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  קַאּפיטל זיבן

  װינטער־נסיעה די
װעגן זַײנע , די זכרונות ֿפון ַאּפסלי טשערי־גַארַארד, דער װעלטדי ערגסטע נסיעה אױף איז ַא טײל ֿפון  שטײט אונטןװָאס [

דער הױּפטציל איז געװען די . 1913-1910, סקָאט. געֿפירט ֿפון רָאבערט פֿ ָאנאיבערלעבונגען מיט דער עקסּפעדיציע 
די װינטער־נסיעה בַאשריבן אונטן אין מיטן װינטער ֿפַאר דער ּפָאלוס־נסיעה איז ֿפָארגעקומען . אױֿפדעקונג ֿפונעם דרום־ּפָאלוס

ֿפיר בַאלײטערס זַײנען געשטָארבן בַײם  ַארגעסנדיק װָאס סקָאט מיט זַײנעניט ֿפ, טַאקע די ערגסטע נסיעה אױף דער װעלט –
  .טצוליב װיסנשַאֿפ, זײ זַײנען געגַאנגען אין מיטן דרומדיקן װינטער זוכן קײסער־ּפענגװינען אײער .צוריקקער ֿפונעם ּפָאלוס

ּפערזענלעכע  דָאס זַײנען. ערַאטורצװישן די גרעסטע ֿפון דער געָאגרַאֿפיש־אױסֿפָארשונג־ליט דָאס בוך הַאלט מען
דער  ַאז, דער מחבר הָאט ָאנגענומען. טריט בַײ טריט אױסגעמָאלט, זכרונות און ניט געמײנט ֿפַאר ַא ּפינקטלעכער געשיכטע

) לױט זַײן שטײגער(ֿפונדעסטװעגן איז ַאלץ קלָאר געמַאכט . אױב ניט מער ,לגעמײנע ּפרטיםֿפריִער די ַא ֿפון לײענער װײסט שױן
  .מיט געצײלטע הערות דערצו, װײניקסטנס הָאף איך ַאזױ –

ָאנגעקומען אין זײער בַאזע אינעם ַאנטַארקטיק , 1910זײ זַײנען ָאּפגעֿפָארן ֿפון ענגלַאנד נָאװעמבער : װעגן דער נסיעה
גוט " –בירדי בַאוערס , ביל װילסָאן, טשערי־גַארַארד –אױף דער װינטער־נסיעה ַאלײן הָאבן די דרַײ . 1911ר יַאנוַא

  .]ֿפינף װָאכן – 1911טן אױגוסט 1סטן יוני ביז 27ֿפון " ַאכטֿפַארבר

  ? הימל ַאװָאס טױג  ָאדער, כַאּפ דעםגרײך זָאל ַאריבערשטַײגן  דערנָאר , אַ 
  ַאנדרעַא דעל סַארטאָ , ברַאונינג. ר –

איז דער ּתכלית ֿפון ָאט דער , בַײ מיר און בַײ ַאלעמען װָאס זײ זַײנען דָא געבליבן
װָאס װערט געמַאכט אױף אונדזער דמיון װי אײנע ֿפון די  צוציטירחה דער 

טיף  ַארױסװָאגלעןַאז מענטשן זָאלן . געשיכטעּפָאלַאר־ דער גַאלַאנטסטע מעׂשיות אין
די טריבסטע קעלט און רציחהדיקסטע בורעס  שטײענדיק ֿפַאר ,נַאכטּפָאלַאר־ אין דער

ַאז זײ הָאבן זיך אַײנגעשּפַארט אין ַאזַא טירחה ; איז עּפעס נַײעס ֿפינצטערנישאין 
ָאט דערצײלט זיך ַא . גיבורישנטקעגן ַאזעלכע שװעריקײטן ַא גַאנצע ֿפינף װָאכן איז ַא
װעט בלַײבן שטַארק און רירנדיק , איך הָאף, ַא מעׂשה װָאס, עׂשה ֿפַאר אונדזער דורמ

  .אױף דור־דורות
  בַײ קַאּפ־עװַאנס, סקָאטס טָאגבוך –

) ֿפַאר דרַײ מענטשן(די װַײטערדיקע רשימה ֿפון שליטן־װָאגן ֿפַאר דער װינטער־נסיעה 
  הָאט געמַאכט אײדער מיר זַײנען אין װעג ַארַײן׃ 1נעמט מען ֿפונעם חשבון װָאס בַאוערס

  ֿפונטן ֿפונטן  :ּפרָאװיַאנט ֿפַארניצעװדיקער
   135    ביסקװיטן" ַאנטַארקטיק"
   12   קַאסטנס דערֿפַאר 3

   110   2ּפעמיקַאן
   21   ּפוטער
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   3   זַאלץ
   4   טײ

   60   נַאֿפט
   2   שװעבעלעך; 3זַאּפַאסיקע שטיקער ֿפַאר ּפרימוס

   2   ַאשר־יצר־ּפַאּפיר
   8   ליכט

   5   זעקלעך, קעסטלעך
  370 8   שּפירט

  ֿפונטן  ֿפונטן   :װ"אַאז, בַאשטײיִקער אױסריכט
    82    ֿפונטן 41צו , ֿפוס שליטנס-9  2
    13    קָאכן־ּכלים קָאמּפלעט  1
    8    ָאנגעֿפילט מיט נַאֿפט, ּפרימוס  2
     35    קָאמּפלעטטָאּפל געצעלט   1
    3.5  שליטן־שוֿפל  1
    36    ֿפונטן 12צו , רעניֿפער־שלָאֿפזעק  3
    12    ֿפונטן 4צו , ּפוכענע שלָאֿפזעק־אונטערשלעק  3
    5    בַארגשטריק  1
      מיט רעּפַארַאטור־זַאכן און רַאמש־זעקל  1
    5    עטויִ מיט רעּפַארַאטור־געצַײג 4בָאנסאַ   1
        :ֿפונטן 15ּפערזענלעכע זעק צו   3

    45    װ"אַאז, רעזערװ־קלײדער    
      ,שַארף־שטָאל, מיט מעסערס לָאמּפ־קַאסטן   

    21    ים־הינט און ּפענגװינען] טרָאן ֿפון[ֿפַארן , װ"אַאז    
    40    געצַײג ךװיסנשַאֿפטלע, קַאסטן מעדיציניש   
    6    ֿפונטן 3צו , אַײזהעק  2
    3    5מענטשן־געשּפַאנען  3
    3            6ּפָארטַאזש־געשּפַאנען  3

    24     איגלו צַײג ֿפַארן דַאך און טיר ֿפון דער שטײנערנער     
    7            אינסטרומענט־קַאסטן   
            ּפָאר נַארטעס און שטעקנס   3

    33        )שּפעטער ַאװעקגעװָארֿפן(    
    11    קירקע  1
    6.5  אונצן 3ֿפונטן  2 צו, קרַאמּפָאנס  3
      ֿפַאר מעסטן ים־ֿפלײץ, יַאמש־שטעקנס  2

    4    ֿפיס 14צו , אױב מיגלעך    
    4    7יַאמש־ערן  2
   2    טירלו־ּפלַאנקע ֿפַארן אױבן ֿפון איג  1
    1    8זעקל סענעגרָאז  1
      קלײנע װַײבלעכע יַאמש־עקן און  6
     4    ֿפַאר דער איגלו מעסער אױסצושנַײדן שנײּפַײדעס  1
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  420  8    זעקלעך, קעסטלעך  
      790  

  אױבן דערמָאנט ליגן די װַײטערדיקע זַאכן׃װָאס אין דעם לָאמּפ־קַאסטן 
  9לָאמּפ װָאס ברענט טרָאן  1
  לָאמּפ װָאס ברענט שּפירט  1
  געצעלט־ליכט־לָאמּפ  1
  טרָאן־קָאכער  1
  בלָאז־טרַײבל  1

  
ֿפונטן  757הָאט זיך ַאװעקגעלָאזט מיט ַא גַאנצער װָאג ֿפון  10מענטשןדי ּפַארטיע ֿפון דרַײ 

  .איבערלָאזנדיק די נַארטעס און שטעקנס אין דער לעצטער רגע, צו שלעּפן

הָאט מען גענומען , ֿפוס שליטן-12הָאט ניט געקענט ָאנלָאדן די גַאנצע מַאסע אױף אײן  מע
כָאטש דָאס הָאט געמַאכט גרינגער . אײנער ָאנגעטשעּפעט הינטערן צװײטן, ֿפוס שליטנס-9צװײ 

ֿפלַאך הָאט עס שיִער ניט ֿפַארטָאּפלט די רַײבונג־אײבער, דָאס אַײנּפַאקן און בַאהַאנדלען די ּכלים
 .שלעּפן די ּפַארטיע ףװָאס ַאקעגן איר דַאר

  .הַאלבװינטער־נַאכט]. 1911[סטן יוני 22דעם 

די שטערן ; עס זעט אױס װי שװַארץ, מיטן הימל ַאזַא טיֿפן בלאָ , ַא הַארטע נַאכט׃ קלָאר
ט דער שנײ קלינגט און לישע. די גלעטשערס ָאּפּפָאלירט זילבער, זַײנען שטָאלענע ּפינטלעך

דָאס אַײז צעשּפַאלט זיך אין דער ַארָאּפֿפַאלנדיקער טעמּפערַאטור און די . אונטער די ֿפיס
כװַאליע , און איבער ַאלצדינג. קרעכצט בעת דָאס װַאסער הײבט זיך אױף 11ים־ֿפלײץ־שּפַארע

, יך צוַאז מע קוקט ז. הענגט דער ֿפירהַאנג ֿפונעם דרום־ליכט ֿפַאלב נָאך ֿפַאלב ,נָאך כװַאליע
אַײלט זיך ביז , און דערנָאך גַאנץ ּפלוצעמדיק בליצט ַארױף ַא גרױסער שטרַאל, בליַאקירט עס

נָאך ַא מָאל . ַאן עק ֿפון ֿפלַאמענדיקן גָאלד, ַא בױגן ֿפונעם בלײכסטן גרין און ָארַאנזש, צום זעניט
װָאס הײבן זיך אױף , ןװערט בליַאקירט אין גרױסע ּפרָאיעקטָארן־שטרַאל, ֿפַאלט עס ַארָאּפ

ט נָאך ַא מָאל גַײסטיק װער'און ס. 12הינטערן רײכערנדיקן קרַאטער ֿפון בַארג ערעבוס
   –ערט ֿפַארשלײ

  דָא בַײ דער רעװענדיקער װעבשטול ֿפון דער צַײט ֿפַארנעם איך זיך
  13.מיטן װעבן ֿפַאר גָאט דעם בגד װָאס דורך דעם זעסטו אים

און טַאקע ֿפַאר  –מיר זַײנען זײער ֿפרײלעך . זַײנען דָא ָארגיעס אינעװײניק אין דער הַײזקע
און ַאזַא טָאג קומט נָאר אײן , די זון דרײט זיך הַײנט אױף איר צוריקקער צו אונדז? װָאס ניט

 .מָאל ַא יָאר

רעדע הָאט בַאוערס  ַאָאבער ַאנשטָאט , נָאכן װַארמעס הָאבן מיר געדַארֿפט הַאלטן רעדעס
געמַאכט ֿפון צעשּפָאלטענעם יַאמש און ַא , עברַאכט ַא װּונדערלעכן ניטל־בױםַארַײנג
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און , אַײנגעמַאכטס, זיסװַארג, ליכט; מיט ֿפעדערן צוגעבונדן צום יעדן צװַײג־עק, נַארטע־שטעקן
דרַײ זַאכן װָאס זײ  בַאקומעןהָאט  14טיטוס. װָאס געהערן צו ביל, די װילדסטע שּפילעכלעך

און ַא קנַאלביקס װָאס גיט ַא שָאס װען ער דריקט , ַא ֿפַײֿפל, זײער געֿפעלן׃ ַא שװָאםאים  זַײנען
איר , יאָ ." "נײן. "דעם גַאנצן ָאװנט איז ער ַארומגעגַאנגען ֿפרעגן צי איר שװיצט. די קָאלבע

אױב דו װילסט מיך . "און ָאּפגעװישט אַײער ּפנים מיטן שװָאם, הָאט ער געזָאגט" ,שװיצט
און דערנָאך איז , הָאט ער מיר געזָאגט" ,דיךשיסן װעסטו ַארָאּפֿפַאלן װען איך , רק ֿפרײעןשטַא

  .ֿפון צַײט צו צַײט הָאט ער ַא בלָאז געטָאן אױֿפן ֿפַײֿפל. ער ַארומגעגַאנגען שיסן אױף ַאלעמען

װעמענס טַאנצן זָאל ֿפַארשעמען , און ַאנטָאן, 16ןמיט ַאנטָא 15ער הָאט געטַאנצט די לַאנצערס
. דָאס ניט גוט גענוג טָאן װָאס ער קען, ּכסדר געבעטן מחילההָאט , דעם רוסישן בַאלעט

הָאט געהַאלטן ַא רעֿפערַאט מיט ליכטבילדער װָאס ער הָאט געמַאכט זינט מיר זַײנען  17ּפָאנטינג
ֿפון זײ בַאװַײזט  ַאז אײנס. געהַאט געֿפַארבט 18ט מירסװָאס ַא סך ֿפון זײ הָא, ָאנגעקומען ַאהער

, געענטֿפערט הָאט און ַא צװײטער" ?װער הָאט דָאס געֿפַארבט", שרַײט אײנער ֿפון אונדז, זיך
מיר הָאבן געהַאט ַא . דןּפָאנטינג הָאט גָאר ניט געקענט רע. דערנָאך ַא יריד –" ,מירס"

19נטש װען סקָאטמילך־ּפָא
, 20נירט טרינקען ַא לחײם ֿפַאר דער מיזרחדיקער ּפַארטיעּפרָאּפָא 

טיטוס הָאט ". גוטע ַאלטע געטרַײע מילך"ּפרָאּפָאנירט , דער קוכער, 21הָאט קליסָאלד
װי איז  –איך הָאב אים געשָאסן אין דעם צערולעַאן ", ַאװעקגעבלָאזן דעם קױל ֿפונעם ביקס

בעת מיר לײגן זיך שלָאֿפן הָאט ." דעריבער ערעבוס – צערולעַאן בלַאנקעט –? דָאס בַײ הָאמער
און װען איך הָאב אים " ?טרָאגסטו דָאס ַאחריות ֿפַאר דַײנע טּוונגען, טשערי", ער געֿפרעגט

און די לעצטע זַאך װָאס , הָאט ער ַא שטַארקן בלָאז געטָאן אױף זַײן ֿפַײֿפל, געענטֿפערט ַאז יאָ 
צי איז ער ַא ֿפרַײער , ױֿפגעװעקט מירס ּכדי בַײ אים צו ֿפרעגןַאז ער הָאט א, איך געדענק איז

  .מענטש

  .איז געװען ַא גלענצנדיקע הוליַאנקעעס 

, אײנער ֿפון זײ על־ּכל־ּפנים ַא ביסל דערשרָאקן, ֿפינף טעג זַײנען ֿפַארבַײ און דרַײ מענטשן
אײנער , ָאבן צװײ שליטנסזײ ה. 22דורכגָאסמקמורדָא־שטײען סָאּפען און שװיצן אין דרױסן אין 

, בײדע ָאנגעקױּפט מיט שלָאף־זעק און לַאגער־געצַײג, ָאנגעטשעּפעט הינטערן צװײטן
מַארינירן  ול מיט װיסנשַאֿפטװַארג ֿפַארקַאסטן ֿפ 23און ַא װענעסטע, ּפרָאװיַאנט אױף זעקס װָאכן

ַא גרױס טיכל , בַארגשטריקַא , אַײזהעק, דערצו זַײנען דָא אױך ַא קירקע. און ּפרעזערװירן
סקָאטס ֿפַארגַאֿפטע בַאמערקונג װען ער הָאט . און ַא שטיקל ברעט, ־קַאנװע24גרינע װילעסדען
ֿפַאר װָאס נעמט איר ַאזױ ֿפיל , ביל", שליטנס מיט צװײ שעה ֿפריִער אונדזערעגעהַאט דערזען 

איז , טַאץ ֿפונעם צװײטן שליטן װַײזנדיק אױף די זעקס בלעכלעך צוגעבונדן צו דער, "?נַאֿפט
  .ֿפונטן ַא מענטש 253 צו –די װָאגן ֿפַאר ַאזַא מין גײן זַײנען אומגעהַײערע . געװען שטעכיק

, בעת מיר הָאבן זיך ָאּפגערוט. שטָאק ֿפינצטער און ניט װַארעם נָאראיז הַאלבער טָאג עס 
ביורָא אין װיקטָאריע גַאס מיט ַא חודש ָאּפגעלָאזענעם , הָאב איך זיך דערמָאנט אין ַא שטױביקן
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איך ", און װַײטער, הָאט װילסָאן מיר געזָאגט" ,ַאז איר זָאלט קומען, איך װיל. "ֿפוֿפצן צוריק
װיל גײן קײן קַאּפ־קרָאזיער װינטערצַײט אױסצוֿפָארשן די עמבריָאלָאגיע ֿפון דעם 

אֿפשר װעט עס ניט קומען צו  –ָאבער איך רעד ניט קײן סך װעגן דעם , קײסער־ּפענגװין
 ֿפַארבָאטןװּו די דָאקטױרים הָאבן מיך שיִער ניט , בעסער װי װיקטָאריע גַאס! גוט, נו." שטַאנד

מחמת איך הָאב געקענט בַאמערקן די מענטשן אױף יענער זַײט גַאס װי , זיך בַאטײליקן
הָאבן זײ , מיט סקָאטן דערװעגן דערנָאך איז ביל געגַאנגען רעדן. נעּפלדיקע שמירן גײען צו ֿפוס

. זיך די צוגעגעבענע ריזיקע זמן איך בין גרײט ָאנצונעמען אױףַאז איך מעג קומען ּכל־, געזָאגט
  .דעמָאלט בין איך שױן גרײט ָאנצונעמען ַאבי װָאס

, גײענדיק איבער דעם רציחהדיקן, 26בַײ הַײזקע־שּפיץ, 25נָאך דער מַאגַאזין־נסיעה
ער װָאלט מיך , איך הָאב זיך ּתמיד ֿפָארגעשטעלט, װָאס, 27עדיקן אַײזֿפוסמשוּפ, גליטשיקן
װעל מיט אים איך צי , הָאט ביל מיך געֿפרעגט, רֿפן אין אײנעם ַא טָאג אין ים ַארַײןַאַארָאּפגעװ

בלי־סֿפק הָאבן מיר בײדע געװּוסט װער עס איז מיר הָאבן ? און װער נָאך ֿפַאר ַא דריטן –גײן 
ער , ַאװדאי הָאבן מיר בַײ אים געּפועלט. און דעם ָאװנט הָאבן מיר בַאוערס געבעטן, געװָאלט

" ,ַאזַא װינטער־נסיעה איז ַא נַײע און דרײסטע אונטערנעמונג. "און ָאט ָא זַײנען מיר. זָאל קומען
זי ָאבער די געהעריקע מענטשן װעלן ", הָאט סקָאט געשריבן אין דער הַײזקע דעם ָאװנט

  ."ּפרּוװן

מסּתמא . ן און בירדיןט געקענט זַײן קײן סֿפק װעגן בילהָאט קײן מָאל ני'ס.איך װײס ניט
ָאבער ביל הָאט געהַאט ַא ֿפָאראורטל קעגן , דער בעסטער דריטער געװען 28װָאלט לַאשלי

זָארגעװדיק  און זַײנען גָאר ניט, זײ נעמען זיך ניט גענוג אין ַאכט" –מַאטרָאסן אױף ַאזַא נסיעה 
גענומען  נָארװָאלט  סקָאטאױב  –ָאבער לַאשלי איז געװען װּונדערלעך ." מיט די קלײדער

  29!צו דעם ּפָאלוס, מיט לַאשלי, זַאלבע ֿפיר

  

ֿפַאר װָאס איז דער עמבריָאן ֿפונעם קײסער־ּפענגװין ? װָאס איז די דָאזיקע אונטערנעמונג
ּפסיכיש געזונט און , דרַײ מענטשן זַײן דָא און ֿפַאר װָאס זָאלן? װיסנשַאֿפטדער ַאזױ װיכטיק אין 

ַא קַאּפ װָאס מע איז געהַאט ָאנגעקומען  צושלעּפן שליטנס אין מיטן ַא װינטערנַאכט , ׂשכלדיק
  ?נָאר קױם־קױם מיט צרות טאון ַאֿפילו דעמָאל, ַאהין צו נָאר אין העלן טָאג

און טרעט קײן מָאל , ּפַאשעט זיך מיט ֿפיש, ן ניט ֿפליִעןקײסער איז ַא ֿפױגל װָאס קע דער
ם הױלן אַײז זײ לײגן די אײער ֿפָארט אױף דע. ַאֿפילו זיך צו ֿפַארמערן, אױף קײן ערדניט 

מיט דעם אײ אױבן אױף די , דורך די גַאנצע אינקובַאציע אױֿפן ים־אַײז װינטערצַײט און ֿפירן
 מחמת דער קײסער איז מסּתמא דער ָארנ. צוגעדריקט צום אונטערשטן בױך, ֿפיס

. ן זַײן עמבריָאלָאגיעֿפָארשֿפױגל אױף דער װעלט איז ַאזױ װיכטיק דָאס אױס רּפרימיטיװסטע
ן דער ַאנטװיקלונג ֿפון ַא חיה אין ַאמָאליקע צַײטן און ַאמָאליקע דער עמבריָאן בַאװַײזט שּפורן ֿפו

דער עמבריָאן ֿפון ַא קײסער װעט אֿפשר . עס חזרט איבער זַײנע ֿפריִערדיקע לעבנס; צושטַאנדן
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 עס זיך ַארױסװַײזן ֿפַאר דער ֿפעלנדיקע ֿפַארבינדונג צװישן ֿפײגל און רעּפטיליעס ֿפון װַאנעט
  .30לשטַאמען די ֿפײג

װָאס געֿפינט , בלױז אײן נעסט־שטח ֿפון קײסער־ּפענגװינען הָאט מען ַאנטדעקט ביז הַײנט
, 32־קַאנט ֿפון קַאּפ־קרָאזיער31בוכטעלע אױֿפן בַאריער ןזיך אױֿפן ים־אַײז אינעװײניק אין ַא קלײ

 .אינעם ַאנטַארקטיק 33דריקװָאס איז אױסגעהיט דורך מַײלן ֿפון ַא טײל ֿפונעם גרעסטן 
ַאז זײ מוזן , און װילסָאן הָאט אױסגערעכנט, קורטשוקלעך הָאט מען געֿפונען אין סעּפטעמבער

און דעריבער הָאבן מיר ָאנגעהױבן ּפונקט נָאכן הַאלבן װינטער אױף . אײער ָאנהײב יולי די לײגן
  .װָאס איז ַא מָאל געװען ָאדער װעט זַײן, 34דער משונהדיקסטער נעסט־עקסּפעדיציע

מיר הָאבן נָאר . דער שװײס ֿפרירט אין די קלײדער און מיר זַײנען װַײטער געגַאנגען ָאבער
׃ װען דָאס איז 35װָאס איז דעם טערקס קָאּפ, געקענט זען ַא שװַארץ שטיקל װַײט אױף לינקס

ניט , װָאס הָאט 36צונגר־מיר זַײנען ֿפַארבַײ גלעטשע ַאז, ֿפַארשװּונדן געװָארן הָאבן מיר געװּוסט
און דעמָאלט הָאבן מיר זיך ָאּפגעשטעלט . הינטן אױף ֿפַארשטעלט די ֿפעלדזן, ערזען ֿפון אונדזד

  .עסן ָאנבַײסן

ָאנגעהױבן  זיך דערמיט הָאט'דער ערשטער לַאגער בלַײבט מיר אין זּכרון נָאר װַײל ס ָאט
אױב מיר װָאלטן דעמָאלט געטרָאֿפן די . ֿפינצטערניש ן דעםאונדזער דערציִונג מיט לַאגערן אי

  ..., קומען ַארבנדיקע טעמּפערַאטורן װָאס װעלןָאּפשט

יעדער , ַאז מיר װילן זיך אַײלן׃ ַארָאּפ מיטן געשּפַאן, װינטלּפונקט ַא גענוגיק איז געװען 'ס
איצט גוט  –נצוהַאלטן די זעקלעך דָאס אַײ – דילטוךגיך מיט דעם  –צו ַא רימען אױֿפן שליטן 

, הַאלט זײ –ֿפון דעם געצעלט אױסלײגן די יַאמשן און דעם אינעװײניקסטן אונטערשלַאק 
שנײ אױף די זױמען און ַארַײן דער קוכער  –װײניקסטן צודעק נאון ַאריבער מיטן אױס, טשערי

  ...מיט זַײן ליכט און ַא קעסטל שװעבעלעך 

ַאלע טָאג און ַאלע נַאכט , בן מיר זיך צוגעװױנט דָאס צו טָאן׃ ַאזױ הָאגעטָאןַאזױ הָאבן מיר 
שליטלען זיך , 37װען די זון בלַײבט נָאך אין דער הײך ָאדער װײניקסטנס הַאלט בַײם ֿפַארגײן

ציִען די הענט ַארױס ֿפון די ; אױֿפן בַאריער ֿפרילינגצַײט און זומערצַײט און הַארבסטצַײט
גרײסן  װען מיר יענע טעג; ַא סך צַײט שּפעטער זיך ָאנצּוװַארעמען שױן –נױט  אין ַאקוליקלעך 

װען יענע טעג  ,מינוט נָאכן ַארױס ֿפון געשּפַאןזיך מיטן אױֿפזידן טײ אין ניט מער װי צװַאנציק 
הַאלטן ֿפַאר צו בַאזַאכט די װָאס זײ װילן ַארבעטן ָאנגעטָאן נָאך ַאלץ אין די ֿפוטערנע מיט 

  .קוליקלעך

, הָאט ביל געזָאגט" ,מיר דַארֿפן גײן ַא ביסל ּפַאמעלעכער. "ניט גָארער איצט טױג דָאס ָאב
געדענק , דעמָאלט." מיר װעלן זיך בעסער אַײנגעװײנען אין ַארבעטן אינעם ֿפינצטערניש"און 
  .הָאב איך נָאך ַאלץ געּפרּוװט טרָאגן די שּפַאקולן, איך

װַײל מיר זַײנען געהַאט געגַאנגען צו , איבערגענעכטיקט אױֿפן ים־אַײזדי נַאכט מיר הָאבן 
און נָאר אױף מָארגן נָאך מיטָאג הָאבן מיר דערגרײכט און געגעסן ; נָאענט צום שלָאס־שטײן
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און , כָאטש זײ זַײנען ַאלץ אײנס, איך רעד ֿפון טָאג און נַאכט. ָאנבַײסן בַײ הַײזקע־שּפיץ
הָאבן , ענדיקן די ַארבעט אין קײן מעת־לעתניט ַאז מיר קענען , ערן געװױרװען מיר װ, שּפעטער

װָאס איז טַאקע דער , ֿפַארַאן ַאזַא מינהג איז ניט'ֿפירן ּפונקט ַאזױ װי ס װַײטער צו בַאשלָאסןמיר 
 גָאר ַא זַײןַאז אין ַאזַא מצֿב װָאלט דָאס קָאכן , איז אונדז שױן אַײנגעֿפַאלן'ס. אמתער ֿפַאל

װָאס לױט , װָאלט ניט סוֿבל געװען די געװײנטלעכע ָארדענונג'און ַאז ס, שלעכט שטיקל ַארבעט
הָאבן מיר ָאּפגערעדט זיך צו בַײטן . איר איז אײנער ֿפון אונדז דער קוכער אױף ַא גַאנצער װָאך

ן מיט ביסקװיטן מיטגעברַאכט נָאר ּפעמיקַא רֿפַארן עסנװַארג הָאבן מי. בַײם קָאכן טָאג ֿפַאר טָאג
און ֿפַארן לײגן זיך שלָאֿפן הָאבן מיר , געטרַאנק הָאבן מיר געהַאט טײ ַא װי; און ּפוטער

  .געטרונקען הײס װַאסער

ֿפון הַײזקע־שּפיץ דעם ָאװנט הָאבן מיר געברַאכט די שװערע מׂשָאות זיך ַאװעק שלעּפנדיק 
, איז געװען דָאס ערשטע און'ס; ֿפוס שליטנס מיט לֿפי־ערכדיקער לַײכטקײט-9אױף די צװײ 

. דָאס אײנציקע שטיקל גוט שלעּפן װָאס מיר װעלן הָאבן, כָאטש מיר הָאבן דעמָאלט ניט געװּוסט
מיר זַײנען ַאװעק ַארום קַאּפ־ַארמיטַאזש . גסלַײט הײסט גרינג שלעּפןגוט שלעּפן בַײ שליטן־װע

ַאז דער בַאריער־קַאנט שטײט ֿפַאר אונדז און אױך , מיר הָאבן געװּוסט. און דערנָאך אױף מיזרח
ַאז די צעשּפַאלטונג ֿפונעם ים־אַײז הָאט געלָאזט זַײן ֿפרָאנט װי ַא נידעריקע ּפערּפענדיקולַארע 

ָאט . מיר הָאבן געדַארֿפט געֿפינען דערֿפַאר ַאן ָארט װּו דער שנײ הָאט געמַאכט ַא זַאװײ .סקַאלע
װָאס , דָאס הָאבן מיר ּפונקט געטרָאֿפן און דערצו גַאנץ ּפלוצעמדיק זײער ַא שַארֿפן װינט

װַארעמען  בַארג־ַארָאּפ ֿפונעם קַאלטן בַאריער ַארָאּפ אױֿפן לֿפי־ערך, װי זַײן שטײגער, שטרָאמט
װָאס , ֿפַארנהַײט און איך בין געװען טַאקע ַא נַאר -°47די טעמּפערַאטור איז געװען . ים־אַײז

איך הָאב ַארױסגענומען די הענט ַארױס ֿפון די קוליקלעך ּכדי צו שלעּפן אױֿפן שטריק 
די גַאנצע  געלָאזט ֿפונעם בַאריער־קַאנט מיטַאװעקאיך הָאב זיך . ַארױֿפצוברענגען די שליטנס

 דעםזײ זַײנען ניט צו זיך געקומען ביז מיר זַײנען שױן אין געצעלט . צען ֿפינגער ָאּפגעֿפרױרענע
ן ּכמעט אײ, כירןאון אין ַא שעה צװײ זַײנען געװען צװײ ָאדער דרַײ גרױסע ּפו, ָאװנט בַײם עסן

  .שטַארק געּפַײניקט ךַא סך טעג הָאבן די ּפוכירן מי. אױף יעדן ֿפינגער, אין דער לענגצָאל 

. מיר הָאבן זיך געלַאגערט די נַאכט אֿפשר ַא הַאלב מַײל אינעװײניק ֿפונעם בַאריער־קַאנט
הָאט אונדז גוט געֿפרײט 'ס, אונדז איז געװען ַא ביסל שלעכט. - °56די טעמּפערַאטור איז געװען 

מיר זַײנען געקומען ). יוני סטן29(שלָאף־זעק צו מָארגנס  ציטערנדיקעַארױסצוקריכן ֿפון די 
ַאז די אײנציקע גוטע צַײט אין ַא , שּפעטער בַאשטעטיקט ביז גָאר, ביסלעכװַײז צום געדַאנק
מחמת מיט ַא מעסיק שטיקל מזל מוזן מיר ניט ַארַײנקריכן אין די , מעת־לעת איז ֿפרישטיק

  .שלָאף־זעק ֿפון דעמָאלט אױף ַא שעה זיבעצן

ַײנצן טעג װָאס עס הָאט געדױערט דָאס גײן ֿפון קַאּפ־עװַאנס ביז צו אימה ֿפון די נ די
און װער עס װָאלט דָאס ; זי צו דערשַאצןּכדי קַאּפ־קרָאזיער װָאלט מען געדַארֿפט איבערלעבן 

די װַײטערע װָאכן זַײנען געװען . איבערגעחזרט װָאלט געװען ַא שוטה׃ אוממיגלעך צו בַאשרַײבן
טַאקע געװען זײ זַײנען  –ניט װַײל די צושטַאנדן זַײנען געװען בעסער , רגלַײךמחיהדיק אין ֿפַא
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איך ַאלײן הָאב דערגרײכט צו ַאזַא . געװָארן נָאר װַײל מיר זַײנען ֿפַארהַארטעװעט –גָאר ערגער 
מע רעדט ֿפון דער . ָאן װײ שטַארבןַאבי איך װָאלט , ַאז גָארנישט ַארט מיך ניט, ָאּפקומעניש

ַא דָאזע , װָאלט געװען ַאזױ גרינג צו שטַארבן'ס –װָאס װײסן זײ  –רה ֿפון די גוססים גֿבו
די צרה איז װַײטער צו . און חדװהדיקער שלָאף, ַא ֿפרַײנדלעכע שּפַארע אינעם אַײז, ןמָארֿפי

  ...גײן

װָאלט ניט געװען ַאזױ  - °70ַאז טעמּפערַאטורן װי , איך מײן. דער חושך איז די ּפרָאבלעם
, מע װָאלט געקענט זען װּוהין מע גײט װי, אין ֿפַארגלַײך ניט ַאזױ שלעכט, שלעכט אין העלן טָאג

מע  װען; די שּפַײז, דער ּפרימוס, דער קָאכער, װּו די שליטן־רימען געֿפינען זיך, װּו מע טרעט
 מען זָאל, ָאטן טיף אינעם װײכן שנײװָאלט געקענט זען די אײגענע טריט נָאר װָאס ַארַײנגעטר

ֿפון די  צובינדונגעןמע װָאלט געקענט זען די  װען; קענען צוריקקערן צו דעם רעשט מׂשא
ֿפיר ֿפַארשײדענע , װָאלט געקענט זען דעם קָאמּפַאס ָאן דַארֿפן ָאנרַײבן דרײַ ; זעקשּפַײז־

איז 'עקענט זען דָאס זײגערל צי סװָאלט ג; קעסטלעך צו געֿפינען בלױז אײן טרוקן שװעבעלע
ָאן נישטערן אינעם שנײ  ,שױן ָאנגעקומען די מחיהדיקע רגע ַארױסצוקריכן ֿפונעם שלָאֿפזַאק

און , עס װָאלט ניט געדױערן ֿפינף מינוטן צו ֿפַארבינדן די געצעלט־טיר װען; ַארום און ַארום
  ...ֿפינף שעה ָאנצוהײבן אין דער ֿפרי 

ג איז עס קײן מָאל ניט געװען װײניקער װי ֿפיר שעה ֿפונעם מָאמענט װען ָאבער אין די טע
עס ֿפַארלַאנגט . ביז מיר הָאבן זיך אַײנגעשּפַאנט" שױן צַײט זיך אױֿפצוכַאּפן"ביל הָאט ָאנגעזָאגט 

װַײל די קַאנװע איז ֿפַארשטַארט , קױם מיט צרות, צװײ מענטשן אַײנצושּפַאנען דעם דריטן
טשן זײ ניט אונדזערע קלײדער אױך ֿפַארשטַארט ַאזױ ַאז ָאֿפט מָאל הָאבן צװײ מענ און געװָארן

