
  ק�לטע �יסנש��ט
  בעריש ג�לדשט�ן

  

אױף , מ�ניט�בע, בין איך גע��רן ק�ן טשױטשיל, 2005, חודש �עברו�ר
־עקסּפעדיציע צו מעסטן אערד��ך�י � ��לונטיר מיט �ן , צ�ון אין ק�נ�דע

אױף דער ��ענער : �לערל� �סּפעקטן �ונעם שנ� בַײ עטלעכע ערטער ד�רט
. �"א�ז, געזונטע און ��רברענטע, אין �עלדער, ין ��ר�רױרענע זומּפןא, טונדרע

מחמת ד�ס שטעטל , טשױטשיל איז ג�ר �ן אינטערעס�נטער �רט אין דעם ּפרט
גע�ינט זיך ּפונקט אױ�ן גרענעץ �ון �עלדער )  אין ב��עלקערונג1000א�שר (

ד�ס ל�נד �ון די קל�נע  "אױף דרום רו�ם מען דעם געגנט. און טונדרע
 ".שטעקנס

 

  ד�ס ל�נד �ון די קל	נע שטעקנס

�יסנש��טלעך גערעדט איז דער ציל גע�ען צונױ�ז�מלען ד�טן �עגן 
הַײנטיקע ב�דינגען מיט �ן אױג אױף דער �נומלטיקער און קומעדיקער 

ן לעבן און ּפערזענלעך גערעדט ה�ב איך גע��לט ּפרּו�. �עלט־��רעמונג
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צום גליק �עלן . ז��ערוכעס, זון, �ינט, �רבעטן אין �זעלכע ב�דינגען׃ קעלט
�חוץ � צימער �דער � ק�ריד�ר ד� , � ב�ה�צטן(מיר �ױנען אין �ן אמתן בנין 

אונטן זַײנען ד� אױסצוגן �ון מַײן ט�גביכל . ניט אין ק�ן געצעלטן, )און ד�רט
  .בשעת דער נסיעה

***  

  די לעצטע דרַײ טעג

�יל , איז גע�ען �ן אומב�ק�עם שטיקל צַײט'איך ה�ב �ן מיטן סוף �ַײל ס
ז�ל ניט ק�ליע מ�כן די ג�נצע 'ס, איך דער�עגן שױן דערצ�לן און אים ��רגעסן

זיך , דעם צ��טן אינדער�רי אױף דער ב�ן ה�ב איך זיך אױ�געכ�ּפט. נסיעה
�בער די ליכט זַײנען .  �רַײנגעג�נגען אין עס��ג�ן אױף �רישטיקאון, �נגעט�ן

דער . עטלעכע מ�ל, אױסגעג�נגען, �נגעצונדן. ּפלוצעם אױסגעג�נגען
מיר זַײנען (ל�ק�מ�טי� ה�ט קױם דערגר�כט ד�ס בַײגערעלס לעבן � סט�נציע 

מער ניט אין דער , �ערמעסאין מיטן ג�ר ּפל�טשיקע , שױן �נגעקומען אױף דרום
 דרַײ � –און מַײן �ּפ�לי (� �יר שעה �ַײט �ון �יניּפעג , )צ�ונדיקער �ילדעניש

ה�ט געדױערט ּכמעט צ�� 'ס. דער ל�ק�מ�טי� איז � טױטער). ז�גער נ�כמיט�ג
 אין � ��ס ז�ל �ַײטער ��רן, שעה ביז מע ה�ט ��ר אונדז גע�ונען �ן אױט�בוס

  .מזלדיקער שעה

זַײנען מיר �נגעקומען אינעם �יניּפעג־�ער�ּפ�רט ��ר , איז גוט געג�נגען'ס
געז�גט , �בער איך ה�ב אױף זיך געבעטן � ב�ז־אױג. דער צַײט �ון מַײן �ּפ�לי

." איז �לץ גוט, �ז דער סוף איז גוט", בַײם געזעגענען זיך מיט די מיט��רערס
מוז , �לִיען ניט �ּפ ק�ן �ער�ּפל�נען) איך ��ס ניט �ּו(ליב שנ�־שטורעמס צו

איך ��רטן ביז מ�רגן און איבערנעכטיקן אין �בי � ה�טעל לעבן דעם 
�ַײזט זיך �רױס לעבן דעם �רט �ּו מע ּפרּו�ט אױס די דזשעטן �יר ( �ער�ּפ�רט

ה�ב איך זיך , יז ּכמעט די זעלבע מעׂשהאױף מ�רגן א). � ז�גער אין דער �רי
נ�ך �ן . אין מ�נטרע�ל �בער ניט געקענט �ַײטער ��רן" געשלעּפט"

�ַײל מע קומט �ן אין די , און � צעמיש מיט דער אימיגר�ציע, �ער�ּפ�רט־ה�טעל
וג צום גליק ה�ב איך געה�ט גענ. ד�רט אין מ�נטרע�ל" ��רא�ניקטע שט�טן"

  .גע��רן" �לט"נ�ר די קל�דער זַײנען � ביסל , ביכער צו ל�ענען

��ס ד�ס , בין איך ערשט �נגעקומען אין דער ה�ם נ�ך דרַײ טעג, בקיצור
��רן מיטן . ה�ט געז�לט געדױערן א�שר � �ינף שעה דעם ערשטן ט�ג

 !�ע. �ער�ּפל�ן טױג אױף ּכּפרות

   .ַײכטער אױ�ן ה�רצןאיז מיר ל, גוט, נו
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***  

   ער9 נסיעה–שבת 

מ�רגן ז�ער �רי אין דער �רי �עט קומען דער ּפ�מּפעדיקל־בוס נעמען מיך 
איך ה�ב �לץ אַײנגעּפ�קט אין א�ן �עגל�נטעך צוז�מען מיט . אינעם �ער�ּפ�רט

. עסעסעראון דעם נ, � ט�ל �ון די ��רעמע קל�דער, � רוקנזעקל מיט ביכער
זיך דורכגעשמועסט �עגן ; זיך געזעגענט, ה�ב איך גערעדט מיט די קינדער

 –איצט קומט � נ�כט ּכמעט �ן של��ן . �יכטיקע ז�כן מיטן א�ניקל ר9קהלע
? ��ס ה�ב איך ��רגעסן", טר�כט איך �בער און �ידער. איז ניט צו ��רמַײדן'ס

און די " ?�י ק�לט �עט זַײן ט�קע? קעלט�עלן די הױזן טױגן אין �ז� 
, �עט זַײן ש�ער'ס? אױף ��ס ה�ב איך זיך ��רשריבן", גע�ערלעכע �ר�גע

�בער איך ��ס שױן זיך צוצוהערן צו דער ." ��ס איך ��ס, אומב�ק�עם, ק�לט
  .צי ניט, צי של��ן, ל�ג איך זיך ��עק, נו. ד�זיקער �ר�גע �י דעם ק�טער

   ��רן–מ�נטיק - זונטיק

�על , איז ט�קע גל�ט געג�נגען'ס, �ּפגע�לױגן ק�ן �יניּפעג אין דער �רי
נ�ענט צו �יניּפעג זעט . איך ש�ַײגן �עגן די ׂשימחות �ון ��רן מיטן �ער�ּפל�ן

, �נגעקומען אין �יניּפעג. שנ�־ב�דעקטע �ערמעס, מען נ�ר �ַײסע ק��דר�טן
�ז איך בין ד� אין � �רעמד , ב איך נ�ך � מ�ל געה�ט ד�ס מ�דנע גע�ילה�

��ס , ��ס ��ר � לשון. ד�ר�ן די היגע לַײט רעדן עּפעס � �רעמד לשון, ל�נד
  .)אין מ�נטרע�ל איז ט�קע �זױ. (איך ניט

די ", רקגעגעסן �נבַײסן אינעם נ�ענטן מ�; מיטן ט�קסי צום ��קז�ל
איז גע�ען ג�ר � גרױער '�בער ס, און געג�נגען ד� און ד�רט � �ַײלע, "ג�ּפלען

בין איך צוריק ; ניט צו ק�לט �בער � ּפ�טשקערַײ �ון אַײזיקע ק�לוזשעס, ט�ג
  .ל�ענען און ��רטן, אין דער סט�נציע

 איבערגעמ�כט �ון די ,בין איך שױן אינעם ב�נבעטל, צען � ז�גער בַײ נ�כט
�ון " קליקיטי־קל�ק"איך ה�ב ליב ד�ס . ��ילו � שּפריץ, ז�ער ב�ק�עם. בענק

�י אין � שי�ל אױ�ן , דער ��ג�ן, באון �י עס �יגט זיך, די רעדער אױף די רעלסן
  ).�בער זיכער און טרוקן(ים 

געסן �רישטיק אינעם גע, ה�ב איך זיך �רי אױ�געכ�ּפט, גוט געשל��ן
� . עס��ג�ן בעשת די ב�נלַײט ה�בן �ידער געמ�כט בענק �ון די געלעגערס

זַײנען ד� א�שר 'ס. זוניקער ט�ג נ�ענט צום צ�ונדיקן גרענעץ �ון �ערמעס
און �נדערע , �נדערטה�לבן טוץ מענטשן אױף דער ב�ן ��רנדיק ק�ן טשױטשיל
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איך ה�ב זיך ��עקגעזעצט . ַײ די ּפ�ר סט�נציעס אױ�ן �עגקומען און ג�ען ב
מיט � ּפ�ר ביכער און דעם , בַײם �ענצטער אין עס��ג�ן בַײ � �רַײען טיש

 –אין � קל�ן �עלדל ה�ב איך דערזען � קל�נע קו־מוס און אין � �עלד . הע�טל
, מיר ב�מערקט � סך נידעריקעאין נ�ך � �עלד ה�בן . צ�� ז�ער קל�נע הירשן

