,טױטןבנקעס" ,און דערמיט זל איך שײַגן .מוז איך אים בער ּפגעבן ּכ9וד ,ס ער הט געטן ס ער קען ,ן שום
קרעכצן.
 קריסטין ) :(Kristinון קלירניע  .קמּפיוטער־ּפרגרמירקעּ  .פר טעג הט זי זיך רקילט ,הט אױגעטן  סךרבעט אין דער לברטריע.
 קט ) :(Kateון אױסטרליע .ױנט איצט אין לנדן. בעריש ) :(Barryון מסטשוסעטס .דס בין איך ,ן אױסגעעּפטער קמּפיוטער־ּפרגרמירער. רות ) :(Ruthון ערמנט  .שילערין אין מיטלשול .זער  קלוגע ,עיִקע .מע הט זי געהלטן ר גר עלטער. עליקס ) :(Felixון דײַטשלנד .געשעט־קנסולטנט  .קלוגער ,עיִקער ,מיט  גוטן הומר. קרי ) :(Coryון מסטשוסעץ  .מיטלשול־יזיק־לערער.אין עלטער איז רות געען די ייִנגסטע  ,צענערלינג; עדין און איך ,די עלטסטע ,אין די זעקסיקער .די נדערע ,ערגעץ ּו אין
מיטן.
ז   :borrow pitגרוב ון נען מע נעמט זשיר און שטנער צו בױען עגן.
ח ס הב איך געטרגן?
 די יס׃ דינע זקן און גרבע לענע זקן ,אינסולירטע שטיל .הב איך זיך גיך דערּוסט ון די ּפעקלעך כעמישעהצערלעך ס מע שטעקט ז רײַן אין די שטיל ,צו הלטן רעם די יס.
 אונטן׃ אונטערהױזן ,לנגע־אונטערעש־הױזן ,גרבע לענע הױזן ,ינט־הױזן ,הױכע קמשן. אױבן׃ לנגע־אונטערעש־העמד  ,דיקערער אונטערעש־העמד ,לענער העמד  ,דיקע "על" ,און לסוף ן נרק) ביסל שטילנע(.
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 קּפ׃ בלקל דער ּפנים־מסקע מיט  לן היטל ,דער נרק־קּפטער  ,של רום הלדז; זונברילן דערקוקערס ,בער גענטלעך ערן ז רנעּפלט.
 הענט׃ דינע הענטשקעס ,לענע קוליקלעך ,איבערקוליקלעך.אין די שּפעטערע טעג ,ס זײַנען געען  ביסל רעמער ,הב איך געענט צי אױסגעטן  רשט צ .ס'איז יכטיק מע
זל ניט שיצן.
ט  :komatikאינויִט־שליטן ,ון הלץ ,מיט די ברעטער צוגעבונדן מיט רימענס ,ניט קן שרױן צי נעגל ,דער שליטן גוא זל
בלײַבן בגעדיק ,זיך ניט צעברעכן אױף דעם ערשטן אומגלײַכקט ּו מע רט .יעדער קמטיק הט צוגעבונדן צו זיך זײַן
טנק ,ס איז  דיכטענער קסטן ,ן בײַם אױבן ,דרײַ וס אין דער ברט און אין דער הך ,כט אין דער לענג.
י אין קנדע און אין יסנשטלעכער רבעט זל דס זײַן אין צעלסיוס ,בער ד אין לנד על איך דס לץ טן אין די
לטע "ענגלישע" אנסן ,טעמּפערטורן אין רנהײַט ,אאז".
יא די ילעקן ערן רמירט דורך טױזנטער ציקלען ון רירן און שמעלצןּ  .פינג איז  קלן בערגעלע מיט  ידער אײַז.
יב מיט די ענלעכע שטנער־קרײַזן )דער שטנער־ילעקן( און רסט־ילעקן זײַנען די קנטן העכער ,ון שטנער געמכט.
יג "אינויִט" איז טײַטש "מענטשן" אױף אינוקטיטוט ,דס לשון ון דעם סמע צונדיקסטן לק .אן "מענטש" איז ן "אינוק".
עגן איגלוס ,איז ן "איגלו" ּפשוט  "הױז" ,ניט נר דער בּוסטער קוּפל געמכט ון שנ .שנ־איגלוס ניצט מען נר אױף
 נכט צ דער בעת  שטורעם ז מע גט אױף געיעג .ינטערצײַט לעגט מען ױנען אין טרהײַזער ,און זומערצײַט –
געצעלטן.
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