 .ֿפָארעם געקענט אַײנבײגן אין דער נײטיקער

קײן מָאל ֿפריִער הָאב איך ניט געװּוסט װי ֿפיל . די צרה איז דער שװײס און דער ָאטעם
װען מיר הָאבן , ביטערסטע טעג אין די. ֿפונעם קערּפער־צואה קומט ַארױס דורך די הױטּפָארעס

ּכדי צו הײלן די , זיך געדַארֿפט לַאגערן אײדער מיר הָאבן מַארשירט אֿפשר ֿפיר שעה
ַאנשטָאט , שװײס ער גַאנצעראון ד. ַאז מיר הָאבן טַאקע געשװיצט, דַאכט זיך, געֿפרױרענע ֿפיס

איז , אױסטריקענען דורכגײן דורך די ּפָארעדיקע װָאלענע קלײדער און ביסלעכװַײז זיך
איז געבליבן נָאענט צום ֿפלײש און געװָארן אַײז׃ ער . ן געװָארן און זיך ָאנגעקליבןֿפַארֿפרױר

מיר הָאבן ַארױסגעטרײסלט ַא סך שנײ און אַײז ַארָאּפ ֿפון די הױזן יעדעס מָאל װָאס מיר בַײטן 
ט די לַײבלעך ָאדער צװישן די און מיר הָאבן דָאס געקענט טָאן אױך מי, איבער דָאס שוכװַארג

הָאבן מיר זיך ניט געקענט אױסטָאן צו ָאט דער , ֿפַארשטײט זיך, ָאבער, לַײבלעך און די העמדער
זַײנען מיר גענוג , אין ַא מזלדיקער שעה, נָאר װען מיר זַײנען ַארַײן אין די שלָאֿפזעק. מָאס

גײן דעם אַײז׃ טײל איז געבליבן אין די ך צעזילָאזט 'ַאז ס, דער נַאכט משך ֿפוןװַארעם געװָארן ב
געװָארן װי בַאלד זַײנען און בײדע , טײל דורכגעגַאנגען אין די ֿפעלן ֿפון די שלָאֿפזעק, קלײדער

  .בױגנס ּפַאנצער־ּפלַאטע
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ָאּפגעטָאן װי בַאדעקן די ניט  סבַײ טָאג הָאט דָאס עּפעס ערגער –װָאס שײך דעם ָאטעם 
ֿפעסט צו די  38דזערע ּפנימער מיט אַײז און צולײטן די בַאלַאקלַאװעסאונטערשטע טײלן אונ

ֿפַארֿפַאלן צו ּפרּוװן אױסטָאן די בַאלַאקלַאװע ביז דער ּפרימוס הָאט געברענט שױן ַא . קעּפ
די . און דעמָאלט הָאט איר געקענט ַארומװַארֿפן דעם ָאטעם װּו און װי איר װילט, לַאנגע צַײט

איז געװען גָאר צו קַאלט צו 'װַײל ס, נגעהױבן אױף ַאן אמת נָאר אינעם שלָאֿפזַאקצרה הָאט זיך ָא
און דָאס , ָאטעם אין די ֿפעלן ערד ַא גַאנצע נַאכט ֿפרירט. הַאלטן ָאֿפן ַא לָאך ֿפַארן ָאטעמען

 ָאטעמען װערט ַאלץ גיכער און גיכער בעת די לוֿפט אין די שלָאֿפזעק װערט ַאלץ ברודיקער און
  !לָאזט זיך ניט ברענען'ס, מע הָאט ניט געקענט ָאנצינדן ַא שװעבעלע אין די זעק; ברודיקער

 בַאדַארֿפטהָאט עס מיט אײן מָאל׃  געװָארן טיקַײזאֿפַארַאז מיר זַײנען ניט , ֿפַארשטײט זיך
עטלעכע טעג ַאזעלכע ַאקטיװיטעטן אײדער מיר זַײנען ַארַײן אין גרױסע שװעריקײטן אין דעם 

מוכן־ומזומן , דערֿפריַאן אינאין אײנעם  ערשט װען איך בין ַארױס ֿפונעם געצעלט. ענין
מיר הָאבן . הָאב איך ֿפַארשטַאנען די מיגלעכקײטן װָאס קענען קומען, אַײנצוּפַאקן דעם שליטן

נט און זיך אַײנגעָארד, ַארג ַארַײןגערַאנגלט אינעם שוכװַארַײנזיך , ַאט געגעסן ֿפרישטיקגעה
הָאב איך אױֿפגעהױבן , נָאר װָאס ַארױס. װָאס איז לֿפי־ערך װַארעם, אינעװײניק אינעם געצעלט

מַײנע די קלײדער . ַאז איך קען אים ניט צוריקרוקן, געֿפונעןקָאּפ זיך ַארומצוקוקן און  דעם
ֿפיר שעה . אֿפשר ֿפוֿפצן סעקונדעס – געשטַאנען דָא ביןזַײנען ֿפַארֿפרױרן געװָארן בעת איך 

און ֿפון דעמָאלט ָאן הָאבן מיר ַאלע ַאכט , הָאב איך געדַארֿפט שלעּפן מיטן קָאּפ ַארױֿפגעשטעקט
שלעּפן אײדער מיר װערן  זיך ַארָאּפצובײגן אין ַא ּפָאזיציע װָאס זי זָאל טױגן ֿפַאר דעם לײגטגע

  .ֿפעסט ֿפַארֿפרױרן

ַאז מיר דַארֿפן איבערדרײען די געװײנטלעכע שליטן־רוטין , געכַאּפט הָאבן מירשױן איצט 
איז מיגלעך די ֿפוטערנע קוליקלעך װָאס מע 'טרָאגן אױף װיֿפל ס, און טָאן ַאלצדינג ּפַאמעלעך
מיר הָאבן װי ּתיּכף , און ַאלע מָאל אױֿפהערן ַאבי װָאס מיר טוען, טרָאגט איבער די װָאלענע

ֿפון איצט . ביז די צירקולַאציע קומט װידער צו זיך, ל ֿפונעם גוף ֿפרירטַאז עּפעס ַא טײ, דערֿפילט
, ַאז אײנער ֿפון אונדז לָאזט די ַאנדערע גײן װַײטער מיט דער לַאגער־ַארבעט, ָאן איז ָאֿפט געשען

ָאדער ֿפַארזָארגט זיך מיט ַאבי , שלָאגט זיך מיט די ָארעמס, בעת ער טוּפעט ַארום אינעם שנײ
אוֿפן מיט זײ  רדער אײנציקע –ָאבער דָאס ַאלץ טױג ניט מיט די ֿפיס . אױֿפגעדעקטן אֿבר ןַא װָאס

אױס דָאס טוען איז געװען זיך צו לַאגערן און טרינקען ַא ביסל הײס װַאסער אײדער מיר 
װָארן ַאלץ װָאס , ניטאיז געװען שװער צו דערקענען צי די ֿפיס ֿפרירן צי 'ָאבער ס. שוכװַארג

װילסָאנס . ַאז זײ הָאבן מער ניט קײן חוש אין זיך, מיר הָאבן געקענט װיסן אױף זיכער איז
׃ ַא סך מָאל הָאט ער געדַארֿפט בַאשליסן בַײ דָא צו נוץ געקומעןקענטשַאֿפט װי ַא דָאקטער איז 

ַא . צי װַײטער צו גײן נָאך ַא שעהזיך ֿפון אונדזערע בַאשרַײבונגען ֿפון די ֿפיס צי זיך צו לַאגערן 
מחמת אױב אײנער ֿפון אונדז װָאלט , ֿפַאלשע החלטה װָאלט געװען ַא קַאטַאסטרָאֿפע

מסּתמא װָאלטן מיר ַאלע . ֿפַארקריּפלט געװָארן װָאלטן מיר ַאלע ַארָאּפגעֿפַאלן אין סּכנת־נֿפשות
  .אומגעקומען
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און ַא מָאל הָאט  טָאגדעם גַאנצן  -°50 סטן יוני איז די טעמּפערַאטור געװען29דעם 
צוליב דער װָאג . רן אונדזערע ּפנימער און הענטירװָאס איז נוטה ָאּפצוֿפ, געבלָאזן ַא װײך װינטל

ֿפון די צװײ שליטנס און דעם שלעכטן אױבנאױף איז אונדזער גַאנג ניט געװען מער װי ַא 
ן געװָארן סן־ָאּפשטעל זַײנען בַײ װילסָא׃ בַײם ָאנבַײןּפַאמעלעך און גָאר שװער טָאּפטשע

בַאוערס . און בַײ מיר די צװײ גרָאבע ֿפוסֿפינגער, ָאּפגעֿפרױרן די גַאנצע ּפיַאטע אױף אײן ֿפוס
  .הָאט זיך קײן מָאל ניט מצער געװען מיט ָאּפגעֿפרױרענע ֿפיס

 - °55איז געװען 'ון סא, -°66די טעמּפערַאטור ַארָאּפ ביז , נַאכט איז געװען זײער קַאלט יד
מיר הָאבן ניט אַײנמָאנטירט די ּפוכענע אונטערשלעק אין די . סטן יוני30בַײם ֿפרישטיק דעם 

מַײן אײגענער שלָאֿפזַאק איז געװען צו . זײ זָאלן בלַײבן טרוקן ַאזױ לַאנג װי מיגלעך, שלָאֿפזעק
רער צו צעלָאזן װי די צװײ און בעת דער גַאנצער נסיעה איז ער געװען שװע, גרױס ֿפַאר מיר

איז געשען מיט בילס 'װי ס, געשּפָאלטןֿפון דער ַאנדערע זַײט הָאט ער קײן מָאל ניט ; ַאנדערע
  .זַאק

מיר זַײנען איצט ַארַײנגעקומען אין דער קַאלטער בוכטע װָאס ליגט צװישן דעם 
39ַאנטדעקונגלטע מע װײסט שױן ֿפון די ַא. הַאלבאינדזל און טערָאר־שּפיץץ־הַײזקע־שּפי

, טעג 
כגָאס קמורדָא־דורמגיסן זיך ַארַײן אין , ַאז די װינטן ֿפונעם בַאריער װערן ָאּפגענײגט ֿפון דַאנען

דָא  ןֿפעלעס װָאס , צוליב דעם. ֿפָארנט אױףהינטער אונדז און אינעם רָאס־ים בַײ קַאּפ־קרָאזיער 
און , ֿפַארהַארטעװעט, װערט דער שנײ־אױבנאױף קײן מָאל ניט אױסגעקערט, שטַארקע װינטן

איז איצט געװען ַא מַאסע ֿפון די הַארטסטע און קלענסטע 'ס; ָאּפּפָאלירט װי ַאנדערש װּו
װָאס דורך זײ איז דָאס שלעּפן אין קַאלטע טעמּפערַאטורן ּפונקט װי שלעּפן , שנײ־קריסטַאלן

איך הָאב גערעדט ַאנדערש װּו ֿפון בַאריער־אױבנאױֿפן און װי די גרינדזשעלעך . ורך זַאמדד
נָאר גײען װַײטער מיטן , שמעלצן ניט די קריסטַאל־שּפיצן, װען די קעלט איז זײער גרױס,

ָאט דָאס איז װָאס מיר הָאבן געטרָאֿפן אױף . אײנער אױֿפן צװײטן, ָאבער און װידער זײקַײקלען 
אונדזערע ֿפיס הָאבן טיף . און אין װײכן שנײ איז דָאס גָאר ערגער, ר דָאזיקער נסיעהדע

  .געזונקען מיט יעדן טריט

ַאז מיר , געֿפונעןהָאבן מיר , סטן יוני30װען מיר הָאבן געּפרּוװט ָאנהײבן דעם , דערֿפַאר
ָאן ַאחוץ שלעּפן װַײטער גָארנישט ניט צו ט. קענען ניט רירן ֿפון ָארט די צװײ שליטנס צוזַאמען

ַאזױ הָאט מען ָאֿפט געטָאן אין . מיט אײן שליטן און דערנָאך צוריקקערן צו שלעּפן דעם צװײטן
װָאס זײ קענען ּפלוצעמדיק אױֿפקומען , װען די אײנציקע סּכנות זַײנען זַאװערוכעס, טָאגליכט

ֿפון עלף ביז דרַײ ַא . מּפליצירטמער קָא הַײנט אין חושך איז געװען. און ֿפַארשטעלן די שּפורן
הָאבן , זײגער בַײ טָאג איז געװען גענוג ליכט צו דערזען די גרױסע לעכער געמַאכט ֿפון די ֿפיס

און נָאך ַא , טריטאײגענע זיך געטָאּפטשעט צוריק אין די , מיר װַײטער געשלעּפט אײן שליטן
װען מיר בַײטן די , ן אונדזערע געשּפַאנעןבַאוערס ֿפלעגט בינדן און אױֿפבינד. מָאל מיטן צװײטן

ַאז מיט ַאזַא ַאריבערטרָאג־ַארבעט גײען מיר דרַײ מַײלן אין גַאנצן ֿפַאר , ֿפַארשטײט זיך. שליטנס
בַײם ָאנבַײסן . און ַאֿפילו מיט נָאר אײן שליטן איז דָאס שלעּפן זײער שװער, יעדן מַײל ֿפָארױס
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, בין־השמשותדערנָאך איז ַאװעק דָאס שטיקל אומקלָארע  .-°61איז די טעמּפערַאטור געװען 
איז געװען די עס . ליכט בַײם צוריקקער נָאך דעם צװײטן שליטן הָאבן מיר געטרָאגן ַא נַאקעט

דרַײ געֿפרױרענע מענטשן אין ַא קלײנער קַאלוזשע , משונהדיקסטע ּפרָאצעסיע אױף דער װעלט
און עד־היום קען איך אים ניט , קערעװעט בַײ יוּפיטערגעװײנטלעך הָאבן מיר זיך גע. ליכט

  .װָאס איך דערמָאן זיך אין זַײן ֿפרַײנדשַאֿפט ֿפון יענע טעג, בַאמערקן ָאן דעם

ָאבער ֿפָארן מיט שליטנס ; צו רעדן גרינגגעװען ניט איז עס , מיר זַײנען געװען זײער שטיל
װָאס הָאט זיך איצט ָאנגעהױבן , איך דערמָאן זיך אין ַא לַאנגן שמועס. איז ּתמיד ַא שטילער ענין

װָאס הײסט  –? צי איז ָאט דער הַײנטיקער מצֿב דער געװײנטלעכער צי ַא קעלט –װעגן קעלטן 
, ּתמיד ּפַאװָאליע, טו ַאלצדינג ּפַאװָאליע. דער שמועס הָאט געדױערט אֿפשר ַא װָאך? ַא קעלט

זָאלן , און ַאלע װַײלע קומט די ֿפרַאגע; ָאט דָאס איז געװען דער ּתוך ֿפון װילסָאנס ֿפירערשַאֿפט
ַאז מיר װעלן אױסהַאלטן ּכל־זמן מיר הָאבן , איך מײן. "יאָ , און דער ענטֿפער? מיר װַײטער גײן

איז , בַארוט, מיט רשות אױף זיך ַאלײן, ַאלע מָאל געדולדיק. גטהָאט ביל געזָא" ,נָאך ַאּפעטיטן
  .װָאס הָאט געקענט ֿפירן ָאט די נסיעה, לטעדער אײנציקער אױף דער װ, לױט מיר, ער

די . מַײלן גײן 10װָאס הָאט געֿפָאדערט , מַײלן 3¼דעם טָאג הָאבן מיר געמַאכט 
זַײנען מיר שױן זײער שלעכט , ך געלַאגערטװען מיר הָאבן זי - °66טעמּפערַאטור איז געװען 

איך הָאב געהַאט געשריבן ( געלעגן ביןדָאס איז די לעצטע נַאכט װען איך . ַײזיקטאֿפַאר
אין מַײן גרױסן רעניֿפער־שלָאֿפזַאק ָאן דעם ּפוכענעם אונטערשלַאק װָאס מיר ַאלע ) געשלָאֿפן

, ר ַא שלעכטע נַאכט׃ ַא רײ ציטער־ָאנֿפַאלןמיר איז דָאס געװען זײע. דרַײ הָאבן מיטגעברַאכט
און װָאס הָאבן מיר דעם גוף אין רשות גענומען ַא , װָאס איך הָאב זײ גָאר ניט געקענט ָאּפשטעלן

ַאזױ שטַארק איז געװען , װעט צעברעכן דעם רוקן'ביז איך הָאב געמײנט ַאז ס, סך מינוטן לַאנג
צָאן ָאן ַא צָאן ָאבער װען דער קערּפער קלַאּפט אױף זיך  מע רעדט ֿפון קלַאּפן ַא. די שּפַאנונג

איך קען דָאס ֿפַארגלַײכן נָאר מיט ַא . ַאלײן קענט איר זָאגן ַאז איר זַײט ערשט קַאלט געװָארן
אײנער ֿפון די גרָאבע . ַא מָאל געזען, צום בַאדױערן, ֿפַאל ֿפון טעטַאנוס װָאס איך הָאב

איז 'ס. ָאבער איך הָאב ניט געװּוסט אױף װיֿפל צַײט, ֿפרױרן געװָארןֿפוס־ֿפינגער איז ָאּפגע
און בַאוערס הָאט , ן אין זַײן קלענערן שלָאֿפזַאקנישקשהדיק בַאקװעם ֿפַאר װילסָאגעװען 

איז , אונטער ַא שליטן ָאסטןָאּפגעמ, די מינימַאלע טעמּפערַאטור יענע נַאכט. שטַארק געשנָארכצט
גרַאד ֿפון  107ָאט איז דָאס . - °75ֿפון אױבן אױֿפן שליטן איז געװען  ָאסטןגעמָאּפ; -°69געװען 
  .ֿפרָאסט

ָאבער דָאס , טן יולי1מיר הָאבן דורכגעֿפירט די זעלביקע ַאריבערטרָאג־ַארבעט דעם 
הָאבן מיר נָאר קױם מיט צרות געקענט רירן ֿפון ָארט , שלעּפן איז אונדז נָאך שװערער געװָארן

איבערגעלעבט , נָאך מער בַאוערס, ֿפון איצט ָאן הָאבן איך און װילסָאן און. נציקן שליטןאײן אײ
ַאז מיר קערן צוריק אין די טריט צו קריגן דעם צװײטן , ַא טשיקַאװע ָאּפטיש־ָאּפדוכטעניש

ז אי'הָאבן מיר געֿפונען דעם װעג דורכן שַײן ֿפון ַא ליכט און ס, װי איך הָאב דערמָאנט. שליטן
ָאט די לעכער הָאבן אױסגעזען בַײ אונדזערע . געװען נײטיק צוריקצוגײן אין די זעלביקע טריט
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װָאס איבער , קױּפעלעך –אױסגעמַאטערטע מוחות ניט װי ֿפַארטיֿפונגען נָאר װי דערהײבונגען 
. קאױֿפהײבנדיק די ֿפיס ָאנגעװײטיקט און ָאנשטרענגענדי, זײ הָאבן מיר געדַארֿפט איבערטרעטן

און אױף ַא װַײלע זיך , ַאז מיר זַײנען נַארָאנים, געזָאגט, הָאבן מיר זיך ַא מָאל געכַאּפט
דַײיִק עאיז אונדז ָאבער ניט ג'ס. געצװּונגען דורכצוגײן גרָאד דורך די ָאּפדוכטיקע קױּפעלעך

די דָאזיקע  ַאז מיר דַארֿפן אױסהַאלטן, און מיט דער צַײט איז אונדז קלָאר געװָארן, געלונגען
  .ַאװדאי הָאט דָאס אונדז נָאך מער אױסגעשעּפט. הָאבן מיר ניט געקענט ַאנדערש טָאן, װילדקײט

שױן לַאנג אײדער די . אין די טעג זַײנען די ּפוכירן אױף די ֿפינגער געװען זײער װײטיקדיק
, ֿפַארשטײט זיך, יזװָאס א, ָאדער ַאֿפילו ניט מער װי קַאלט, הענט זַײנען ָאּפגעֿפרױרן געװָארן

איז ֿפַארֿפרױרן געװָארן דער סערום אינעװײניק אין די גרױסע , דער געװײנטלעכער מצבֿ 
אײנעם  יט נָאר ַא קלײן שטיקל הױט צעשײדנדיקמ, װָאס בַאדעקן אומעטום די ֿפינגער, ּפוכירן

דָאס ; ן יסוריםזעק איז געװעדָאס בַאגײן זיך מיט די קָאך־ּכלים ָאדער די שּפַײז. טןֿפון צװײ
געקומען ַא טָאג װען איך הָאב לסוף איז 'סװען ; ָאנצינדן דעם ּפרימוס איז נָאך ערגער געװען

ַארױסלָאזן דעם , זיבן ֿפון די ּפוכירן נָאך דער װעטשערע, געקענט ַא שטָאך טָאן בַײ זעקס
עטָאן מיט די ַאנדערע ַאלע נַאכט דערנָאך הָאב איך ַאזױ ג. געװָארן איז מיר גָאר בעסער, סערום

ַא מָאל איז געװען . ביז זײ זַײנען ַאלע ביסלעכװַײז ֿפַארשװּונדן געװָארן, װָאס זַײנען צַײטיק
  .שװער זיך אַײנהַאלטן ֿפון רעװען

הָאב איך ָאבער , די טעג און נעכטֿפון געװָאלט רעװען ַא סך מָאל ַאלע שעה  יאָ איך הָאב 
איז , געדענק איך, בֿפרט. איבער ּכסדר ֿפַאר זיך ַאלײן יך חזראװָאס , אױסגעטרַאכט ַא ֿפָארמל
די , קלַאּפן ּפַאמעלעךצדָאס הַאר, די ֿפיס ָאּפגעֿפרױרן, בַײם סוף מַארש, דָאס געקומען צו ניץ װען

ֿפלעג איך כַאּפן , געװָארן ֿפון קעלט ֿפַארגליװערטדער קערּפער , לעבעדיקײט גָאר ֿפַארנידעריקט
ל און הַאלטן אין אײן ָאנקױּפן שנײ אױף די געצעלט־זױמען בעת דער קוכער דעם ריד

הַאלט אױס  –הַאלט אױס  –דו הָאסט עס בַײם הַאלדז . "אינעװײניק ּפרּוװט ָאנצינדן דעם ּפרימוס
און איך הָאב געװָאלט ַארױסציִען , איז געװען דער רעֿפרען 40"דו הָאסט עס בַײם הַאלדז –

אין די צַײטן ֿפלעג איך דָאס איבערחזרן ; מוטיקונג װָאס דָאס דערלַאנגט יעדעס קלײן שטיקל
דו הָאסט עס בַײם "און דערנָאך " הַאלט אױס –הַאלט אױס  –הַאלט אױס  –הַאלט אױס "

ַאז מע קען לָאזן דעם מוח װַאנדערן , ַא ֿפַארגעניגן זומערצַײט בַײ שליטן־נסיעות איז." הַאלדז
ֿפלעגט ּפלַאנירן ּפרָאװיַאנט ֿפַאר זַײן קלײנעם יַאכט  41ָאטס. ון װָאכןאומעטום אױף װָאכן א

איך הָאב אױסגעטרַאכט דָאס ; )װָאס ער הָאט געװָאלט, איז ֿפַארַאן ַא מין געזַײערטער הערינג'ס(
נָאר ּפעמיקַאן , װָאס זָאל הַאלטן ניט קײן ביכער, דרײענדיקע ביכערשענקלזיך קָאמּפַאקטסטע 

שטענדיק צוגעגרײט , מיט ַא קָאכער אױבן, לַאד און ביסקװיט און קַאקַאָא און צוקעראון שָאקָא
אױך זַײנען מיר ַארַײן אין ; צו שטילן דעם הונגער װען איך בין נָאך ַא מָאל אין דער הײם

ָאדער , מײדל ןגעטרַאכט װעגן ַא שײ, רעסטָארַאנען און טעַאטערס און אױף שנײהון־זומּפן
די צושטַאנדן ַארום הָאבן זיך . ָאבער איצט איז דָאס ַאלץ געװען אוממיגלעך...  און, מײדלעך

איז ניט געװען מיגלעך צו טרַאכטן װעגן עּפעס עס ; געװָארֿפן אױף אונדז ָאן שום אױֿפהער
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איז געװען זיך ניט דערלָאזן , הָאב איך געֿפונען, דָאס בעסטע. גָאר ניט קײן ָאּפָאטעם. ַאנדערש
זיך , צו לעבן נָאר צוליב דער ַארבעט אױף דער רגע –ן װעגן דעם עֿבר ָאדער דעם עתיד טרַאכט

לָאזט זיך ָא מָאל . צו צװינגען טרַאכטן נָאר װי דָאס צו טָאן מיט דער גרעסטער בריהשַאֿפט
  ...ֿפָארשטעלן 

בלָאזט װָאס , הָאט אונדז אױך געּפלָאגט ַא ּפַאסקודנע װינטל) טן יולי1דעם (דעם טָאג 
און אין ַאזַא קעלט װערט די , - °66די טעמּפערַאטור איז געװען . ּפונקט אין די ּפנימער ַארַײן

ֿפַארֿפרירט ּתיּכף ַאבי װָאס , װירקונג ֿפון ַאֿפילו דעם לַײכטסטן װינטל גָאר ֿפַארֿפַאלבנדיק
, בַאװָארנט צַײגָאבער מיר הָאבן ַאלע צוגעּפַאסט שטיקלעך װינט־. אױֿפגעדעקט שטיקל ֿפלײש
איבער , װָאס מיר הָאבן ֿפריִער געהַאט צוגעגרײט אין דער הַײזקע, אונטערגעשלָאגן מיט ּפעלץ

דָאס ַאלץ . איז דָאס אונדז געװען דער גרעסטער קָאמֿפָארט, די בַאלַאקלַאװעס ֿפַאר די נעזער
 ֿפון אונטערשטע טײלן און די, װָאס אױף זײ ֿפרירט די ָאטעם, הָאט ֿפָארמירט ַאנדערע ערטער

װָאס דָאס ַאלײן , אונדזערע ּפנימער זַײנען שױן בַאלד בַאדעקט געװָארן מיט סָאלידע בױגנס אַײז
דָאס איז געװען דער געװײנטלעכער און ניט קײן אומבַאקװעמער . װערט ַא װַײטערדיק שיצמיטל

, אַײז ַאװעק ֿפון דער הױטדי הָאר אױף די ּפנימער הָאבן געהַאלטן דעם ; מצֿב אױף דער נסיעה
ביז איך װיל אױסטָאן די בַאלַאקלַאװע ּכדי , און ֿפַאר מיר ַאלײן איז דָאס בעסער װי ָאן דעם אַײז

  .הָאט דָאס געדױערט ַאכט שעה, מַײלן 2¼ָאבן געמַאכט נָאר המיר . 42צו טרינקען דעם הוש

און אױך עטלעכע  -°65.2ר ֿפון מיט ַא טעמּפערַאטו, די נַאכט 343הָאט געבלָאזן מיט ּכוח־'ס
טַאקע שלעכט ָאבער צום גליק הָאט זיך דער װינט ֿפַארשטילט ביז צו ַא לַײכט . זַאװײען

די ). טן יולי2דעם (אײדער מיר זַײנען צוגעגרײט צו גײן אױף צו מָארגנס  עלעװינט
געװָארן קעלטער , און געבליבן ַאזױ דעם גַאנצן טָאג - °60טעמּפערַאטור איז דעמָאלט געװען 

ֿפיר ַא זײגער נָאך מיטָאג הָאבן מיר בַאטרַאכט ַא װַאנט ֿפון טומַאן זיך . ערשט אין ָאװנט
ַאז די , אין דער זעלבער רגעֿפָארמירנדיק איבערן הַאלבאינדזל אױף לינקס און בַאמערקט 

, און די קָאנטורן ֿפון דער יבשה, ך געלָאזט ָאּפגײן אױף די הענטקוליקלעך הָאבן זי ֿפַארֿפרױרענע
מַײלן  2½מיר הָאבן געמַאכט . זַײנען אומקלָאר געװָארן, שטערנליכט ן דערװָאס בַאװַײזן זיך אי

ַא זײגער אין ָאװנט מיט ַא  8זיך געלַאגערט , מיט דער געװײנטלעכער ַאריבערטרָאג־ַארבעט
און טײלן ֿפון בײדע ֿפיס , איז באמת געװען ַא שרעקלעכער מַארש'ס. -°65טעמּפערַאטור ֿפון 

נָאך װעטשערע הָאב איך געשטָאכן זעקס ָאדער . מַײנע זַײנען ֿפַארֿפרױרן געװָארן בַײם ָאנבַײסן
  .איז די ֿפַארלַײכטערונג געװען ַא גרױסע, זיבן ֿפון די ערגסטע ּפוכירן

מיר , אָ ", װען זײ זָאגן, ס זײ זַײנען מיר קָאמישאיך הָאב זיך בַאגעגנט מיט מענטשן װָא
ָאדער " ,ניט געַארט מיךדָאס הָאט ; הָאבן געהַאט טעמּפערַאטורן ֿפון מינוס ֿפוֿפציק אין קַאנַאדע

און דעמָאלט װערט מען ." ַא מָאל איז געװען בַײ מיר מינוס זעכציק ָאדער קעלטער אין סיביר"
זיך אױסגעשלָאֿפן אין ַא גוט , ַײנע טרוקענע קלײדערַאז זײ הָאבן געהַאט ֿפ, געװױר

אױף ַא ּפָאר מינוטן ֿפון ַא גוט ַארױס געשליָאנדערט  נָאר און, אױסגעלוֿפטערטן בעט
ַאן  אױף און זײ קוקן צוריק דערױף װי. געװַארעמטער כַאטע ָאדער ַאן איבערגעהיצטער בַאן
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ַאז ַאזַא איבערלעבונג ֿפון קעלט קען מען , שטײט זיךֿפַאר! גוט, נו. ַאװַאנטורע ֿפַאר די זכרונות
מיטן עסן ַא װַאניל־אַײזקרעם מיט הײסן שָאקָאלַאדן סירָאּפ נָאך ַא גוטן װַארמעס  ֿפַארגלַײכןנָאר 

נָאר אין אונדזער איצטיקן מצֿב הָאבן מיר ָאנגעהױבן צו הַאלטן די מינוס . 44סעאין קלַארידזש
  .לטענעם לוקסוסֿפוֿפציקע ֿפַאר ַא זע

דעם ָאװנט הָאבן מיר דָאס ערשטע מָאל ַאװעקגעװָארֿפן דָאס נַאקעטע ליכט צוליב דער 
ָאבער װי מיר , מיר הָאבן זיך געהַאט ַארױסגעלָאזט ֿפַאר דער לֿבנה בּכיװן. אױֿפגײענדיקער לֿבנה

אײן מָאל קױם  ֿפונדעסטװעגן זַײנען מיר. װעלן זען הָאט זי אונדז געגעבן װײניק װָאס ליכט
  .ניצול געװָארן ֿפון ַא מיתה־משונה צוליב איר

מיט , װען מיר זַײנען געקומען אין מיטן אַײז־שּפַארעס, געװען ַא ביסל שּפעטער איזדָאס 
אױף  46קדריאון דער בַאריער־, ערגעץ װּו אױף לינקס ,אומזעיִק ,אונדז איבער 45טערָארבַארג 
ַאז מיר , נָאר געװּוסט, ֿפַארבלָאנדזשעט געװָארן אין דעם ֿפינצטערנישרעכט מיר זַײנען . רעכטס

ניט קײן ליכט דעם גַאנצן . בַײ די ּפיַאטעס שיִער ניט אונדז כַאּפטדער שליטן , גײען בַארג־ַארָאּפ
ּפלוצעם הָאט ַא קלײן . הָאבן מיר זי ניט געזען זינט נעכטן, ֿפַארװָאלקנט גַאנץדי לֿבנה , טָאג

הָאט זי אונדז בַאװיזן . ֿפַאר איר ּפנים, ַאזױ צו זָאגן, ל אױסגעלַײטערטער הימל געדרײֿפטשטיק
קױם , נָאר דרַײ שּפַאנען ֿפָארױס ַא גרױסע שּפַארע מיט נָאר ַא גלַאנצנדיקער אַײזיקער דעק

מען נָאך דער שליטן דװקא ַארָאּפגעקו, מיר ַאלע װָאלטן ַארָאּפגעֿפַאלן אין איר. דיקער װי גלָאז
ַאז מיר װעלן דָאס דורכהַאלטן׃ גָאט קען ניט , קען זַײן'ַאז ס, געמײנטדערנָאך הָאב איך . אונדז

  .אונדז צו רַאטעװען נָאר צו ֿפַארלענגערן די יסורים ַאכזריותדיקזַײן ַאזױ 

יט װַײל מיר זַײנען נָאך נ, נָאר איצט הָאבן מיר זיך ניט געדַארֿפט דאגהן װעגן שּפַארעס
מיטן װָאג ֿפון שױן הונדערטע מַײלן , דערגַאנגען ביז דעם מהלך װּו דער בַאװעגנדיקער בַאריער

ַאלײן אֿפשר עלף טױזנט ֿפוס , שטױסט ַאנטקעגן די שיּפועים ֿפון בַארג טערָאר, אַײז הינטער זיך
װײכן איצט הָאבן מיר ַארָאּפגעטרָאטן איבער די קנעכלעך אין דער מַאסע . אין דער הײך
איז גָאר ניט 'ַאז ס, הָאט זיך געדַאכט'ס. װָאס בַאדעקט ָאט דעם געגנט ָאן װינט, זַאמדיקן שנײ

זַײנען די ֿפיס מיט די גוֿפים , און מחמת דער שנײ איז געװען ַאזױ קַאלט װי די לוֿפט, קײן דנאָ 
בַײם געװײנטלעך ; אױך געװָארן ַאלץ קעלטער און קעלטער װָאס װַײטער מיר מַארשירן

דָא איז געװען ; שליטן־שלעּפן הײבט מען ָאן זיך דערװַארעמען נָאך ַא ֿפערטל שעה שלעּפן
עד־היום ֿפלעג איך בריקען אומװיסיק מיט די ֿפינגער אױֿפן רעכטן ֿפוס די ּפיַאטע . ֿפַארקערט

ַײ יעדן טָאן ַאזױ ב, ַא מידה װָאס איך הָאב געקרָאגן אױף דער דָאזיקער נסיעה, ֿפונעם לינקן
איז געװען אײן ָאּפשטעל װען מיר הָאבן זיך בלױז 'װַײל ס. ניט ַאלע מָאל, ָאבער נײן. ָאּפשטעל

ברענט דָאס , לױט די ַאנדערע, װּו, ַאװעקגעלײגט אױף די רוקנס און געגַאֿפט אױֿפן הימל
איך בין װַײל , איך הָאב עס ניט געקענט זען. שענסטע דרום־ליכט װָאס זײ הָאבן װענס געזען

דָאס דרום־ליכט איז . ניט געקענט טרָאגן די ברילן צוליב דער קעלט ַאזױ קורצזעיִק און הָאב
שענער װי געזען אױף ֿפריִערדיקע , געװען שטענדיק ֿפַאר אונדז בעת מיר גײען אױף מיזרח

די װּו ערעבוס הָאט געקערט ֿפַארשטעלן , כגָאסקמורדַא־דורמעקסּפעדיציעס װינטערצַײט אין 
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ֿפָאכענדיקע , רוֿב הימל געװען בַאדעקט מיט צעװיגטע'איצט איז ס. גלַאנציקסטע אױסשטעלן
  .און ָארַאנזש, גרין, װָאס קומען צונױף אין ַא גרױסן געדרײ אױבן׃ ציטרין־געל, ֿפירהַאנגען