נ�ך � סך . ה�בן מיר ניט געקענט טרע�ן ��ס ז� זַײנען, ּפר�סטע הַײזקעלעך
ה�בן מיר גע�רעגט בַײ דער ק�נדוקט�רשע׃ ז� זַײנען , נ�רישע �ירל�גן

  .ב�שיצט קעגן דער קעלט, בינשט�קן

נענב�מער און אױך ש��רצע און �ַײסע טע, די רעלסן �ירן דורך �עלדער
לענג־אױס דער ב�ן־ּפ�לי�נע זעט מען . בערעזעס און דעליק�טע לערכנב�מער

גרױסע �ון מוס און ג�ר � סך קלענערע ��ס ז� �ירן �ון , אומעטום חיה־שּפורן
�ון צ�ט צו צַײט . א�ן קוסט צום צ��טן׃ �ון שנ�הינער ��ס עסן די קנ�סּפן

ש��רצע דינע שט�מען מיט ,  ּפ�ר מַײלן ��רברענטע �עלדער��רן מיר דורך �
�יר גרױסע , � דרַײ. קל�נע גרינע ב�מעלעך ��ערשט�רצנדיק דורכן שנ�
�ון צַײט צו צַײט , ��ר�נעס ש�עבן אין דער לו�טן איבער די �עלדער

צן �עג זעט �לע דרַײסיק י�רדן דורכן ג�נ. א�נער אױ�ן צ��טן" �נ��לנדיק"
מער ניט ק�ן ; מען דרַײ�וסן ��ס � מ�ל ה�בן ז� געה�לטן טעלע��ן־דר�טן
די דרַײ�וסן ��לן . דר�טן׃ הַײנט איז ד�ס שױן בעסער געמ�כט דורך ס�טעליטן

  .�ר�ּפ �דער זינקען �לץ טי�ער אינעם זומּפיקער ��ר�רױרענער ערד

י ב�ן שטעלט זיך �ּפ אױף � �ַײלע בין איך �ר�ּפ �ּו ד, בַײ צ�� סט�נציעס
נ�ר ג�רנישט �זױ , ניט שלעכט.  �°5א�שר . אױ�ן ּפער�ן אױסצִיען די ב�נער

  ...�עט זַײן 'ק�לט �י ס

  ג �נקומען אין טשױטשיל–דינסטיק 

די ב�ן איז �נגעקומען אין שטעטל ּפונקט צו דער ? �ער ��לט ד�ס געגל�בט
��ס איז ב�זונדערש , מיט � בַײסנדיקן �ינט, .) �- °15(� ביסל ק�לט . טצַײ

  .בעת איך ג� די צ�� בל�קן �ון סט�נציע אין ה�טעל, סּכנהדיק אין �ז� קעלט

די ש��רצע . ה�ב זיך ��רעם �נגעט�ן און געג�נגען ד� און ד�רט � שעה'כ
�רַײנגעקוקט . ן �נטקעגן דעם העל �ַײסן שנ���ר�נעס ��ר�ן זיך אין די אױג

איך ד�רף ; ��ס איר �ילט, צ�כענונגען, שניצערַײ, אין � קר�ם מיט קל�דער
קען ��רטן ביז די לעצטע טעג א�דער איך ��ר 'קױ�ן עטלעכע מּתנות �בער ס

�על איך , גע�נט זיך ערשט נ�ך מיט�, ��ס ז�ל זַײן � �ַײנער, דער מוז�. �ה�ם
דער מוח איז אין ג�נצן ��רנומען מיט מ�רגן און . ד�ס ט�ן אױך בַײם סוף נסיעה

געגעסן � , בין איך צוריק אינעם ה�טעל,  "?אױף ��ס ה�ב איך זיך ��רשריבן"
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געל�ענט � �ַײלע און , שטיקל �נבַײסן אינעם רעסט�ר�ן און צוריק אין צימער
אינעם ) רעני�ער־סט�ק( געגעסן ��רמעס –שּפעטער . לגעכ�ּפט � דרעמ

. נ�ענט צום ה�טעל, ז�ער ב�ק�עם, "צעגַײנער־בעקערַײ־און־רעסט�ר�ן"
אין � . קומט עמעצער �ונעם צענטער מיך צו �ירן �הין, ה�לב עלף, מ�רגן

  .מזלדיקער שעה

  ד �נקומען אינעם ��רשונג־צענטער–מיט��ך 

מַײן , העטערה�לב עלף קומט �ן . און ��רטן אױף � �ַײלע�רישטיק 
. ��ס איז יִידישע צַײט � קרו9" �רקטישער צַײט"�לצדינג ג�ט אױף . ש��ערשע

און , געקױ�ן � ביסל בר�נ�ן, "צעגַײנער"ה�בן מיר געטרונקען ק��ע אינעם 
ה�בן , ף מיזרח �ון שטעטלדער צענטער גע�ינט זיך זעקס מַײל אױ. �ּפגע��רן

דער �עג . בַײם �ער�ּפ�רט, אױך � ��לונטיר, �עליקסןמיר זיך געטר��ן מיט 
��ר�רױרן און , �ל�ך, �ירט לענג־אױס דעם ברעג �ון דער הודס�ן־בוכטע׃ ריזיק

אומעטום , ב�דעקט מיט בלישטשענדיק �ַײסן געבל�זענעם ה�רטן שנ�
 .  דער אַײז ה�ט זיך צעבר�כן און �ידער ��ר�רױרן גע��רןשטרױכלדיק �ּו

  

 הודס�ן־בוכטע
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ביז � צונױ�קום ; עטלעכע �ון די ��לונטירן קומען �ן ערשט אױ�ן ��נט�לי
דער צענטער איז דער . ��ס איר �ילט, מ��רמעלשּפעטער אין ��נט איז �לץ או

מיט � , �נ�ירונג־בנין �ון �ן �מ�ליקער מעטע�ר�ל�גישער ר�קעטערַײ
� ק�לט־צימער (ל�ב�ר�ט�ריעס , ל�ען־צימער/ביבלי�טעק, עסצימער/קיך

צ�ישן דעם אינטערנ�ט און די . און �ן אינטערנ�ט, קל�סצימערן, )בתוכם
�ז ; אומב�ה�צט, "�רקטיק־ק�ריד�ר"�נדערע ט�לן �ירט דער �זױ גערו�ענער 

  .�ערט מען ּתיּכף אין ג�נצן אױסגעטשוכעט, מע ג�ט �ון בעט צו עסן �רישטיק

געג�נגען אױף � , ּפיט, דרַײ � ז�גער בין איך מיטן הױּפט־��רשער
איך בין ניט . ות �ון דער ר�קעטערַײּפר�בע־שּפ�ציר אױף � שעה �רום די חור9

�על איך ניט , �ז מַײנע א�גענע קל�דער �עלן טױגן, זיכער �בער איך מ�ן
, ��עק �ון די בנינים. ד�ר�ן דינגען נ�ך קל�דער �ון דער קר�ם אין שטעטל

אױ�ן , איז ד�ס ג�ן גרינג, בל�זט זיך דער �ינט'�ּו ס, אונטערן �רַײען הימל
גע��נטלעך אין (גע�ינט זיך �ן �ּפד�ך 'נ�ר �ּו נ�ר ס, �רט געּפ�קטן שנ�ה

, איז דער שנ� טי�ער און � ביסל ��כער) �עלדעלעך �ון קל�נע טענענב�מער
�ַײל מיטן , צום גליק קען איך גוט גענוג זען �ן די ברילן. איז ד�ס ג�ן ש�ער

ּכף ��רנעּפלט און ב�דעקט מיט אַײז די  איבערן ּפנים �ערן ּתיהב�ל�קל���
  .ברילן צי די קוקערס

און , זַײנען �נגעקומען ��ר דער �עטשערע) ה ��לונטירן"ד(�לע שקל��ן 
איך ה�ב זיך ב�מיט צו . ז�ער אַײנגענעם. דערנ�ך ה�בן מיר זיך ב�קענט

 �ּו און �י טוט מען די ��ס און"מ�רגן �עט זַײן דער . וגעדענקען די �לע נעמען
לעקציע און מ�רגן נ�ך מיט�ג �עלן מיר �נה�בן מיט דער אמתער -"�רבעט
בין איך בט9ע ניט א�נער �ון ז� ��ס שּפרינגען גלַײך �רַײן אין , גוט, נו. �רבעט

  .טי�ן ��סער

, ך��רשט�ט זי, די של��צימערן. איצט � שטיקל דר�מע. און �זױ אין בעט
��ס דעם ג�נצן ��נט ה�ט ער זיך , איז מַײן מיט�ױנער עד�ין, ה�בן של��בענק

דערצו ה�ט ער מיר ). ה�ט ער אונדז ב�רוִיקט" ג�רנישט �נשטעקיק("��רהוסט 
." �בער איך ה�ב � מ�שינקע ��ס ��רמַײדט ד�ס", �ז ער שנ�רכצט, דערצ�לט

ל�ג איך זיך ��עק און הער זיך צו צו דער . �ב מוראער ה�ט עּפעס און איך ה
און �נשט�ט שנ�רכצן גיט ער � ּפרַײך מיט , מ�שינקע ��ס זשומעט אױף � קול

בין איך , קױם ה�ב איך אױסגעה�לטן � צען מינוט… און , און הוסטן. יעדן �טעם
ן ד�ס ניט ��ר ק�ן ה�לט, מוז ער ד�קא ��רשט�ן. ��עק אין � צ��טן צימער

�על איך , צום גליק זַײנען ד� �ינטערצַײט � סך ל�דיקע צימערן. ב�ל�דיקונג
  .מ�רגן זיך איבערצִיען
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  ז קל�ס און דער ב�רגגרוב–ד�נערשטיק 