טן יולי איז דָאס געבליבן צװישן 3און במשך ֿפונעם  - °65דער מינימום די נַאכט איז געװען 
, מַײלן און איך הָאב בַײ זיך שױן בַאשלָאסן 2½מיר זַײנען ֿפָארױס נָאר . - °58און  -°52

ַאז די , איך בין זיכער. ַאז מיר הַאלטן גָאר שמָאל צו דערגרײכן די ּפענגװינען, שטילערהײט
װַײל ער הָאט קײן , מערניט , נָאר ַא רושםאיז כָאטש דָאס , נעכט איז געװען גָאר שלעכט ביל

ר הָאט מחמת אײנע, ַאז מיר שלָאֿפן טַאקע, אונדז איז געװען קלָאר. גערעדטַאזױ ניט  מָאל
ָאבער מיר ; אױך מיט קָאשמַארן, און אױך ֿפלעגן מיר חלומען, טכרָאּפע ערַא צװײט װי געהערט

  .לאון איצט הָאבן מיר ָאנגעהױבן כַאּפן ַא דרימל בַײ יעדן ָאּפשטע, הָאבן דָאס קױם בַאמערקט

ַא סך צַײט צו  געדױערטהָאט איצט עס און , די שלָאֿפזעק זַײנען געװָארן גָאר שלעכט שױן
, ביל הָאט אױסגעלײגט זַײן זַאק אין דער מיט. צעלָאזן דעם װעג אין זַאק ַארַײן בַײ נַאכט

 ַאלע מָאל איז ער צוגעשטַאנען צו מיר ַאז. בַאוערס אױף רעכטס ֿפון אים און איך אױף לינקס
מיר הָאבן זיך גיך געקילט ; איך זָאל ָאנהײבן ַארַײנשטוּפן די ֿפיס אינעם זַאק מײנעם ֿפַאר אים

זיבן  דערנָאך קומען. ר־נֿפשדיק ֿפון איםאיז דָאס זײער מוס, נָאך דער הײסער װעטשערע
נדזערע בַײם אױֿפכַאּפן זיך אין דער ֿפרי איז די ערשטע זַאך ָאנצושטָאּפן או, ציטערנדיקע שעהען

דָאס הָאט געמַאכט ַא ; אײדער זײ קענען ֿפרירן, ּפערזענלעכע ּכלים אין די מַײלער ֿפון די זַאק
װָאס אין אים קענען מיר ָאנהײבן ַארַײנצושטוּפן אין , ֿפַארשטעקל װָאס װעט הַאלטן ָאֿפן ַא לָאך

  .ָאװנט

רּוװן אַײנרעדן די ּפ בַײם מיר הָאבן זיך גוט געקָארטשעט אין אױסטערלישע קנעּפלעך
, מיר הָאבן געװַארט. געליטן געֿפערלעך ֿפון קרַאמּפןדעריבער , אֿברים אין די שלָאֿפזעק ַארַײן

ַא ַארָאּפ און דָאס  איז, ָאבער װי נָאר מיר הָאבן געּפרּוװט זיך בַאװעגן נָאך ַא מָאל, זיך מַאסירט
. עסגעליטן ֿפון בױכקָארטש, בַאוערס בֿפרט, ראױך הָאבן מי. כַאּפ געטָאן די ֿפיס װי ַאן אורװַאנט

איז געװען די 'ס –מיר הָאבן געלָאזט ברענען דעם ּפרימוס איצט נָאך װעטשערע אױף ַא װַײלע 
און בַאלד װי דער װָאס הַאלט דעם ּפרימוס איז געכַאּפט  –אײנציקע זַאך װָאס גיט אונדז ּכוח 

. ביז די סּפַאזמע איז ֿפַארבײַ , ֿפון אים דעם קָאכער גענומעןהָאבן מיר אױף גיך  קָארטשעסמיט 
בַײ אים איז געװען גָאר ; עסגעװען שױדערלעך צו בַאטרַאכטן בירדיס קָארטשָאֿפט מָאל איז 'ס

סּפעציעל בַײ נַאכט אינעם , איך הָאב ָאֿפט געליטן ֿפון ברענעניש. ערגער װי בַײ ביל ָאדער מיר
װי ַא נַאר הָאב איך . איז דָאס מסּתמא די סיבה, גרױסן מָאס ֿפעטסמיר ֿפלעגן עסן ַא ; זַאק

הָאט , װען ביל הָאט זיך דערװּוסט, שּפעטער. גָארנישט ניט געזָאגט װעגן דעם ַא לַאנגע װַײלע
  .ער ַאלץ צו רעכטס געמַאכט מיטן מעדיצינישן שײדל

װָאס איז ַא גיבורישער  –וֿפן ַאזױ גער –בירדי הָאט ָאנגעצונדן דָאס ליכט ַאלע אינדערֿפרי 
איז דָאס , נעם איך ָאן, טײלװַײז. נָאר אױף זײקוקט ֿפַײכט ַאז מע װערן די שװעבעלעך . עסק

, טײלװַײז דורך דעם; װַײל מע ברענגט זײ ַארַײן ֿפון דרױסן אינעם לֿפי־ערך װַארעמען געצעלט
ֿפט מָאל מוז מען ּפרּוװן ֿפיר ָא. װָאס מע שטעקט די קעסטלעך ַאװעק אין די קלײדער־קעשענעס
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די טעמּפערַאטור ֿפון די קעסטלעך און . ָאןזיך ָאדער ֿפינף קעסטלעך אײדער ַא שװעבעלע רַײבט 
און דער קלענסטער ָאנריר ֿפונעם , שװעבעלעך איז געװען אֿפשר ַא הונדערט גרַאד ֿפרָאסט

קען מען קױם , טרָאגט קוליקלעךאױב מע . ֿפריראַײנַאן  ברענגטֿפלײש  ןנַאקעט ֿפןאױ מעטַאל
. בֿפרט װַײל די ֿפינגערשּפיצן זַײנען שױן זײער ֿפַארהַארטעװעט –קריגן ַאבי װָאס ַא געֿפיל 

נָאך ערגער , ָאנצוצינדן דָאס ערשטע ליכט אין דער ֿפרי איז געװען ַא ברוטַאל קַאלטער עסק
ביל . געקומען די צַײט זיך אױֿפצוכַאּפןאיז סוף־ּכל־סוף 'ַאז ס, ַאז מע מוז זַײן זיכער, געמַאכט

  .ַאז מיר דַארֿפן בלַײבן אין די זעק זיבן שעה ַא נַאכט, הָאט ֿפעסט געהַאלטן

עס װַײל , ן ָאן ַאן ַאנדערן לױט יענעמס אײגענער ָאּפשַאצונגעציװיליזַאציע נעמט מדער אין 
אֿפשר ַאֿפילו זײער װײניק , ניק צַײטאון ַאזױ װײ, זיך צו בַאהַאלטןזַײנען דָא ַאזױ ֿפיל אוֿפנים 

ָאט די צװײ מענטשן הָאבן דורכגעמַאכט די . גָאר ֿפַארקערט אױף דרום. ֿפַארשטַאנד
. שּפעטער הָאבן זײ דורכגעמַאכט די ּפָאלוס־נסיעה און געשטָארבן; װינטער־נסיעה און געלעבט

די װערטער ַארױסצוזָאגן װי גוט איז ֿפעלן מיר עס . רײן, גלַאנציק, גָאלע, זײ זַײנען געװען גָאלד
  .געװען זײער חֿברשַאֿפט

אין זײער ֿפינצטערער , מײן איך, די ערגסטע, קומענדיקעדורך די ַאלע טעג און די 
איז קײן אײנציק בײז , װָאס מע הָאט ַא מָאל איבערגעלעבט און געבליבן לעבן, שטרענגקײט

ַאזױ זיכער , װען מיר זַײנען זיכער, שּפעטער. לערָאדער כַאּפיק װָארט ניט ַארױס ֿפון זײערע מַײ
, און װי װַײט איך קען דערקענען, זַײנען זײ געװען מונטערע, ַאז מיר װעלן שטַארבן, װי מיגלעך

אױך זַײנען זײ קײן מָאל ניט . זַײנען זײערע לידער און ֿפרײלעכע װערטער גָאר ניט ּכלומרשטיק
װָאס ָאֿפט מָאל , איז ַא שָאדעס . יך װי מיגלעך אין נױטֿפַאלןכָאטש ּתמיד ַאזױ ג, געװען צעטומלט

  .בלַײבן, װײניקער װערט, בעת ַאנדערע, גײען אױס ַאזעלכע מענטשן ֿפריִער

װָאס שרַײבן װעגן ּפָאלַאר־עקסּפעדיציעס גלַײך װי די , זַײנען ֿפַארַאן ַאזעלכע מחבריםעס 
װָאס װעט , אױף ַאן עולם, דַאכט זיך מיר, סומךזיך  זײ זַײנען. גַאנצע זַאך קומט ָאן גָאר גרינג

, מיר װײסן שױן ֿפון די גרױלן װָאס ער הָאט אױסגעהַאלטן! ַאזַא גוטער־ברודער איז ער", זָאגן
." ער מַאכט ֿפון די ַאלע שװעריקײטן און ָאּפקומענישןװָאס ָאבער זעט נָאר די קלײניקײטן 

איז נוציק ּפרּוװן מַאכן ַא גרױסן 'איך װײס ניט צי ס. ַארקערטַאנדערע הָאבן דָאס געמַאכט גַאנץ ֿפ
. װי ֿפוֿפציק גרַאד ֿפרָאסט -°18רושם אױף ַאן אומװיסנדיקן לײענער צו בַאשרַײבן ַא קעלט ֿפון 

ַאז דָאס איז געװען עּפעס ַאנדערש , איך מַאך ניט קײן ָאנשטעל. ץאיך װיל טָאן ניט דָאס ניט יענ
צו געדענקען דורך די מעלות ֿפון , ַאֿפילו אַײנגענעם, נישקשה געמַאכט, נסיעה ֿפון ַא גרױלעכער

װיל איך דָאס  אין דער זעלבער רגע. װָאס זַײנען אױף יענער װעלט, די צװײ בַאלײטערס מַײנע
דער לײענער דַארף ניט הָאבן קײן ; איז ַאזש געװען'װי ס װי מער אימהדיקַאלץ בַאשרַײבן 

  .ַײב איבערַאז איך טר, מורא

נָאר אין דער , - °65טן יולי איז די טעמּפערַאטור ַארָאּפ ביז 3נַאכט ֿפון  עראין משך ֿפון ד
מיט ) מיר הָאבן זיך באמת אױֿפגעכַאּפט ָאט דעם אינדערֿפרי(עװַאכט אױֿפגֿפרי הָאבן מיר 

ון אֿפשר ֿפוֿפצן מיט ַא װינט ֿפ - °27איז די טעמּפערַאטור געװען נָאר . גרױסער ֿפַארלַײכטערונג
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הָאט געדױערט נָאר עטלעכע שעה און מיר הָאבן 'ס. שנײ ֿפַאלנדיקןמַײל ַא שעה און ּכסדרדיק 
, געגנט װּו מיר ליגן ןװינטיקָאנמוז בלָאזן ַא גװַאלדיקע זַאװערוכע מחוץ דעם 'ַאז ס, געװּוסט
און , װערן דורך און דורך צעגַאנגען, זיך ָאּפרוען, הָאט אונדז געגעבן צַײט צו שלָאֿפןעס ָאבער 

בַײ מיר על־ּכל־ּפנים איז די עּפעס ַא זַאװערוכע . אינעװײניק אין די שלָאֿפזעק, און װַארעם, נַאס
ן װָאס ַא ַאז דָאס געצַײג װעט זַײ, כָאטש מיר ַאלע הָאבן געװּוסט, ֿפַארלַײכטערונגגעװען גָאר 

במשך ֿפון דעם . אוממיגלעך װַײטער צו גײן ַאנץג. זיך צוריק קערטמָאל ערגער װען די קעלט 
  .-°54אױף מָארגן בַײ נַאכט ביז , - °44טָאג איז די טעמּפערַאטור ַארָאּפגעֿפַאלן ביז 

טן 5דעם (דער װײכער נַײ געֿפַאלענער שנײ הָאט געמַאכט דעם אױבנאױף אױף מָארגן 
, און געשלעּפט ַאכט שעה, װי געװײנטלעך, מיר הָאבן איבערגעטרָאגן. ּכמעט אוממיגלעך) וליי

, -°61און  -°55די טעמּפערַאטור איז געװען צװישן . מַײלן 1½ָאבער מיר זַײנען ֿפָארױס נָאר 
ז אי'ס. מיט ַא ּפַארַאליזירנדיקער װירקונג, איז געװען אױף ַא װַײלע ַא היּפש װינטלעס און 

. 47נותֿבמיט ַא װערטיקַאלן שטרַאל און ֿפַאלשע ל, קרַײזַארום דער לֿבנה ַא גרױסער ליכט געװען
ַאז מיר הײבן זיך ַארױף אױף דעם לַאנגן שנײ־קַאּפ װָאס בַאצײכנט דעם , מיר הָאבן געהָאֿפט

; - °70, קבַײם ֿפרישטי; -°75די נַאכט איז די טעמּפערַאטור געװען . ָאנהײב ֿפון בַארג טערָאר
דער דָאזיקער טָאג לעבט נָאך אין זּכרון װי דער טָאג װען איך הָאב זיך . -°77ּכמעט , מיטָאגצַײט
װָאס בַאוערס הָאט , דער טערמָאמעטער. ַאז דָאס שלָאגן רעקָארדן טױג אױף ּכּפרות, דערװּוסט

 109½ װָאס איז, - °77.5 בַאװיזן טהָא, נָאך מיטָאג 5:51מיט אים ַא מַאך געטָאן נָאכן ָאנבַײסן 
ַאזױ קַאלט װי מע װָאלט געװָאלט איבערלעבן אין , דַאכט זיך מיר, און װָאס איז, גרַאד ֿפרָאסט

די נידעריקסטע טעמּפערַאטור רעקָארדירט . ַײזיקטע ּכלים און קלײדעראֿפינצטערניש און ֿפַאר
און אין יענע צַײטן איז ֿפערצן ,  א׳-°67.7ֿפרילינג־נסיעה ּפַארטיע איז געװען  ַאנטדעקונגֿפון ַאן 

און דעמָאלט איז , טעג געװען ַא לַאנגע צַײט ֿפַאר ַא ּפַארטיע ֿפרילינגצַײט צו זַײן ַאװעק שליטלען
ָאט איז שױן געװען אונדזער צענטער טָאג אין װעג און מיר הָאבן זיך . געװען אין העלן טָאג

  .אױף זעקס װָאכן געריכט

געברענט בעת ֿפעסט דָאס נַאקעטע ליכט הָאט . בַאגַאנגען ָאן װינטזיך נען מיר צום גליק זַײ
ָאבער װער עס רירט ָאן ַא , מיר טָאּפטשען זיך צוריק אין די טריט צו קריגן דעם צװײטן שליטן

דָאס . רןקעטע ֿפינגער װערט ָאּפגעֿפרױנַאשטיקל מעטַאל אױף ַא ברָאכטײל סעקונדע מיט 
צו טשעּפען ; שנָאלן איבער דעם ָאנגעלָאדענעם שליטן איז געװען שװערדי רימענֿפַארֿפעסטיקן 

װי ַאזױ . בלעכל נָאך ערגערדעם ּפרימוס ָאדער נַאֿפט, לעֿפלדעם קָאכער ָאדער קוֿפלען ָאדער 
נָאר די , װײס איך ניט, בַאוערס הָאט געקענט ַארבעטן מיט די מעטעָארָאלָאגישע ּכלים

ָאבער בַאלד װי מע ָאטעמט נָאענט צו ַא . לָאגהעֿפט איז בשלמות געמַאכט מעטעָארָאלָאגישע
בױגן ּפַאּפיר איז דָאס געװָארן גַאנץ בַאדעקט מיט ַא הַײטל אַײז װָאס דורך אים װָאלט ניט 

הָאבן צו טָאן מיט שטריק איז ּתמיד געװען קַאלט און אין ָאט די זײער . סן ַא בלַײערבַײדורכ

                                                 
איז אױֿפגעהיט געװָארן ֿפון דער  1876טן מַארץ 4דעם  H.M.S. Alertבַײ די װינטער־קװַארטיר ֿפון  -°77ַא טערמָאמעטער װָאס הָאט בַאװיזן   א׳ 

  ]ה"ד, װינט און נעץֿפון [איך װײס ניט אױב מע הָאט אים ֿפַארשטעלט . קיניגלעכער געָאגרַאֿפישער געזעלשַאֿפט
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צובינדן אונדזערע געשּפַאנען צו דעם . ערַאטורן ַא מוראדיקע קַאלטע ַארבעטנידעריקע טעמּפ
צובינדן די שלָאֿפזעק אין דער , ָאּפבינדן בַײם סוף סטַאדיע, װָאס מיר הַאלטן בַײם שלעּפן, שליטן

זַײנען זײ ַאלע , ֿפַארֿפעסטיקן דעם קָאכער אױֿפן אײבערל ֿפונעם אינסטרומענט־קַאסטן, ֿפרי
װָאס זַײנען געװָארן , נָאר גָאר ערגער זַײנען געװען די קלענערע שנירלעך, שלעכט געװען

, װָאכנדיקן עסזַאק עםצװישן די ערגסטע איז דָאס שנירל װָאס בינדט ַארום ד. שּפַאגַאט ֿפון אַײז
און ּפוטער זַײנען געװען , טײ, ע זעקלעך ֿפון ּפעמיקַאןסטאון די שנירלעך ַארום די אינעװײניק

איז 'ָאבער דער אמתער טַײװל איז געװען די שנירלעך ֿפון דער געצעלט־טיר׃ ס. נָאך דינער
אױב מע הָאט געדַארֿפט ַארױסגײן . נָאר מע הָאט געמוזט דָאס ֿפעסט צובינדן, געװען װי דרָאט

געדַארֿפט  ןהָאט מע, 48ֿפונעם געצעלט במשך ֿפון די זיבן שעה ֿפַארברַאכט אין די שלָאֿפזעק
, און דערנָאך זיך װידער צעגײן אין זַאק ַארַײן, ובינדן ַא שנירל ַאזױ שטַײף װי ַא קָאטשערעצ

נַאֿפט איז געװען סּפעציעל געמַאכט מיט ַא  ערד. דער זַאק גיך געװָארן הַארט װי ַא ברעט
איז ס ע; ּפונקט ּפַאסיק אױף נידעריקע טעמּפערַאטורן און איז געװָארן נָאר ַא ביסל מילכיקנברע

  .געװען זײער שװער ברעכן סקַאבקעס ֿפונעם ּפוטער

ַאז עס הָאט , ן איך מַאך ניט קײן ָאנשטעלאו, - °75.8די טעמּפערַאטור די נַאכט איז געװען 
אַײז נידעריקער ֿפון  עיגוליםַאז דַאנטע איז געװען גערעכט צו שטעלן די , אַײנגערעדטמיך ניט 

ָאבער . זיבן שעה געלעגןמיד ּתאון , ֿפונדעסטװעגן הָאבן מיר ַא מָאל געשלָאֿפן. ֿפַײערעיגולים די 
און יעדעס מָאל הָאבן מיר , צי מיר זָאלן זיך צוריקקערן, און װידער הָאט ביל אונדז געֿפרעגט

 גַאנץאיז ניטָא קײן זַאך װָאס װָאלט מיר בעסער געֿפעלן׃ איך בין 'ס נָאר. נײןַאז געענטֿפערט 
דעם טָאג זַײנען מיר . ַאז דָאס חלומען ֿפון קַאּפ־קרָאזיער איז דער גרעסטער טירוף, געװען זיכער

מיט דער געװײנטלעכער , מַײלן דורך דער שטרענגסטער טירחה 1½ֿפָארױס 
מַײלן  67און קַאּפ־קרָאזיער איז  –ן גָאר ַא גוטער מַארש דָאס איז געװע. ַאריבערטרָאג־ַארבעט

  !ֿפון קַאּפ־עװַאנס

ניט אײן מָאל אין מַײן קורצן לעבן הָאב איך מהדר געװען דעם װערט ֿפון ַא מענטש װָאס 
מיר הָאבן ניט . זיכערקײט׃ ער טוט אױף אוממיגלעכקײטן דיקעער זעט ניט די קלָארע ׂשכל

װען , מיר הָאבן ַארומגערעדט די קומעדיקע שטײן־ּתקוֿפה; נקען אונדזערעגערעדט ֿפון די געדַא
ברענען , מיר װעלן בױען ַא הײמישע װַארעמע כַאלוּפע אױף די שיּפועים ֿפון בַארג טערָאר

. אַײנמַאכן קלײנע קײסערלעך אין מיטן װַארעמקײט און טרוקנקײט, ּפענגװין־טרָאן אינעם אױװן
ניט געֿפינען קײן  װעלןַאז מיר , קלוגע מענטשן און ַאװדאי געװּוסט מיר זַײנען געװען גָאר

אין , התמדהמיט שטילער , ֿפונדעסטװעגן. איז נַארישקײט װַײטער צו גײן'ַאז ס, ּפענגװינען
איך הָאב ּפשוט . הָאבן די צװײ געֿפירט װַײטער, שיִער ניט צערטלעך, ֿפולקומער ֿפרַײנדשַאֿפט

  .טגעטָאן װָאס מע הײס

װערט דָאס ָאבער צו , און שלָאֿפן רעגולער, עסן, ַאז מע זָאל ַארבעטן, איז ָאנגעלײגטעס 
ַאז מיר קענען ניט , ערשט איצט הָאבן מיר זיך דערװּוסט. ָאֿפט ֿפַארגעסן בַײם שליטלען

ַארַײנּפַאקן ַאכט שעה מַארשירן מיט זיבן שעה אין די שלָאֿפזעק אין אײן מעת־לעת׃ די 
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הָאבן מיר . ַאזױ איז דער מצבֿ , שטעלטע לַאגער־ַארבעט געדױערט מער װי נַײן שעהאַײנגע
איז , דערֿפַאר אױֿפגעהערט לײגן ַאכט אױף דעם גָאר געדוכטן אונטערשײד צװישן נַאכט און טָאג

די . אין װעג ַארַײןטן יולי אײדער מיר זַײנען 7דעם , געװען ערשט הַאלבער טָאג ֿפרַײטיק
געװײנטלעך הָאבן מיר געהַאט ; מיט ַא געדיכטן װַײסן טומַאן, -°68ר איז געװען טעמּפערַאטו

ַא זײגער נָאך  10הָאבן מיר זיך געלַאגערט , נָאר דעם אומבַאשטימטסטן בַאגריף װּו מיר זַײנען
ַאנשטָאט ! ָאבער ַארָאּפ ַא שטײן ֿפון הַארצן. מַײלן אױֿפן חשבון ֿפונעם טָאג 1¾מיט , מיטָאג

איז געװען גרינגער זיך צו 'ס; הָאבן אונדזערע הערצער געקלַאּפט נַאטירלעכער, טערן זיךמַא
און די ֿפיס הָאבן ניט , הָאבן מיר געהַאט נָאך ַא ביסל חוש־המישוש אין די הענט, לַאגערן

אױב , נו. "-°55איז געװען נָאר 'בירדי הָאט געמַאכט מיט דעם טערמָאמעטער און ס. געשלָאֿפן
װָאלטן , גרַאד ֿפרָאסט קען זַײן ַאן אומגעהַײערע ֿפַארלַײכטערונג 87ַאז בלױז , זָאגן מענטשן מיר

איז ַאלץ אײנס 'ָאבער ס, אֿפשר גלײבט איר ניט. געדענקט איך זָאגן" ,זײ אונדז ּפשוט ניט גלײבן
אױֿפטָאן  איז עּפעס גַאנץ גוט נָאך ַאלעמען אין דעם'ס"הָאב איך געשריבן יענע נַאכט׃ ; אמת

  .איר זעט ,ֿפַארבעסערט זיךעס ." עּפעס װָאס מע הָאט קײן מָאל ֿפריִער ניט געטָאן

שװער  עס איז, בַײם סוף מַארש זַײנען זײ צעשלָאגן. די הערצער הָאבן גַאלַאנט געַארבעט
טײל ֿפון  און װילסָאן ַא מירבַײ  רוֿב טעג ֿפרירט ָאּפ'ס. אין די ענדגלידערֿפַאר זײ ּפָאמּפען בלוט 

  .די הערצער קלַאּפן לֿפי־ערך ּפַאמעלעך און שװַאך, דַאכט זיך מיר, בַײם לַאגערן. די ֿפיס

הײס , טײ בַײם ָאנבַײסן –צו טָאן ביז מע הָאט צוגעגרײט ַא הײס געטרַאנק װָאס  גָארנישט
; ּפעולה װּונדערלעךמיר הָאבן ָאנגעהױבן טרינקען איז די די מינוט . װַאסער בַײ דער װעטשערע

דָאס . װי מע לײגט ַאװעק ַא װַארעמֿפלַאש לעבן הַארצן, זָאגט װילסָאן, איז געװען'ס
זײער גיך און שטַארק און מע ֿפילט װי די װַארעמקײט שּפרײט זיך  טהַארץ־קלַאּפעניש װער

אין צװײ און  געשניטן(די װיקלשנורן  –דערנָאך טוט מען אױס דָאס שוכװַארג . ַארױס און ַארָאּפ
און צװײ ּפָאר װָאלענע , 50הָאר־זָאקן, סענעגרָאז, 49ֿפינעסקאָ , )געװיקלט ַארום די הױזן אונטן

ֿפריר טוט ניט אַײנַאן  –ַאז מע ֿפרײט זיך , רטלט מען די ֿפיס און ּפרּוװט גלײבןעדערנָאך צ. זָאקן
ן נָאך שּפעטער שטיקלעך או, שּפעטער קומען די ּפוכירן. קײן װײ ביז ער הײבט ָאן צו צעגײן

  .טױטע הױט

ַאז צװײ מָאל איז סקָאט געהַאט געגַאנגען , װַײזט זיך אױס'ס. ביל איז געװען בַאזָארגט
און , געּפרּוװט אים אַײנרעדן ער זָאל ניט גײן, שּפַאצירן מיט אים דעם ֿפריִערדיקן װינטער

לע צוריקברענגען בשלום׃ מיר זַײנען ַאז ער װעט אונדז ַא, געװען מסּכים לסוף נָאר מיטן ּתנַאי
װען , און שּפעטער, ביל הָאט געהַאט גרױסן דרך־ארץ ֿפַאר סקָאט. ַאלע ֿפַאר דער דרום־נסיעה

װען מיר קריכן אױף גלַײכע , צוריקקערן ַאהײם איבערן בַאריערזיך מיר הַאלטן בַײם ּפרּוװן 
ַאֿפילו , יכט הינטן בַײם קַאּפ־קרָאזיעראיז ער געװען להוט ניט צו ֿפַארלָאזן קײן אױסר, װענט

און װָאס ַא סך מער ֿפון דעם , װָאס קומט אונדז גָאר ניט צו קײן ניץ, דָאס װיסנשַאֿפטלעך געצַײג
אױב איך װָאלט , סקָאט װעט מיר קײן מָאל ניט מוחל זַײן. "בלַײבט נָאך ַאלץ בַײ דער הַײזקע

און ַא ּפַארטיע װָאס , ַא גוטער שליטלען־ּפרינציּפ .הָאט ער געזָאגט" ,לָאזןאיבערעּפעס דָא 
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איז , מע זָאל דָאס שּפעטער קריגן, לָאזט ַא טײל ֿפון דער לַאסטאיבערָאדער , ֿפָאלגט אים ניט
  .ָאבער מע קען אױך איבערכַאּפן די מָאס מיט דעם דָאזיקן ּפרינציּפ; זעלטן ַא גוטע

ַאז ער בעט , ער ֿפלעגט זָאגן. ת ֿפַאר אונדז בײדעאון ביל טרָאגט איצט שטַארק דָאס ַאחריו
 דערֿפַאר װָאס. װָאלט זַײן ַאזױ שלעכט װי דָאס'ָאבער ער הָאט קײן מָאל ניט געחלומט ס, מחילה

ַא ֿפירער . הָאט ער זיך געֿפילט שולדיק ֿפַאר אונדזערע צרות ,ער הָאט אונדז אַײנגעלַאדן קומען
מיט ; מיט גוטע מענטשן, מענטשן קריגט גָאר בעסערע ּפעולות נעזַײמיט ַאזַא געֿפיל ֿפַאר 

װעלן זײ ּפרּוװן אױסניצן דָאס װָאס זײ הַאלטן ֿפַאר , שלעכטע ָאדער ַאֿפילו נישקשהדיקע
  .װײכקײט

  .-°59טן יולי איז געװען 7די טעמּפערַאטור בַײ נַאכט דעם 

אֿפשר קומען מיר שױן צום סוף ֿפון  ַאז, טן יולי הָאבן מיר געֿפונען דעם ערשטן סימן8 דעם
נָאר ֿפון ; דָאס שלעּפן איז געװען שרעקלעך שװער. ֿפַײל־װָארצלדיקן שנײ, שיטיקן, דעם װײכן

צַײט צו צַײט הָאבן די ֿפינעסקָא דורכגעשטָאכן דורך ַא דינע סקָארע אײדער זײ זינקען טיף 
ַײט צו צַײט זַײנען די ֿפיס געקומען אױף ַא און ֿפון צ, דָאס הָאט בַאטַײט ַא שטיקל װינט. ַארַײן

ַארומגערינגלט מיט ַא נעּפל  געװען מיר זַײנען. הַארטן גליטשיקן שטח אונטער דעם װײכן שנײ
דָאס קערעװען איז . און װַײט אױבן שַײנט די לֿבנה אױף זַײן דַאך, װָאס ער גײט אונדז נָאך

ֿפון דער שװערסטער ַארבעט הָאט געברַאכט  און ֿפיר שעה, געװען ַאזױ שװער װי דָאס שלעּפן
און די  –מַײלן אין דער ֿפרי און דרַײ שעה מער נָאך מיטָאג נָאך אײן מַײל  1¼בלױז 

  !שרעקלעך –מיט ַא װינטל  - °57טעמּפערַאטור איז געװען 

מיט ַא געדיכטן טומַאן׃ װען מיר , ֿפרי אין דער ֿפרי אױף מָארגן הָאט ָאנגעהױבן ַא שנײ
נָאך די געװײנטלעכע ֿפיר . גָארנישט ניט זען ַאבי װּו מע קוקט ן זיך אױֿפגעכַאּפט קען מעןבהָא

װעט זַײן אוממיגלעך 'ַאז ס, שעה אין דער ֿפרי זיך צוגרײטן ֿפַארן ָאּפֿפָאר הָאבן מיר ָאּפגערעדט
ק צום צװײטן מיר װָאלטן קײן מָאל ניט געקענט געֿפינען דעם װעג צורי װָארן, ַאריבערצוטרָאגן

און איך מײן ַאז , װָאס מיר הָאבן געקענט שלעּפן די צװײ שליטנס אין אײנעם, ַא מחיה. שליטן
  .- °36װָאס הָאט זיך ֿפַארהעכערט ביז , דָאס איז צוליב דער טעמּפערַאטור

, ֿפערטער טָאג טומַאן ֿפַאר ַא צולָאג צו דעם געװײנטלעכן ֿפינצטערניש ערדָאס איז געװען ד
דָאס װָאלט געװען . ַאז ַאװדאי דערנענטערן מיר זיך צו דער יבשה, און מיר הָאבן געװּוסט

װָאס ֿפון ים און דער טומַאן איז דָא מסּתמא צוליב דער ֿפַײכטער װַארעמער לוֿפט , טערָאר־שּפיץ
ַאז דָא שװימט דער , װָארן מע נעמט ָאן, ־שּפַאלטן און שּפַארעסדריקורך די הײבט זיך אױף ד

  .בַאריער אױֿפן װַאסער

, װעלן נעמען אױף דעם גרױסן אַײז־בַאריער אין אײנעם ַא שטילן ָאװנטאַײך איך װָאלט 
אַײך בַאװַײזן די הַארבסט־צוֿפַארבן אױף , װען די זון הַאלט אין גײן נידעריק אין מיטן נַאכט

ַא גוטער טָאג מַארשירן , ַא לעצטער קוק ַארום אײדער מע לײגט זיך ַאװעק שלָאֿפן. רָאס־אינדזל
דער הײמישער רוח , מע זָאל זַײן צוֿפרידן, ֿפַײנער ֿפעטער ּפעמיקַאן געגעסןגענוג , געמַאכט
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. ַאן אַײנגענעם געֿפיל ֿפון װײכן ּפעלץ און דעם טיֿפן קומעדיקן שלָאף, טַאבַאק ֿפונעם געצעלט
, בַײ ערעבוס אױף מערבֿ ; און די ַאלע װײכסטע ֿפַארבן װָאס גָאט הָאט געשַאֿפן ליגן אינעם שנײ

ניט ַאזױ , און בַײ טערָאר אױף מיזרח; ער װינט הָאט קױם געקענט רירן זַײן װָאלקן רױךװּו ד
  .װי ֿפרידלעך און געהױבן איז דָאס ַאלץ. רעגולער אין ֿפָארעםמער און , הױך

 םָאט דָאס הָאט איר געמעגט זען מיט ֿפיר חדשים צוריק אױב איר װָאלט געװען אױף דע
איז געװען ַא , אױף מיזרח ֿפון דער יבשה, בַײם עקסטן רעכטס, יקגָאר נידער. ּפלײןבַאריער־

דָאס איז דער ; װָאס קוקט זיך אונטער ֿפון די גרױסע שנײ־זַאװײען, שװַארצער שמיר שטײן
דער קױּפ אױסזעענדיק , און נָאענט דערצו זַײנען געװען די סקַאלעס ֿפון קַאּפ־קרָאזיער, קױּפ

, כָאטש זײ זַײנען ַאכט הונדערט ֿפיס אין דער הײך, ניט צו דערזען זײער נידעריק און די סקַאלעס
  .ַא שטָאציקער ּתהום װָאס ֿפַאלט ַארָאּפ אין ים ַארַײן

װָאס שּפרײט זיך ֿפיר , איז דָא בַײ קַאּפ־קרָאזיער װּו דער קַאנט ֿפונעם בַאריערעס 
דער . טרעֿפט זיך מיט דער יבשה, ֿפיס אין דער הײך 200ביז  אַײזסקַאלעהונדערט מַײלן װי ַאן 

. ַא מַײל ַא יָאר װיאױף ָאט דער יבשה מיט ַא גיכקײט ֿפון ניט װײניקער  זיך בַאריער שטױסט
קקַאמען װָאס יזַײנען דָא דרעס . ֿפָארשטעלן דעם כַאָאס װָאס ער קױּפט ָאן זיך אֿפשר קענט איר

די ערגסטע זַײנען בַײ . עַאקערט ֿפעלדאין ֿפַארגלַײך מיט זײ זַײנען די ים־כװַאליעס װי ַא ג
, ָאבער זײ ציִען זיך לענג־אױס די דרומדיקע שיּפועים ֿפון בַארג טערָאר, קַאּפ־קרָאזיער ַאלײן

און די שטערונג ֿפון קַאּפ־קרָאזיער קען מען זען בַײם װינקל־לַאגער , ּפַארַאלעל מיט דער יבשה
די שּפַארעס װָאס מיר ֿפלעגן זײ געֿפינען און די  אין, ֿפערציק מַײל צוריק אױֿפן בַאריער ַא

  .טײלמָאליקע קַאמען װָאס מיר הָאבן געדַארֿפט ַאריבערגײן

עקסּפעדיציע הָאט דער ָאנדריק געֿפורעמט ַא קלײנע בוכטע ַאנטדעקונג־אין די טעג ֿפון דער 
ַארֿפרױרן אין דער און אױֿפן ים־אַײז ֿפ, ּפונקט װּו עס שטױסט זיך ָאן אין קַאּפ־קרָאזיער

געֿפונען דעם אײנציקן נעסט־שטח ֿפון  ַאנטדעקונגדָאזיקער בוכטע הָאבן די לַײט ֿפון דער 
, דָאס אַײז דָא װערט ניט ַאװעקגעבלָאזן ֿפון די זַאװערוכעס. דערזען ַא מָאלקײסער־ּפענגװינען 

ר ָאֿפענע שּפַארונעס זַײנען ּתמיד און ָאֿפן װַאסער ָאדע, װָאס רַאמען ָאּפ דָאס אַײז ֿפונעם רָאס־ים
צו קריגן  געלעגנהײט ַאָאט דָאס שטעלט צו די קײסָארים ַאן ָארט ֿפַארן לײגן אײער און . נָאענט

און , ם קױּפדע ר הָאבן מיר געדַארֿפט געֿפינען ַא װעג ּפַאזע דעם ָאנדריק ביז צוֿפַאדער. עסן
ַאלץ און מיר הָאבן . דעם ָאנדריק ביז צו דער בוכטע ֿפון די קײסָארים דורךדערנָאך דורכדרינגען 

  .ֿפינצטערניש נעםגעדַארֿפט טָאן אי

איז קַארג צװַאנציק מַײל ֿפון , װָאס מיר קומען צו צו אים אין דעם טומַאן, טערָאר־שּפיץ
מע . ן דעם בַאריערװָאס שטױסט זיך ָאן אי, און ענדיקט זיך אין ַא לַאנגער שנײ־צונג, דעם קױּפ

און װילסָאן הָאט , אין העלן טָאג, טעג ַאנטדעקונגאיז ָאֿפט מָאל געגַאנגען דורך דַאנען אין די 
גײט ַארום צװישן דעם בַארג און די  װָאס, געװּוסט ֿפון ַאן ענגער סטעשקע ָאן שום שּפַארעס

און גַאנץ , קָארידָאר בַײ טָאג איז אײן זַאך צו גײן לענג־אױס ַא'נָאר ס. קקַאמען ּפַארַאלעלידר
זַײנען ניטָא קײן װענט צו ֿפַארריכטן דעם 'בֿפרט װען ס, ַאנדערש ּפרּוװן ַאזױ צו טָאן בַײ נַאכט



  די װינטער־נסיעה

22 
 

און , סַײ װי סַײ מוז טערָאר־שּפיץ זַײן ערגעץ נָאענט צו אונדז איצט. נָאר שּפַארעס –גַאנג 
װָאס איז דער , ניט בַאריער ניט בַארג, שנײ אומקלָאר ֿפַאר אונדז איז געװען ָאט דער ּפַאס

  .אײנציקער װעג ֿפָארױס

װיֿפל , ץאיצט װָאס די אױגן זַײנען מער־װײניקער ָאן ַא נו, מיר הָאבן ָאנגעהױבן ֿפַארשטײן
די ּפעולה ֿפון גײן אין ֿפינעסקָא איז גָאר װי גײן אין . טָאן מיט די ֿפיס און די אױערן קענעןמיר 

ַאזױ . חוש־המישוש װָאס מע קריגט נָאר ֿפון נַאקעטע ֿפיס ַאזַאן מע בַאקומט או, הענטשקעס
װָאס , סַאלע סקָארע, אין אײבערֿפלַאך סהָאבן מיר געקענט דערֿפילן ַאלע קלײנע װַאריַאציע

און בַאלד . ַאלע ֿפַארהַארטעװעטע שטחים אונטערן װײכן שנײ, די ֿפיס דורך דורך זײ שלָאגן זיך
ָאנגעהױבן זיך ֿפַארלָאזן װָאס װַײטער אױֿפן קלַאנג ֿפון די טריט צו בַאװַײזן צי מיר הָאבן מיר 

ֿפון איצט ָאן זַײנען מיר ּכסדר געקרָאכן צװישן . זַײנען אױף שּפַארעס צי אױף הַארטער ערד
ך אױ, װען מע קען זײ גרינג אױסמַײדן, ֿפַײנט אין מיטן העלן טָאגשטַארק איך הָאב זײ . שּפַארעס

, װּו זײ ֿפירן, קען מען על־ּכל־ּפנים זען װּו די זַײטן זַײנען, דעמָאלט ַאז מע ֿפַאלט ַארַײן אין זײ
װען אַײערע בַאלײטערס קענען אױסטרַאכטן עּפעס ; און װי ַאזױ צו דרַאּפען זיך ַארױס

װָאס איז דער ; װָאס צו אים זַײט איר נָאך ַאלץ ֿפַארבונדן מיטן געשּפַאן, ָאּפצושטעלן דעם שליטן
הענגט ַארָאּפ ֿפוֿפצן  אירַאז , װי ַאזױ; זיכערסטער אוֿפן ֿפַארן הַאלטן דעם שליטן בַײם ָאּפשטעל

 ען אַײך ַארױס נָאך ַא מָאל אױף דערצו ַארבעטן ֿפון אױבן ּכדי צו ציִ , ֿפוס ַארַײן אין ַא שּפַאלט
ַאֿפילו בַײ . ר בּכלל עּפעס װי קלײדעראון דעמָאלט זַײנען געװען אונדזערע קלײדע. אײבערֿפלַאך

צי איר , קזַײנען שּפַארעס רציחהדי, ָאן װינט, װַארעמקײט, אידעַאלע צושטַאנדן ֿפון גוטער ליכט
קײן מָאל ניט װיסנדיק װען איר , אײבערֿפלַאך שלעּפט איבער ַא גלַײכער און גלַאטער שנײיִקער

ּכדי צו , און שליטן ַאלּפינשטריקאיר יָאגט זיך נָאך דעם  צי, װעט ַארָאּפֿפַאלן אין ַא גרוב ָאן דנאָ 
די ַא מָאל צו חלום  קומען מיראיצט . העלֿפן ַא בַאלײטער װָאס איז ֿפַארשװּונדן געװָארן

װען , און אין ערגעץ ַאנדערש 51שלעכטע טעג װָאס מיר הָאבן געהַאט אױף דעם בירדמָאר
 ַא סךגעהַאנגען ֿפון דער ֿפולער לענג געשּפַאן , רטשעּפעטזיך ֿפַא, מענטשן זַײנען ַארָאּפגעֿפַאלן

ט מיר אױף דעם בירדמָאר איז אײנער ַארָאּפ אײן מָאל יבַײ דעם זעלבן שליטן מ. מָאל אין ַא שעה
און שטענדיק הָאט . מינוט 25און ַא צװײטער ַאכט מָאל ביזן עק געשּפַאן אין , מיטן קָאּפ ַארָאּפ

טעג זַײנען  יענעָאבער . קומט דער דריגע'געשּפַאן װעט הַאלטן װען ס מען געדאגהט צי דער
לַאקעטקע אין ֿפַארגלַײך מיט אונדזערע טעג ֿפון בלענדעניש מיט די  געװען װי ַא זונטיק־שולע

  .קײסער־ּפענגװינען צװישן די שּפַארעס ֿפון קַאּפ־קרָאזיער

אױב מיר . מצֿב ֿפון די קלײדער דעם צוליבדי צרות זַײנען שטַארק ֿפַארגרעסערט געװָארן 
 װָאלטן געװען ָאנגעטָאן אין בלַײ װָאלטן מיר גרינגער געקענט בַאװעגן די ָארעמס און קַארקעס

מײן איך , אױב דער זעלביקער סכום אַײז הָאט זיך ֿפַארשּפרײט אױף די ֿפיס. װי איצט און קעּפ
ָאבער ; רירן ֿפון ָארטזיך  געקענטניט װָאלטן , שטײענדיק, ַאז מיר װָאלטן געװען נָאך ַאלץ דָארט

ּפַאן ָאנצוטָאן דעם קַאנװענעם געש. געבליבן בַאװעגלעך די קרָאקן ֿפון די הױזן זַײנעןצום גליק 
גָאר אין די ערשטע טעג ֿפון דער נסיעה הָאבן מיר געטרָאֿפן . איז געװען דער ַאבסורדסטער עסק
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די . און ַא ביסל ּתמעװַאטע בַאשלָאסן ניט אױסצוטָאן די געשּפַאנען בַײם ָאנבַײסן, צרה יָאט ד
. ַארט װי ברעטערגעשּפַאנען זַײנען זיך צעגַאנגען אינעם געצעלט און װידער זיך ֿפַארֿפרױרן ה

זַײנען געװען די קלײדער הַארט װי ברעטער און ַארױסגעשטַארצט ֿפון די קערּפערס  ּפונקט ַאזױ
צו ּפַאסן אײן ברעט איבערן צװײטן הָאט בַאדַארֿפט די . אין ַאלע געמָאלטע ֿפַאלבן און װינקלען
און דעם ּפרָאצעס , ײטערסמיט זַײנע צװײ בַאל ר־צו־זַײןֿפַאראײניקטע טירחות ֿפון דעם טרָאגע

גָאט ַאלײן װײסט װי לַאנג . צװײ מָאל ַא טָאג אונדזֿפון  הָאט מען געדַארֿפט איבערחזרן ֿפַאר יעדן
הָאט ניט געקענט זַײן װײניקער װי ֿפינף מינוטן שלָאגן אױף עס ָאבער ; דָאס הָאט געדױערט

  .ןיעד

ַאז מיר , הָאבן מיר דערֿפילט, טומןאינעם  בעת מיר דערנענטערן זיך צו טערָאר־שּפיץ
הָאבן מיר דערֿפילט  ֿפון צַײט צו צַײט. זַײנען ַארױף און ַארָאּפ איבער עטלעכע אױֿפשטַײגן

הָאבן די ֿפיס דורכגעברָאכן דורך  ֿפון צַײט צו צַײט. הַארטן גליטשיקן שנײ אונטער די ֿפיס
עּפעס  ֿפַאר אונדזהָאט זיך דערזען , לוצעםגָאר ּפ, דעמָאלטאון . אײבערֿפלַאך ן דערסקָארעס אי

ַאז איך הָאב געהַאט ַא געֿפיל ֿפון רוחות בעת , איך געדענק. סװילד, סאומבַאשטימט, סאומקלָאר
און ַאזױ צוגעכַאּפט , צוגעבונדן זײ צוזַאמען, מיר הָאבן ָאּפגעקניּפט די געשּפַאנען ֿפון די שליטנס

די לֿבנה הָאט בַאװיזן ַא מַאקַאברישן . ױף אױף ָאט דעם אַײזמיטן שטריק געגַאנגען בַארג־ַאר
הָאבן מיר , און בעת מיר קריכן ַארױף, ָאּפגעריסענעם בַארגיקן קַאנט אױבן אונדז אינעם טומַאן

געקוקט אײנער אױף די , מיר הָאבן זיך ָאּפגעשטעלט. קקַאםיַאז מיר זַײנען אױף ַא דר, געֿפונען
און סקריּפן און , טרַאסקן נָאך .ּפונקט אונטער די ֿפיס – טרַאך –מָאל און מיט ַא , ַאנדערע
ַאלטן מיט די טרַאסקן ּפדי ש. װָארן דָאס אַײז בַאװעגט זיך און שּפַאלט זיך װי גלָאז; קרעכצן

און עטלעכע ֿפון זײ הָאבן זיך געצױגן הונדערטער , הָאבן אױסגעשָאסן אומעטום ַארום און ַארום
נָאר צום ערשטן איז דער עֿפעקט זײער , נָאכדעם הָאבן מיר זיך צוגעװױנט צו דעםדער. יַארדן

דנקײט און ֿפון ָאנהײב ביז סוף ֿפון דער נסיעה הָאבן מיר געהַאט ַא סך ֿפַארשײ. אױֿפשרעקנדיק
װָאס זי איז אומֿפַארמַײדלעך בַײם שליטלען איבער ַא מהלך־רֿב  ניט קײן מָאנָאטָאנקײט

אײנער נָאענט נָאכן צװײטן ַאבי , בלױז די לַאנגע ָאנֿפַאלן ֿפון ציטערן. זומערצַײט אױֿפן בַאריער
נַאכט נָאך נַאכט אין ַאזעלכע , שעה נָאך שעה, װען מיר ליגן אין די מוראדיקע שלָאֿפזעק

געװָארן שּפעטער זַײנען מיר ָאּפגעֿפרױרן . ַײנען געװען װָאס מָאנָאטָאנערזײ ז –טעמּפערַאטורן 
  .ַאז מע ֿפרירט זיך ָאּפ אין דעם זַאק, גָאר שלעכט. ַאֿפילו װען מיר ליגן אין די שלָאֿפזעק

ה־בַאלױכטענעם מיר זַײנען געשטַאנען אין ַא לֿבנ; איז געװען נָאר ַא גלי װּו די לֿבנה איזעס 
און נָאך ַא , הָאט דָאס געקלעקט צו בַאװַײזן דעם קַאנט ֿפון ַא צװײטן קַאם ֿפָארױס, טומַאן

דער טיֿפער דונער ֿפונעם אַײז הָאט . געּפלעֿפט גַאנץמיר זַײנען געװען . לינקס ףדריטער אױ
כָאטש מיר , ַאז דער ים־ֿפלײץ הָאט עּפעס צו טָאן מיט דעם, און עס קען זַײן װַײטער געקלונגען

, מיר הָאבן זיך צוריקגעקערט. ַײנען געװען שױן ַא סך מַײלן ֿפון דעם געװײנטלעכן ברעג־אַײזז
דער װָאס מיר הָאבן געהַאלטן ֿפַאר זיך צוגעבונדן צו די שליטנס נָאך ַא מָאל און געשלעּפט אין 

ז די ערד ַא, געגנטן אױֿפגעשּפָאלטענעּתמיד מיטן געֿפיל װָאס מע הָאט אין , ריכטיקער ריכטונג
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 הױֿפנסקױּפן און  נָאךָאבער מיר הָאבן נָאר געֿפונען . װעט אֿפשר עֿפענען זיך אונטער די ֿפיס
עס . אײדער מיר הָאבן זײ דערזען, װָאס אין זײ הָאבן מיר זיך ּכמעט ָאנגעשטױסן, שנײ און אַײז

הָאב איך , ד הַאלבע נַאכטאיז געװען בַאל'ס. ַאז מיר הָאבן זיך ֿפַארבלָאנדזשעט, איז געװען קלָאר
מיר  –מע קען ניט זָאגן , קקַאמען צי אֿפשר איז דָאס טערָאריאֿפשר זַײנען דָא דר"געשריבן 

 געקערעװעטמיר הָאבן געהַאט . אױס דַאכט זיך ַאז מיר דַארֿפן דָא בלַײבן ביז עס לַײטערט זיך
זיך צוריקגעקערט אױף דרום־מערֿב הָאבן מיר  ,ח װען מיר זַײנען דָא ָאנגעקומען־מיזרןאױף צֿפו

  ."ביז מיר זַײנען ַארַײן אין ַא דָאלענע און זיך געלַאגערט

עס ; איצט -°27מ ביז "עלף ַא זײגער פֿ  - °36די טעמּפערַאטור הָאט זיך אױֿפגעהױבן ֿפון 
זױ אונטערן געצעלט קומען קלַאנגען ַאֿפון . שנײ און מע קען גָארנישט ניט זעןאיז געגַאנגען ַא 

ַאלע סימנים ֿפון ַא . װי אײנער ַא ריז טרַאסקעט אױף ַא גרױסער לײדיקער ציסטערנע
בעת מיר שמעלצן זיך צו ביסלעך אין די זעקלעך , בַאלד נָאך װעטשערע, און באמת, זַאװערוכע

הָאבן מיר געכַאּפט ַא , הָאט זיך ָאנגעהױבן'אײדער ס. קערט דער װינט ַאװעק ֿפון דרום, ַארַײן
װּו זײ קומען , קקַאמעןיזַײן אין די דר מוזןַאז מיר , זיך דערװּוסט, יק אױף שװַארצן שטײןבל

  .נָאענט אונטערן בַארג טערָאר

צו געֿפינען ַאז די זַאװערוכע הָאט  ,קוקנדיק אין די רעקָארדן, איז מיר ַא גרױסער חידוש'ס
 און+ °9אױֿפגעהױבן ביז  זיך הָאבן װינד רדע אוןדי טעמּפערַאטור , געדױערט דרַײ טעג

טן 12(אין דער ֿפרי דעם דריטן טָאג ). טן יולי11(אין דער ֿפרי ֿפונעם צװײטן טָאג  952ּכוח־
די טעמּפערַאטור הָאט זיך ַאזױערנָאך ). 1053ּכוח־(הָאט געבלָאזן מיט שטורעם־ּכוח  )יולי

  .אױֿפגעהױבן מער װי ַאכציק גרַאד

הָאט די אױֿפגעהױבענע , נַאס און װַארעם. איז ניט געװען קײן אומבַאקװעמע צַײטעס 
און מיר זַײנען , געװָארןװַאסער ַאז דָאס גַאנצע אַײז אונדזערס איז , טעמּפערַאטור געלָאזט

דָאס ַאלץ װערט  װעןװעט זַײן טרַאכטנדיק ַא מָאל װי ַאזױ , קגעלעגן ּפַארענדיק און שײן גיסי
מיר הָאבן  –מײן איך , ָאבער מיר הָאבן ניט קײן סך געטרַאכט. רֿפרױרן נָאך ַא מָאלֿפַא

  .ֿפון ַאזַא קוקװינקל זַײנען ָאט די זַאװערוכעס געװען ַא ֿפולקומע גָאטס גָאב. געשלָאֿפן

ֿפון סַאמע ָאנהײב זיך צוגרײטן אױף דער . מיר הָאבן אױך איבערגעַארבעט די עסן־רַאציעס
נסיעה הָאט סקָאט אונדז געבעטן מיר זָאלן ּפרּוװן געװיסע עקסּפערימענטן צוליב דער דָאזיקער 

ַאז די , מע הָאט ָאנגענומען. ּפלַאטָא־סטַאדיע ֿפון דער ּפָאלוס־נסיעה דעם קומעדיקן זומער
הָאט זיך  םאון קײנע, הַארבער טײל ֿפון דער ּפָאלוס־נסיעה רעכטּפלַאטָא־סטַאדיע װעט זַײן דער 

ַאז מע װָאלט געקענט געֿפינען שװערערע צושטַאנדן אין מיטן בַאריער , דעמָאלט ניט געחלומט
קוקנדיק אױף די . אין ֿפעברוַאר, צען טױזנט ֿפיס העכער, אין מַארץ װי אױף דער ּפלַאטאָ 

ָאט דער  במשך ֿפון ָאנטרעֿפןזײ מוזן מיר  װָאס מיר הָאבן געװּוסט, שטרענגע צושטַאנדן
גָאר שטרענגער ַאװדאי לגבי דעם װעטער װי ַאבי װָאס װעט ֿפָארקומען אױף , ־נסיעהװינטער

מיר הָאבן . הָאבן מיר בַאשטימט צו ֿפַארּפשוטערן דעם עסן װָאס מיגלעכער, דער ּפָאלוס־נסיעה
נָאר ַאן אַײנגענעם , און טײ איז ניט קײן עסן; און טײ, ּפוטער, ביסקװיטן, מיטגעברַאכט ּפעמיקַאן
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, געקומען ֿפון דער ֿפירמע בָאװײ, דָאס ּפעמיקַאן איז געװען אױסגעצײכנט; און הײס, מינטערעכץ
  .קָאּפנהײגן

דַארֿפן  מירַאז מיר הָאבן װײניק זעקלעך עסן װָאס , ַאלץ איז דעםדי דירעקטע מעלה ֿפון 
 100ײט בַײ אױב די טעמּפערַאטור ֿפון דער לוֿפט שט. בַאהַאנדלען אױף ַא מָאלצַײט מיט זײ

מע דַארף נָאר . גרַאד ֿפרָאסט 100איז ַאלצדינג װָאס שטײט אין דער לוֿפטן אױך , גרַאד ֿפרָאסט
מיט די ֿפיס ֿפַארֿפרױרן און , -°70ֿפון אײן זעקל בַײ ַא טעמּפערַאטור ֿפון  שנירלעךאױֿפבינדן די 

שװעבעלע מיט ֿפלַאם ָאנצוצינדן עם װָאס מע הָאט געֿפונען ַא כדדי ֿפינגער קױם ֿפַארהײלט נָא
צו דערקענען ַאז דָאס , )ֿפון מעטַאל –מע הָאט געדַארֿפט ּפרּוװן עטלעכע קעסטלעך (דָאס ליכט 

  .איז ַא מעלה

צי הָאט . ַאז מע הָאט ניט קײן צוקער, דער דירעקטער און ַאלץ דרינגלעכערער חסרון איז
איז 'ס? ַאֿפילו בַײם שלָאֿפן, עט זיך צו אַײךװָאס טשעּפ, איר ַא מָאל ַא בַאגער נָאך צוקער

דער בַאגער נָאך זיסװַארג קײן מָאל ניט ערנסט הָאט אונדז , אמת געזָאגט דעם. אומבַאקװעם
איז געװען ַא שטיקל צוקער אין די 'ַאז ס, הָאט געדַארֿפט זַײן'און ס, געַארט אױף דער ָא נסיעה

טעם בַײ טײ מיטָאגצַײט ָאדער בַײ דעם הײסן װַאסער  ןסװָאס הָאט צוגעגעבן ַא זי, ביסקװיטן
 הָאבןדי ביסקװיטן . ַארַײן געטרַאנקאין אַײן זײ  זַאּפטמע ברעקלט זײ און  װען, ֿפַארנַאכטצַײט

זײער בַאשטַאנד הָאבן אױסגעַארבעט ; ֿפַאר אונדז הָאנטלי און ּפַאלמערגעמַאכט סּפעציעל 
נָאר זײ זַײנען מסּתמא די . איז ַא סודעס  און, דער ֿפירמעװילסָאן און דער כעמיקער ֿפון 

און איך סֿפק צי מע קען זײ , בַאקןװָאס מע הָאט װען עס איז געביסקװיטן ָאנזעטיקנדיקסטע 
ַאז , ָאבער איך מײן, גערוֿפן נױטֿפַאל און ַאנטַארקטיק, זַײנען געװען צװײ זגַאלןעס . ֿפַארבעסערן

ער ביסקװיט ענַא גוט געבַאק. ַאחוץ דעם בַאקן, ױסער חילוק צװישן זײאיז געװען ניט קײן גר'ס
געֿפעלט , ַאז מען איז זײער הונגעריק; הָאט ַא גוטן טעם בַײם שליטלען אױב מע הָאט גענוג עסן

  .ערענַאן אונטערגעבַאק שטַארקערגָאר 

, און ּפוטער, קַאןּפעמי, ער הָאט געגעסן ֿפַארשײדענע סכומען ביסקװיטדדעם װָאס יע דורך
און , ֿפעטסן, הָאבן מיר געקענט מער־װײניקער אױסּפרּוװן די ּפרָאּפָארציעס ֿפון ּפרָאטעיִנען

. שטַאנדןצוװָאס דער מענטשלעכער גוף בַאדַארף עסן אין ַאזעלכע שטרענגע  קַארבָאהידרַאטן
און נָאר , אונצן ּפעמיקַאן 12, אונצן ּפוטער 8ָאנגעהױבן מיט , ביל איז געװען ַא בעלן אױף ֿפעטס

 16, ער װעט ּפרּוװן עסן ּפרָאטעיִנען, בַאוערס הָאט מיר געזָאגט. אונצן ביסקװיט ַא טָאג 12
אױף  שטַארקַאז איך זָאל גײן , און הָאט ֿפירגעלײגט, אונצן ביסקװיט 16אונצן ּפעמיקַאן און 

ַאז איך װָאלט װעלן , ך הָאב שױן געװּוסטאי װָארן, דָאס איז מיר ניט געֿפעלן. קַארבָאהידרַאטן
, דער נסיעה במשך ֿפוןָאבער ֿפַאר נױט װָאלטן מיר איבערבַײטן די רַאציעס , הָאבן מער ֿפעטס

אונצן ּפעמיקַאן ַא  12אונצן ביסקװיט און  20הָאב איך ָאנגעהױבן מיט . ן ּפרּוװןטקען ניט שַא
  .טָאג

ָאבער ער הָאט ניט אױֿפגעגעסן , )געװײנטלעך בַײ אים װי(בַײ בַאוערסן איז ַאלץ גַאנץ גוט 
 עביל הָאט ניט געקענט אױֿפעסן אין גַאנצן זַײן איבעריק. אין גַאנצן זַײן איבעריקן ּפעמיקַאן
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געװיס ָאּפגעֿפרױרן געװָארן מער , איך בין הונגעריק געװָארן. ָאבער ער איז געװען זַאט, ּפוטער
איך הָאב אױך געקרָאגן ברענעניש אונטערן . הָאבן מער ֿפעטסאון געװָאלט , װי די ַאנדערע

אײדער איך הָאב גענומען מער ֿפעטס הָאב איך ֿפַארגרעסערט מַײן ביסקװיט , נישמער. הַארצן
ביל און איך . איך הָאב געװָאלט ֿפעטס; ָאבער נָאך ַאלץ בין איך ניט זַאט געװָארן, אונצן 24ביז 

װָאס ער הָאט ניט , אונצן ּפוטער 4יקע דיעטע׃ ער הָאט מיר געגעבן הָאבן ָאנגענומען די זעלב
הָאבן . אונצן ביסקװיט װָאס הָאט מיך ניט געזעטיקט 4געקענט עסן און איך הָאב אים געגעבן 

ָאבער , אונצן ּפוטער ַא טָאג 4און , אונצן ביסקװיט 16, אונצן ּפעמיקַאן 12מיר בײדע געהַאט 
און מיר , ָאט דָאס איז גָאר ַא גוטע רַאציע. סן די ּפוטעראױֿפעמיר געקענט ניט ַאלע מָאל הָאבן 

ַאװדאי װָאלטן מיר ניט געקענט איבערלעבן די . רוֿב נסיעה'סבמשך הָאבן געהַאט גענוג צו עסן 
  .צושטַאנדן ָאן דעם

לַײכט אױֿפן הַארצן בעת מיר װַארטן איבער  גַאנץ איז מיר געװען'ַאז ס, װעל ניט זָאגן איך
די  מיטאיז געװען עס איך װײס ניט װי ; די זַאװערוכע אין ערגעץ ניט װַײט ֿפון טערָאר־שּפיץ

דָאס גָאר משונהדיקע טרַאסקערַײ װָאס טוט זיך ָאּפ אונטער אונדז הָאט אֿפשר געהַאט . ַאנדערע
און  דריקגוט ֿפַארבלָאנדזשעט אינעם  זַײנען געװעןמיר ָאבער . עּפעס צו טָאן מיט ָאט דעם געֿפיל

דער װינט . אין דעם ֿפינצטערניש אױסצודרײעןקריכן ֿפון דער הױט זיך  ןמיר דַארֿפ װעלןאֿפשר 
, װיכערט גָאר ַאנדערש ֿפון זַײן געװײנטלעכן דירעקטן שטײגערגעהָאט זיך ַארומגעדרײט און 

עװָארן מיט שנײ און דער שליטן איז געהַאט ֿפַארשװּונדן טן גָאאיז דָאס געצעלט גָאר ֿפַארש
  .בַאקװעמע קײןדי לַאגע איז ניט אין גַאנצן . געװָארן שױן לַאנג צוריק

ביז  - °7די טעמּפערַאטור ֿפון , 10דינסטיק אין ָאװנט און מיטװָאך הָאט געבלָאזן ביז ּכוח־
ַא זײגער בַײ נַאכט  3ביז . ּפלָאשיקַארק הָאט זיך דערנָאך געביטן און געװָארן שטעס און +. °2

די טעמּפערַאטור , הָאט דער װינט שיִער ניט אױֿפגעהערט בלָאזן) טן יולי13(דעם דָאנערשטיק 
מיר זַײנען שױן . און די שטערן הָאבן געגלַאנצט דורך צעברָאכענע װָאלקנס, איז ַארָאּפגעֿפַאלן

מיר הָאבן . ל געװען טײ מיט ּפעמיקַאן דערנָאךװָאס איז ַאלע מָא, בַאלד בַײם ֿפרישטיק
דערנָאך הָאבן מיר גענומען ַארבעטן אױסצוגרָאבן די . אַײנגעטונקען די ביסקװיטן אין בײדע

סוף־ּכל־סוף הָאבן מיר . געדױערט עטלעכע שעה, ַא היּפש שטיקל ַארבעט, שליטנס און געצעלט
קן אוֿפן װי איך הָאב זיך נָאך ַאלץ געסּפרַאװעט אין דעם דריגעדי. אין װעג ַארַײן זיך געלָאזט

  איך הָאב געשריבן׃. ֿפַארצײכענען ַא ּפָאר זַאצן ַאלע נַאכט װי ַא רעקָארד

ַארױף און  –דַאכט זיך ַא װּונדערלעכער גַאנג  –מַײל הַײנט  7½געגַאנגען 
ָאנגעקומען אין נָאך מיטָאג ּפלוצעם  –ַארָאּפ איבער עטלעכע קַאמען ֿפון טערָאר 

 –מיר זַײנען געװען גָאר הױך אױף טערָאר  –ריזיקע שּפַארעס אױף אײנעם ַא קַאם 
הָאט געקענט 'ס –די לֿבנה הָאט אונדז גערַאטעװעט אײדער מיר זַײנען ַארַײן 

  .אַײנשלינגען דעם שליטן מיט ַאלצדינג

, ֿפריִער געדױערט אײן װָאך ַא מהלך װָאס הָאט אונדז, צו דערגרײכן זיבן מַײל אין אײן טָאג
דעם  - °30און  - °20די טעמּפערַאטור איז געװען צװישן . איז געװען גָאר לַײכטער אױֿפן הַארצן
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די כװַאליעס װָאס ֿפירן ַארָאּפ איבער ַאריבערגײענדיק . איז דָאס אױך געװען גוט, גַאנצן טָאג
װָאס , ַאז דער װינט, קקַאמען אױף רעכטס הָאבן מיר געֿפונעןיֿפונעם בַארג ביז די אמתע דר

שטרָאמענדיק אין , הָאט זיך געשטױסן אױבן אױף דער כװַאליע און, קומט ַארָאּפ ֿפונעם בַארג
געמַאכט ַא צֿפון־מיזרח־װינטל אױף אײן זַײט און ַא צֿפון־מערֿב־װינטל אױף , בײדע ריכטונגען

און די זַאװערוכע , הימל איןאױבן  איז דָא ַא װינט'װי סױסגעזען הָאט אעס . דער צװײטער זַײט
  .הָאט זיך ניט ַאװעקגענומען ַאזױ װַײט װי מיר הָאבן געװָאלט

במשך ֿפון דער צַײט ביז איצט הָאבן מיר אױסגעהַאלטן נָאר דורך ברענען מער נַאֿפט װי מע 
הָאבן מיר געלָאזט ברענען , ַא מָאלצַײטנָאכדעם װָאס מע קָאכט ָאּפ . טוט געװײנטלעך בַײם קָאכן

ַאזױ הָאבן מיר געקענט הײלן די געֿפרױרענע ֿפיס . דעם ּפרימוס ּכדי ָאנצּוװַארעמען דָאס געצעלט
ֿפטער זַײנען מיר נָאר געזעסן און ע. און אױֿפטָאן ַאבי װָאס נײטיקע קלײנע ֿפַארדינסטלעך

ָאבער . ט ָאּפ די ַאנדערע ֿפון טיף אַײנשלָאֿפןיעדער הַאל, אַײנגעדרעמלט אױף עטלעכע מינוטן
אױף ָאט די (אײן־גַאלָאן בלעכלעך  6מיר הָאבן ָאנגעהױבן מיט . נַאֿפט דער איז געװען ַא שָאד'ס

בַײם ָאנהײב . און ֿפיר זַײנען שױן ַאװעק, )זעלביקע בלעכלעך הָאט סקָאט געהַאט געזָאגט מֿבינות
איצט ָאבער הָאבן ; רֿפן הַאלטן װײניקסטנס צװײ ֿפַארן צוריקקערַאז מיר דַא, הָאבן מיר געזָאגט

יר געמינערט די ָאּפשַאצונג ביז נָאר אײן ָאנגעֿפילט גַאלָאן־בלעכל מיט צװײ ָאנגעֿפילטע מ
ַאֿפילו ַאזױ ֿפרי אין , הָאט מיר געדױערטעס . די שלָאֿפזעק זַײנען געװען שרעקלעך. ּפרימוסן

שעה שטורכען און טוּפן און קרַאמּפ ַאלע נַאכט אײדער איך הָאב געקענט  ַא, דער נסיעה װי איצט
אין  ליגןדָאס איז ַאֿפילו ניט געװען ַאזױ שלעכט װי . זַאק ַארַײנצוקריכן גענוג ֿפונעם לָאזן ָאּפגײן

  .זײ װען מיר זַײנען שױן ַארַײן

, זַײנען בַאלד ַאװעק מיר. לױט מַײן טָאגביכל" זײער ַא שלעכטע נַאכט"ָאבער  - °35נָאר 
 װָארן, נערװן הָאבן זיך געּפָארּפלט בַײם סוף מַײנעאיז געװען ַא גרױליקער טָאג און 'ָאבער ס

מיר הָאבן ניט געקענט געֿפינען דעם גלַײכן ענגן װעג װָאס ֿפירט צװישן די שּפַארעס אױף בײדע 
רבלָאנדזשען דורך דעם ּפלוצעמדיקן ַאז מיר ֿפַא, ָאבער און װידער הָאבן מיר זיך דערװּוסט. זַײטן

זַײנען מיר צו װַײט אױף " –מיר זַײנען ַארַײן און דעמָאלט  –ֿפַאל ֿפון דער ערד אונטער די ֿפיס 
און ַאזױ  –" לָאמיר ּפרּוװן גײן נעענטער לעבן דעם בַארג, נו" –קײנער װײסט ניט  –" ?רעכטס
  !װַײטער

דערנָאך װַײטער אין  –אין דער ֿפרי  מַײלן הַײנט 2¾, דורך שװערן ָאנשטרענג
װָאס הָאט זיך ּפלוצעם אױֿפגעהױבן און מיר הָאבן זיך , געדיכטן חושך

גָאר שװַארץ אינעם , םַאקקידערטַאּפט אונטער ַא ריזיקן גרױסן בַארג ֿפון ַא דר
װען ביל איז , זיך ָאּפװענדן אױף לינקס, מיר זַײנען װַײטער געגַאנגען. שָאטן

מיר זַײנען ַאריבערגעגַאנגען . ַארַײן אין ַא שּפַארע םָארע עםמיט ד ןגעֿפַאל
און אין ַא װַײל ַארום ָאנגעקומען , איבער ָאט דער שּפַארע און נָאך ַא צװײטער