מיט דזשענס הסּכמה בין איך מיט די ה�ב־און־גוטס �רַײן אין � צ��טן 
  !או��, א�נער �ל�ן; יט ק�ן טומלניט ק�ן �ענצטער נ�ר אױך נ; צימער

—  

זיך צו , נ�ך �רישטיק זַײנען מיר �לע �רַײן אינעם גרױסן קל�סצימער
דער ? מעג איך ג�ן, רב מלמד. "�זױ �יל ּפרטים, אױ. לערנען ��ס מע טוט ד�

�ז איך מיט די שוּת�ים , איך ה�ף." מוח איז מיר שױן �נגעּפיקע�עט גע��רן
איך ה�ב �ן �רבעטן מיט ; �יר גרוּפעס, �דער דרַײ אין יעדער גרוּפעצ�� (

�עלן קענען צוז�מען געדענקען ד�ס ) ��ס ד�כט זיך מיר �עט זַײן גוט, �עליקס
  !נ�כן �נבַײסן ג�ען מיר שױן צום ערשטן מ�ל אױף דער �רבעט. �לץ

—  

ז�ל זַײן גיכער ,  מינוט25 ה�ט געדױערט �' ס– חאיך ה�ב זיך גוט �נגעט�ן
נ�ר אינעם " ש�לעכצן"מע טוט �ן די אױסנ��ניקסטע . מיט דער געניטונג

  .��ס ד�ס �ירט צו ��רקילונג, �נישט �ערט מען ��רש�יצט, ק�לטצימער

א�נס � ז�גער �נגעקומען אין דרױסן בַײ די שנ�מ�שינקעס און ק�מ�טיקס 
ד�ס .  �רַײננעמענדיק דעם �ינט-°44, י. �-°20! קע ק�לטט�. טמיט די ט�נקען

ז� . ג�נצע געצַײג ליגט שױן אינעם ט�ב�ג�ן צוגעבונדן הינטער ּפיטס ק�מ�טיק
מיטן רוקן ��רױס . ��רן אין די ט�נקען" �רבעטערס"�ירן די מ�שינקעס און מיר 

קען מען , �ילו �ז מע ��רט ּפ�מעלעךנ�ר �, איז די קעלט �ון �ינט אױסצוה�לטן
מע �ערט �ר�ּפגעשל�גן בַײ יעדער . �נ�ערן די נירן �ונעם ה�צקעדיקן ��ר

  .אומגלַײכק�ט אױ�ן �עג

זַײנען מיר �נגעקומען , נ�ך צ��נציק מינוט אױף דער ב�רג־און־ט�ל־ב�ן
דער עיקר מיט די ּפנימער , �דערג�נץ ��רהילט אין �זױ �יל קל. בַײם ב�רגגרוב

ביז מע ה�ט געקענט דערקענען די , "?�ער ביסטו", �רעגט מען ּכסדר, ב�דעקט
  .��רש�דענע מ�נטלען

�י ז�מד �דער , אין �ז� קעלט איז דער שנ� אינטערעס�נט׃ ג�ר טרוקן
ױף דער זון ער �ינקלט ש�ן א. אין ג�נצן אוממיגלעך צו מ�כן � שנ�קױל, צוקער

��ילו ד� און , גיט ער �רױס � סקריּפען און ּפישטשען, און �ז מע טרעט אױף אים
 .איז אונטן הױל' � שטילן דונער �ּו ס–ד�רט 
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  ק�מ�טיק און מ�נטלען מיט מענטשן אינע�	ניק

יעדע גרוּפע ד�רף מ�כן און מעסטן צ�� . שױן צַײט צו �רבעטן, נו
דער שנ� ד� איז . עליקס און איך ה�בן זיך געביטן בַײ די גריבער�. שנ�גריבער

מיר ה�בן �יר טערמ�מעטערס צו . ה�רט �בער נ�ר � זעכצן צ�ל אין דער טיף
און אױך אין דער , מעסטן די טעמּפער�טורן �לע צ�� צ�לן �ון דער ערד �רױף

יסן �י�ל שיכטן שנ� עס מוז מען אױך ב�של. לו�ט און שנ�־א�בער�ל�ך
��סערע קריסט�לן עס , און אין יעדן שיכט, גע�ינען זיך אין דער ��נט �ון גרוב

דערצו ה�בן מיר געניצט � . און �י געדיכט, �י ה�רט, זַײנען ��ר�ן
מע של�גט ד�ס מיט גע�יסע ��גן �ון ; � מעט�לענע שּפיז, "דורכדרינגער"

ב�שטימען �י�ל ענערגיע עס ב�ד�ר�ט צו טרַײבן ד�ס דרענגל גע�יסע ה�כן צו 
, און סוף־ּכל־סוף נעמט מען עלף צילינדערס שנ�. �ון אױבן ביז צו דער ערד

�ינף �ון ז� ברענגען מיר צוריק אין ; �נצושרַײבן �י טיף און �י ש�ער יעדער איז
מוז מען מעסטן �נדערע , �ען ז� זַײנען צעשמ�לצן גע��רן; ל�ב�ר�ט�ריע

  ").�ילטרירן"מע רו�ט ד�ס (�סּפעקטן �ונעם ��סער 

, �ז � סך �ון דער �רבעט איז � ביסל סוביעקטי�, בַײם �נה�ב ד�כט זיך
ה�ט ער , ה�ב איך זיך �נגע�רעגט בַײ ּפיט. ב�רט �עגן די שיכטן און קריסט�לן
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ניט ז�ער , דעם אמת געז�גט,  ד�זיקן �רט זַײנען�ז די ד�טן �ונעם, צוגעגעבן
  .איז ד�ס ג�ר � שטיקל געניטונג ��ר אונדז, �יכטיק

נ�ך דעם ערשטן גרוב איז מַײן לינקער �וס ק�לט און � ביסל מ�דנע 
אין דעם �וס איז די צירקול�ציע ניט �זױ ". טעמּפ"גע��רן׃ ניט ��ר�רױרן נ�ר 

. ��ס ד�ס העל�ט � ביסל, איך �רומגעל��ן � �ַײלע זיך צו ��רעמעןבין . גוט
  .איך בין ט�קע צו�רידן ��ס איך בין ניט ּתיּכף מגולגל גע��רן אין � זַײל אַײז

מיר ה�בן געענדיקט די �רבעט �בער אונדזער שנ�מ�שינקע ה�ט ניט 
ן איך ד�רט גע��רט ביז די �נדערע �עליקס או, ק�רי, ה�בן ּפיט. גע��לט ג�ן

בַײם ��רטן ה�בן מיר דערזען � טש�טע . מ�שינקעס זַײנען צוריקגעקומען
 די די �נדערעד�ס ה�בן , ה"ד(�י �ַײסע קױשב�לן , א�שר � טוץ, שנ�הינער

 ).מַײנע ברילן זַײנען גע�ען אין ג�נצן ��רַײזיקט; ��גל דערזען

  שנ	הינער

ק אינעם צענטער ה�ב איך � קוק געט�ן אױ�ן לינקן �וס׃ די �ינגער און צורי
. ניט ��ר�רױרן, ּפי�טע הינטן זַײנען גע��רן �ַײס און טעמּפ �בער נ�ך �לץ ��ך

, דעמ�לט ה�ב איך זיך ערשט דער�ּוסט �עגן די ּפעקלעך כעמישע ה�צערלעך
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ה�ב איך עטלעכע ; ינגער אין די שטי�ל��ס מע שטעקט ז� �רַײן איבער די �
  .�עלן מיר זען אױב מיט ז� ג�ט שױן בעסער, געקױ�ט

אין ��נט ה�בן מיר געד�ר�ט ק�נטר�לירן די טערמ�מעטערס און 
  .�רַײנקל�ּפן די �לע מעסטונגען אין ק�מּפיוטער �רַײן

ר קענען �רבעטן גיך מ�רגן ז�ל �נקומען � ז��ערוכע �בער א�שר �עלן מי
נ�ך דעם ��ס ! אױ. אין דער �רי בַײם נ�ענטן �רט אױף דער ��ענער טונדרע

, נו? נ�ן, איז שױן ט�קע צַײט �ה�מצו��רן, איך ה�ב הַײנט איבערגעלעבט
  .יעדער ט�ג ד�רף ה�בן זַײן ציטערניש

   די ז��ערוכע–�רַײטיק 

�חוץ די דרַײ מענטשן ��ס �רבעטן אױף  (ק�נער ג�ט ניט �רױס אין דרױסן
מיט אינסטרומענטן ��ס מעסטן �לערל� �סּפעקטן �ון דער , � צ��טן ּפר�יעקט

נ�ר � ביסל קעלטער �י , -°21...). , �ז מע מוז; �טמ�ס�ער און דעם �עטער
דער :  שנ�ניט ק�ן נַײער;  מַײל � שעה25-40נעכטן �בער עס בל�זט � �ינט �ון 

, �רױסקוקנדיק דורך די �ענצטער(�לטער דר��ט אינעם �ינט ז�ער ש�ן 
  .�הין און צוריק נ�ענט צו דער ערד) ��רשט�ט זיך

��ס מיר אַײלן זיך ניט ּפונקט נ�כן �רישטיק �נצוט�ן די �לע , מיר איז גוט
דער . יך־ּפ�ליצי�נט ק–ּפ "אױף ק) מיט �עליקסן(�ַײל הַײנט בין איך , קל�דער

�בער מיר ּפר�סטע לַײט בַײטן זיך , קוכער מיט די געהיל�ינס גר�טן די סעודות
  .�ּפ�ישן די טישן, ז�לבענ�נד בַײם ��שן ד�ס גע�עס

איז � געלעגנה�ט צו ב�ה�נדלען די ' ס–ז�ל ניט זַײן ק�ן רוט�ג '�בער ס
מע גיסט ד�ס ��סער . �ון נעכטן) טערןשױן גע��רן ��סער־מוס(שנ�מוסטערן 