און ביל און איך הָאבן בײדע ַארַײנגעשטעקט ַא , װּו ַארױף אױף לינקס ערגעץ
נדירט ַארום און ַארום און אומעטום איז מיר הָאבן זָא. ֿפוס אין ַא שּפַארע ַארַײן
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איז אונדז 'הָאבן מיר ַארָאּפגעלָאזט דעם שליטן איבער איר און ס, געװען הױל
   א׳.גערָאטן

הָאט געדױערט ַא היּפש שטיקל צַײט עס און  דריקַא מָאל זַײנען מיר ּפונקט ַארַײן אינעם 
איצט און ָאֿפט מָאל  בַארגשטריקטן ביל הָאט ֿפַארלענגערט זַײן געשּפַאן מי. ַארױסצוקריכן

הָאט ער געֿפונען די שּפַארעס װַײט ֿפַאר אונדז און דעם שליטן׃ װױל בַײ אונדז ָאבער , שּפעטער
  .נערװעז טַאקעעם ֿפינצטערניש װערט מען ן דאין מיטן שּפַארעס אי. ניט ַאזױ װױל בַײ ביל

הָאבן מיר געקענט זען ֿפָארנט , )טן יולי15דעם (װען מיר הָאבן זיך ָאנגעהױבן צו מָארגנס 
 װָאס זַײנעװָאס איז ַא גרױס בערגל , אױף לינקס און מער־װײניקער איבער אונדז דעם קױּפ

זַײנע זַײטן גײען בַארג־ַארָאּפ צו . ּתהומיקע סקַאלעס לעבן ים ֿפורעמען אױס קַאּפ־קרָאזיער
ס ֿפָארױס זַײנען געװען שױן מַײלן און מַײלן אַײזסקַאלעאון ָאנשטוּפנדיק קעגן זַײנע , ונדז צוא

װָאס לענג־אױס זײ זַײנען מיר געקומען און װָאס זײ הָאבן אונדז , קקַאמעןיֿפון גרױסע דר
און , בַארג טערָאר הײבט זיך אױף צען טױזנט ֿפיס אין דער הײך אױף לינקס. אַײנגעצַאמט

דער שיּפוע . ַארבינדט זיך מיט דעם קױּפ דורך ַא גרױסן ּכוסעדיקן זַאװײ װינט־ּפָאלירטן שנײֿפ
און , הָאבן מיר געשליטלטאים  דורכװָאס , דערֿפון ֿפירט אין אײן ָארט מילד אין דעם קָארידָאר

ניט זַײנען עס . ַארױף 54דָא הָאבן מיר זיך ֿפַארקערעװעט און ָאנגעהױבן שלעּפן די שליטנס
ַאז מיר הָאבן , װָאס איז געװען ַאזױ הַארט ,נָאר דער גרױסער זַאװײ שנײ, געװען קײן שּפַארעס

און ַאזױ ּפָאלירט װי די , געניצט די קרַאמּפָאנס גלַײך װי מיר װָאלטן געװען אױף אַײז
הָאבן מיר אױף ַא דרַײ מַײל . איז ענלעך דערױף'װָאס ס, ּפָארצעלַײענע זַײטן ֿפון ַא ריזיקן ּכוס

יַארדן ֿפון דעם  150קומען נָאר געביז מיר זַײנען ָאנ, זיך ָאנגעשטרענגט בַארג־ַארױף
ָאט די מָארענע איז . מָארענע־ֿפַאך װּו מיר זָאלן בױען אונדזער כַאלוּפע ֿפון שטײנער און שנײ

און ; ף רעכטסעם קױּפ איבערן ּכוס אױן דדי צװילינגשּפיצן ֿפו, געלעגן איבער אונדז אױף לינקס
  .הָאבן מיר זיך לסוף געלַאגערט, אױף דער בַארג־זַײט ַארױףֿפיס  800, דאָ 

  .מיר זַײנען ָאנגעקומען

װי בַאלד קענען מיר אױסטריקענען די קלײדער  55?וֿפן אונדזער כַאלוּפעָאנרװָאס זָאלן מיר 
ַאז , דַאכט זיך"? רטדָא װעלן די ּפענגװינען זַײן? אױװןן־טרָאװי װעט ַארבעטן דער ? און זעק

ַאז עמעצער , ע זַאךנאיז ַאװדאי ַא זעלטע'ס. טעג אונטער װעגנס 19, איז צו גוט צו זַײן אמת'ס
די װינט־קלײדער זַײנען נָאר ; איז קױם מיגלעך ַארַײנצוקריכן אין די זעק'ס; זָאל זַײן ַאזױ נַאס

איז גָאר 'ס –איז װי אַײזן בירדיס אױסגעֿפונענע בַאלַאקלַאװע . ֿפַארֿפרױרענע קעסטלעך
   ב׳."װי אונדזערע דאגות זַײנען ֿפַארשװּונדן געװָארן, װּונדערלעך

ַאז מיר זַײנען , ָאנצוהױבן ָאבער מיר זַײנען געװען ַאזױ אײֿפערדיק, איז געװען ָאװנט'ס
מיר . ן שנײכזיך דור ןיַאװע ןֿפעלדז יװּו ד, גלַײך ַארױף אױף דעם קַאם איבער אונדזער לַאגער

ַא , זַײנען געװען שױן ַא סך שטײנער'ָאבער ס, רוֿב זַײנען ֿפעסט אין ָארט'ַאז ס, הָאבן דערזען
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װָאס ֿפַאלט ַאװעק אונטער אונדז , און ַאװדאי װָאס איר װילט ֿפונעם אַײזיקן שנײ, ביסל זשװיר
װי מיר , דריקעם צװישן אונדז און ד. װַײטער ַא מַײל דריקביז צום געצעלט און דעם גרױסן 
קקַאמען מיט ידי דר. אַײזסקַאלעאיז געשטַאנען ַא גרױסע , הָאבן זיך דערװּוסט נָאר שּפעטער

רָאס־ים ברעג ֿפון דעם דער ; דעם גרױסן אַײז־בַאריער װַײטער זַײנען אונדז געװען צוֿפוסנס
ַארום דעם ַאקסל ֿפון  די קײסָארים הָאבן געדַארֿפט זַײן אין ערגעץ װּו. װַײט נָאר ַא מַײל ֿפיר

  .װָאס הָאט בַאהַאלטן קַאּפ־קרָאזיער גוֿפא ֿפון אונדזערע אױגן, דעם קױּפ

ָאנגעקױּפט מיט , מיט שטײנערנע װענט 56אונדזער ֿפַארקלער איז געװען צו בױען ַאן איגלו
ַארן און ַא גרױסן בױגן װילעסדען־קַאנװע ֿפ, מיט ַא נַײן־ֿפוס שליטן װי ַא קװערבַאלקן, שנײ
דָא מיטן . איבער דער טיר שװעלמיר הָאבן אױך מיטגעברַאכט ַא ברעט צו מַאכן ַאן אײבער. דַאך

הָאבן מיר געזָאלט הָאבן ַא בַאקװעמע , װָאס זָאל ברענען טרָאן ֿפון די ּפענגװינען, אױװן
. מַײל ֿפירֿפון װַאנען מיר זָאלן מַאכן עקסקורסיעס אין דעם נעסט־שטח װַײט ַא , װַארעמע שטוב

אֿפשר װָאלטן מיר קענען ניצן דָאס געצעלט אונטן אינעם נעסט־שטח ַאלײן און טָאן אונדזער 
ַאװעק ֿפון אונדזער שײנער כַאלוּפע אױף ַא נַאכט , װיסנשַאֿפטלעכע ַארבעט דָארט אױֿפן ָארט

  .ַאזױ הָאבן מיר אױסגעּפלַאנעװעט. ָאדער לענגער

  די זעלביקע נַאכט

, הָאבן מיר ָאנגעהױבן ַארַײנגרָאבן אונטער ַא גרױסן ֿפעלדז אױֿפן שּפיץ קױּפ
נָאר , הָאֿפנדיק ַאז דָאס זָאל זַײן ַא גרױסער טײל ֿפון אײן װַאנט ֿפון דער כַאלוּפע

דערנָאך הָאבן מיר . אונטן איז געלעגן שטײן װָאס הָאט אונדז ָאּפגעשטעלט
מָארענע ַא ֿפוס צװעלף װַײטער און ּפונקט אױסגעקליבן ַא ּכמעט גלַײך שטיק 

בַאשיצט ֿפונעם װינט , הָאֿפנדיק ַאז דאָ , קױּפ שּפיץאונטער דער ֿפלַאך ֿפונעם 
, קענען מיר אױסמַײדן דעם גרעסטן טײל ֿפון די אומגעהַײערע װינטן, דורכן קַאם

ײנער ֿפון בירדי הָאט געזַאמלט שט. װָאס מיר הָאבן געװּוסט בלָאזן ָאֿפט מָאל
ביל הָאט ָאנגעקױּפט ; ניט געװען קײן שטײן װָאס איז אים צו שװער, איבערן קױּפ

 שטײנערדי . די שטײנערשנײ אין דרױסן בעת איך הָאב געבױט דעם מױער מיט 
, דער שנײ ָאבער איז ַאזױ ֿפַארהַארטעװעט געװָארן דורכן װינט; זַײנען געװען גוט

מיט דער קירקע הָאט מען קױם געקענט אים ; אַײזװי איז שיִער ניט 'ַאז ס
גרױסע ּפַײדעס  ברעקלעןצוָאּפאון דער אײנציקער אוֿפן איז געװען , אַײנקַארבן

נָאר געװען , דער זשװיר הָאט געקלעקט אױף ַא צָאן. בהדרגה מיטן קלײנעם שוֿפל
יק בסך־הּכל הָאט ַאלץ אױסגעזען זײער צוזָאגנד. געֿפינט זיך ַא ביסל'גוט װען ס

נָאך , יַארד בַארג־ַארָאּפ 150װען מיר זַײנען שױן ַארַײן אינעם געצעלט ַא 
   א׳.ֿפַארענדיקן ַא העלֿפט ֿפון אײנער ֿפון די לַאנגע מױערן
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הָאב איך , דער אױסבליק ֿפון ַאכט הונדערט ֿפיס ַארױף אױֿפן בַארג איז געװען ּפרַאכטיק
ַא : אױף מיזרח. ָאבער און װידער זיך ַארומצוקוקן גענומען די ברילן און ָאּפגערײניקט דעם אַײז

אין דער לֿבנה־שַײן ַאזױ װי ריזן הָאבן  װָאס זעט אױס, קקַאמען אונטןיגרױס ֿפעלד ֿפון דר
ָאט די ברָאזדעס ; געַאקערט מיט ַאקערן װָאס מַאכן ברָאזדעס ַא ֿפוס ֿפוֿפציק זעכציק אין דער טיף

און , װַײס, ֿפלַאך, און װַײטער איז דער געֿפרױרענער רָאס־ים, טקַאנֿפירן ּפונקט ביזן בַאריער־
אױף צֿפון און . זַײנען ניטָא אױף דער װעלט ַאזעלכע זַאכן װי זַאװערוכעס'ַאזױ װי ס, ֿפרידלעך

און אומעטום , װָאס אױף אים שטײען מיר, הינטער אונדז׃ בַארג טערָאר. דער קױּפ: צֿפון־מיזרח
ַא קַאלטער  ֿפון ףּכישוהָאט ָאּפגעטָאן ַא ער אומבַאגרענעצטער בַאריער זעט אױס װי דער גרָא

סַארַא ! גָאט. ַא נעסט־שטח ֿפון װינט און זַאװײ און ֿפינצטערניש, מַאסיװ, נעּפלדיק, ריזיקײט
  !ָארט

נָאר במשך ֿפון די , איז געװען איצט נָאר װײניק לֿבנה־שַײן ָאדער טָאגליכט'ס
בלַײבן װַאך , קומעדיקע צװײ מעת־לעתן הָאבן מיר זײ בײדע גענוצט ביז גָאר

און ָאֿפט מָאל ַארבעטן װַײטער װען מע הָאט , שטענדיק בַײ טָאג און בַײ נַאכט
. ֿפונעם הורַאגַאן־לָאמּפ דער ליכט מיטגרָאבן ; קױם־קױם געקענט זען ַאבי װָאס

נָאך צװײ טעג הָאבן מיר געענדיקט די מױערן און ָאנגעקױּפט שנײ ביז ַא ֿפוס 
אײדער  דַאכטוךמיר זַײנען אױסן ַארַײנצוּפַאסן ָאנגעצױגן דָאס ; צװײ ֿפונעם אױבן

די גרױסע צרה בַײם ָאנקױּפן איז געװען די . מיר קױּפן ָאן דָאס איבעריקע
איז געװען אוממיגלעך שּפַאכליעװען די שּפַאלטן 'ס; רטקײט ֿפונעם שנײהַא

די טיר . װָאס זײ זַײנען געװען גָאר ענלעך צו ברוקשטײנער, צװישן די ּפַײדעס
װָאס מיר הָאבן אים , ַא דרַײעקיקע געצעלט־טיר מיט קליַאּפעס, איז ֿפַארטיק

דעם אױבן . ן שטײנערצעמענטירט מיט שנײ או, ַארַײנגעשטעלט אין די װענט
הָאבן מיר געֿפעלבלט איבער ַא ברעט און דעם אונטן ַארַײנגעגרָאבן אינעם 

   א׳.בָאדן

װָאס מיר הָאבן ניט געקענט ענדיקן די גַאנצע זַאך דעם , בירדי איז געװען זײער ַאנטױשט
ך צו טָאן און הָאט געבליבן נָאך ַא ס'ָאבער ס, ער איז געװען שיִער ניט אין ּכעס װעגן דעם; טָאג

דעם , דינסטיק(מיר הָאבן זיך ֿפרי אױֿפגעכַאּפט צו מָארגנס . מיר זַײנען געװען אױסגעמַאטערט
װען מיר זַײנען . הָאט צו שװער געבלָאזןעס ָאבער , איגלו עםענדיקן דֿפַארּכדי צו ּפרּוװן , )טן18

גָאר אוממיגלעך צוצוֿפעסטיקן איז געװען עס ר נָאָאנגעקומען אױבן הָאבן מיר ַא ביסל געגרָאבן 
בלָאזט ֿפיל עס ַאז , דעם טָאג הָאבן מיר אַײנגעזען. הָאבן מיר דָאס געדַארֿפט ָאּפלײגן, דעם דַאך

איז געװען ביטער קַאלט 'ס. שטײט דָאס געצעלטעס שטַארקער בַײם אױבן שיּפוע װי אונטן װּו 
  .און ַא טעמּפערַאטור ֿפון מינוס דרַײסיק 557ביז ־ 4אױבן דעם אינדערֿפרי מיט ַא װינט ֿפון ּכוח־

מיר זַײנען איצט שױן טיף ַארַײן אין . ֿפַארזָארגטדי ֿפרַאגע װעגן נַאֿפט הָאט אונדז שטַארק 
ָאֿפט מָאל עסן נָאר צװײ , זשַאלעװען ַאזױ ֿפיל װי מיגלעך, דעם ֿפינֿפטן ֿפון די זעקס בלעכלעך
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ר־ּפענגװינען װי עס איז עעדַארֿפט ַארָאּפקריכן בַײ די קײסמיר הָאבן ג. הײסע מָאלצַײטן ַא טָאג
איז 'ס. װָאס מע הָאט געהַאט געמַאכט ֿפַאר אונדז אין דער הַײזקע, און קריגן טרָאן ֿפַארן אױװן

, הָאבן מיר ָאנגעהױבן הַאלב צען מיט ַא לײדיקן שליטן, טן19געװען ַא רויִקער שײנער טָאג דעם 
  .און שינדן־מכשירים, געשּפַאנען, רגשטריקבַאדעם , צװײ אַײזהעק

קקַאמען בַײ קַאּפ־קרָאזיער עטלעכע יװילסָאן איז ֿפריִער געהַאט דורכגעגַאנגען דורך די דר
הָאבן זײ אױך געֿפונען ַא , נָאר דעמָאלט הָאבן זײ געהַאט טָאגליכט. טעג ַאנטדעקונגמָאל אין די 

  .צװישן אונדז און די קַאמעןאיצט װָאס שטײען  ּפרַאקטישן װעג הַארט אונטער די סקַאלעס

הָאבן מיר , װַײטער אױף צֿפון װי ֿפריִער, בעת מיר קומען צו צום דנָא ֿפון דער בַארג־שיּפוע
, ָאבער מיר הָאבן בַאלד געטרָאֿפן דעם סקַאלע־קַאנט, װעגן שּפַארעס ָאּפגעהיטגעדַארֿפט זַײן 

. הָאט זיך ֿפַארנידעריקט ביז צו דער זעלביקער הײך ֿפונעם בַאריערעס געגַאנגען ּפַאזע אים ביז 
זַײנען דָא עס װיסנדיק ַאז , ֿפַארנעמענדיק זיך אױף לינקס זַײנען מיר צוגעגַאנגען צו דעם ים־אַײז

אױף ַא הַאלב־מַײל איז דער גַאנג . צװישן אונדז און קַאּפ־קרָאזיער גוֿפא דריקאֿפשר צװײ מַײל 
ָאבער ּתמיד זיך סּפרַאװענדיק בלַײבן  דריקַארומגײענדיק ַארום גרױסע קנעּפ , גגעװען גרינ

 אױףװָאס זי הײבט זיך בַאלד , סקַאלעז־אַײמער־װײניקער אױף דער ֿפלַאך און נָאענט צו דער 
בילס געדַאנק איז געװען צו בלַײבן נָאענט אונטער דער . אין דער הײך אױף לינקס װַײט

זײ זַײנען . װי דערמָאנט אױבן, רוטע ַאנטדעקונגלענג־אױס דער זעלביקער , דָאזיקער סקַאלע
קעלעך הָאבן ּפּוייענע טעג גענוג ֿפרי צו געֿפינען אײער׃ די  אין קײן מָאל ניט געהַאט ָאנגעקומען

צי זײ װעלן , צי מיר װעלן איצט געֿפינען קײסָארים און אױב ַאזױ. זיך שױן געהַאט אױסגעבריט
  .איז בשום־אוֿפן ניט געװען זיכער, הָאבן אײער

ָאנטרעֿפנדיק אױף עטלעכע שּפַארעס ַאלע ּפָאר , ָאבער מיר זַײנען בַאלד ַארַײן אין צרות
ַאריבערגײענדיק איבער צענדליקער ַאנדערע װָאס מיר הָאבן זײ ניט , ָאן סֿפקות, יַארדן און
הָאבן מיר זיך געֿפונען אױֿפן שּפיץ  ,כָאטש מיר גײען װָאס נעענטער בַײ די סקַאלעס. בַאמערקט

װּוהין מיר װילן , צעשײדט דורך ַא טיֿפן ָאּפגרונט ֿפון דער אַײז־שיּפוע, קקַאםיֿפונעם ערשטן דר
מיר ; נָאך דעם זַײנען מיר ַארַײן אין ַא גרױסן טָאל צװישן דעם ערשטן און צװײטן קַאמען. גײן

ַארױֿפגעשטױסן אין ַאלערלײ ֿפָארמען אױף ַאלע , זזַײנען געקומען אין מיטן ריזיקע הױֿפנס אַײ
מיר הָאבן זיך ַאריבערגעגליטשט איבער שנײ־שיּפועים ; צעשּפַאלטן אין ַאלע ריכטונגען, זַײטן

און ּכסדר זַײנען . ּפרּוװן צו קומען נעענטער צו די סקַאלעס, און געקרָאכן ּפַאזע זַאװײ־קַאמען
ביל הָאט געֿפירט מיט ַא . הָאבן געדַארֿפט צוריקקריכן, ערטערמיר ָאנגעקומען אין אוממיגלעכע 

, בירדי איז געװען אין געשּפַאן; ם קנָאּפ ֿפון דעם שליטןדע צוגעבונדן צו בַארגשטריקלענג ֿפון 
װָאס , שליטן ןם הינטן ֿפודע און איך אין געשּפַאן צוגעבונדן צו, אױך צוגעבונדן צו דעם קנָאּפ

  .טערײזײער נוציק סַײ װי ַא בריק סַײ װי ַא לאיז אונדז געװען 

ם דע די אַײז־שיּפועים ביז צו אױף ַארָאּפקריכן ײ־דרַײ הָאבן מיר געּפרּוװט ַא מָאל צװ
אין דער . איז ַאלע מָאל צו גרױס ַא ֿפַאל'נָאר ס, לֿפי־ערך גלַײכן װעג אונטער די סקַאלעס

װָאס מיר , עטלעכע ערטער; ַארדרײט געװָארןֿפינצטערלעכער ליכט איז יעדע ּפרָאּפָארציע ֿפ
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הָאבן אױסגעזען װי גָארע , בַארגשטריקאון  אַײזהעקהָאבן זײ טַאקע בַאהױבן ַארָאּפצוקריכן מיט 
בַײם . זַײנען ּתמיד געװען שּפַארעס אונטן טָאמער מע גליטשט זיך ַארָאּפעס און , ּתהומען

ַארױסגעצױגן ֿפון די צװײ ַאנדערע , ַאזױנערצוריקקער הָאב איך זיך ַארַײנגעגליטשט אין 
  .שטײענדיק אױֿפן װַאנט איבער מיר

צװישן דעם ערשטן און צװײטן  ֿפַארטיֿפונגהָאבן זיך ַארָאּפגעַארבעט ַארַײן אין דער  מיר
די קַאמען דָא הָאבן זיך . אױֿפן שּפיץ ֿפונעם צװײטןַארױף , איך מײן, און, קקַאמעןיגרױסע דר

די . זַײנען געגַאנגעןאיך ניט װּוהין מיר  װײסדערנָאך . אױֿפגעהױבן ַא ֿפוס ֿפוֿפציק זעכציק
ָאֿפט מָאל דרַײ ָאדער ֿפיר אין עטלעכע , בעסטע ָאריענטירן זַײנען געװען געגנטן מיט שּפַארעס

איז מיר געװען אוממיגלעך צו עס ). - °37(געװען נידערלעך  די טעמּפערַאטורן זַײנען. טריט
און ַא עיּכוֿב ֿפַאר דער ֿפַאר מיר ַאן אומגעהַײערע מניעה איז דָאס געװען , טרָאגן די ברילן

 ָאבער און װידעראון ; בירדי גײט זי ַאריבער; װַײזט ָאן אױף איר, גרוּפע׃ ביל געֿפינט ַא שּפַארע
שטעק איך די ֿפיס ּפונקט אין , שליטן אױֿפןטרעטן ָאדער ַאריבערצוקריכן ּפרּוװנדיק ַאריבערצו

װען מיר , אײן מָאל; דעם טָאג בין איך ַארַײן װײניקסטנס זעקס מָאל. שּפַארעס ַארַײן די מיטן
הָאב איך זיך ַארַײן־ און ַארױסגעקַײקלט ֿפון אײנער און , זַײנען געװען נָאענט צו דעם ים

ֿפַארכַאּפט געװָארן ֿפון ביל געֿפַאלן בַארג־ַארָאּפ אױף ַא שטָאציקער שיּפוע ביז דערנָאך ַארָאּפ
  .מיטן שטריק און בירדי

, ביז מיר זַײנען ָאנגעקומען אין ַא גרױסן בלינדן געסל געשטָאמּפערטמיר הָאבן װַײטער 
. דעם ים־אַײז ףאױװּו זײ שטױסן זיך ָאן , צװײ קַאמען די װָאס מסּתמא ֿפָארמירט דעם עק ֿפון

אױף ַאלע זַײטן הָאבן זיך אױֿפגעהױבן גרױסע װענט ֿפון צעשלָאגענעם אַײז מיט שטָאציקע 
װּו מיר גליטשן זיך ַארום און װערן ֿפַארבלָאנדזשעט אין שּפַארעס , דער מיטשנײ־שיּפועים אין 

זיך בער מיר הָאבן ָא, די ריזיקע סקַאלע ֿפון קַאּפ־קרָאזיער אױףאױף לינקס הײבט זיך . ַארַײן
און , איםקקַאמען צװישן אונדז און יצװײ דרַײ דר קײן אָ זַײנען ניטעס צי  װיסןניט געקענט דער

איז ניט געװען , ריכטונגעןֿפיר ֿפַארשײדענע  אױף כָאטש מיר הָאבן געּפרּוװט גײן װײניקסטנס
  .קײן מיגלעכקײט גײן װַײטער ֿפָארױס

  .דעמָאלט הָאבן מיר דערהערט די קײסָארים שרַײען און

נָאר דָאס , דָאס געשרײ איז אונדז געקומען ֿפונעם ים־אַײז װָאס מיר הָאבן ניט געקענט זען
הָאט ָאּפגעהילכט ֿפון די סקַאלעס עס . ֿפערטל־מַײל ֿפָארױס עהָאט געמוזט זַײן װַײט ַא כַאָאטיש

איז 'ַאז ס, דערװּוסט זיך מיר הָאבן זיך צוגעהערט און. ערײצטָאנגבעת מיר שטײען הילֿפלָאז און 
דָאס קלײנע שטיקל ליכט װָאס שַײנט איצט  װָארן, צוריק זיך צו טָאן ַאחוץ קערן װָאס גָארנישט

און ֿפַארכַאּפט צו װערן דָארט אין שטָאק ֿפינצטערניש װָאלט , אין מיטן טָאג צעגײט זיך גיך
טריט און אײגענע צוריקקערן אין די זיך מיר הָאבן ָאנגעהױבן . עדַאנקגעװען ַא שרעקלעכער ג

ּכמעט אױף דער רגע הָאב איך זיך ַארָאּפגעגליטשט און ַארָאּפגעקַײקלט שיּפוע־ַארָאּפ אין ַא 
בירדי און ביל הָאבן זיך געהַאלטן אױף משקולת און איך הָאב צוריקגעקלעטערט . שּפַארע ַארַײן

בירדי איז . רן זַײנען געװען זײער אומקלָאר און בַאלד הָאבן מיר זײ ֿפַארלױרןדי שּפו. צו זײ
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און ַאלע מָאל הָאט ער זײ , געקענט ַא מָאלגעװען דער בעסטער אין נָאכשּפירן װָאס איך הָאב 
און מיר הָאבן , נָאר סוף־ּכל־סוף הָאט ער ַאֿפילו זײ אין גַאנצן ֿפַארלױרן. װידער געֿפונען

און זַײנען , לעולם הָאבן מיר זײ װידער געֿפונען. ַאז מיר דַארֿפן ּפשוט גײן ֿפָארױס, עדטָאּפגער
  .הָאט אונדז דערֿפרײט צו זען דָאס געצעלט'נָאר ס; דעמָאלט שױן ַארױס ֿפון דָאס ערגסטע

איגלו  םהָאבן מיר גענומען ַארבעטן אױף דע) סטן יוני20דעם , דָאנערשטיק(צו מָארגנס 
אױף צו  ,איז אונדז גערָאטן צוֿפעסטיקן דעם קַאנװענעם דַאך'ס, ַא זײגער אין דער ֿפרי דרַײ

קױם הָאבן מיר זיך געקענט . להכעיס ַא װינט װָאס הָאט אונדז געטשעּפעט דעם גַאנצן טָאג
ֿפָארשטעלן װָאס דער דָאזיקער דַאך װעט אונדז ָאּפטָאן בשעת מיר ּפַאקן אים אַײן מיט 

װָאס מיר הָאבן ַאװעקגעלײגט אין דער , ציִען אים אױס איבערן צװײטן שליטן, סַײדעשנײּפ
ֿפירט ּפונקט ביז צום ) אױף דרום(דער װינט־ַארױף־עק . קװער אין מיטן אױף די לענגערע װענט

. ַארבעטןהָאבן אױֿפגעהערט בָאדן און מיר הָאבן אים ֿפעסט צוגעבונדן צו שטײנער אײדער מיר 
און , ע דרַײ זַײטן הָאבן מיר געהַאט ַא ֿפוס צװײ צי מער לױזע קַאנװע אומעטוםאױף די ַאנדער

די טיר איז געװען . אומעטום הָאבן מיר אים צוגעבונדן צו שטײנער מיט רימענס ַאלע צװײ ֿפיס
װי עּפעס ַא , און דערװַײל הָאבן מיר געלָאזט דָאס טוך אױסגעבױגן איבער די שטײנער, די מניעה

נָאר , י גַאנצע זַאך איז גוט אַײנגעּפַאקט און בַאדעקט געװָארן מיט ּפלַאטעס הַארטן שנײד. גַאניק
. װָאס מע ניצט אים ָאנצוֿפילן די ריסן צװישן די ּפַײדעס, איז ניט געװען קײן װײכער שנײ'ס

ַאך הָאט געקענט ַארױסציִען דעם ד'איז ניטָא װָאס ס'ַאז ס, ֿפונדעסטװעגן הָאבן מיר שױן געמײנט
ַאז מיר זַײנען געװען , און די װַײטערדיקע געשעענישן הָאבן בַאװיזן, ּפַאקונגאַײנֿפון דער 

  .גערעכט

און מיר זַײנען , איז געװען ַא טריבע ַארבעט דרַײ ַא זײגער אין דער ֿפרי ֿפַארן ֿפרישטיקעס 
מחמת מיר הָאבן אין זינען נָאך ַא , געװען צוֿפרידן צוריקצוקומען אינעם געצעלט און צו עסן

ך ַא מָאל בַײם ערשטן ֿפַארטָאג זַײנען מיר נָא. בַײ די קײסָאריםדעם טָאג מָאל ּפרּוװן ָאנצוקומען 
  .ַאװעק קײן דעם נעסט־שטח

װָאס מיר הָאבן ניט  דריקר איצט הָאבן מיר געװּוסט ַא זַאך צװײ מּכוח דעם דָאזיקן נָא
שױן ַא סך הָאט זיך געביטן זינט די , למשל; ַא מעת־לעת ֿפריִער מיט געהַאט געװּוסט

קטיש הָאט מען שּפעטער ֿפַא. ֿפַארגרעסערט דריקטעג און מסּתמא הָאט זיך דער ג־ַאנטדעקונ
ַאז די קַאמען ציִען זיך הַײנט װַײטער ַא דרַײ־ֿפערטל מַײל אין ים , דערװיזן דורך ֿפָאטָאגרַאֿפיעס
 דריקַאז אױב מיר גײען ַארַײן אינעם , מיר הָאבן אױך געװּוסט. ַארַײן װי מיט צען יָאר צוריק

, װי נעכטן, ביז דער הײך ֿפונעם בַאריער ס קומען ַארָאּפאַײזסקַאלעבַײם אײנציקן ָארט װּו די 
װָאלטן מיר ניט געקענט ניט ַארַײנדרינגען אינעם נעסט־שטח און ניט אונטערקריכן אונטער די 

צו  – צו טָאן איז געבליבן נָאר אײן זַאך'ס. סקַאלעס װּו ֿפריִער הָאט מען געֿפונען ַא מיגלעכן װעג
  .דָאס הָאבן מיר בדעה געהַאט צו ּפרּוװן טָאן און ָאט. איבער דער סקַאלעַאריבער גײן 

איז מיר געװען 'און ס, ס אין דער הײךוס זַײנען ַא צװײ הונדערט ֿפאַײזסקַאלעדי דָאזיקע , נו
נָאר װען מיר זַײנען צוריקגעקומען נעכטן הָאבן מיר . בֿפרט אינעם ֿפינצטערניש, אומבַאקװעם
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. װָאס ֿפון אים הענגט ַארָאּפ ַא שנײ־זַאװײ, י סקַאלעסדערזען אײן ָארט מיט ַאן אַײנשניט אין ד
  .זַאװײ םאֿפשר װעט זַײן מיגלעך ַארָאּפצוקריכן לענג־אױס דע

און  ַאֿפריִערביל אױף ַא לַאנגן שטריק , מיט אונדז ַאלע אַײנגעשּפַאנט צום שליטן, איז
נגעהױבן ַארָאּפגײן דעם הָאבן מיר ָא, דעם שליטן ֿפון הינטן נטרָאלירנדיקבירדי און איך קָא

מיר זַײנען . מיר ניט זען קענען, זיך טֿפַארשטײ, װָאס, װָאס ענדיקט זיך אין דער סקַאלע, שיּפוע
. ַאז מיר זַײנען שיִער ניט ַאהין, און בַאלד דערֿפילט, ַאריבער איבער עטלעכע קלײנע שּפַארעס

און דערנָאך הָאבן מיר יָא , ן הצלחהקַאנט סקַאלע ָא ביזןצװײ מָאל הָאבן מיר זיך ָאנגערוקט 
הָאט אונדז געֿפירט ּפונקט  סעַארָאּפ ָאן שום צרות און  מירדערצו זַײנען און ; געֿפונען די שיּפוע
  .דריקצװישן די ערדסקַאלעס און דעם , װּו מיר װילן זַײן

װָאס איר  דריקדעם  אין מיטןקלעטער  רשּפַאנענדיקסטע ערדעמָאלט הָאט זיך ָאנגעהױבן ד
, אײנער דעם צװײטן, שלעּפן זיך –איז געװען נעכטן 'גָאר װי ס, קודם־ּכל. קענט זיך ֿפָארשטעלן

און אין , ַארַײן און ַארױס, זיך קוליען אין די שּפַארעס, זיך גליטשן שיּפוע־ַארָאּפ, קַאם־ַארױף
װָאס הײבן זיך אױף ַאלץ זַײנען מיר װַײטער געגַאנגען אונטער די סקַאלעס , ַאלערלײ לעכער

אונדז בשעת מיר קומען נָאענט צו די שװַארצע לַאװענע ּתהומען װָאס  איבערהעכער און העכער 
מיר זַײנען רַײטנדיק געגַאנגען אױֿפן אױבן ֿפון ַא שנײ־קַאם מיט ַא . ֿפורעמען קַאּפ־קרָאזיער גוֿפא

אױף ; דז בעת מיר בָארבלען זיךבַאלַאנסירן דעם שליטן צװישן אונ, גָאלמעסערדיקן קַאנט
אױף לינקס איז ; מיט שּפַארעס בַײם דנאָ , זײער ַא טיֿפער, רעכטס איז געװען ַאן ַארָאּפהַאנג

מיר הָאבן געּפױזעט װַײטער און לָאמיך . אױך מיט שּפַארעס, געװען ַא קלענערער ַארָאּפהַאנג
בַײם עק איז . עם מער־װי־הַאלב־חושךשּפַאנענדיקע ַארבעט אין ד ַא איז געװען'ס, אַײך זָאגן

הַארט אונטערן און לסוף זַײנען מיר ַארונטערגעקומען , געװען ַא רײ שיּפועים ֿפול מיט שּפַארעס
  .און דָא הָאבן מיר געדַארֿפט איבערלָאזן דעם שליטן, ֿפעלדז אױף דער מָארענע

קריכן אונטער די סקַאלעס מיר הָאבן זיך צוגעבונדן מיטן שטריק און ָאנגעהױבן אונטער
די מהומה . אונדזאיבער ֿפיס  800זיך געביטן ֿפון אַײז צו שטײן און זיך אױֿפגעהױבן  בןװָאס הָא

ֿפיר הונדערט מַײלן . װָאס שטַײגט ַארױף אױף זײ הָאט ניט בַאװיזן קײן שום טָאלק דריקֿפון 
ן און געקָארטשעט יענע ריזיקע הָאט ּפשוט געװָארֿפ דריקַאריבערקריכנדיק אַײז הינטער דעם 

מיר הָאבן . קַאמען ביז איוֿבן ַאלײן װָאלטן געֿפעלט דיבורים װָאס צו בַאקלָאגן זײער בַאשַאֿפער
 דָארט ָאנהענגענדיק מיט די העק און אױסשנַײדנדיק טרעּפ, זיך געגרַאבלט ַאריבער און ַארונטער

און ּכסדר זַײנען מיר . מיט די קרַאמּפָאנס ָאנהַאלט קײןװּו מיר הָאבן ניט געקענט געֿפינען 
מיר װעלן דָאס אױף ַאז , הָאט זיך טַאקע אױסגעדַאכט'און ס, צוגעקומען צו די קײסער־ּפענגװינען

װָאס אין אײן , װען מיר זַײנען ָאנגעקומען אױף ַא װַאנט ֿפון אַײז, ַאן אמתן אױֿפטָאן דָאס מָאל
אײנער . ַאריבערגײןאיבער אים ַאז מיר קענען קײן מָאל ניט , בליק הָאבן מיר גוט ֿפַארשטַאנען

. מיטן עק ָאנגעשּפַארט אין דער סקַאלע, קקַאמען איז געװָארֿפן געװָארןיֿפון די גרעסטע דר
עּפעס װי ַא , נָאר ביל הָאט ַאנטדעקט ַא שװַארצע לָאך, הָאט אונדז ַא ּפנים ָאּפגעשטעלט'ס

, נו"מיר הָאבן געקוקט אױף איר׃ . אין די געדערעם ֿפונעם אַײז װָאס ֿפַארשװינדט, ֿפוקסנלָאך
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. און ֿפַארשװּונדן געװָארן, ַארַײנגעשטעקט דעם קָאּפ ַארַײן און, הָאט ער געזָאגט!" הַײדאַ 
און , נָאר גָאר מיגלעך זיך דורכצוצַאּפלען, װעג לענגלעכעראיז געװען ַא 'ס. בַאוערס דָאס גלַײכן

מיט ַא טיֿפער בערע , איך זיך געֿפונען ַארױסקוקן ֿפון דער צװײטער זַײט ַארױסָאט־ָאט הָאב 
לײגט דעם רוקן . "צװײטערדער  אױףאון דעם אַײז , אײן זַײט אױףװַאנט נשטײ מיט דער, אונטן

, הָאט ביל געזָאגט" ,ַאנטקעגן דעם אַײז און די ֿפיס ַאנטקעגן דעם שטײן און הײבט זיך װַײטער
מיר הָאבן . ן אױף ֿפעסטן אַײז בַײם װַײטערדיקן עק אין ַא שנײ־גרובשטײענדיק שױ

שױן צעיַאכמערט און . אַײנגעשניטן אֿפשר ֿפוֿפצן טרעּפלעך ּכדי ַארױסצוקריכן ֿפון ָאט דער לָאך
ביז די געשרײען ֿפון די , איז אונדז דער װעג ֿפָארױס גרינגער געװָארן, מיט גרױס ֿפַארגעניגן

דרַײ קריסטַאליזירטע , און מיר זַײנען געשטַאנען, בן אונדז דערגרײכטּפענגװינען הָא
און , באמת, זײ זַײנען געװען דָארט. איבער די קײסָארימס הײם, ָאּפגעריסענע־ָאּפגעשליסענע

מיר הָאבן װָאס װעגן זײ  רנָאר װּו זַײנען געװען די ַאלע טױזנטע, זײ ביזמיר װעלן דערגײן 
  ?געהַאט געהערט

װָאס איז אין דער אמתן ַא שרעטלדיק סקַאלעכל ַא , זַײנען געשטַאנען אױף ַאן אַײזֿפוסמיר 
, מיט זײער ַא סך אַײזּפַײדעס ָאנגעשָאטן דערױף, און דָאס ים־אַײז, ֿפוס צװעלף אין דער הײך

ן ניט מיט עּפעס ַאן ַאריבערהַאנג או, דָאס סקַאלעכל איז ַארָאּפגעֿפַאלן גלַײך. איז געלעגן אונטן
װָאס די ; קען זַײן ַאזױ װַײל דער ים איז נָאר ַאנומלט ֿפַארֿפרױרן געװָארן'ס. קײן שנײ־זַאװײ

. ַאז מיר װעלן הָאבן ַא סך צרות ַארױֿפצוקריכן ָאן הילף, ניט זַײן הָאט דָאס געמײנט סיבה זָאל
איז 'און ס, ריקבַארגשטַאז עמעצער דַארף בלַײבן אױבן מיטן , הָאבן מיר בַײ זיך בַאשלָאסן

מחמת מיט מַײן נידעריקער ראיה און , ַאז ָאט דער עמעצער זָאל זַײן איך, געװען קלָאר
בין איך געװען דער אומנוציקסטער , װָאס איך הָאב זײ ניט געקענט טרָאגן, ֿפַארנעּפלטע ברילן

װָאלטן מיר , אױב מיר װָאלטן געהַאט דעם שליטן. אין דער ּפַארטיע בַײ דער בַאלדיקער ַארבעט
נָאר ַאװדאי הָאבן מיר אים איבערגעלָאזט בַײם ָאנהײב ֿפון דער , טערײגעקענט אים ניצן װי ַא ל

  .מָארענע שױן מַײלן צוריק

זיך געטוליעט אין רעדלעך אונטער דער , מיר הָאבן געזען די קײסָארים שטײן ַאלע צוזַאמען
; ס ּפיצל ליכט הָאט זיך גיך ָאּפגעטונקלטדָא. בַאריער־סקַאלע װַײט עטלעכע הונדערטע יַארדן

מיר זַײנען געװען גָאר מער אױֿפגערודערט װעגן דעם צוגַאנג ֿפון חשכות און דעם אױסזע ֿפון 
הָאבן מיר , נָאך אומבַאשרַײבלעכער מי און מַאטערניש. װינט אױף דרום װי װעגן אונדזער נצחון

און מיר זַײנען געװען די ערשטע און אײנציקע , לטצוגעזען ַא װּונדער ֿפון דער נַאטירלעכער װע
דער הַאנט מַאטעריַאל װָאס װעט זיך  צואיז געװען 'ס; װָאס הָאבן דָאס געטָאן מענטשן

מיר הָאבן געמַאכט ֿפַאקטן ; ַארױסװַײזן אֿפשר ֿפַאר דער העכסטער װיסנשַאֿפטלעכער װיכטיקײט
  .ון מיר הָאבן געהַאט דערױף בלױז ַא רגעא –ֿפון טעָאריעס מיט יעדער ָאבסערװַאציע 

טרומײטנדיק מיט זײערע , ליַארעםומרויִקטע קײסָארים הָאבן געמַאכט ַא גװַאלדיקן אדי בַא
װַײל זײ הָאבן געּפרּוװט , װָאס זײ הָאבן אײער, בלי־סֿפק. טשיקַאװע מעטַאלענע קולער

זַײנען , נָאר ַאז מע יָאגט זיך נָאך זײ. יסדרעּפטשען ַארום אױֿפן בָאדן ָאן ֿפַארלירן זײ ֿפון די ֿפ
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און עטלעכע ֿפון זײ זַײנען גיך , געבליבן ליגן אױֿפן אַײז, געװָארן גָאר ַא סך אײער ַארָאּפגעלָאזט
װָאס זײ הָאבן מסּתמא געװַארט שױן ַא לַאנגע , ַאדָאּפטירט געװָארן ֿפון אײערלָאזע קײסָארים

ַאז דער מוטערישער צד , די בידנע ֿפײגל זעט מעןאין . צַײט אױף ַאזַא געלעגנהײט
ַאז זײ , ַאזױ איז דער קַאמף נָאך קיום. ּפריטשמעליעט דװקא די ַאנדערע ַאסּפעקטן ֿפון לעבן

און מע װָאלט װעלן װיסן צי ַאזַא לעבן רוֿפט , קענען לעבן נָאר דורך ַא גוזמא מוטערשַאֿפט
  .ַארױס גליק ָאדער בַאֿפרידיקונג

הָאט געֿפונען דעם דָאזיקן נעסט־שטח ּפונקט דָא װּו מיר  ַאנטדעקונגנשַאֿפט ֿפון דער די מַא
זײ הָאבן געמַאכט נסיעות ֿפרי אין ֿפרילינג נָאר ניט ָאנגעקומען גענוג ֿפרי צו קריגן .  א׳שטײען
ז ַא ַאז דער קײסער אי, זײ הָאבן ַארױסגעדרונגען. קעלעךּפּויגעֿפונען נָאר עלטערן מיט , אײער

די נעסטן ּפונקט אין מיטן , אױף װָאס ֿפַאר ַא סיבה, װָאס ער מַאכט, ּפידרעכדיקער ֿפױגל
מיט  ,58אין ַא טעמּפערַאטור עּפעס קעלטער ֿפון זיבעציק גרַאד ֿפרָאסט, ַאנטַארקטישן װינטער

אים  און זײ הָאבן. אױף זַײנע איבערגעגעבענע ּפלײצעס, שטענדיק בלָאזן, זַאװערוכעס בלָאזן
קװעטשנדיק עס , עלע בַאלַאנסירט אױף זַײנע גרױסע ֿפיסּפּויקגעֿפונען הַאלטנדיק זַײן טַײער 

ַאנטקעגן ַא ) װָארן בײדע געשלעכטער ֿפַארמעסטן זיך נָאך דער זכיה(מוטעריש צי ֿפָאטעריש 
ן די און װען ער מוז גײן סוף־ּכל־סוף קריגן עּפעס עסן אי. ליסע שטיקל הױט אױף דער ברוסט

און צװַאנציק קײסָארים , לײגט ער ּפשוט ַאװעק דָאס קינד אױֿפן אַײז, ָאֿפענע שּפַארונעס דערבײַ 
ַאז , און צערַײסן אים ַאזױ, און זײ צעקריגן זיך איבער אים. עלעך אַײלן זיך עס צו קריגןּפּויקָאן 

 ַאן ן ַאבי װָאסװעל עס ַארַײנקריכן אי, און אױב עס איז בּכוח. ָאֿפט מָאל שטַארבט עס
. און דָארט װערט עס ֿפַארֿפרױרן, אַײזשּפַאלט ּכדי צו ַאנטלױֿפן ֿפון ַאזױ ֿפיל ליבהַארציקײט

ַאז די , איז קלָאר'און ס, ּפונקט ַאזױ הָאט מען געֿפונען ַא סך צעברָאכענע און צעֿפױלטע אײער
און װען עס קומט ; און זומער קומט, בלַײבן לעבןָאבער עטלעכע . שטַארביקײט איז זײער גרױס

נעמען די עלטערן די , )זײ ֿפַארשטײען גוט דעם װעטער(ָאן צו בלָאזן ַא גרױסע זַאװערוכע 
דָארט זיצן זײ ביז עס . ביז צו דער שװעל ֿפונעם ָאֿפענעם ים, קינדער מַײלן איבערן ים־אַײז

און ֿפָארן ֿפָארן זײ ; ָאן און צעשּפרײט די קריִעסים־אױֿפלױף הײבט זיך  דעראון , קומט ַא װינט
מיט ַא , נדענדיקן צעבלָאזענעם שנײ זיך צו ֿפַארבינדן מיטן ּפַאק־אַײז גוֿפאעַאװעק אינעם בל

  .ּפריװַאט שיֿפל ֿפַאר זיך ַאלײן

 מיט, און װען מיר הָאבן, ַאז ַאזַא ֿפױגל איז ַאן אינטערעסַאנטע חיה, מע דַארף מסּכים זַײן
און געֿפונען   ב׳גערודערט ַא שיֿפל אונטער ָאט די גרױסע שװַארצע סקַאלעס, זיבן חדשים צוריק

ֿפַאר , הָאבן מיר קלָאר ֿפַארשטַאנען, עלע נָאך ַאלץ אין ּפוךּפּויקַאן אומטרײסטעװדיק קײסער־
ָאך ָאן אױב ַאן אײ ֿפון יוני בלַײבט נ, װָארן. װָאס דער קײסער דַארף לײגן אין מיטן װינטער

לָאזן זַײן ַארױסקום ָאן שום , געלײגט אין זומער, װעט דָאס זעלביקע אײ, ֿפעדערן ָאנהײב יַאנוַאר
װערט ַאז דער קײסער־ּפענגװין , ַאזױ איז עס. ּתכליתדיקער דעקונג דעם קומעדיקן װינטער

                                                 
  )Scott, The Voyage of the Discovery, v. ii, pp. 5, 6, 490. (490, 6, 5. זז, ii. ב, די נסיעה ֿפון דער ַאנטדעקונג, זעט סקָאט  א׳ 
  .125. אױף ז, ער דערצײלט װעגן דעם ֿפריִער אינעם בוך  ב׳ 
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סן ַאזױ ֿפירנעמען ַאלערלײ ָאּפקומענישן מחמת זַײנע קינדער בלַײבן בַײ װַאקגעצװּונגען 
צוליב דער , ּפונקט װי מיר זַײנען געבונדן אין אונדזערע מענטשלעכע בַאציִונגען, ּפַאמעלעך

ֿפױגל זָאל הָאבן ַאזַא לַאנגע  59װָאס ַאזַא ּפרימיטיװער, איז אינטערעסַאנט'ס. זעלביקער סיבה
  .קינדשַאֿפט

זַײנען מיר ניט , י ָא ֿפײגלדי לעבנס־געשיכטע ֿפון ד, מוז זַײן'נָאר ַאזױ אינטערעסַאנט װי ס
און , מיר הָאבן געװָאלט די עמבריָאנען. אױף די אײער ןגעגַאנגען דרַײ װָאך זײ צו זען זיצ

זײ  זָאלן די מומחים אין דער הײם ַאזַאזױ , און ֿפריש און אומגעֿפרױרן, געװָאלט זײ װָאס ייִנגער
ערן ֿפון זײ די ֿפריִערדיקע געשיכטע שנַײדן אין מיקרָאסקָאּפישע שניטן און געװױר װצעקענען 

און דערֿפַאר הָאבן ביל און בירדי גיך געזַאמלט . ֿפון ֿפײגל במשך ֿפון די עװָאלוציָאנערע צַײטן
 םענע קוליקלעך אין דעצװָאס מיר הָאבן זײ געהָאֿפט טרָאגן בשלום אין די ּפעל, ֿפינף אײער

װָאס , נסערװירן אַײנגעלײגט אינעם ַאלקָאהָאלװּו מיר קענען זײ קָא, איגלו אױף בַארג טערָאר
, אױװן־טרָאןמיר הָאבן אױך געדַארֿפט קריגן אײל ֿפַארן . מיר הָאבן געברַאכט אױף דעם צװעק

  .ֿפונט 91אײן קײסער װעגט ביז  –הָאבן זײ דערהרגעט און ָאּפגעשונדן דרַײ ֿפײגל 

זַײנען ניט געװען קײן ים־הינט װּו עס און , רָאס־ים איז אין גַאנצן ֿפַארֿפרױרן געװָארן דער
. 1903און  1902אין  2000קײסָארים אין ֿפַארגלַײך מיט  100זַײנען געװען בלױז עס . מע זעט

ָאבער דָאס איז געװען , ַאז יעדער ֿפערטער ָאדער ֿפינֿפטער ֿפױגל הָאט ַאן אײ, ביל הָאט גערעכנט
איז ַא 'ס. הָאבן ניט געװָאלט שטערן זײ אומזיסטװַײל מיר , נָאר ַא בערכדיקע ָאּפשַאצונג

הָאט אױסגעזען װי דָאס אַײז הָאט 'נָאר ס, זַײנען דָא ַאזױ װינציק ֿפײגלעס ֿפַאר װָאס , רעטעניש
איז ַא ? זַײנען די געצײלטע ֿפײגל די ערשטע ָאנגעקומענע. ניט לַאנג צוריק מיט זיך געֿפורעמט

אין ים ַארַײן און איז דָאס דער ָאנהײב ֿפון ַא  ֿפריִערדיקער נעסט־שטח ַאװעקגעבלָאזן געװָארן
  ?װערט ָאט די בוכטע ים־אַײז אומזיכער? צװײטן ּפרּוװ

עלעך הָאבן געזען די ּפּויקט זײערע די װָאס הָאבן ֿפריִער ַאנטדעקט די קײסָארים מי
עלעך אױב זײ הָאבן ניט געקענט קריגן ַא ּפּויקּפענגװינען ּפילעװען טױטע און ֿפַארֿפרױרענע 

, װָאס זײ הָאבן זײ געמוזט אױסװַארעמען, זײ הָאבן אױך געֿפונען צעלײגטע אײער. סלעבעדיק
ַאז די ָא ֿפײגל זַײנען , בן מיר זיך דערװּוסטאיצט הָא. געװָארן זײ זַײנען ֿפַארֿפרױרן װעןנָאך דעם 

עטלעכע מָאל ! ָאן אײער זיצן אױף אַײז װָאס ַאז עטלעכע, ַאזױ להוט צו זיצן אױף װָאס עס איז
ֿפַארקַײלעכט , ַאז זײ זַײנען הרודעס אַײז, הָאבן ביל און בירדי אױֿפגעהױבן אײער און געֿפונען

אײן מָאל הָאט ַא ֿפױגל ָאּפגעלָאזט ַאן אַײז־אײ . ן הַארטשמוציק או, און בערך די ריכטיקע גרײס
און נָאך ַא מָאל איז ַא ֿפױגל צוריקגעקומען און ַארַײנגעשטעקט ַא צװײט , בעת זײ קוקן ָאן
  .װען מע דערלַאנגט עס, ָאבער ּתיּכף אים ַאװעקװַארֿפן לטוֿבת ַאן אמת אײ, אַײז־אײ אין זיך

ױף דערקײסָארים ַארומגעקומען אונטער דער סקַאלע װָאס  בשעת מעׂשה איז ַא גַאנצע רײ
איז געװען גוט װָאס די בַאלײטערס 'און ס, געװָארן די ליכט איז שױן זײער שלעכט. שטײ ךאי

איך הָאב . מיר הָאבן געדַארֿפט טָאן ַאלצדינג מיט גרױס אַײלעניש; קומען גיך צוריק
װָאס מיר הָאבן זײ צונױֿפגעהָאֿפטן ַארום די (ַארױֿפגעשלעּפט די אײער אין זײערע קוליקלעך 
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איז מיר אין גַאנצן 'ָאבער ס, און דערנָאך די ֿפעלן) קנױטנהעלדזער מיט רימענס ֿפון לָאמּפ
. הָאב איך געזָאגט" ,איך צי"; הָאט ער גערוֿפן ֿפון אונטן" ,ציט. "כגעֿפַאלן מיטן העלֿפן בילדור

און װען ער איז ָאנגעקומען אױבן דורך . הָאט ער געשריגן ",נָאר דער שנור איז גָאר לױז דאָ "
איז , ס ּפלײצעס און מיר הָאבן בײדע געשלעּפט װָאס שטַארקערסעאױף בַאוער ןַארױֿפקריכ

מיר הָאבן ָאנגעשטרענגט דעם  ןגלַײך װע. בירדיס עק שנור נָאך ַאלץ געװען לױז אין די הענט
ַא געװײנטלעכע מניעה בַײם  –ַאנט און זיך ֿפַארהַאקט שנור הָאט ער זיך געשניטן אינעם אַײזק

, ָאן דערֿפָאלג אַײזהַאקמיר הָאבן געּפרּוװט ֿפירן דעם שנור איבער ַאן . ַארבעטן צװישן שּפַארעס
װָאס ער הָאט זיך ַארױסגעלָאזט זוכן און , װען בירדי ערנסטָאנגעהױבן װערן  הָאטאון ַאלץ 

הָאט געֿפונען ַאן ָארט װּו די , וס דורך ַא שּפַאלט אין ים ַארַײןדערװַײל ַארַײנגעשטעקט ַא ֿפ
, הָאבן מיר געשלעּפט, ער הָאט אַײנגעשניטן טרעּפ ֿפַאר זיך ַאלײן. סקַאלע הענגט ניט ַאריבער

זַײן ֿפוס שױן אַײנגעּפַאקט אין ַא גַאנצענער מַאסע  –און לסוף זַײנען מיר ַאלע צוזַאמען אױבן 
  .אַײז

׃ ֿפינף אײער צוריק איז מיגלעך'אױף װיֿפל סבן גענומען די ֿפיס אױף די ּפלײצעס מיר הָא
אױף  טשלעּפגענָאכאון בירדי מיט צװײ ֿפעלן צו אים צוגעבונדן , ענע קוליקלעךצאין די ּפעל

און , מיר זַײנען געװען צו זיך צוגעבונדן מיטן שטריק. און איך ַאלײן מיט אײנער ַאזױנער, הינטן
אין . רױֿפקריכן קַאם־ַארױף און זיך דורכקװעטשן דורך די לעכער איז געװען זײער שװערדָאס ַא

אױֿפן  אַײזהַאקאײן ָארט מיט ַא שטָאציקן שיּפוע ֿפון רים און שנײ הָאב איך איבערגעלָאזט דעם 
אין ַא צװײטן איז געװען צו טונקל צו זען אונדזערע ֿפריִערדיקע ; הַאלבן װעג אױבן

זָאל זַײן , הָאב איך זיך ַארָאּפגעלָאזט, ניט געקענט זען גָארנישט און איך הָאב, טרעּפאַײזהַאק־
מע זיך אױסלערנען װי  טמוזאיר , טשערי", מיט אומענדיקער געדולד הָאט ביל געזָאגט. מיט מזל

  .קרוע־בלוע געװען בעתן רעשט נסיעה זַײנען מַײנע װינטקלײדער." אַײזהַאקַאן  ניצט

און איצט זַײנען אונדז דרַײ אײער , ניט ֿפַאר דער צַײטאון , מיר הָאבן געֿפונען דעם שליטן
דָאס ערשטע ; די בײדע מַײנע הָאבן געּפלַאצט אין די קוליקלעך. מער־װײניקער גַאנצע, געבליבן

ניט איז 'ס; געהַאלטן ֿפַארן קָאכער, דָאס צװײטע געלָאזט אין קוליקל, הָאב איך אױסגעלײדיקט
נָאר בַײם צוריקקער ַאהײם זַײנען מיר די קוליקלעך גיכער צעגַאנגען װי , ַאהין ָאנגעקומען

ַאז דָאס ֿפעטס אינעם אײ הָאט זײ עּפעס , און איך מײן) 60ביל הָאט קײנע ניט געהַאט(בירדיס 
געדַארֿפט  װען מיר זַײנען ָאנגעקומען אין די דָאלענעס אונטערן קַאם װּו מיר הָאבן. גוטס געטָאן
ַאזױ זַײנען מיר . איז געװען צו טונקל צו טָאן ַאבי װָאס ַאחוץ אױסטַאּפן דעם װעג, ַאריבערגײן

אױף . און איבער אים ַאריבערגעקרָאכן, געֿפונען דעם קַאם, ַאריבער איבער ַא סך שּפַארעס
כצוגײן אונדזערע נָאגעװָארן איז בַאלד אוממיגלעך 'נָאר ס, העכער הָאבן מיר געקענט זען בעסער

און מיר הָאבן זיך געטָאּפטשעט ֿפָארױס און צום גליק געֿפונען דעם שיּפוע װָאס , אײגענע שּפורן
דעם גַאנצן טָאג הָאט געבלָאזן ַא ּפַאסקודנער קַאלטער װינט . אים ַארָאּפגעקומען אױף מיר זַײנען

איצט איז . אים שטַארק דערֿפילט װָאס מיר הָאבן, -°30און  - °20מיט ַא טעמּפערַאטור צװישן 
הָאט ניט אױסגעזען זײער שײן װען מיר 'דער װעטער איז געדיכט געװָארן און ס. געװָארן ערגער
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און בַאלד זַײנען  4בַאלד הָאט געבלָאזן ּכוח־. הָאבן ָאנגעהױבן ַארױֿפגײן צו געֿפינען דָאס געצעלט
ר זַײנען ָאנגעקומען ּפונקט אױבן ֿפון דעם שטחל מי. אין גַאנצן ֿפַארבלָאנדזשעט געװָארן מיר

  .שטײנער װָאס בַאצײכנט אונדזער איגלו און הָאבן אים נָאר געֿפונען נָאך ַא סך ַארומזוכן

איך הָאב געהערט ַא מעׂשה װעגן ַאן ענגלישן ָאֿפיציר אין די דַארדַאנעלעס װָאס ער איז 
אין קײנעמס־לַאנד צװישן די ענגלישע און טערקישע , ַא בלינדער, איבערגעלָאזט געװָארן

אײגענע  דיגײענדיק נָאר בַײ נַאכט ָאן שום חוש אים צו בַאװַײזן װעלכע זַײנען . ַאקָאּפעס
בעת ער קריכט אױף זַײן , הָאבן אױף אים געשָאסן טערק און ענגלענדער גלַײך, זַײנע סַאקָאּפע

װען , טעג און נעכט ביז אײנער ַא נַאכט ֿפַארברַאכטַאזױ הָאט ער . גרױליקן װעג ַאהין און ַאהער
װָאס קען , גָאט. "װָאס שיסן אױף אים װי געװײנטלעך, ער קריכט צו צו די ענגלישע ַאקָאּפעס

  .געװָארן איז ער גערַאטעװעט, הָאט עמעצער אים געהערט זָאגן!" יך טָאןא

נָאר דָאס . העלֿפןאֿפשר משוגעת צי טױט קען ; ַאזַא עקסטקײט יסורים קען מען ניט מעסטן
בעת . װײס איך׃ מיר אױף דער ָא נסיעה הָאבן שױן ָאנגעהױבן הַאלטן דעם טױט ֿפַאר ַא ֿפרַײנד

ֿפון די ֿפיס אין דעם  נדיקֿפַאל, ֿפַאראַײזיקט, ָאן שלָאף, ּפט די נַאכטמיר הָאבן צוריקגעטאַ 
  .װָאלטן ַא שּפַארע אױסגעזען װי ַא חֿברישע מּתנה, ֿפינצטערניש און דעם װינט און דער זַאװײ

ַאז מיר זַײנען , מיר דַאכט זיך", געזָאגט הָאט ביל צו מָארגנס" ,עס דַארף זיך ֿפַארבעסערן"
  .װַײט ניט ַאזױ, איז ניט געװען אמת'ס." ָאנגעקומען גָאר אױף דעם נידעריקסטןנעכטן 

  .איז געװען ַאזױ'ס

װָארן מיר הָאבן געדַארֿפט , איגלו דָאס ערשטע מָאל םמיר הָאבן זיך בַאזעצט אין דע
, ראױב מיר װעלן הָאבן ַא ביסל ֿפַארן צוריקקע, אױװן־טרָאןאַײנשּפָארן נַאֿפט דורך ניצן דעם 

בַאדעקן דָאס געצעלט מיט דעם אײליקן שװַארצן שמוץ װָאס קומט  און מיר הָאבן ניט געװָאלט
בַאדעקט אונדז מיט , די זַאװערוכע הָאט געבלָאזן די גַאנצע נַאכט. דװקא מיטן ברענען טרָאן

אין ָאט דעם שטַארק װינט־געשַארטן ָארט ; זַאװײ װָאס קומט ַארַײן דורך הונדערטער לעכצן
. הָאבן מיר ניט געקענט געֿפינען קײן װײכן שנײ אַײנצוּפַאקן צװישן די ּפַײדעס הַארטער שנײ

הָאט דער ֿפַײנער געבלָאזענער שנײ , בעת מיר צערעֿפטלען טרָאן ֿפון אײנער ַא ּפענגװין־ֿפעל
  .ֿפַארדעקט ַאלץ װָאס מיר ֿפַארמָאגן

ַא טײל ֿפון דעם . גרױסע דאגהכָאטש דָאס איז געװען אומבַאקװעם איז עס ניט קײן 
װינד־ַארָאּפ ֿפון דער כַאלוּפע  ָאנגעקױּפטבלָאזנדיקן שנײ װָאס די זַאװערוכע ברענגט הָאט זיך 

קענען מיר דָאס ניצן צו מַאכן די , און די ֿפעלדזן װָאס אונטער זײ הָאבן מיר זי אױסגעבױט
, אױװן־טרָאןמיר ָאנגעצונדן דעם מיט גרױס שװעריקײט הָאבן . כַאלוּפע װעטער־בַאװָארנטער

די גַאנצע נַאכט איז . הָאט ער ַא שּפריץ געטָאן מיט ַא טרָאּפן זידנדיקן אײל אין בילס אױג ַארַײן
; גָאר ניט קענענדיק דערשטיקן די קרעכצן, ער געלעגן בַאשַײמּפערלעך אין גרױס װײטיק

. דָאס אױג איז גַאנץ קַאליע געמַאכט ַאז ער הָאט געמײנט, שּפעטער הָאט ער אונדז אױסגעזָאגט
און דערנָאך הָאט בירדי ָאנגעצונדן , װי ניט איז הָאבן מיר געסּפרַאװעט מיט קָאכן װָאס צו עסן



  די װינטער־נסיעה

40 
 

איך בין ַארױס . צו ּפרּוװן ָאנװַארעמען דָאס שטיבל ץאיז געװען גָאר ָאן ַא נו'נָאר ס, דעם אױװן
, טוך אונטער די שטײנערכדי ַארַײנצושטעקן דָאס דַאּכ, די גרינע קַאנװע מחוץ דער טיר שנַײדן

און , הָאב געקענטאױף װיֿפל איך , און דערנָאך הָאב איך דָאס ֿפעסט ָאנגעּפַאקט מיט שנײ
  .רוֿב בלָאזנדיקער שנײ װָאס קומט ַארַײן'דערמיט ֿפַארשטעלט ס

ף דָאס זעלבע אין כים און נַארָאנים ֿפירן זיך אױָאאיז אױסערגעװײנטלעך װי ָאֿפט מל'ס
און איך הָאב קײן מָאל ניט געקענט בַאשטימען װָאסערע מיר זַײנען געװען אױף ָאט דער , לעבן

דעם זעלביקן (בלױז אײן מָאל ; איך הָאב קײן מָאל ניט געהערט קײן אײנציק בײז װָארט .נסיעה
הָאב ) נגװין־נעסט־שטחסקַאלע־ַארױף ֿפונעם ּפע ַארױֿפציִען ביל טָאג װען איך הָאב ניט געקענט

קרעכצן זַײנען געװען נָאר עּפעס נָאענט צו דָאזיקע און די , איך געהערט ַאן אומגעדולדיקס
געקומען ַאז מיר זַײנען נעכטן ָאנ, מיר דַאכט זיך. "רוֿב מענטשן װָאלטן געװױעט'ס. בַאקלָאגן זיך

ַא  ניט־בּכוחערין געװען ַא איך ב. "שטַארק לשון איז ֿפַאר ביל "גָאר אױף דעם נידעריקסטן
מע הָאט אױסגעּפרּוװט דעם .  א׳הָאט ער געשריבן אין זַײן בַאריכט צו סקָאט" ,עקלײנע װַײל

און שטענדיק הָאבן די , בַײ אײנציקע אומשטַאנדן ראױסהַאלט־ּכוח אױף דער נסיעה אונדזערע
די ָא מעלה  בַאװיזן, ט געהַאטװָאס איך הָאב ַאלײן ני, מיטן גַאנצן יָאך ַאחריות, צװײ מענטשן

 :ַאז זי װעט ַארױסברענגען הצלחה, װָאס איז אֿפשר די אײנציקע װָאס מע קען זָאגן אױף געװיס
  .שליטה איבער זיךדי 

שטיקל װײכן  יעדערזַאמלען  –סטן יולי 21דעם  –דעם צװײטן טָאג  ַאכטהָאבן ֿפַארבר מיר
שנײ װָאס מיר הָאבן געקענט געֿפינען און דָאס אַײנּפַאקן אין די שּפַאלטן צװישן די הַארטע 

ָאבער מיר הָאבן ניט געקענט זען קײן שּפַאלטן װען מיר , איז געװען קױם ַא ּפיצל'ס. שנײּפַײדעס
הָאבן מיר , עם דַאךקעגנצּוװירקן װי דער װינט הײבט אױף דַאנטּכדי . זַײנען ֿפַארטיק געװען

געשניטן עטלעכע גרױסע הַארטע ּפלַאטשיקע שנײּפַײדעס און זײ ַאװעקגעלײגט אױֿפן אױס
מיר . אױֿפן שליטן װָאס ֿפורעמט דעם קװערבַאלקן הַאלטן ֿפעסטעס זָאל אים , קַאנװענעם דַאך

 ערעלט און דדָאס געצ. טירלו־איגהָאבן אױך אױֿפגעשלָאגן דָאס געצעלט אין דרױסן ֿפון דער 
בײדע זַײנען ; נײן הונדערט ֿפיס ַארױף אױף טערָאר, איגלו זַײנען בײדע דערֿפַאר געװען ַאן ַאכט

װָאס ֿפון אים ֿפַאלט דער בַארג ַארָאּפ שטָאציק ביז , ַארױסברָאךגעװען אונטער ַא שטײנערנעם 
ֿפַאר אונדז ֿפַאלט ַארָאּפ דער . קומען די זַאװערוכעס עס ֿפון װַאנען, צום בַאריער הינטער אונדז

ַאזױ װינט־געשלָאגן ַאז מיר הָאבן געדַארֿפט , סאַײזסקַאלעשיּפוע ַא מַײל ָאדער װַײטער ביז צום 
געצעלט איז געלעגן ֿפונעם דער גרעסטער טײל . ָאנטָאן די קרַאמּפָאנס ּכדי צו גײן אױף אים

און ַא טײל , דַאך־איגלוגעװען העכער ֿפונעם  נָאר זַײן שּפיץ איז, איגלו םװינט־ַארָאּפ ֿפון דע
  .װַאנט־איגלורצט װַײטער ֿפונעם ַאֿפונעם געצעלט גוֿפא הָאט ַארױסגעשט

אינעם געצעלט און ָאנגעצונדן  ַארַײן געברַאכט ַא סך ֿפונעם געצַײגַארַײנדי נַאכט הָאבן מיר 
און ַאלע רגע הָאב איך זיך , איך הָאב קײן מָאל ניט געטרױט דעם אױװן. אױװן־טרָאןדעם 

ברענענדיק שטַארק הָאט ער . ַאז ער װעט אױֿפֿפלַאמען און ָאּפברענען דָאס געצעלט, געריכט
                                                 

  .28. ז, ii.ב, לעצטע עקסּפעדיציעסקָאטס   א׳ 
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די היץ אַײנגעהַאלטן דורכן ֿפַארטָאּפלטן אונטערשלַאק ֿפונעם , אונדז נישקשהדיק צעװַארעמט
  .געצעלט

, װָאס מיר הָאבן קײן מָאל ניט געקענט אױֿפהיטן, ַאחוץ ַא רוטין, ט אױסגעמַאכטהָאט ניעס 
צי מיר הײבן ָאן ַארַײנצושמעלצן אין די ֿפַארֿפרױרענע שלָאֿפזעק ֿפיר ַא זײגער ֿפַאר מיטָאג 

ַאז מיר הָאבן זיך מסּתמא ַאװעקגעלײגט שלָאֿפן נָאך , איך מײן. ָאדער ֿפיר ַא זײגער נָאך מיטָאג
בַאוערס , ַא שלל מיט שוכװַארג, די ֿפינעסקאָ , לָאזנדיק דעם קָאכער, מיטָאג דעם ֿפרַײטיק