, אױסצוגע�ינען די ��ג �ון �לץ ��ס איז גע�ען אינעם ��סער, דורך �ילטערס
און אױך די זױערק�ט און די עלעקטרישע דורכ�ירע�דיק�ט �ונעם ��סער 

בער מיר �. �ז ��ט מ�ל קען די �יסנש��ט זַײן � ביסל נודנע, מוז איך ז�גן. �ל�ן
  .איז עס גיך געג�נגען, ה�בן געש��ן עּפעס � מ�נט�זש־ליניע

אױך ה�ב איך געה�ל�ן מיט גר�טן מוסטערן �ון היגע גע�יקסן ��רן 
געקױ�ט � לַײבל �ון דער . געשריבן, און � ביסל געל�ענט. הערב�ריום

  .� מּתנה ��רן א�ניקל, געש�נקקר�ם בַײם צענטער

נ�כן ��רמעס ה�ט ּפיט געה�לטן � רע�ער�ט �עגן דער �רקטישער 
די ��רש�דענע מינים טערען ��ס גע�ינען זיך ד� אין דער , גע�מ�ר��ל�גיע
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, שט�נערקרַײזן, זומּפן, ּפינג�ס, �ר�סט־�ילעקן: ערד �ון ב�שט�ִיק־�ר�סט
מ�רגן ה�בן מיר בדעה צו . ך אין בעטאון דערנ�. ז�ער אינטערעס�נט. �"א�ז

�ּו דער , יא�רבעטן בַײ �ן אױ��ַײז �ון �ן �זױ־גערו�ענעם ט�רף־�ילעק
  .ב�שט�ִיק־�ר�סט ��רגרעסערט זיך

   די ��קסנדיקע ט�רף־�ילעקן און די טונדרע–שבת 

גוט ��ס ; אין דער �רי זַײנען מיר גע��רן צו די ��קסנדיקע ט�רף־�ילעקן
� שיטער �עלדל ה�ט געגעבן � שטיקל �ּפד�ך �ונעם . איז נ�ענט צום צענטער'ס

 �רַײנרעכענענדיק - °51 �דער - °23איז נ�ך �לץ � ק�לטער ט�ג׃ '�בער ס, �ינט
מיט די ב�ה�ץ־ּפעקלעך אין די שטי�ל איז �לץ . �ינט-שעה-�- מַײל-15דעם 

, אין די ט�רף־�ילעקן איז דער צענטער אױ�געהױבן. גע�ען גוט מיט די �יס
מיר . יב��ס אין דער ערד אונטער ז� גע�ינען זיך אַײזקלינען, העכער �י די ק�נטן

און ד�ס . ה�בן אױסגעגר�בן צ�� גריבער אין מיטן און נ�ך א�נעם אױף � ק�נט
ה�ב איך , ז� קעלטערשטע מ�ל ��ס איך ה�ב משּתין גע�ען אין דרױסן אין �

  .�בער ג�רנישט ניט ��ר�רױרן

נ�ר � צען מינוט , נ�כן �נבַײסן זַײנען מיר ��עק �רבעטן בַײם טונדרע�רט
, אין ג�נצן ��ן צום �ינט. - °17: איז גע��רן � ביסל ��רעמער'ס. אין די שליטנס

די �רבעט איז גע�ען . טיףאיז דער שנ� ה�רט און בלױז �ן �כט צ�ל אין דער 
געקוקט אױף די ג�ר ש�נע , בין איך �רומגעג�נגען, גרינג און גיך ��רטיק

��ר�רױרענע כ��ליעס ��ס מע רו�ט . דורכן �ינט געמ�כט, �ורעמס אינעם שנ�
נ�ר אין דעם , �עגן ז�. ה�בן ב�דעקט די ג�נצע �ל�ך" ס�סטרוגי"ז� 

�בער ק�ן מ�ל �רִיער ניט געזען , �ב איך ��ט געה�ט געל�ענטה, �נט�רקטיק
  .ש�ן �נצוקוקן נ�ר ז�ער ש�ער בַײם ג�ן. מיט די א�גענע אױגן

, אין ��נט ה�ב איך געד�ר�ט �נשלַײ�ן די צ�נער �ון די �יר צילינדערס
עטן אין �ן מ�רגן �עלן מיר �רב; ��ס מיט ז� שניטן מיר אױס די שנ�מוסטערן

�ן אױס��רשערין , לױט �נ�, �רט ��ס ה�ט ה�רטע אַײזשיכטן אין מיטן שנ�
  .אױך ד� אין צענטער

איך בין געזעסן נ�ך דער �רבעט אין עסצימער און זיך דורכגעשמועסט 
�ז בוש , מסּכים דערױף) �חוץ עד�ין(זַײנען �לע , ּפ�ליטיק מיט עטלעכע �נדערע

 .שטיקל �ילדגר�זלאיז � 
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  ס�סטרוגי

   דער זומּפ און די דעגר�דירטע ט�רף־�ילעקן–זונטיק 

זומערצַײט ��לט .  גוט ��ס �לץ איז ��ר�רױרן–אין דער �רי צום זומּפ 
. הַײנט � �ו�צן צ�ל שנ�. ד�ס גע�ען � דורכגע��קט שטיקל טונדרע

ּפיט בלַײבט אין בעט אין .  קל�ן �ינטל�בער ניט מער �י �, -°20טעמּפער�טור 
  ".��ס ג�ט �רום"דער �רי מיט � ק�טער 

ניט �י . ּפיט �ילט זיך בעסער. נ�ך מיט�ג צו די דעגר�דירטע ט�רף־�ילעקן
זַײנען די אַײזקלינען אין די ק�נטן ד� צעשמ�לצן , די ט�רף־�ילעקן נעכטן

 23: רַײנגעזונקען און �נגע�ילט מיט טי�ן שנ��, גע��רן און גע��רן ג�רעס
. אין די צ�� גריבער אין מיטן איז דער שנ� בלױז צ�� צ�ל אין דער טיף. צ�ל

א�שר , העטער זַײנען צוריק אין צענטער צו �וס, רוט, איך מיט �עליקס
  .דרַײ־�ערטל מַײל

צוריק .  ערשטן ט�ג�י דעם, �בער די �יס זַײנען גע�ען נ�ך � מ�ל ק�לט
שױן , ניט גוט. אין של��צימער ה�ב איך � קוק געט�ן אױף די געניצטע ּפעקלעך
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ה�ב . און ּכמעט די �לע איבעריקע ד�ס זעלבע. דרַײ י�ר נ�ך דער אױסג�־ד�טע
  .ה�ט זי מיר געגעבן נַײע, איך גערעדט מיט לי�ן

געשמ�ק : ץ �ון ּפיזעמ�קס־�ל�שדער קוכער ד�ן ה�ט געמ�כט � געדישעכ
, אױך �רקטיש־טש�ר. ניט ז�ער �ַײט �ון זוּפנ�ל�ש) לױט מַײן געשמ�ק(�בער 

מיר ה�בן �לע געגעבן צו שטַײער ��רן . אױך געשמ�ק, � מין גרױסע סטר�נגע
  .ב�זונדערן עסן

נט בַײ נ�כט גע�ען � איז הַײ, ּכמעט � �ולע, ��ילו מיטן ליכט �ון דער ל9נה
ש�עבנדיק �הין און �הער אין , בל�ס־גרין און �ַײס, ש�ן צ�ון־ליכט, בר�ט
��רעם און ב�ק�עם ד�ס �לץ . �רַײען דער יעגער ה�ט העל געגל�נצט. הימל

 .�נצוקוקן �ונעם קוּפ�ל אױ�ן ד�ך

 

  צ�ון־ליכט

 �עלן עטלעכע �ון אונדז אױסבױען אין דער �רי. מ�רגן �עט זַײן � רוט�ג
נ�ך מיט�ג ��רט די ח9רה אין . �עלן ז� ּפרּו�ן של��ן אין דרױסן, �ן שנ�איגלו
, �ז איך �על בלַײבן ד�, איך מ�ן. אין מוז� און זיך �רומצוקוקן, שטעטל �רַײן
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ל א�דער ��ס איך �יל׃ איך �על ד�ך ��רברענגען צ�� טעג אין שטעט, �ּפרוען
  .די ב�ן ��רט �ּפ שבת

   רוט�ג–מ�נטיק 

נ�כן �רישטיק ה�ט זיך �נגעהױבן � ��רמעסט צ�ישן עטלעכע �ון אונדז 
און � ט�ל )  איך ה�ב נ�ר �נגעקוקט �ון צַײט צו צַײט–איך ניט (��לונטירן 

ּפע אױסצובױען �ן �ונעם ּפערס�נ�ל �ון צענטער׃ �עלכע �עט זַײן די ערשטע גרו
. גע�ינט זיך � שטח מיטן ריכטיקן מין שנ�'�ּו ס, שנ�איגלו לעבן דעם צענטער

בַײ אונדז ה�ט ;  ד�ס אױ�ט�ן אין � צ�� שעהיגגע��נטלעך קענען צ�� אינוִיט
ג�ר געדױערט דרַײ שעה און ב�דע זַײנען נ�ר ה�לב געמ�כט׃ צ�� און � ה�לב 

  . �לקערן אינעם סּפיר

איך . �ַײל ז� �לע ��רן אין שטעטל צו זַײן טוריסטן, �זױ מוז ד�ס בלַײבן
איך ה�ב � ביסל גע�רבעט אין דער ל�ב�ר�ט�ריע מיטן . �על ד�ס ט�ן שבת