ַאז מיר הָאבן געלָאזט , מיר דַאכט זיך. און ַא סך ַאנדערע זַאכן אינעם געצעלט, ּפערזענלעכן זעקל
 עםעמען דאיז געװען גָארניט ּכדַאי צו ּפרּוװן ָאנװַאר'װָארן ס, אױך אױװן־טרָאןדָארטן דעם 

  .איגלו םֿפונעם געצעלט איז געװען אונטער די שלָאֿפזעק אין דע דילטוךדָאס . איגלו

נָאך ַאלעמען איז געװען ַא סך װָאס דערֿפַאר . הָאט ביל געזָאגט" ,מוז זיך ֿפַארבעסערן'ס"
לו מיט איג ןאיך הַאלט ַאז קײנער הָאט ניט געקענט אױסבױען ַא בעסער. זָאלן מיר זָאגן ַא דַאנק

ביסלעכװַײז הָאבן ; די הַארטע שנײּפַײדעס און שטײנער װָאס זַײנען ַאלץ װָאס מיר הָאבן געהַאט
און , הָאט געַארבעט אױװן־טרָאןדער . ער זָאל ניט ַארַײנלָאזן קײן װינט, מיר זי ֿפעסט געמַאכט

ַארָאּפ צו די ּפענגװינען מיר הָאבן אױך ָאּפגעזוכט ַא װעג ; מיר הָאבן געהַאט ברענװַארג ֿפַאר אים
 נעדי צװײ װָאס זַײנען געװען אין מַײ; און געהַאט דרַײ גַאנצע כָאטש ֿפַארֿפרױרענע אײער

קוליקלעך זַײנען צעברָאכן געװָארן װען איך בין אומגעֿפַאלן װַײל איך הָאב ניט געקענט טרָאגן 
ר זון אונטערן הָאריזָאנט דערצו איז געװָארן לענגער דָאס בין־השמשות ֿפון דע. די ברילן

  .מיטָאגצַײט

נָאר מיר זַײנען שױן געװען אין װעג צװײ מָאל ַאזױ לַאנג װינטערצַײט װי די לענגסטע 
די מענטשן אױף יענע נסיעות הָאבן געהַאט טָאגליכט און מיר . ֿפריִערדיקע נסיעות ֿפרילינגצַײט

געװײנטלעך , נידעריקע טעמּפערַאטורן זײ הָאבן קײן מָאל ניט געהַאט ַאזעלכע; ֿפינצטערניש —
ענסטע צו ָאדָאס נ. לַאנד יך ניט גערַאנגלט אין ַאזַא שװעראון זײ הָאבן ז; גָארנישט ַאזױ קַאלט

געזונטן שלָאף װָאס מיר הָאבן געהַאט אױף ּכמעט ַא חודש איז אונדז געקומען בַײ די 
צעלָאזט  סדי װַארעמקײט ֿפון די קערּפערַאז , לָאזטדערװען די טעמּפערַאטור הָאט , זַאװערוכעס

דער ָאּפניץ אױף די מוחות . אין װַאסער ַארַײן ַא טײל ֿפונעם אַײז אין די קלײדער און שלָאֿפזעק
אונדז איז געבליבן קױם מער װי . ַאװדאי זַײנען מיר שװַאכער געװָארן. איז געװען זײער גרױס

הָאבן שױן געװּוסט ֿפון די צושטַאנדן װָאס מיר און מיר , אײן בלעכל נַאֿפט ֿפַארן צוריקקער
ֿפריש ַאֿפילו מיט ֿפרישע מענטשן און : דַארֿפן איבערלעבן בַײ יענער נסיעה איבערן בַאריער

  .געצַײג איז דָאס געװען ּכמעט ניט צו דערלַײדן

. ַארַײנקריכן אין די זעק בַײםָאדער מער  מיר הָאבן ֿפַארברַאכט ַא הַאלבע שעה, איז
הָאט אױסגעזען ַא ביסל 'ס; די שטערן טֿפַארשטעל, צירוס־װָאלקנס הָאבן זיך בַאװעגט ֿפון צֿפון

איז ַאלע מָאל שװער צו ּפסקענען װעגן דעם װעטער אין 'נָאר ס. נעּפלדיק און געדיכט אױף דרום
אונדז . איז געװען װײניק װינט און די טעמּפערַאטור אין די מינוס צװַאנציקער'ס. דער ֿפינצטער

און אױך ֿפעסט , דָאס געצעלט איז גוט אַײנגעגרָאבן. איז ניט געװען קײן שטיקל אומרויִקײט
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װָאס מיר הָאבן זײ געלײגט אױֿפן , געהַאלטן ֿפון שטײנער און דעם שװערן טַאנק ֿפונעם שליטן
איז ניטָא קײן ּכוח אױף דער װעלט 'ס ַאז, מיר הָאבן געמײנט. קַאנט צוליב גרעסערער זיכערקײט

װָאס װָאלט געקענט רירן די דיקע װענט ֿפון אונדזער איגלו ָאדער ַארױסציִען דעם קַאנװענעם 
  .װָאס אין אים איז ער אַײנגעּפַאקט און צוגעבונדן, דַאך ֿפונעם מיטן ָאנשיט

  .הָאט ביל געזָאגט" ,מוז זיך ֿפַארבעסערן'ס"

, איז געװען שטיל'ס. איז דער זײגער װען איך הָאב זיך אױֿפגעכַאּפטאיך װײס ניט װיֿפל 
װי , מיט דער ַאבסָאלוטער שטילקײט װָאס קען זַײן ָאדער גָאר בַארויִקנדיק ָאדער גָאר שרעקלעך

מיט . און װידער אין גַאנצן שטיל, איז דעמָאלט געקומען ַא כליּפ װינט. די אומשטַאנדן ֿפָאדערן
די װעלט . טער הָאט עס געבלָאזן עלעהײ די װעלט ֿפַארגײט זיך אין היסטעריעצען מינוט שּפע

די אומבַאשרַײבלעכע רציחה און דעם בריל קען מען זיך ניט ; הָאט זיך צעברָאכן אױף שטיקלעך
  .ֿפָארשטעלן

ֿפון  –איז געװען די נָאענסטע זַאך װָאס איך געדענק " ,ניטאָ דָאס געצעלט איז , ביל, ביל"
ַאז , איז שטענדיק ַאזױ'ס. װָאס בַאוערס שרַײט צו אונדז ָאבער און װידער דורך דער טירדעם 

אונדזערע טעמּפע מוחות הָאבן זיך געגעבן ; יִיִקע שָאקן שלָאגן דָאס שטַארקסטערָאט די אינדערֿפ
הָאבן איך יַאזדע נָאך יַאזדע . מין ּפטירה הַײענדיקערצו װיסן ַאז אֿפשר קומט ֿפָאר ַא סּפעציעל 

איך . טירלו־איגבירדי געקעמֿפט איבער די עטלעכע יַארדן צװישן דעם געצעלט און דער  און
װָאס איז געהַאט געװען אינעם , ַאזױ ֿפיל ֿפונעם געצַײג ַאזױ הָאב קײן מָאל ניט ֿפַארשטַאנען װי

ָאס געצעלט איז געהַאט דער ָארט װּו ד. איגלו םַאֿפילו װינט־ַארָאּפ ֿפון דע, איז געבליבן, געצעלט
װען מיר הָאבן זיך ָאּפגעגעבן ַא , און שּפעטער, געשטַאנען איז ָאנגעװָארֿפן געװָארן מיט געצַײג

הָאבן מיר ַאלצדינג געֿפונען ַאחוץ דעם אונטערשטן טײל קָאכער און דעם אײבערל , חשבון
דָאס . ף אײביקָאט די צװײ שטיקער זַײנען ַאװעק אױ. װײניקסטן קָאכערנֿפונעם אױס

הָאבן זײ  רַאז די ֿפינעסקָא זַײנען געלעגן ּפונקט װּו מי, ּפלָאימדיקסטע ֿפון ַאלץ איז געװען
װָאס הָאט ּפונקט בַאדַארֿפט זַײן אױֿפן בָאדן אינעם טײל ֿפונעם געצעלט װָאס , געלָאזטאיבער

, דיס זעקל ּפערזענלעך געצַײגאױך איז דָארט געװען ביר. איגלו םגעֿפינט זיך װינט־ַארָאּפ ֿפון דע
  .מיט ַא בלעכל זיסװַארג

אײנס הָאבן מיר געגעסן צו ּפרַאװען . בירדי הָאט מיטגעברַאכט צװײ בלעכלעך זיסװַארג
װָאס ֿפון אים הָאבן מיר גָאר , ָאט דָאס איז געװען דָאס צװײטע; אונדזער ָאנקום בַײ דעם קױּפ

 ,ָאבער, מיר הָאבן. צו מָארגנס, ן ֿפַאר בילס געבױרן־טָאגאון װָאס הָאט געזָאלט זַײ, ניט געװּוסט
  .געקומען צו נוץשּפעטער  דָאס בלעכל איז ֿפַאר ביל און, דָאס ָאנגעהױבן עסן דעם שבת

הָאבן מיר בַאקעמֿפט מיט הַארטע װענט שװַארצן , צונױֿפקלַײבן דָאס דָאזיקע געצַײג אױף
מע נָאך דעם װי . רּוװנדיק אונדז שלַײדערן שיּפוע־ַארָאּפּפ, װָאס שטרָאמען אונדז ֿפַארבײַ , שנײ
איך הָאב געזען װי . געקענט ָאּפשטעלן איםאיז ניטָא װָאס הָאט , גײן ַארָאּפָאנגעהױבן  הָאט

. נָאר ער הָאט זיך צוריקגעקרעלט ּפונקט צו דער צַײט, בירדי װערט אײן מָאל ַאנידערגעװָארֿפן
זַײנען מיר װידער , דערלַאנגט ַאלץ װָאס מיר הָאבן געקענט געֿפינען לנָאך דעם װי מיר הָאבן בי
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צעּפַאטלטע מוחות  אונדזערע זײער, ען די ַאלע זַאכןָאנגעהױבן צונױֿפזַאמל, איגלו םַארַײן אין דע
  .בתוכם

איז ניט אין גַאנצן אונדזער 'ַאז מיר זַײנען געװען צװישן ֿפַײער און װַאסער און ס, בלי־סֿפק
איגלו מער־װײניקער װּו מיר הָאבן געקענט  עםמיר הָאבן געדַארֿפט ַאװעקשטעלן ד. דשול

גָאר נַאטירלעך הָאבן מיר ֿפַארזָארגט אי דָאס געצעלט אי . געֿפינען שטײנער אים אױסצובױען
, דַאכט זיך איצט, איז .קעגן דעם גַאנצן ּכוח װינטאיגלו מיט ַאזױ ֿפיל ָאּפדַאך װי מיגלעך  עםד

נָאר װַײל זײ זַײנען ניט גענוג , נען מיר געװען אין ַאזַא סּכנה ניט װַײל זײ זַײנען אין דעם װינטזַײ
איז , הינטןאױף קַאם  איבער דעםָאּפגענײגט , דער הױּפטּכוח ֿפונעם הורַאגַאן. אין דעם װינט

דָאס . איבערגעֿפלױגן איבער די קעּפ און ַא ּפנים געמַאכט מיט זַײן זױגונג ַא װַאקּוום אונטן
אין דעם ַארַײן ָאדער ַאװעקגעבלָאזן װַײל ַא טײל ֿפון  געװָארן ָאדער ַארױֿפגעזױגט איזגעצעלט 

געריסן ֿפלו איז ַארױאיג םדער דַאך ֿפון דע. אים געֿפינט זיך אין דעם װינט און ַא טײל ניט
ניט , דער בלָאזנדיקער שנײ שיט ַארַײן; ןסקַאגעװָארן און דערנָאך ַארָאּפגעלָאזט מיט גרױסע טר

דער ; ַארַײנגעזױגט ֿפון אינעװײניק װערט סענָאר װַײל , ַארַײן ֿפון דרױסן זיךבלָאזט עס װַײל 
שױן איז ַאלצדינג בַאדעקט . איז געװען דער ערגסטער, ניט װינט־ַארױף, װַאנט װינט־ַארָאּפ

  .ַאכט שנײ, געװָארן מיט ַא צָאל זעקס

הָאבן די שװערע  עַא װַײל. איגלו םומרויִקט װעגן דעאאין גיכן הָאבן מיר זיך בַא
. ָארט אױֿפןגעהַאלטן אױֿפן קַאנװענעם דַאך אים  ַארױֿפגעװָארֿפןשנײּפַײדעס װָאס מיר הָאבן 

די שּפַאנונג איז . ָאּפגערוקטדער הורַאגַאן זײ ביסלעכװַײז  ָאטה, געדַאכט זיך נָאר איצט הָאט
. דָאס װַארטן אין מיטן ַאזַא טומל הָאט אונדז משוגע געמַאכט; געװָארן קױם אױסצוהַאלטן

 און דער דַאך, ַײדעס זַײנען שױן ַארָאּפגעֿפַאלן סַײ װי סײַ שנײּפדי ָא  –שעהענװַײז , מינוטנװַײז
ניטָא קײן קַאנװע אױף דער װעלט װָאס קען דָאס לַאנג  –רױף און ַארָאּפ זיך צעשלָאגן ַא הָאט

  .ֿפַארטרָאגן

דעם לעצטן אױף זײער ַא לַאנגער , הָאבן געהַאט ַא מָאלצַײט דעם שבת אינדערֿפרי מיר
הָאבן מיר געּפרּוװט , מחמת נַאֿפט איז אונדז געװען ַאזױ װיכטיק. הָאט זיך געמַאכטעס װי , צַײט

איז ער צעברָאכן געװָארן אין , נָאר נָאך עטלעכע ּפרעלימינַארע סּפַאזמעס, אױװן־טרָאןיצן דעם נ
הָאב איך , און גָאר ַא גוטע זַאך; לײטעכץ װָאס הָאט זיך געשמָאלצן ַא די הענט צוליב עּפעס

מיר הָאבן געענדיקט קָאכן דעם . איז געװען װַײט מער סּכנהדיק װי נוציק'װַײל ס, געמײנט
, צװײ שטיקלעך ֿפונעם קָאכער זַײנען ֿפַארשװּונדן געװָארן דורכן װינט. מָאלצַײט אױֿפן ּפרימוס

מיר הָאבן דעמָאלט . רֿפט בַאלַאנסירן אױֿפן ּפרימוס אױף װיֿפל מיר קענעןהָאבן מיר אים געדַא
לעולם הָאט דָאס . עסן װָאס לענגער ָאּפלײגןַאז מיר װעלן , דוחק אין נַאֿפט ציליב, ָאּפגערעדט

  .דער אײבערשטער בַאשטימט ֿפַאר אונדז

ײ קומט ַארַײן דער מיר הָאבן געַארבעט מעׂשים צו ֿפַארשטעקן די ערטער װָאס דורך ז
ָאבער . און ַאנדערע קלײדער, קוליקלעך, אױסשטָאּפן די לעכער מיט זָאקן, געבלָאזענער שנײ

און ; װָאס גיכער ָאןאיגלו איז געװען ַא װַאקּוום װָאס ֿפילט זיך  ערד. הָאט גָאר נישט געהָאלֿפן'ס



  די װינטער־נסיעה

44 
 

ֿפַארדעקט , טױב אים ֿפַארביטןהָאט ַא ֿפַײנער שװַארצער מָארענע־ש, װען שנײ קומט ניט ַארַײן
; מעת־לעת הָאבן מיר געװַארט ביז דער דַאך זָאל זיך ַאװעקבלָאזן ןַא גַאנצ. אונדז און ַאלצדינג

  .טיר דיַאז מיר הָאבן זיך ניט דערװעגט ָאּפצובינדן , איז איצט געװָארן ַאזױ שלעכט'ס

װערט טָאמער , עסטער שַאנסַאז דער ב, מיט ַא סך שעהען צוריק הָאט ביל אונדז געזָאגט
ַאז מיר זָאלן זיך איבערדרײען אין די שלָאֿפזעק ביז מיר , װָאלט געװען, דער דַאך ַאװעקגעבלָאזן

  .לָאזן זיך אַײנגעֿפרױרן װערן אינעם זַאװײ, אױף די עֿפענונגען ליגן

דער מהלך צװישן דער . מער ֿפַארצװײֿפלט בהדרגה איז דער מצֿב געװָארן
איז , זי געדַארֿפט ליגןהָאט װָאס אױף אים , סגעזױגטער קַאנװע און דעם שליטןױַארשטַײף־

זַײן צוליב דעם אױסציִען ֿפון דער קַאנװע ַאלײן און  געמוזטהָאט  דָאס װָאס, גרעסער געװָארן
די קרַאכן װען זי . איז ניט ַארױסגעקומען ֿפון די װענטעס ; ַײדעס אױבןשנײּפֿפון די  ָאנװערדעם 

איז 'ס .לט ַארָאּפ און דערנָאך װידער טרַאסקעט ַארױף זַײנען הילכיקער געװָארןֿפַא
און , זָאקן, כָאטש די ַאלע ֿפרַײע קוליקלעך, ַארַײנגעקומען נָאך מער שנײ דורך די װענט

די ּפיזשַאמע־רעקלעך הָאבן ; קלענערע קלײדער הָאבן מיר ָאנגעּפַאקט אין די ערגסטע ערטער
די שטײנער הָאבן זיך . ט צװישן דעם דַאך און די שטײנער איבער דער טירמיר ָאנגעשטָאּפ

  .זײ מוזן ַארָאּפֿפַאלן ביז מיר הָאבן געמײנט, רײסלטאױֿפגעהױבן און געט

און שױן לַאנג צוריק הָאט אײנער ֿפון אונדז ֿפָארגעלײגט , מיר הָאבן גערעדט מיט געשרײען
װעט 'ַאז ס, נָאר בַאוערס הָאט געזָאגט. ן דַאך ֿפון דרױסןאיבער בַארגשטריקּפרּוװן צובינדן דעם 

מע װָאלט ניט געקענט הײסן מַאטרָאסן אױֿפן ים ּפרּוװן . "זַײן דורכױס אוממיגלעך אין ַאזַא װינט
, ֿפַארשטָאּפן די לעכער, ער איז ּכסדר ַארױף און ַארױס ֿפון זַײן זַאק. הָאט ער געזָאגט" ,ַאזַא זַאך

איז געװען ער . זיך קעגן שטיקלעך דַאך ּכדי צו ּפרּוװן ָאּפשטעלן דעם ֿפָאכען וכדומהָאנשּפַארן 
  .ּפרַאכטיק

  .און דעמָאלט איז עס ַאװעק

, װָאס בײגט זיך איבערן אײבערבַאלקן, װּו די קַאנװע, בירדי איז געװען לעבן דער טיר
ױס ֿפון זַאק דריקן אױף ַא טײל ביל איז שיִער ניט ַאר. ניצט זיך ָאּפ ערגער װי ערגעץ ַאנדערש

איך װײס ניט װָאס איך הָאב געטָאן נָאר איך בין געװען הַאלב ַארױס . מיט עּפעס ַא לַאנגן שטעקן
  .ֿפון זַאק

דער אױבן ֿפון דער טיר הָאט זיך געעֿפנט אין קלײנע שניטן און די דָאזיקע גרינע 
שטיקלעך גיכער װי איר קענט דָאס  װילעסדען־קַאנװע הָאט זיך צעֿפָאכעט אין הונדערטער

ַאֿפילו איבערן װילדן דונער . איז געװען אומבַאשרַײבלעך דעם ַאלעםדער ליַארעם ֿפון . לײענען
בשעת , ֿפון ָאט דעם אומגעהַײערן װינט אױֿפן בַארג איז געקומען דָאס קַאטעװען ֿפון דער קַאנװע

ערשטע שטײנער װָאס מיר הָאבן דו אײב. זי צעשמַײסט זיך אין קלײנטשיקע ּפַאסמעס
און ַא ּפלַאכטע געבלָאזענער שנײ איז , אַײנגעבױט אין די װענט זַײנען אױף אונדז ַארָאּפגעֿפַאלן

  .ַארַײן
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, זַײן שלָאֿפזַאק און סוף־ּכל־סוף ַארַײנגעקרָאכן אין אים ַארַײן נָאךבירדי איז געשּפרונגען 
איך בין שױן ; נָאר אים איז געװען בעסער –ביל דָאס גלַײכן . צוזַאמען מיט ַא מוראדיק סך שנײ

קריגט . "צו העלֿפן הָאב איך ַא דרײ געטָאן ביל, גוטאיז מיר געװען , הַאלב ַארַײן אין מַײן זַאק
און װען איך הָאב אים װַײטער געּפרּוװט , הָאט ער געשריגן" ,זיך ַארַײן אין דעם אײגענעם

" ,טשערי, איך בעט אַײך. "מַײן אױער לעבןהָאט ער זיך ָאנגעשּפַארט ביז זַײן מױל איז , העלֿפן
ַאז ער הָאט זיך , ך װײסאי. און זַײן קול איז געװען שרעקלעך בַאזָארגט, הָאט ער געזָאגט

  .ַאז ער הָאט אונדז געברַאכט ביז ָאט דעם גרױליקן סוף, מורא געהַאט, געֿפילט גָאר ַאחריותדיק

" ,גוט אונדז איז. "געזען איז בַאוערס קָאּפ איבער בילס קערּפערדערנָאך װָאס איך הָאב 
װָאס מיר הָאבן , יק דערױףניט קוקנד. און מיר הָאבן געענטֿפערט אױף יאָ , הָאט ער געשריגן

איז דער , ַאז אונדז איז ניט גוט, ַאז מיר הָאבן דָאס געזָאגט בלױז װַײל מיר װײסן שױן, געװּוסט
, דערנָאך הָאבן מיר זיך איבערגעדרײט אין די זעק װָאס װַײטער. ַארױסזָאג געװען ַא העלֿפיקער

זַײנען מיר געלעגן און . ײניקער אונטןביז דער אונטן איז אױבן און די קליַאּפעס זַײנען מער־װ
  .און ָאֿפט מָאל געזונגען, געטרַאכט

ַאז מיר ַאלע הָאבן געּפרּוװט אױסטרַאכטן , הָאט װילסָאן געשריבן, איך בין זיך משער
די אײנציקע זַאך װָאס בלַײבט אונדז איז ; צוריקצוקערן ָאן ַא געצעלטזיך ּפלענער װי ַאזױ 

הָאבן מיר ניט , ֿפַארשטײט זיך. ָאס אױף אים זַײנען מיר ַאזש געלעגןװ, דילטוךגעװען דָאס 
הָאבן מיר , איז ֿפַארטיקנָאך דעם װי די זַאװערוכע , נָאר שּפעטער, געקענט רעדן ַאצינד

ַארומגערעדט די מיגלעכקײט ֿפון גרָאבן ַאלע נַאכט ַא לָאך אינעם שנײ און אים ֿפַארדעקן מיטן 
צוריקקערן אין  זיך ַאז מיר קענען טַאקע, געהַאט ז מיר הָאבן קײן הׂשגה ניטַא, איך מײן. דילטוך

נָאר קײנער הָאט קײן , "געצעלט"ַאזעלכע טעמּפערַאטורן אינעם איצטיקן מצֿב אַײז מיט ַאזַא 
בירדי און ביל הָאבן געזונגען זײער ַא סך לידער און . מָאל ניט געגעבן קײן רמז דערװעגן

און איך הָאב , טיקלעך ֿפון זײ הָאבן מיר דערגרײכט ֿפון צַײט צו צַײטש; קלױסטערלידער
איך . "געװיס זַײנען מיר געװָארן גָאר ֿפַארזַאװײעװעט. מײן איך, שװַאכערהײט, צוגעבָאמקעט

און אונטער מַײן דעקונג . "הָאט בַאוערס געשריבן" ,הָאב בַאשלָאסן בַײ זיך װַארעם צו בלַײבן
געטַאּפט מיט די ֿפיס און געזונגען די ַאלע לידער און קלױסטערלידער װָאס  ֿפון רים הָאב איך

און  ביל בריקעןאיך הָאב געקענט װען ניט װען . די צַײט זָאל ֿפַארבַײגײן, איך הָאב זײ געקענט
ַאזַא געבױרן־טָאג  –ַאז ער בלַײבט יָא ַא לעבעדיקער , הָאב איך געװּוסט, ַאז ער בַאװעגט זיך נָאך

נָאר ֿפון צַײט צו צַײט הָאבן , שנײ װי אונדז טבירדי איז געװען מער ֿפַארדעקט מי!" ַאר איםֿפ
דורכן עֿפענען די . מיר ַאלע געדַארֿפט זיך ַארױֿפבײגן ַאװעקצּוװַארֿפן דעם שנײ ֿפון די זעק

בן װָאס מיר הָא, קליַאּפעס ֿפון די זעק הָאבן מיר געקענט קריגן קלײנע שטיקלעך װײכער שנײ
װען די הענט הָאבן זיך . זָאל זיך צעגײן'ס, דָאס געקװעטשט און ַארַײנגעשטעקט אין מױל ַארַײן

ַאזױ הָאבן מיר זיך ניט שטַארק ; הָאבן מיר נָאך ַא ביסל געקרָאגן, װידער ָאנגעװַארעמט
, עטלעכע סטענגעס קַאנװע זַײנען נָאך ַאלץ געבליבן אין די װענט איבער די קעּפ. געדָארשט

די קַאנװע הָאט זיך ניט . הָאבן זײ געמַאכט זַאלּפן װי נַאגַאן־שיסערַײ שעה נָאך שעה
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דער װינט הָאט געמַאכט דעם זעלבן קלַאנג װי ַאן . ניט קײן צָאל, ַארױסגעצױגן ֿפון די װענט
  .ֿפָארן גיך־גיך דורך ַא טונעל אױב מע הָאט געעֿפנט בײדע ֿפענצטער בַײם עקסּפרעסבַאן

מַײנע בַאלײטערס הָאט זיך מיאש  ֿפון ַאז ניט דער ניט יענער, איז גרינג צו גלײבןמיר 
ָאבער זײ זַײנען קײן מָאל ניט געװען , זײ הָאבן געדַארֿפט זַײן דערשרָאקן. געװען אױף ַא רגע

און װען , ֿפון מַײנעט װעגן הָאב איך אין גַאנצן קײן מָאל ניט געהַאט קײן אױסקוק. בַאאומרויִקט
? װָאס דען זָאל איך מײנען. ַאז ָאט איז דער סוף, דער דַאך איז ַאװעק הָאב איך זיך געֿפילט

הָאט אונדז געדױערט טעג ָאנצוקומען ַאהער אין ֿפינצטערניש און קעלט װָאס קײן מענטש אױף 'ס
ן מיר זַײנען געװען אונטער װעגנס ֿפיר װָאכן אי. דער װעלט הָאט קײן מָאל ניט איבערגעלעבט

אױב ַאזױ , געצײלטע טעגַא װָאס אין ַאזױנע איז קײנער ֿפריִער ניט געבליבן מער װי , צושטַאנדן
במשך ֿפון די טעג הָאבן מיר זעלטן געשלָאֿפן ַאחוץ ֿפון הױלער קערּפערלעכער . לַאנג

 נָאך דיגעקעמֿפט יעדער מינוט הָאבן מיר ; עינוי ןאױף ַא שלָאֿפט װי ַא מענטש, אױסשעּפונג
 געמיטלטמיר הָאבן זיך . און שטענדיק אין ֿפינצטערניש, קלענסטע נײטיקײטן ֿפון קיום ַאלײן
דורכן , ֿפון די ֿפיס און הענט און קערּפערס היטנקײטגעװַײטער גײן דורך עקסטרעמער ָאּפ

, איצט הָאבן מיר קײן געצעלט ניט געהַאט. שּפַײז רֿפעטע ראון דורך ַא סך הײסע, ברענען נַאֿפט
הָאט אונדז 'װען ס. און נָאר ַא טײל ֿפונעם קָאכער, בלױז אײן בלעכל נַאֿפט געבליבן ֿפון זעקס

ן װַאסער עהָאבן מיר שיִער ניט געקענט אױסדרינג ,געװען צו קַאלט איז ניט'ס ָאּפגעגליקט און
זַײנען מיר ֿפַארֿפרױרן געװָארן , ַארױס ֿפון די שלָאֿפזעקמיר ן זַײנע ּפון קט און ,ֿפון די קלײדער

מיט די ַאלע מעלות ֿפון ַא געצעלט , אין קַאלטע טעמּפערַאטורן. ּפַאנצעראַײזאין הַארטע בױגנס 
 זיך הָאבן מיר שױן געַארבעט מער װי ַא שעה רציחהדיק קעמֿפן און קָארטש, איבערן קָאּפ

ַאזױ ֿפַארֿפרױרן זַײנען זײ געװען און ַאזױ לַאנג הָאט געדױערט  –לָאֿפזעק ַארַײנצוקריכן אין די ש
  .ָאן דעם געצעלט זַײנען מיר שױן טױטע! נײן. דָאס צעגײן ַא װעג ַארַײן

מיר װעלן װידער זען , מיליָאןַא  איז ניט געװען אײן שַאנס אין'הָאט זיך געדַאכט ַאז ס'און ס
און דער װינט הָאט , ֿפיס ַארױף אױף דער בַארגזַײט 900 מיר זַײנען געװען. דָאס געצעלט

ַאזױ , איז געװען ַא שטָאציקער שיּפוע קודם־ּכל. ים צו דעםגעבלָאזן װָאס שטַארקער גלַײך 
ַאז אױב מע , ַאזױ גליטשיק, קרודָאּפ ַאןגעמַאכט  קױםאױף אים ַאז ַא קירקע װָאלט , הַארט

דָאס הָאט זיך געענדיקט ; זיך ניט געקענט ָאּפשטעלן ערקָא װָאלט הײבט ָאן ַארָאּפגײן אין ֿפינעס
און דערנָאך מַײלן ֿפון , עטלעכע הונדערטער ֿפיס אין דער הײך אַײזסקַאלעאין ַא גרױסער 

װָאס אין זײ װָאלט מען גיכער זוכן ַא , צעשּפַאלטן און קַאּפױערגעֿפַאלן, קקַאמעןידר
ַאז דָאס איז , ָאבער, גיכער ֿפַאר ַאלץ. דערנָאך דער ָאֿפענער יםאון ; מַארגעריטקע װי ַא געצעלט

געצעלט איז ַארױֿפגענומען געװָארן אין דער לוֿפטן און ַארָאּפגעלָאזט ערגעץ װּו אין דעם ים 
  .ַאז דָאס געצעלט איז ַאװעק, קלָאר אין זיך. נַײ־זעלַאנדאױֿפן װעג קײן װַײט 

טרַאכט מען ניט װעגן די ענינים װָאס ּפַײניקן די  ּפנים־אל־ּפנים מיט דעם אמתן טױט
װעגן  ןאיך הָאב זיך געקענט חקירה. די הײליקע מיט חדװה ָאן זינדיקע אין די מאמרים און ֿפילן

איך . ָאבער דעם אמת געזָאגט הָאט דָאס מיך ניט געַארט, מַײנע שַאנסן ֿפון ָאנקומען אין גן־עדן
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הָאט זיך מיר ניט געװָאלט איבערגײן 'ס. ָאןט ּפרּוװ ַאאיך  ו זָאלַאֿפילװָאלט ניט געקענט װײנען 
. נָאר דער עֿבר הָאט אױסגעזען עּפעס געגַאנגען אין ניװעץ. ֿפון מַײן עֿבר כטסשלע דָאסאיבער 

ֿפַארלױרענע געלעגנהײטן עֿפענען דעם ; עֿפענען דעם װעג קײן גיהנום, זָאגט מען, גוטע ּכװנות
  .גן־עדן קײןװעג 

ַאזַא הנאה װָאלט איך געהַאט מיט זײ׃ סַארַא . ַא מָאל צוריק נָאךאיך הָאב געװָאלט די יָארן 
ַאז , גערעכט איז געװען דער ּפערסער װען ער זָאגט. איז געװען ַא שָאד'ס! גלָאריעדיקע הנאה

ן די עװעלן מיר גריזש, דערמָאנענדיק זיך אין גָאטס רחמנות, װען מיר קומען צום טױט
  .בױגנס מיט חרטה איבער די זַאכן װָאס מיר הָאבן ניט געטָאן צוליב ּפחד ֿפַאר דעם יום־הדיןעלנ

מיר הָאבן זײ געהַאט . שטַארק געװָאלט –און איך הָאב געװָאלט ֿפערשקעס מיט סירעּפ 
הָאט 'און ס. זיסער און מעדנימדיקער װי איר קענט זיך ֿפָארשטעלן, געגעסן אין דער הַײזקע

  .בֿפרט דער סירעּפ –יָא . געֿפעלט צוקער שױן ַא חודשאונדז 

ַאז איך װעל ניט , בַײ זיך בַאשלָאסן, ֿפירגענומען צו שטַארבן זיך אומגלײביקַאזױ הָאב איך 
ַאז איך װָאלט , הָאבנדיק אין זינען, װעט אֿפשר ניט לַאנג געדױערן'ַאז ס, ּפרּוװן בלַײבן װַארעם

ניט אױף ַא . װערט זײער שלעכט'ֿפונעם מעדיצין־קַאסטן טָאמער ס ןֿפיּפרּוװן קריגן ַא ביסל מָאר
מענטשן שרעקן זיך , װַארעמער לײענער, בַאקװעמער, יאָ ! און אין גַאנצן אמת, הָאר גיבוריש

  .זײ שרעקן זיך ֿפַאר די יסורים ֿפונעם שטַארבן; ניט ֿפַארן טױט

װָאס הָאבן געװָאלט  דישנדיק ֿפַאר גַאנץ נַאטירלעך און בלי־סֿפק ַאנטױ, און דעמָאלט
בין איך , )?װַײל װער װָאלט ניט געװָאלט געבן הנאה דורך זַײן טױט(לײענען װעגן מַײן גסיסה 

ַאז די טעמּפערַאטור איז געװען גַאנץ הױך במשך ֿפון דער ָא , איך נעם ָאן. ַאנטשלָאֿפן געװָארן
דָאס מיט דעם . איז בַײ אונדז געװען זײער הױך און ַאבי װָאס נָאענט צו נול, גרױסער זַאװערוכע

הָאבן געמַאכט ַא בַאקװעמען נַאסן סָארט , װָאס בלָאזט איבער און בַאדעקט אונדז, שנײ
. ַאז מיר ַאלע הָאבן ַא סך געדרעמלט, און איך בין זיכער, ־זומּפ אין די שלָאֿפזעק61בעקַאסן

ביז און מיר זַײנען געװען ; דאגהןט געװען קײן נוץ איז ני'ַאז ס, זַײנען געװען ַאזױ ֿפיל דאגות'ס
דער לעצטער מָאלצַײט װָאס מיר הָאבן געגעסן איז  װַײל, מיר זַײנען געװען הונגעריק. מיד גָאר

  .נָאר דער הונגער איז ניט געװען זײער דרינגלעך ,געװען ַא טָאג ֿפריִער אין דער ֿפרי

בעת דער , שעה נָאך שעה, ַאקע נישקשהדיק װַארעםנַאס און ט, און ַאזױ זַײנען מיר געלעגן
רק געבלָאזן שטורעם־ּכוח און שטַארקער אין ּפלָאשן ביז , װינט הָאט גערעװעט ַארום און ַארום