  .געשריבן, געל�ענט, דערנ�ך זיך ��עקגעזעצט אין דער ביבלי�טעק. �ילטרירן

. קריסטין איז קר�נק גע��רן אױף דער ר�ּפיט איז צו זיך געקומען �בער 
 � �ױלע –ליז איז �ּפגע��רן �ה�ם הַײנט אין ��נט ! ז�ל עס ניט ג�ן �ַײטער

  .�רבעט�רין

ה זיך צוגעקוקט צו � �ידע� אױף "ד, "געג�נגען אין קינ�"הַײנט זַײנען מיר 
יז מיר נ�ך � מ�ל א'ס. ־�ילם"ה�רי ּפ�טער" דער דריטער –דער טעלע�יזיע 

  .גע�עלן

, �� איז צו מיר׃ � ל�נגער ��ר אין די ק�מ�טיקס, מ�רגן � נַײער �רױסרוף
, מחמת ד�ס איז צו �ַײט צו ��רן �ה�ם אױף �נבַײסן.  מינוט45, � �יר מַײל

 טי�ער שנ�, און דערצו. �עלן מיר בלַײבן אונטערן �רַײען הימל � ג�נצן ט�ג
  .צ�ישן די ב�מער

   די צ�ילינג־�זערעס–דינסטיק 

און , טערמ�סן ק��ע און ק�ק��, נ�כן �רישטיק ג�מ�כט שניטקעס
ה�בן מיר זיך , איז � היּפש ביסל �ַײט'ס". מונדיר"�רַײנגעקר�כן אינעם 

 ּפ�ר ּכדי צו געניטן די �יס און �נצוקוקן �, �ּפגעשטעלט ערגעץ אין מיטן ��רן
מע זעט קל�ר די נעץ �ון ז�ערע שּפורן אינעם שנ� . שנ�הינער אין די קוסטעס

א�שר �על איך אים , העל זוניק, ז�ער � ש�נער ט�ג. צ�ישן די �לע קוסטעס
  .ט�קע איבערלעבן
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�ז מע ה�ט ניט געקענט זען ק�ן סימן �ון די טיף , ��רשט�ט זיך
קױם ב�דעקט , ג�ר גלַײכע שטחים אַײז, חוץ בר�טע�, ��ר�רױרענע �זערעס

��ס אױף ז� מ�כן די שנ�־מ�שינקעס מיטן , מיט שנ� �דער ג�ר נ�קעט
. ערשטנס אין דעם ש��רץ־טענענבױם־זומּפ. ק�מ�טיקס � ג��לדיק טר�סקערַײ

איז 'ס, �סקעצו ��רעם ��ר דער ּפנים־מ. -°11, � �ינטל �ון �ן �כט מַײל � שעה
גע�ען � ��רגעניגן צו 
קענען טר�גן די ברילן 

 .און זען

! ז�ער טי�ער שנ�
ביז די ּפ�לקעס אין די 

 32. טי�ערע ז���ען
צ�ל מער ��ניקער אין 

נ�כן . די צ�� גריבער
 ה�ט דזשעני ן�רבעט

, געמ�כט � שַײטערל
 � נדיק�רִיער אױסגר�ב

ו ל�ך אינעם שנ� ביז צ
�ניט (דער ערד אונטן 

��לט דער �ַײער זיך 
�רַײנגעשמ�לצן אינעם 

ג�ר ). שנ� �רַײן
 זיצן אױף  ד�ס,ב�ק�עם

� ּפ�ר �ר�ּפגע��לענע 
מיטן ריח , עסן, ב�מער

�ון ה�לצרױך אין דער 
מַײן טערמ�ס ה�ט . לו�טן

ניט געה�לטן ה�ס דעם 
  .זַײנען גע�ען �נדערעעס �בער , לטן�ה�ט זיך ערגעץ צעשּפ' ס– ק�ק��

� ה�רבער נ�ר . דערנ�ך � קורצער ��ר צום ��רברענט־טענענבױם־��לד
ר� נ�ך ר� דינע ��רש��רצטע ב�מערשט�מען �נטקעגן דעם , ש�נער אױסבליק

נ�ך דער �רבעט ה�בן איך און . -°4נ�ך ��רעמער׃ . �ינקלדיקן �ַײסן שנ�
  .איז ז�ער ש�ער אינעם טי�ן שנ�'�בער ס, ליקס �רומגע��גלט�ע

, איז גע�ען'ס. די �יס אױך גוט.  נישקשה–דעם ג�נצן ט�ג אין דרױסן , נו
 ."��לט געקענט זַײן ערגער'ס", �י מע ז�גט. � ��רעמער ט�ג, צום גליק

בר אין מונדירחדער מ  
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 דער ��רברענטער ��לד

לי�ן ה�ט .  אינטערעס�נטע כ�לי�סטרעדי ��ס �רבעטן ד�רט זַײנען �ן
�רִיער גע�רב�ט אױף �יסנש��טלעכע עקסּפעדיציעס אין עלסמיר־אינדזל און 

, �נ� און דזש�ן, די צ�� קוכער־געהיל�ינס. �נדערע ערטער �ַײט אױף צ�ון
ז� ��גלען איבער דער �עלט טון ד�ס און . �ון אױסטר�ליע, זַײנען ש�עסטער

איך ��לט גע�ען מקנא �בער בט9ע בין איך ק�ן מ�ל ניט גע�ען �זױ . ענסי
  ".�וס־�רַײ"

 �ַײט טי�ערער –" ב�מער־אינדזל"מ�רגן צו דעם נ�ענטן �זױ גערו�ענעם 
  .שנ� �י הַײנט

   דער ב�מער־אינדזל–מיט��ך 

� טוץ אין מיטן �ון דער בר�טער ��ענער טונדרע שט�ט � �עלדעלע �ון 
. ��ס ז� ה�בן צוגעכ�ּפט צו זיך יעדן שטיקל געבל�זענעם שנ�, טענענב�מער

�נשט�ט די גע��נטלעכע �יר גרוּפעס ד�ר�ן מיר מעסטן נ�ר דרַײ . ט�קע טיף
��ס ער איז ט�קע � , �עליקס. גריבער אין דער �רי און נ�ך צ�� נ�ך מיט�ג

��ס �ַײזט זיך אױס , ז ��רשריבן ��רן טי�סטן גרובה�ט אונד, בעלן צו �רבעטן
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ער ה�ט גענומען דעם רידל און �י�ל מ�ל . צו זַײן מער �י נַײן �וס אין דער טיף
. ה�ט ער �ַײטער גערידלט, איך ה�ב אים ערנצט געבעטן ער ז�ל מיך ל�זן העל�ן

 גרױסע טרעּפ ��ס �ירן שּפעטער ה�ב איך אױסגעגר�בן צ��. מיר איז גוט, נו
 .�רַײן אינעם גרוב

ה�ב איך אױסגעט�ן די ; �בער � �ינטל.  און זוניק-°8 –ג�ר � ש�נער ט�ג 
מיט � ה�לבער שעה שּפעטער ה�ט מיר . �נגעט�ן די זונברילן, ּפנים־מ�סקע

ט � ה�נט און איך ה�ב זי �נגע��רעמט מי." דַײן נ�ז איז �ַײס", �עליקס געז�גט
אין ��נט ה�ב איך דערזען � קל�ן ּפוכירל צ�ישן . ב�דעקט ד�ס ּפנים מיטן ש�ל

  . �ן אמת שטיקל �ּפ�ריר–די נ�זלעכער 

ה�בן די ,  טעמּפער�טורן אין דער גרוב��נט56מיר ה�בן געד�ר�ט נעמען 
און נעמען " כדרינגערדור"ניצן דעם . �יר טערמ�מעטערס געשּפרונגען זש�בקע

�ַײל דער שנ� איז , די צילינדערס שנ�מוסטערן׃ ד�ס איז גע�ען אינטערעס�נט
ה�ט מען ז� . א�שר צ�� מ�ל �זױ טיף �י די ד�זיקע מכשירים זַײנען ל�נג

; געד�ר�ט �רַײנטרַײבן אינעם שנ� נ�ענט צו דער גרוב��נט ביזן צ��טן עק
�נטּפלעקט זיך דער 'עק דעם שנ� �ון דער ��נט ביז סדערנ�ך ש�רט מען ��

און גרױסע זעק ��ר די . דערנ�ך קען מען ז� �ַײטער �רַײנטרַײבן. מכשיר
  .שנ�מוסטערן

. קױם � מַײל, �עליקס און איך זַײנען צוריקגעג�נגען צו �וס אינעם צענטער
, אין דער ל�ב�ר�ט�ריע�רבעטן , נ�כן �נבַײסן בין איך געבליבן אינע��ניק

בשעת עטלעכע �נדערע זַײנען צוריק צום ב�מער־אינדזל צו מ�כן די געבליבענע 
ז� זַײנען ב�לד ��רטיק און דערנ�ך גע�רבעט נ�ך � מ�ל אױף די . צ�� גריבער

איז � ביסל ' אױב ס–די ��לונטירן ה�בן י� ��רענדיקט ז�ער איגלו . איגלוס
  .און ק�ט איבערנעכטיקן אינעם שנ�הױז, רוט, מ�רגן �עלן �עליקס; קרום

. אין ��נט ה�ט ּפיט געה�לטן � רע�ער�ט �עגן דער �עלט־��רעמונג
, בלי־ס�ק איז די �עלט ט�קע גע��רן ��רעמער אױף � גר�ד צ�� צעלזיוס

רי�דן זינט די זַײנען ��דאי גע�ען קעלטערע און ��רעמערע ּפע'ס. א�שר מער
אױך . �בער ק�ן מ�ל �רִיער �זױ גיך � ��רעמונג, �עלט ה�ט געה�ט �עטער

איז ּפ�ליטיש ש�ער צו 'ס. �ז ד�ס איז צוליב מענטשישע �קטי�יטעטן, בלי־ס�ק
  .עד�ין גל�בט אין ג�נצן ניט. ��רשט�ט זיך, ב�ה�נדלען �ט דעם ענין

�רַײטיק �לִיען די �לע �נדערע �ּפ און , רבעטט�גמ�רגן איז דער לעצטער �
ה�ב איך זיך �נגעב�טן בלַײבן ביז �רַײטיק אין . מַײן ב�ן ��רט �ּפ שבתע־נ�כט

העל�ן מיט דער , )איך ה�ב געה�ט � ה�טעל־רעזער��ציע אין שטעטל(��נט 
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, �ז אױב איך �יל, ענט�ערטנ�ך בעסער׃ דזשען ה�ט גע. ל�ב�ר�ט�ריע־�רבעט
איך בין , מיר איז גוט). ��דאי, ב�צ�לן ��רן עסן(קען איך בלַײבן נ�ך ביז שבת 

 .ה�ב איך בטל געמ�כט דעם ה�טעל. ניט ק�ן יתום

 

  טי�ער שנ	 אין די ב	מער

   �ַײס־טענענבױם־הױכל�נד און דער ��ר�ל�נצטער ��לד–ד�נערשטיק 

, �בער גרינגער מיט דער צַײט, איז גרינג גע��רן'ניט ��ס ס! טאיבערגעלעב
. �זערעס-נ�ך � מ�ל � ל�נגער �רעסטלדיקער ��ר צו די צ�ילינג. ד�כט זיך

  . מַײל � שעה �ינט15 מיטן - �°49דער , - °29ט�קע ק�לט אין דער �רי׃ 

טיף שנ� , נדקודם־ּכל �רבעטן מיר אױף דעם �ַײס־טענענבױם־הױכל�
מיר ה�בן (איך ה�ב �נגעט�ן � ּפ�ר שנ�שיך . ביז איבער די קנִיען, אינעם ��לד

און געה�ל�ן צעטרעטן � סטעשקע �ון די שליטנס צום ) געה�ט דרַײ ּפ�ר
; און דער �ינט ה�ט זיך ��רשטילט, -°20, � ביסל ��רעמער. �רבעטס�רט

א�שר �ערט מען צו דער קעלט צוגע�ױנט , �זױ ק�לטה�ט מיר גע�ילט ניט 'ס
� ש��כע זון ה�ט געשַײנט דורך די נעּפלדיקע ). ד�קא איצט בַײם סוף �רבעט(

די גריבער זַײנען . מיט שטיקלעך בל�ס־בל�ען הימל ד� און ד�רט, ��לקנס
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לױז און די אונטערשטע שיכטן זַײנען גע�ען ; גע�ען � �וס צ�� אין דער טיף
,  עטלעכע מ�ל �ז מע שטעקט �רַײן � טערמ�מעטער אין גרוב��נט–ּפוכיק 

 .איז דער טערמ�מעטער �ר�ּפגע��לן, צעברעקלט זיך דער שנ�

מיר ה�בן גע�ונען � נ�ענטן �רט און געגעסן �נבַײסן זיצנדיק אױף � ּפ�ר 
אין מיטן די . ט ק�ן שַײטערלניט געמ�כ. �ר�ּפגע��לענע ב�מערשט�מען

��ס ��רלירן די בלעטער (טענענב�מער ה�בן זיך צעשּפרענקלט לערכנב�מער 
  ).כ�טש ז� טר�גן שישקעס �י �נדערע נ�דלב�מער, אין ה�רבסט

ה � ��לד ��ס איז ��רברענט "ד, � קורצער מהלך צום ��ר�ל�נצטן ��לד
ניט ��רטנדיק אױף , ּכי�ן ��רז�ט מיט ב�מערלעךגע��רן און מע ה�ט אים ב

דער לינקער �וס איז מיר גע�ען � ביסל ק�לט �בער א�שר � ה�לבע . דער נ�טור
א�שר ; ב�ה�צט �ונעם עסן, שעה נ�כן �נבַײסן איז מיר ּפלוצעם ��רעם גע��רן

די . ַײ דער �רבעטז�ל מען בעסער נ�שן ביסלעכ�ַײז ּכסדר � ג�נצן ט�ג ב
  .-°23גריבער זַײנען גע�ען � צ�ל דרַײסיק אין דער טיף און די טעמּפער�טור 

  

  ��ר�רױרענע �זערע
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אױ�ן �עג �ה�ם זַײנען מיר גע��רן אױף � זַײט זיך �ריבערצוכ�ּפן צו דעם 
און  שמועסן מיט די ּפ�ר לַײט –�רבעטס־�רט �ון דער צ��טער ּפר�יעקט 

ד�ס צוצוהערן זיך , איז � ביסל ק�מיש'ס. �נקוקן ז�ערע אינסטרומענט־טורעמס
ב�רט �ז ז� ה�בן ליב , ��ס ז� רעדן צעך, מ9ינים, צו צ�� בעלי־מל�כות
  ".אַײזנ��רג"אױסריכט און �זעלכע 

ת די �לע צרות און דאגו! � מחיה! � ��רגעניגן! �לץ אױ�געט�ן! ��רטיק
�ניט . (� נ�רישע מענטשישע ט9ע: ��רש�ּונדן, ��רגעסן גע��רן, זַײנען ��עק

  .)��לט קין גע�ען � בן־יחיד

אין ��נט זַײנען �נגעקומען צ�� מענטשן מיט  צ�� טוץ ק�סטנס ��ר ז�ער 
נ�ך דער �עטשערע ה�בן מיר . �על איך �רעגן; ��ס זי ז�ל ניט זַײן, �רבעט

, געה�ל�ן �ון � שטיקל בר�נ�ן מיט אױסגעטריקנט רעני�ער־, �ילטרירט � �ַײלע
  .ּפיזעמ�קס־ און טש�ר־�ל�ש

און ק�ט אינעם , רוט, הַײנט של��ן �עליקס. מ�רגן געזעגנט זיך די ח9רה
ט �ון איך בין ז� ניט מקנא׃ � מ�ל ה�ב איך ��רבר�כט � נ�כט אין � קעל. איגלו

�בער ד�ס איז �ן �נדער , ל�מיך ז�גן, אינטערעס�נט; אין � געצעלט, . �-°29
  .מעׂשה

   ז� ��רן �ּפ–�רַײטיק 

נ�כן . די �נדערע ��לונטירן זַײנען �ּפגע�לױגן! איז �זױ שטיל גע��רן'ס
זן די ��ס ה�בן �רישטיק ה�בן מיר זיך �רומגעדר�ט אין דרױסן ��רן בנין צו ל�

דערנ�ך זיך געזעגנט און . ��ט�־�ּפ�ר�טן נעמען בילדער �ון דער ג�נצער ח9רה
�רבעטן מיט . איז גע�ען � גוטע כ�לי�סטרע'ס. ��עק אינעם �ער�ּפ�רט

 .�עליקסן איז מיר גע�ען � גוט שטיקל מזל

ן ד� בלַײבן דעם ג�נצן די צ�� מענטשן ��ס זַײנען נעכטן �נגעקומען �על
אױס��רשן די נק9הדיקע , ז� �רבעטן ��ר דער ק�נ�דישער רעגירונג; חודש

��ס ז� ה�בן ז�ערע ק�נורעס , �ַײסע בערן מיט ז�ערע נַײ־געבױרענע בערלעך
מיט � , ג�ר � סך אױסריכט. ד� אין געגנט און ה�בן �ן �רױסצוקריכן אין די טעג

  .ניט קױלן,  נ�ר זי שיסט אַײנשטילעכצן,ביקס אױך

אױך ה�ב איך . איך ה�ב �ילטרירט די מוסטערן ��סער �ון �יר גריבער
געקױ�ט � ּפ�ר קינדערביכלעך ��רן א�ניקל און ליק�ידירט דעם חשבון מיטן 

  .און געזעסן � �ַײלע אין דער ביבלי�טעק. צענטער



 21 

ער ה�ט געד�ר�ט , � שּפ�ציר מיט ּפיטה�לב �יר בין איך ��עק אױף 
א�שר � מַײל �ַײט אױף " �ױנט"�ר�ּפל�דן די ד�טן �ון � רעק�רדירקע ��ס 

איז 'ס. נ�ענט צום ה�ריז�נט, מיט � נידעריקער זון, -°11, ��רעם. דער טונדרע
. עענטער אױף איםביז מע קוקט נ, � ּפוסטעניש, כ�טש מ�נ�ט�ן, ד�ס ל�נד, ש�ן

קען מען זיך ניט . ה�ט � ּכוח ��ס מיט אים ט�ר מען ניט �ערן �ּפגעל�זן'ס
ל�מיך ערשטנס גע�ינען , זַײט מיר ניט �זױ ק�לט! רעב �ינט, ��רט"�נרו�ן 

 !"ד�ס ��עקגעבל�זענע קוליקל

, ױס��רשונג�י די העלדן �ון דער �רקטישער א, איז מיר ט�קע � �ּונדער'ס
זַײנען אומעטום געג�נגען אין , ס�מיועל הערן און דזש�ן ר�, �י � שט�גער

אין �לע , י�רן ל�נג, חדושים ל�נג, צענדליקער מַײל � ט�ג, �רקטישן ק�נ�דע
ניט ק�ן ב�ה�צטן , של��ן רױ �דער אין � געצעלט, �לע צַײטן �ון י�ר, �עטערן

 !רעמע הענט און �יסמיט ��, בנין

  

  � ה�רב נ�ר ש	ן ל�נד



 22 

   מַײן �עג �ה�ם–זונטיק -שבת

אין דער �רי ה�ב איך �ילטרירט די עטלעכע צוגעגר�טע ��סער־מוסטערן 
דרַײ � ז�גער נ�ך מיט�ג ��רט � , צ��!  אױס �יסנש��טלער—און דערנ�ך 

�עלן ז� מיך מיט�ירן צום , ב�נדע צענטער־�רבעטערס אין שטעטל �רַײן
ה�ב איך . זוכן בערן, �לִיען �ּפ ּפיט און די צ�� בערנמענטשן, דער�ַײל. ��קז�ל

און זיך ��עקגעזעצט , זיך געזעגנט מיר ּפיט, געה�ל�ן �נל�דן דעם העליק�ּפטער
זיך � אין דרױסן ּפ�רען . ג�נץ ב�ק�עם, מיט � ּפ�ר ביכער אין דעם �ױנצימער

  .ה�לבע טוץ שנ�הינער אין די ב�מער און �רום די קוסטעס איבער דער ג�ס

��ס , איז מיר לַײכטער אױ�ן ה�רצן'ס; � קל�ן שטיקל לשון־הרע אױ�ן �עג
איך ה�ב איבערגעל�זט מַײן ... �ז, איך בין ניט גע�ען דער א�נציקער ��ס ה�לט

  .��רן ��קז�ל, מיך טרע�ן ה�לב �כט�עלן ז� , �עגל�נטעך אינעם אױט�

איך .  אינטערעס�נטע און ש�נע �נטיקן–דער עסקימ�־מוז� איז ז�ער ש�ן 
און � ש�ן בילדק�רטל �ון �ן , � ביכל � מּתנה, ה�ב געקױ�ט � ��לן היטל

די ּפ�ר . ��ר � ּפר�כטיקער שקיעה, � שט�נערנעם מענטשעלעך, אינוקסוק
, בין איך �רַײן אין � שענק, �נדערע קונסט־ג�לעריעס זַײנען גע�ען ��רמ�כט

זיך גוט דורכגעשמועסט מיטן , אױב איך �ל�ן ז�ג ד�ס, ג�ר ניט בט9ע
� , נ�ך צ�� בירס בין איך צוריק אין דרױסן. ב�רשענקער און � צ��טן טרינקער

��ס �לִיען , ריזיקע, לבע טוץ ��ר�נעסב��ּונדערן די ה�, ביסל ��רשנ�שקעט
�ינף � ז�גער . קר�קען, �הין און צוריק און שּפרינגען אונטער אױף דער ג�ס

צו�יל געגעסן . שַײנט ש��ך די זון איבערן טַײך דורך � דינער ק�לדרע ��לקנס
 זַײנען ז� � �ערטל נ�ך �כט. און צוריק אין ב�נסט�נציע, "צעגַײנער"בַײם 

זיך ��רעם ). מוז מען ה�לטן ק�ּפ, �רקטישע צַײט(�נגעקומען מיט מַײן ב�ג�זש 
  .און �רױף אין ��ג�ן, געזעגנט

מיט � ּפ�ר עלטערן , יִינגערע צענערלינגען, צוז�מען מיט � �ערציק בחורעצן
 און 185שטעט , ןט�מס�און גיל�ם �י ב�ל�טערס׃ צ�� ה�קי־מ�נש��טן �ון 

ה�בן ז� ניט , איז גע�ען � ��רמעסט אין טשױטשיל'ס.  מַײלן �ון טשױטשיל340
�עלן ז� �רױס . שרַײִיק �בער הע�לעך. �בער � סך הנאה געה�ט, גע�ּונען

צ�� ��ג�נען אױף , איז שטיל ד�'ס, מילא ��ס ז� הוליען. מ�רגן אין דער �רי
מוז איך של��ן מיטן ג�נצן ��רמ�ג אין , ��ג�ן איז ט�קע �ולדער של��. הינטן

, ��ס איך ה�ב אים ��עקגעגגעבן אין ב�ג�זש, ניט דעם �עגל�נטעך(געלעגער 
  ).צום גליק



 23 

צ�� ּפ�ר עלטערן �ון די ": �ױנצימער־��ג�ן"�ן אַײנגענעמער טומל אין 
רױ ��ס ��רט ק�ן �יניּפעג אױף � טשױטשילער �, ה�קי־קינדער שמועסן

און �ן �מעריק�נער , צ�� עלטערע אינוִיטער �רױען שּפילן אין ק�רטן, ��ק�ציע
געל�ענט און זיך אונטערגעהערט . א�שר � ביסל �נגעבל�זן, טוריסטן, ּפ�ר��לק

  .של��ן" געצעלט"� �ַײלע און דערנ�ך אין 

—  

�ער אַײנגענעמען קליקיטי־קל�ק אין די אױערן און מיטן ז, גוט געשל��ן
  .דעם �יגן

מיט � סך , איז גע�ען ק�ּפ אױף ק�ּפ בַײם �רישטיק אינעם עס��ג�ן'ס
איז מיר אינטערעס�נט �י � קינד ��ס 'ס. ה�קי־שּפילערס און עטלעכע עלטערן

�נער לױ�ט ניט ק. ��קסט אױף ד� ש��ט זיך ג�נץ נ�טירלעך מיט דער קעלט
די , די גיל�מער מ�נש��ט איז שױן �רױס זעקס � ז�גער. �רױס אין בלױזן העמד

  .צ��טע בלַײבט ביז עלף

שט�ט בַײ יעדן רעלסן־איבערבַײט � בעזעם 'איז � ביסל ק�מיש �י ס'ס
 מסּתמא �רױסצוש�רן –�רַײנגעשטעקט אין שנ� מיט די בערשטלה�ר �רױף 

� צ��ט מ�ל . צ�ישן די רעלסן ��ס מע ב��עגט ז� בַײם איבערבַײטשנ� �ון 
�י ער שט�ט לעבן די , אין � שעה ה�ב איך ב�מערקט דעם געהיל�מ�שיניסט

רעלסן ק�נטר�לירן די רעדער ��ר איבערגעה�צטע שרַײטל־געלעגערס בעת די 
ה�בן מיר זיך , "?�זױ ��ט��ר ��ס . "ב�ן ��רט ּפ�מעלעך ��רױס און צוריק

��ס איז , ביז א�נער ה�ט אױך ב�מערקט �ז ער ר�כערט � ּפ�ּפיר�ס, גע�רעגט
  .��ילו אין ל�ק�מ�טי�, אין ב�ן" �סור"

� סך . מיט �רישן שנ� ��ס ה�ט ב�דעקט די �לטע חיה־שּפורן, זוניק
. � ּפ�ר טעג נ�ך דער ג�נץ, 9נהדי בל�סע ל. בערעזעס צ�ישן די טענענב�מער

בר�ט מיט ��ענעם ��סער אױף ב�דע זַײטן , איבערגע��רן איבער טַײך נעלס�ן
עמעצער קומט . ��ר�רױרן און ��רשנ�ט, גל�נציק �ַײס אין דער �ַײטנס. בריק

 איך ��לט; איז גע�ען � ��לף אױף די רעלסן'�ון ��רנט און דערצ�לט �י ס
דורכגע��רן דורך צ�� שטעטלעך און דעם גרױסן ��רברענטן . גע��לט ד�ס זען

  .מיט � סך גרינע ב�מערלעך צ�ישן די שט�מען, ��לד

און די �רױ . ער מ�כט �י � �ערדל מ�קעטב�נען, � ּפ�ר��לק �ון �נט�רי�
ה�ט גע�ױנט ד� � , לע� �ױ, אין טשױטשיל" בעט־מיט־�רישטיק"��ס �ירט � 
און די ּפ�ר��לק �מעריק�נער . ��רט אױף ��ק�ציע ק�ן �יניּפעג, צ��נציק י�ר
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ער , זי איז � זיסע; טוריסטן ��ס ��רן מיט דער ב�ן אומעטום אין צ�ון־�מעריקע
  .��ס קען זַײן, ער ��סט �לצדינג, �ן �נגעבל�זענער

נט דורך די �לטע גלעזערנע איז�ל�ט�רן אױף די די נידעריקע זון שַײ
נ�ר ז�ער , מ�דנע. ז�ען ז� אױס �י ב�לַײכטע ל�מטערנס, ק�ּפױערדיקע סלוּפעס

  .ש�ן

. �רַײן אין בעט, ל�ענען און שרַײבן � �ַײלע און דערנ�ך, נ�ך �עטשערע
  .�לי איך �ה�ם,  מ�רגן קומען מיר צו ��רן אין �יניּפעג

***
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 ק�רטע

BWP: ב�רגגר�ב       PPA: קסנדיקע ט�רף־�ילעקן�� 
UTU: טונדרע       FEN: זומּפ 
PPD: דעגר�דירטע ט�רף־�ילעקן     BSB: ש��רץ־טענענבױם־זומּפ 
BFR: רברענט־טענענבױם־��לד��     TIS: מער־אינדזל	ב 
FOR: ַײס־טענענבױם־��לד�     PFR: צטער ��לד��ר�ל�נ  
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��ס זי שטיצט אונטער �ינ�נציעל און , איז � ּפרי��טע �רג�ניז�ציע ב�זירט אין מ�ס�טשוסעטס (Earthwatch)ערד��ך   א

טל׃ גיט � קוק אױף ז�ער �עבזַײ. מיט ��לונטירן �יסנש��טלעכע ּפר�יעקטן אומעטום אױף דער �עלט
http://www.earthwatch.org  

, )permafrost(�ר�סט - די צ�ונדיקע העל�ט ליגט אױף ב�שט�ִיק.  די ד�זיקע ב�ן �יגט זיך ג�ר שט�רקער �י �נדערע ב
נטן או; בר�טער זומּפ, � גרױסער, זומערצַײט �ערט בלױז די א�בער�ל�ך צעשמ�לצן. און ט�רף, שט�נער, ��ר�רױרענע ערד

און , )”muskeg“" (מוסקעג"�ז� ב�דן רו�ט מען ). מע רעדט ניט �עגן דעם עתיד; איצט(בלַײבט די ערד ��ר�רױרן � ג�נץ י�ר 
מילא ��ס זי ��רט ניט גיכער �י � �ערציק מַײל � " (דער מוסקעג־עקסּפרעס", מע ה�ט געגעבן די � ב�ן־ליניע � צונעמעניש

  .יז ז�ער ש�ער צו ל�גן און ה�לטן די רעלסן גלַײך און גל�ט אױף �ז� ב�דןא'ס). שעה

איז נ�ענט צו ענגל�נד און א�ר�ּפע אױף דער ' בשעת דער צ��טער �עלט־מלחמה איז טשױטשיל גע�ען � גרעסערע שט�ט׃ סג
ניט קוקנדיק דערױף ��ס , טר�ל־ק�נ�דע ק�ן ענגל�נדגרױס־קרַײז־רוטע און מע ה�ט טר�נסּפ�רטירט ג�ר � סך ּת9ואה �ון צענ

כטעדי  ־בו דס�ן קען מען זען � , מע ה�נדלט נ�ך �לץ מיט ּת9ואה.  בלַײבט ב�דעקט מיט אַײז נַײן און � ה�לב חדשים � י�רהו
הַײנט ה�לט זיך . ניקער �י �רִיער�בער ��, צ�ישן דער בוכטע און דעם טַײך טשױטשיל, ר� גרױסע שּפַײכלערס בַײם עק שטעטל

��ס קומען אין און �רום דעם , קוקערס אױף די �ַײסע בערן, דער עיקר, ��גל־קוקערס און, אױס ד�ס שטעטל מיט טוריסטן
 .שטעטל אין ה�רבסט

ו מיט � ב�זע ��ר ז�ער ��ס שטעלט ערד��ך און �נדערע ��רשונג־ּפר�יעקטן צ, Churchill Northern Research Centre  ד
און , דעם צ�ון־ליכט, און אױך �עגן די בערן, ��ר ��גל־קוקערס" דערצִיונג־��ק�ציעס"ז� ה�לטן אױך . �רבעט אינעם געגנט

  /http://www.churchillmb.net/~cnsc. דעם �ינטער־איבערבלַײב

  .מיט לעכער ��ר די אױגן, און נ�קן, ּפנים, אױערן, קט דעם ק�ּפ� מין ��לן היטל ��ס ב�דע, balaclava,  אױף ענגליש ה
  : די ּפערס�נ�ל ו

  .�ון דער אוני�ערסיטעט �לבערטע, הױּפט־��רשער): Pete(ּפיט  - 
 ומ�דנע צ(זי שטודירט �י ב�מערלעך שטוּפן זיך �רַײן �ַײטער אױף צ�ון . זַײן גר�דוִיר־סטודענטקע): Eleanor(עלינ�ר  - 

 .�ילט זי שט�רק די קעלט, ז�גן
�י , ה"ד, "גערטנערַײ אױף זש�יר"איר �רבעט ה�ט צו ט�ן מיט . אױך זַײן גר�דוִיר־סטודענטקע): Jennie(דזשעני  - 

 .ב�מערלעך און �נדערע גע�יקסן ��קסן אױף די שט�נערנע ערטער
און די (ה�בן ז� געה�ל�ן מיט אונדזער ּפר�יעקט , רמיט�רבעטערינס בַײם צענטע): LeeAnn(און לי�ן ) Jen(דזשען  - 

 ).�נדערע
 .מיט בור�קר�טישע ענינים, אױך � מיט�רבעטערין בַײם צענטער): Heather(העטער  - 
 . ק�נער הונגערט ניט–בר�טה�רציקער , און � גוטער, דער קוכער בַײם צענטער): Don(ד�ן  - 
ז� ה�בן � מ�ל �נט�ל גענומען אין דער . דעם קוכערס געהיל�ינס. ון אױסטר�ליע�): Jane(און דזש�ן ) Anna(�נ�  - 

 .מעסטן שנ�, �רבעט
 .ג�ט אױף �ן עקסּפעדיציע'ה�ט גע��לט זען ��ר זיך �י ס, זי �רבעט אין ערד��ך. �ון מ�ס�טשוסעטס): Lis(ליז  - 
טױטן ", איך ה�ב אים ּפרי��ט געגעבן � צונעמעניש. ּפטישער אינזשעניר� ּפענסי�נירטער �. �ון טענעסי): Edwin(עד�ין  - 

�ן שום , ��ס ער ה�ט געט�ן ��ס ער קען, מוז איך אים �בער �ּפגעבן ּכ9וד. און דערמיט ז�ל איך ש�ַײגן, "ב�נקעס
 .קרעכצן

ה�ט אױ�געט�ן � סך , � ּפ�ר טעג ה�ט זי זיך ��רקילט. קע� ק�מּפיוטער־ּפר�גר�מיר. �ון ק�לי��רניע): Kristin(קריסטין  - 
 .�רבעט אין דער ל�ב�ר�ט�ריע

 .�ױנט איצט אין ל�נד�ן. �ון אױסטר�ליע): Kate(ק�ט  - 
 .�ן אױסגע�עּפטער ק�מּפיוטער־ּפר�גר�מירער, ד�ס בין איך. �ון מ�ס�טשוסעטס): Barry(בעריש  - 
 .מע ה�ט זי געה�לטן ��ר ג�ר עלטער. �עִיקע, ז�ער � קלוגע. � שילערין אין מיטלשול. ן �ערמ�נט�ו): Ruth(רות  - 
 .מיט � גוטן הומ�ר, �עִיקער, � קלוגער. געשע�ט־ק�נסולט�נט. �ון דַײטשל�נד): Felix(�עליקס  - 
 .� מיטלשול־�יזיק־לערער. �ון מ�ס�טשוסעץ): Cory(ק�רי  - 

ערגעץ �ּו אין , די �נדערע. אין די זעקסיקער, די עלטסטע, עד�ין און איך; � צענערלינג,  עלטער איז רות גע�ען די יִינגסטעאין
 .מיטן

  .� גרוב �ון ��נען מע נעמט זש�יר און שט�נער צו בױען �עגן: borrow pit  ז

  ?  ��ס ה�ב איך געטר�גן ח
ה�ב איך זיך גיך דער�ּוסט �ון די ּפעקלעך כעמישע . אינסולירטע שטי�ל, ��לענע ז�קןדי �יס׃ דינע ז�קן און גר�בע  - 

 .צו ה�לטן ��רעם די �יס, ה�צערלעך ��ס מע שטעקט ז� �רַײן אין די שטי�ל
 .הױכע ק�מ�שן, �ינט־הױזן, גר�בע ��לענע הױזן, ל�נגע־אונטער�עש־הױזן, אונטן׃ אונטערהױזן - 
און לסוף �ן �נ�ר�ק , "�על"� דיקע , ��לענער העמד, � דיקערער אונטער�עש־העמד, ־אונטער�עש־העמדאױבן׃ ל�נגע - 

 ).� ביסל שטילנע(
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זונברילן �דער ; � ש�ל �רום ה�לדז, דער �נ�ר�ק־ק�ּפטער, ק�ּפ׃ ב�ל�קל��� �דער ּפנים־מ�סקע מיט � ��לן היטל - 

 .לעך �ערן ז� ��רנעּפלט�בער גע��נט, קוקערס
 .איבערקוליקלעך, ��לענע קוליקלעך, הענט׃ דינע הענטשקעס - 

איז �יכטיק מע 'ס. ה�ב איך געע�נט צי אױסגעט�ן � ��רשט צ��, ��ס זַײנען גע�ען � ביסל ��רעמער, אין די שּפעטערע טעג
 .ז�ל ניט ש�יצן

דער שליטן גו�א ז�ל , ניט ק�ן שרױ�ן צי נעגל, די ברעטער צוגעבונדן מיט רימענסמיט , �ון ה�לץ, אינוִיט־שליטן: komatik  ט
יעדער ק�מ�טיק ה�ט צוגעבונדן צו זיך זַײן . זיך ניט צעברעכן אױף דעם ערשטן אומגלַײכק�ט �ּו מע ��רט, בלַײבן ב�גע�דיק

  .�כט אין דער לענג,  אין דער בר�ט און אין דער ה�ךדרַײ �וס, ��ן בַײם אױבן, ��ס איז � דיכטענער ק�סטן, ט�נק
�בער ד� אין ל�נד �על איך ד�ס �לץ ט�ן אין די ,  אין ק�נ�דע און אין �יסנש��טלעכער �רבעט ז�ל ד�ס זַײן אין צעלסיוס י

 .�"אאז, טעמּפער�טורן אין ��רנהַײט, א�נסן" ענגלישע"�לטע 

 .� ּפינג� איז � קל�ן בערגעלע מיט � י�דער אַײז. �רמירט דורך טױזנטער ציקלען �ון �רירן און שמעלצן די �ילעקן �ערן � יא
 .�ון שט�נער געמ�כט, און �ר�סט־�ילעקן זַײנען די ק�נטן העכער) �דער שט�נער־�ילעקן( מיט די ענלעכע שט�נער־קרַײזן  יב
". אינוק"איז �ן " מענטש"א�ן . ד�ס לשון �ון דעם ס�מע צ�ונדיקסטן ��לק, ף אינוקטיטוטאױ" מענטשן"איז טַײטש " אינוִיט " יג

שנ�־איגלוס ניצט מען נ�ר אױף . ניט נ�ר דער ב��ּוסטער קוּפ�ל געמ�כט �ון שנ�, "הױז"ּפשוט � " איגלו"איז �ן , �עגן איגלוס
 –און זומערצַײט , �ינטערצַײט �לעגט מען �ױנען אין ט�ר�הַײזער. אױף געיעג� נ�כט צ�� �דער בעת � שטורעם �ז מע ג�ט 

 .געצעלטן
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