איז דָאס שטַארקסטע  6212און ּכוח־ 11שטורעם־ּכוח איז ּכוח־. צום עּפעס אומבַאשרַײבלעך
נָאר ער הָאט ּתמיד מורא , 11נגעלָאגט װי ּכוח־בַאוערס הָאט דָאס ָא; װָאס מע קען ָאנלָאגן

הָאט 'ַאז ס, איך מײן. ַאז ער הָאט נוטה געװען אונטערצושַאצן, געהַאט ֿפַארן איבערטרַײבן
איז דָאס ניט געװען קײן זײער , ַא מָאל דרעמלענדיק, ַא מָאל װַאך. ןגעבלָאזן ַא גַאנצער הורַאגַא

 זַײנעןַאז ּפַארטיעס װָאס , איך הָאב געװּוסט. ען געדענקעןאומבַאקװעמע צַײט אױף װיֿפל איך ק
געקומען קײן קַאּפ־קרָאזיער ֿפרילינגצַײט הָאבן איבערגעלעבט זַאװערוכעס װָאס הָאבן 

ביל׃ איך בין געװען , מײן איך, נָאר דָאס הָאט אונדז ניט געַארט װי. צען טעג, געדױערט ַאכט
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איז איבערגעקומען ַא זַאװערוכע  63ַאז ּפירי, יך דערמָאנטאומבַאשטימלעך הָאב איך ז. געלײמט
  ?נָאר איז דָאס געװען זומערצַײט; אונטערן ֿפרַײען הימל

 דערװּוסטװען מיר הָאבן זיך , )סטן יולי22דעם (איז געװען ֿפרי אין דער ֿפרי שבת עס 
רי הָאבן מיר געגעסן במשך ֿפון דעם אינדערֿפאין עּפעס ַא צַײט . ָאנװער ֿפונעם געצעלט ֿפונעם

דער דַאך איז ַאנטלָאֿפן מער־װײניקער מיטָאגצַײט זונטיק און מיר הָאבן . דעם לעצטן מָאלצַײט
אױך הָאבן מיר זיך ניט ; אונדז איז געבליבן ַאזױ װײניק נַאֿפט װַײלניט געגעסן אין דער צַײט 

ביז זונטיק אין ָאװנט . 64דער שטרענגסטער נײטיקײט בַײ געקענט ַארױסרוקן ֿפון די זעק ַאחוץ
  .הָאבן מיר ניט געגעסן שױן ַא זעקס און דרַײסיק שעה

שטײנער װָאס זַײנען אױף אונדז ַארָאּפגעֿפַאלן װען דער דַאך איז ַאװעק הָאבן קײן  די
, און כָאטש מיר הָאבן ניט געקענט ַארױסקומען ֿפון די זעק זײ צו בַאװעגן, שָאדנס ניט ָאּפגעטָאן

ער איז געװען דער ערנסט. געקענט ַארַײנּפַאסן צװישן זײ ָאן שװעריקײטן יָא הָאבן מיר זיך
הָאט עס . עבלָאזענער שנײ װָאס הײבט זיך ָאן ָאנצוקױּפן ַארום און ַארום און איבער אונדזג

נָאר אין דער זעלבער צַײט אין די לֿפי־ערך הױכע , ֿפַארשטײט זיך, געהָאלֿפן אונדז װַארעמען
ן ניט אױב מיר געֿפינע. טעמּפערַאטורן זַײנען די זעק געװָארן װַײט מער ָאנגעזעטיקט װי ֿפריִער

ֿפונעם  דילטוךָאט די זעק און דָאס זַײנען , )און דער ָאּפזוך װָאלט זַײן ַא נס(דָאס געצעלט 
געװען ַאלץ װָאס מיר הָאבן ֿפַארמָאגט ֿפַאר דעם קַאמף צוריק , װָאס מיר ליגן אױף אים, געצעלט

  .סוףנָאר אײן , דַאכט זיך מיר, װָאס הָאט געקענט הָאבן, איבערן בַאריער

הָאט 'מַײלן ַאהײם און ס 70איז געװען ּכמעט 'ס. רװַײל הָאבן מיר געדַארֿפט װַארטןדע
, אין די ניט ַאזױ צרהדיקע מָאמענטן. אונדז געדױערט ּכמעט גַאנצע דרַײ װָאכן ַאהערצוקומען

נָאר איך געדענק זײער װײניק װעגן ָאט , הָאבן מיר געּפרּוװט אױסטרַאכטן אוֿפנים צוריקצוגײן
 –זונטיק בַײ נַאכט  –זונטיק אין דער ֿפרי איז ּפַאמעלעך געװָארן זונטיק נָאכמיטָאג . ַײטדער צ

די ; װילדעװעט מיט רציחהדיקן צָארןגעביז דעמָאלט הָאט די זַאװערוכע . מָאנטיק אין דער ֿפרי
מיר  .זַײנען ַאלע גָאר משוגע געװָארן זײאון , װינטן ֿפון גָאר דער װעלט זַײנען דָארט געװען

און גָאר ערגער דעם , הָאבן געהַאט איבערגעלעבט שלעכטע װינטן בַײ קַאּפ־עװַאנס דָאס יָאר
ָאבער איך הָאב קײן מָאל ניט . װַאסער שטײט ֿפַאר דער טיר ָאֿפןקומעדיקן װינטער װען 

ניט  הָאט'איך הָאב זיך געװּונדערט װי ַאזױ ס. דערניט געזען ַא װינט װי , ניט געֿפילט, געהערט
  .ַאװעקגעטרָאגן די װעלט

געװײנטלעך אין ַא . ֿפרי ֿפַארטָאג מָאנטיק איז געקומען ֿפון צַײט צו צַײט ַא װּונק אַײנשטיל
זַײנען , נָאך עטלעכע טעג און נעכט מיט ַאזַא בהלה אין די אױערן, גרױסער װינטער־זַאװערוכע

געדענק איך ניט  דָאס מָאל.  א׳"־ֿפילןדָאס געֿפיל ֿפון ניט"די אַײנשטילן ערגער װי דער טומל׃ 
און כָאטש עס בלָאזט נָאך ַאלץ הָאבן מיר , זיבן ָאדער ַאכט שעה זַײנען ֿפַארבײַ . דָאס בַאמערקן

                                                 
  ].”Keats: “the feel of not to feel it[קיטס   א׳ 
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שױן צװײ טעג און צװײ נעכט ָאן שום . זיך גרינגער געקענט הערן אײנער דעם ַאנדערן
  .מָאלצַײט

ַאזױ הָאבן מיר . ק און גײן זוכן דָאס געצעלטמיר הָאבן בַאשלָאסן ַארױסצוקריכן ֿפון די זע
. ַאז קײנער הָאט דָאס ניט בַאװיזן, כָאטש איך מײן, ביטער קַאלט און גָאר אױף צרות, געטָאן

. און קײן שום שּפור ֿפונעם געצעלט, אינעם ֿפינצטערניש הָאבן מיר געקענט זען זײער װײניק
און הָאבן , ֿפַארזָארגנדיק מיט די ּפנימער און הענטזיך , מיר זַײנען צוריק מיטן װינט אין ּפנים

מיר הָאבן זיך געבריהט דעם . ַאז מיר דַארֿפן ּפרּוװן עּפעס קָאכן װי ניט איז, ָאּפגעמַאכט
מיר הָאבן . ַא מָאל געגעסן אױף צֿפון צי אױף דרום מע הָאט סװָא משונהדיקסטן מָאלצַײט

און איבערגעצױגן דָאס , ַארַײנגעקרָאכן אין די זעק, עקאונטער די ז דילטוךאַײנגעשּפַארט דָאס 
צװישן אונדז הָאבן מיר װי ניט איז ָאנגעצונדן דעם ּפרימוס און מיט דער . איבער די קעּפ דילטוך

דער ֿפלַאם . ָאן די צװײ ַאװעקגעבלָאזענע שטיקלעך, דעם קָאכעראױף אים הַאנט בַאלַאנסירט 
הָאבן מיר , ר ּפַאמעלעך איז דער שנײ אינעם קָאכער צעגַאנגעןגָא. הָאט געצַאנקט אין די צוגן

און דער ריח דערֿפון איז געװען בעסער װי ַאבי װָאס , ַארַײנגעװָארֿפן ַא היּפשע מַאסע ּפעמיקַאן
װָאס איז ֿפול מיט הָאר , מיט דער צַײט הָאבן מיר געהַאט אי טײ אי ּפעמיקַאן. אױף דער װעלט

דער טרָאן װָאס איז געבליבן . נָאר מלא־טעם, און רים, שמוץ, װינען־ֿפעדערןּפענג, ֿפון די זעק
מיר הָאבן . טײ געגעבן ַא ֿפַארברענטן טעם עראינעם קָאכער איז ֿפַארברענט געװָארן און הָאט ד

איך הָאב זיך מחיה געװען מיט ָאט דעם מָאלצַײט אױף ; דעם מָאלצַײט קײן מָאל ניט ֿפַארגעסן
און דער ֿפַארברענטער טעם װעט אים שטענדיק צוריקשטעלן , ען מיט ַאזַא מָאלצַײטװיֿפל מע ק
  .אין געדַאנק

נָאר , און מיר הָאבן זיך װידער ַאנידערגעלײגט אין די זעק ֿפינצטעראיז געװען נָאך ַאלץ 'ס
און מיר זַײנען ַארױס נָאך ַא מָאל ַא זוך צו טָאן נָאכן , בַאלד הָאט זיך בַאװיזן ַא קלײנער גלי ליכט

אומבַאהָאלֿפן הָאב איך ַארױסגעצױגן מיט זיך . בירדי איז ַאװעק אײדער ביל און איך. געצעלט
איז געװען אוממיגלעך דָאס 'ס; גָאר דורכגעװײקט, ֿפונעם זַאק אױף די ֿפיס 65דעם גַאגַאּפוך

. איז בַאלד ּפונקט װי ַא שטײן געװָארן'ס; װידער ַארַײנצושטעקן און איך הָאב עס געלָאזט ֿפרירן
װי די  הָאט אױסגעזען'ס. רצער און בײזערדער הימל אױף דרום איז געװען װָאס שװַא

  .דז װידער ָאנקומען אין ַא רגעזַאװערוכע װעט בַײ אונ

נָאר . מיר הָאבן גָארנישט ניט געקענט געֿפינען. נָאכגעגַאנגען שיּפוע־ַארָאּפ איך בין נָאך ביל
מיר זַײנען געקומען . הָאבן מיר דערהערט ַא געשרײ אין ערגעץ אונטן און אױף רעכטס זוכן ַײםב

און , שטעלןצוָאּפגָאר ניט , יך ַארָאּפצוגליטשןאון ָאנגעהױבן ז, ַארָאּפגעֿפַאלן, אױף ַא שיּפוע
דער אױסנװײניקסטער שיכט נָאך ַאלץ אױף , געצעלט דעם מיט ן אין בירדיהָאבן זיך ָאנגעשטױס

  .מע הָאט בַײ אונדז צוגענומען דָאס לעבן און אים צוריקגעגעבן. די יַאמש־שטעקנס

  .ניט געזָאגט קײן אײנציק װָארטהָאבן  רַאז מי ,זַײנען געװען ַאזױ דַאנקבַאר מיר

בעת עס  טזיך ֿפַארמַאכ, ַאז דָאס געצעלט װערט געכַאּפט אין דער לוֿפטן, הָאט געמוזט זַײן'ס
הָאבן זיך , מיט דעם אינעװײניקסטן שיכט צוגעבונדן צו זײ, די יַאמש־שטעקנס. ֿפליט ַארױף
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הָאט זיך אױֿפגעהױבן װי ַא און דָאס ַאלץ , אױסנװײניקסטער דעקונג דער ֿפַארװיקלט אין
, הָאט זיך געעֿפנט אין דער לוֿפטן'אױב ס. דָאס איז געװען אונדזער גאולה. ֿפַארמַאכטער שירעם

, מיט די מַאסע צוגעֿפרױרן אַײז אױף אים, איז געװען'װי ס. װָאלט עס דװקא צעשטערט געװָארן
, ָאּפגעלָאזט װַײט עּפעס ַא הַאלבע מַײלהָאט זיך ַאר'ס. ֿפונטן 100הָאט עס געדַארֿפט װָאגן ּכמעט 

דער . נָאך ַאלץ ֿפַארמַאכט ,איז ַארָאּפ אין ַא דָאלענע'און ס; צוֿפוסנס ֿפון ַא שטָאציקן שיּפוע
מיט די , און ָאט איז עס געװען, געבלָאזן איםּכוח ֿפונעם װינט הָאט איבער הױּפט־

מיט צעברָאכענע עקן בַײ , און ָאנגעשטרענגטיַאמש־שטעקנס און ֿפַארֿפעסטיקונגען ֿפַארקרימט 
  .נָאר מיט ניט־געריסענעם זַײדנס, צװײ שטעקנס

מיר זַײנען . װעלן מיר מיט אים מיטגײן, ֿפןױאױב דָאס געצעלט זָאל װידער ַאנטל
װי מיט  ,ֿפַײערלעך און מיט ָאּפשײַ  עסטרָאגנדיק , ַארױֿפגעגַאנגען צוריק שיּפוע־ַארױף מיט אים

ַארַײנגעגרָאבן װי  עסאון מיר הָאבן . װעלט ָא װי מיט עּפעס ניט אין גַאנצן ֿפון דער, טיקַאן ַאנ
ַאלטן ָארט  אױֿפןנָאר , איגלו םניט לעבן דע; קײן געצעלט ֿפריִער איז ניט ַארַײנגעגרָאבן געװָארן

, ס געטָאןאון בעת ביל הָאט דָא. װּו מיר זַײנען געהַאט צו ערשט ָאנגעקומען, װַײטער ַארָאּפ
און ַאװעקשַארן די זַאװײ , קרַאצן, גרָאבן, איגלו םצוריק אין דע זַײנען איך מיט בירדי

װָאס מיר , איז געװען ַא װּונדער'ס. אינעװײניק ביז מיר הָאבן געֿפונען ּכמעט דָאס גַאנצע געצַײג
מיר געהַאט געהַאנגען רוֿב געצַײג הָאבן 'ס. הָאבן ַאזױ װײניק ֿפַארלױרן װען דער דַאך איז ַאװעק

ָאדער ָאנגעּפַאקט אין די לעכער ֿפון דער כַאלוּפע ּכדי , אױֿפן שליטן װָאס איז ַא טײל ֿפונעם דַאך
און די ַאלע זַאכן הָאבן געדַארֿפט ַארַײנגעבלָאזן געװָארן , צו ּפרּוװן מַאכן זי שנײ־בַאװָארנט

דערנָאך . ום און דעם צוריק־געדרײ ֿפון צֿפוןאױֿפן גרונט ֿפון דער כַאלוּפע דורכן װינט ֿפון דר
געצײלטע קוליקלעך און זָאקן ַא ַאז , ֿפַארשטײט זיך. טן געװָארן מיט שנײָאזַײנען זײ ַאלע ֿפַארש

נָאר די אײנציקע װיכטיקע זַאך איז געװען בילס , זַײנען ַאװעקגעבלָאזן געװָארן און ֿפַארלױרן
זײ ָאנגעשטָאּפט אין ַא לָאך צװישן די שטײנער ֿפון דער װָאס מע הָאט , ענע קוליקלעךצּפעל

איך װײס ניט . מיר הָאבן ָאנגעלָאדן דעם שליטן און אים ַארָאּפגעשטוּפט שיּפוע־ַארָאּפ. כַאלוּפע
ַאז דָאס איז געװען די , ָאבער איך הָאב זיך געֿפילט ַאזױ שװַאך, װי בירדי הָאט זיך געֿפילט

  .ַאז די זַאװערוכע קומט ּפונקט אױף אונדז, הָאט אױסגעזען'ס. מַאטערדיקסטע ַארבעט

און בעת דער גוטער הוש ; און מיר הָאבן אים בַאדַארֿפט, מיר הָאבן געגעסן נָאך ַא מָאלצַײט
הָאבן מיר , לױֿפט ַארָאּפ אין די ֿפיס און הענט און ַארױף אין די בַאקן און אױערן און מוחות

בירדי איז געװען ַא בעלן נָאך ַא ּפרּוװ צו טָאן בַײ די . צו טָאןַארומגערעדט װָאס װַײטער 
ַאז ער איז צעשלָאגן , ער װָאלט קײן מָאל ניט צוגעגעבן! טַײערער בירדי. קײסער־ּפענגװינען

) װילסָאן(ַאז ער , איך מײן! "געװען איך װײס ניט צי ער איז טַאקע װען עס איז ַאזױ –געװָארן 
און בַאשטימט בַײ זיך  װינקלז ער הָאט אונדז געברַאכט אין ַא שלעכטן ַא, הָאט זיך געֿפילט

. ַא צװײטן ּפרּוװ בַײם נעסט־שטח אױףכָאטש איך בין גרײט , צוריקצוקערן גרָאד ַאהײם
, ֿפונדעסטװעגן הָאב איך זיך געשטעלט אונטער זַײן בַאֿפעל ֿפרַײװיליק ֿפַאר דער דָאזיקער נסיעה
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באמת הָאט ניט געקענט זַײן   א׳."יר זיך געלָאזט אין װעג ַאהײם אױף מָארגןאון דערֿפַאר הָאבן מ
צי , און מיר זַײנען שױן געװען זײער מסוּפק, קײן שום ׂשכלדיקער סֿפק ׃ מיר מוזן צוריקקערן

ַאזױ , מיר װעלן קענען ַא מָאל ַארַײנקריכן אין די שלָאֿפזעק אין זײער נידעריקע טעמּפערַאטורן
  .ען זײ געװָארןגרױליק זַײנ

 –ַארָאּפגײן דעם שיּפוע ַארָאּפ  דָאס נָאר איך געדענק, איך װײס ניט װען דָאס איז געשען
און  –אֿפשר ַא ּפרּוװ צו טָאן געֿפינען דעם גרונט ֿפונעם קָאכער , איך װײס ניט ֿפַאר װָאס

ש אין ַאזַא מצֿב װָאלט איז ֿפַארַאן גָארנישט אױף דער גָארער װעלט װָאס ַא מענט'ַאז ס, טרַאכטן
ער ; ער װָאלט ָאּפגעגעבן דָאס גַאנצע ֿפַארמעגן. שלָאף מעןניט ָאּפגעגעבן אױף ַא גוטן װַארע

 –יָא ? אֿפשר ֿפינף –װײניקסטנס , צװײ, אײנס. יָארן ֿפון זַײן לעבן –? װיֿפל –װָאלט ָאּפגעגעבן 
דעם , דעם אױסבליק אױף דעם קױּפ, 66איך געדענק די סַאסטרוגי. איך װָאלט ָאּפגעגעבן ֿפינף

די קלײנע שטיקלעך גרינע ; אומקלָארן נעּפלדיקן שװַארצן שמיר ֿפונעם ים העט װַײט אונטן
דן ֿפון דָאס לַײקַאלטע  ָאסד; קַאנװע װָאס ֿפלַאטערן אינעם װינט אױף דער שנײ־אײבערֿפלַאך

  .און די שװַאכקײט װָאס בַײסט מיר אין הַארצן; ַאלץ

זַײן  –איך זָאל ניצן זַײן גַאגַאּפוך־אונטערשלַאק , טעג הָאט בירדי מיר צוגערעדטעטלעכע 
װָאס ער הָאט דָאס קײן מָאל ניט ַארַײנגערוקט אין  –שײנער טרוקענער זַאק ֿפונעם ֿפַײנסטן ּפוך 

י ַא איך װָאלט זיך געֿפילט װ ;דערֿפון איך הָאב זיך געהַאט ָאּפגעזָאגט. זַײן אײגענעם ּפעלצזעק
  .בעסטיע דָאס צוצונעמען

זיך ָאנגעגרײט ֿפַארן צוריקקער אין דער ֿפרי און זיך , הָאבן אַײנגעּפַאקט דעם טַאנק מיר
נָאר דער גרָאבער , די נַאכט -°12איז געװען נָאר 'ס. גָאר אױסגעמַאטערט, געלײגט שלָאֿפן

װָאס איך הָאב אים געּפרּוװט , ֿפינגער ֿפונעם לינקן ֿפוס איז מיר ָאּפגעֿפרױרן געװָארן אינעם זַאק
הָאט 'ס. און דער זַאק איז מיר ּתמיד געװען צו גרױס, ניצן ָאן דעם גַאגַאּפוכענעם אונטערשלַאק

. צװײטן אינעםדורכן שלָאגן אײן ֿפוס , ברענגעןגעדַארֿפט געדױערן עטלעכע שעה אים צוריקצו
װָארן די זעק זַײנען  ,װי יעדע נַאכט ,מיגלעךבַאלד װי  ַאזױ, װען מיר הָאבן זיך אױֿפגעכַאּפט

מיר הָאבן . הָאט געבלָאזן גַאנץ שטַארק און אױסגעזען װי זַאװערוכעװדיק, ּכמעט אוממיגלעך
אַײנּפַאקן די שליטנס און מַאכן ַא מַאגַאזין מיט , ַארבעטַא שעה צװײ־דרַײ , געהַאט ַא סך צו טָאן

מיר הָאבן . איגלו םאין ַא װינקל ֿפון דע, ַאלץ װָאס מיר הָאבן ניט געװָאלט מיטנעמען
  .איבערגעלָאזט דעם צװײטן שליטן און ַא צעטל צוגעבונדן צום הענטל ֿפון דער קירקע

ּפ אין ַא װינט װָאס מיר הָאבן זיך געלָאזט אין װעג שיּפוע־ַאראָ 
מַײן טועכץ איז געװען צו בַאלַאנסירן דעם . - °15ֿפַארשטַארקט זיך ּכסדר און 

ַאז איך , איך בין ַאזױ ֿפולשטענדיק אױסגעמַאטערט געװען; שליטן ֿפון הינטן
בירדי איז געװען . איך װָאלט ניט געקענט שלעּפן װירקעװדיק, הָאב געמײנט

צוליב דעם ָאנשטרענג און דעם ֿפעלן . װישן אונדזװַײט דער קרַאֿפטיקסטער צ

                                                 
  בַאוערס  א׳ 
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. און ביל הָאט אױסגעזען זײער שלעכט, ֿפון שלָאף בין איך געֿפַאלן ֿפון די ֿפיס
אונטן הָאבן מיר זיך געדרײט מיטן ּפנים צו דער בַאריער און מיטן רוקן צו די 

ענדיק אױף נָאר נָאך אֿפשר ַא מַײל הָאט עס אױסגעזען ַאזױ דרָא, ּפענגװינען
 די הענט ֿפרירנדיק, ַא שטַארקן װינט ַאז מיר הָאבן זיך געלַאגערט אין, דרום

מיר הָאבן גָארנישט ניט געהַאט ַאחוץ די הַארטסטע . אײנע נָאך דער ַאנדערער
איז דָארט 'ס; צימעס איז געװען ַא לַאנגער'און ס, טרוגיװינט־געקערטע סַאס

ַאז די , און מיר הָאבן מורא געהַאט, זַאװײגעװען נָאר דָאס קלענסטע שטיקל 
בירדי הָאט צוגעבונדן דָאס . ָאנרַײבן דָאס געצעלט װעלןַײדעס שנײּפאַײזיקע 

 און אױך גענומען, ער זָאל ניט ֿפָאכען, ֿפולע ביסקװיטן־בלעכל צו דער טיר
ֿפונעם מיצל און אים צוגעבונדן  67װָאס ער רוֿפט דעם געצעלט־ַארָאּפציִער דָאס

  .גײט ער מיט, צו זיך ַארום דעם זַאק׃ אױב דָאס געצעלט גײט ַאװעק

און איך הָאב ָאנגענומען , איך הָאב זיך געֿפילט נָאענט צו אַײנברָאך
מער װי איך , דָאס איז געװען גָאר מוסר־נֿפשדיק ֿפון אים. בירדיס גַאגַאּפוך

װָאס איך הָאב דָאס , ילט װי ַא בעסטיעֿפזיך גָאר געאיך הָאב . קען בַאשרַײבן
װָאס  ,סַײדן איך קען שלָאֿפן ַא ביסל בער איך בין געװָארן ָאן ַא נוץָא, גענומען

, ביל און בירדי הָאבן געהַאלטן אין אײן זָאגן. מַײן גרױסער זַאק דערלָאזט ניט
נָאר ; ֿפון דער ַארבעט ַאז איך טו מער װי מַײן חלק, ַאז איך זָאל װײניקער טָאן

בירדי איז . ַאז איך בין געװָארן ַאלץ שװַאכער און שװַאכער, מיר דַאכט זיך
ֿפַאר אים איז די צרה ; רוֿב נַאכט'ער הָאט געשלָאֿפן ס; געבליבן גָאר ַא גֿבר

ער הָאט געֿפירט די . געװען ַארַײנצוקריכן אין זַײן זַאק ָאן אַײנשלָאֿפן
נָאר עטלעכע נעכט איז דָאס , ומֿפַארמַאטערלעךװעטער־לָאגהעֿפט א

ער ֿפלעגט . װַײל ער הָאט ניט געקענט בלַײבן װַאך, דורכגעֿפַאלן צַײטנװַײז
געלָאזט דָאס ַארָאּפֿפַאלן און ַא מָאל , אַײנשלָאֿפן מיט זַײן שיסל אין דער הַאנט

  .הָאט ער געהַאלטן דעם ּפרימוס

איז געװען באמת צו קלײן ֿפַארן 'ס ;ֿפַארֿפַאלן װערטבילס זַאק איז 
ער הָאט קײן . גַאגַאּפוך און צעשּפַאלט זיך אומעטום׃ גרױסע לַאנגע לעכער

װַײל , ער הָאט טַאקע ַא ביסל געשלָאֿפן; מָאל ניט װיסיק געשלָאֿפן שױן נעכט
װען , ַאחוץ דער דָאזיקער נַאכט און דער קומעדיקער. מיר הָאבן אים געהערט

הָאב איך קײן מָאל ניט װיסיק , גַאּפוך איז נָאך ַאלץ היּפש טרוקןבירדיס גַא
װָאס איך ֿפלעג זיך אױֿפכַאּפן ֿפינף ָאדער זעקס נעכט אין , ַאחוץ דעם; געשלָאֿפן

מיר װערן גַאנץ ֿפַארזַאװײעװעט און ביל און  –ַא רײ מיטן זעלביקן קָאשמַאר 
אױֿפשנַײדן אים ּכדי דָאס צו , קבירדי שטעקן ַארַײן דָאס געצַײג אין מַײן זַא
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צי איך הָאב געשלָאֿפן צי , איך הָאב ניט געװּוסט – נסָאדער עּפעס ַאזױ, טָאן
  . א׳יטנ

  ,הָאט בַאוערס געשריבן" ,מיר זַײנען קױם ָאנגעקומען בַײם גרוב"

הָאט זיך װידער ָאנגעהױבן ַא צָארנדיקער װינט און מיר הָאבן זיך 'װען ס
די גַאנצע נַאכט הָאט דָאס געצעלט זיך געשלָאגן מיט ַא קלַאנג . געמוזט לַאגערן

צוליב די צװײ ֿפלָאקנס װָאס זײ זַײנען צעברָאכן געװָארן , װי ביקס־שיסערײַ 
װעט זיך אין גַאנצן 'ַאז ס, געדַאכטזיך מיר הָאט . בַײם עק און ּפַאסן מער ניט

צוֿפעסטיקן , עסטערצעשטיקלען און איך הָאב עס געּפרּוװט צובינדן װָאס ֿפ
דער װינט הָאט זיך . ַארום מַײן אײגענעם שלָאֿפזַאק שנורדעם שּפיץ צו ַא 

, הָאבן מיר זיך געלָאזט אין װעג ַארַײן, אַײנגעשטילט נָאך ָאנדערטהַאלבן טעג
   ב׳.גײענדיק ַא מַײל ֿפינף־זעקס אײדער מיר זַײנען געקומען אין מיטן שּפַאלטן

אין שרעקלעכער ) סטן יולי26דעם (טשעט ֿפָארױס דעם גַאנצן טָאג מיר הָאבן זיך געטָאּפ
די טעמּפערַאטור איז . און אױף די שיּפועים ֿפון טערָאר דריקֿפַארבלָאנדזשעט צװישן , ליכט

  .-°45ביז  -°21ַארָאּפגעֿפַאלן ֿפון 

עטלעכע מָאל זַײנען מיר ַארַײנגעטרָאטן אין ֿפױל־געדעקטע שּפַאלטן בַײ 
, ֿפונדעסטװעגן הָאבן מיר זיך װַײטער געצױגן. װינט־געקערטן אַײז גלַאטן

טַאּפנדיק דעם װעג דורכן הַאלטן ּתמיד ַאװעק ֿפון די הַארטע אַײז־שיּפועים און 
צװישן  טָאלןװָאס כַארַאקטעריזירט די , טיֿפן שנײ געסקָארעװעטן בלַײבן אױֿפן

זַײנען מיר נָאך ַא מָאל , איך געמײנטהָאב , װָאס אין זײ, קקַאמעןידי דר
קײן , מיר הָאבן ניט געהַאט קײן ליכט. ֿפַארּפלָאנטערט אין דעם ֿפינצטערניש

ַאחוץ נעּפלדיקע און אומקלָארע סילועטן ֿפון די , ָאריענטירן אונדז צו ֿפירן
ק זײ זַײנען און װי װַײט ַאװעאון װָאס , װָאס בַײטן זיך ּכסדר, שיּפועים ֿפָארױס

מיר הָאבן קײן מָאל ניט געװּוסט צי מיר . קען מען ניט ּפַאסקענען זײ זַײנען
 מַײלן װַײט, קומען נָאענט צו ַא שטָאציקן שיּפוע צי ַא לַאנגן שיּפוע ֿפון טערָאר

און מיט , געגַאנגען מיט די אױערן און מיט דער צַײט זַײנען מיר װַײטער, ַאװעק
װָארן אי דער קלַאנג אי דער צוריר , די ֿפיסדעם געֿפיל ֿפונעם שנײ אונטער 

מיר זַײנען . דערקלערן קלָאר װעגן דער סּכנה ֿפון שּפַאלטן ָאדער ַא גוטן װעג
ַאז װײניקסטנס גײען , הָאֿפנדיק, װַײטער געגַאנגען ַאזױ אינעם ֿפינצטערניש

   ג׳.מיר אין דער ריכטיקער ריכטונג

גָאר , ַארַײנקומען אין מיטן ַא סך שּפַארעסנָאך , דעמָאלט הָאבן מיר זיך געלַאגערט
ַאז מיר זַײנען װַײט ַאװעק ֿפון דעם , מײן איך יעדן ֿפַאל", ביל הָאט געזָאגט. ֿפַארבלָאנדזשעט

                                                 
  מַײן אײגן טָאגביכל  א׳ 
  בַאוערס   ב׳ 
  .58. ז, ii. ב, סקָאטס לעצטע עקסּפעדיציעװילסָאן אין   ג׳ 
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גלַײך װי עמעצער גיט ַא כמַאל אױף , קקנַאלןיזַײנען געקומען די גַאנצע נַאכט דר עס נָאר." דריק
  .ַא לײדיקן צובער

װָאס הַאלט איר ֿפון ָאט . "װָאס ברענגט צרות צו מָארגנס 68דיס בילדהיטלאיז געװען ביר'ס
גײען געהערט זָאגן צו סקָאט ַא ּפָאר טעג אײדער מיר אים הָאב איך " ?סער, ֿפַאר ַא היטל דעם
סקָאט הָאט דָאס . הַאלטנדיק עס אין דער הַאנט װי לוציל שטעלט אױס די נַײסטע מָאדע, ָאּפ

הָאט ער " ,בירדי, ל אַײך ענטֿפערן װען איר קומט צוריק'כאי"; רהײט ַא װַײלעבַאטרַאכט שטילע
איז געװען ַא קָאמּפליצירטער ענין מיט ַאלערלײ נָאזהיטערס און קנעּפלעך און 'ס. געזָאגט

ַאז ער װָאלט געקענט דָאס ַאלץ ַארַאנזשירן צוליב דעם װינט װי , ער הָאט געמײנט; שטריקלעך
מיר ֿפלעגן ֿפַארברענגען ַא לַאנגע צַײט מיט אונדזערע . די זעגלען אױף ַא שיֿפל מע ַארַאנזשירט

װי , װַײל יעדער הָאט זַײן אײגענעם שטײגער, ֿפַאר דער ָא נסיעה און ֿפַאר ַאנדערע גענײ־עטויִען
װי , בַײם סוף הָאבן עטלעכע אױסגעזען ציכטיק. ַאזױ איבערצומַאכן די קלײדער דָאס בעסטע

, טױגעװדיק און הַארטַאנדערע ; װי סקָאט ָאדער דער מַאטרָאס עװַאנס, ַאנדערע בַײטלדיק; ביל
ל איך קײנעם ניט עװ, ַא געצײלטע אֿפשר מער גרָאב װי טױגעװדיק; װי ָאטס און בַאוערס

  .אַײז טאיז ֿפַארדעקט מי'געװָארן בַאלד װי סאומּפַאסיק סַײ װי סַײ איז בירדיס היטל . זידלען

ַאז מיר , הָאט זיך ַא ביסל געטָאגט אין דער ֿפרי הָאבן מיר דערזען'װען ס
כָאטש . זַײנען ַא ביסל אױף צֿפון ֿפון די צװײ שטיקלעך מָארענע אױף טערָאר

שטױסט זיך  דריקזַײנען מיר אױֿפן ָארט װּו דער , מיר הָאבן דָאס ניט געװּוסט
ַאז מיר זַײנען ּפונקט ַאנטקעגן  ,געקענט זען שװערהָאבן מיר , ָאן אין טערָאר

נָאר בַאלד הָאט זיך ַא  ,מיר הָאבן ָאנגעהױבן ּפרּוװן ַארױסקומען. עּפעס
ֿפַארשטעלנדיק די , ריזיקער קַאם אױֿפגעהױבן װי ַא גרױס בערגל אױף רעכטס

איז  עצהַאז די אײנציקע , ביל הָאט געזָאגט. מָארענע און ַא העלֿפט ֿפון טערָאר
איז שטענדיק ; װעט זיך ַארָאּפלָאזן'הָאֿפנדיק ַאז ס, טער ֿפָארױסצו גײן װַײ

ַאז אֿפשר װעלן קומען ַאבי װיֿפל קַאמען צװישן , ָאבער געװען ַא שלעכט געֿפיל
נָאך ַא װַײלע הָאבן מיר געּפרּוװט ַאריבערגײן דעם . אונדז און דעם בַארג

איך מיט , ן צוליב שּפַארעסנָאר מיר הָאבן זיך געמוזט צוריקקער, דָאזיקן קַאם
מיר זַײנען װַײטער געגַאנגען ַא מינוט . ַא ֿפוסַארַײן ביל בײדע שטעקנדיק 

זיך געדרײט אים ַארױֿפצוקריכן , צװַאנציק און געֿפונען ַא נידעריקן ָארט
ּפונקט נָאך דעם שּפיץ איז בירדי גלַײך . און דערגרײכט דעם שּפיץ, בַאלכסון

װָאס איז בערך ברײט גענוג אים , ן ַא שּפַארע ַארַײןַארָאּפגעֿפַאלן אי
װּו מע זעט ניט און ניט צו דערגרײכן  רטָאד ער איז געװען. ַארָאּפצושלינגען

ביל איז געגַאנגען נָאך זַײן . הענגענדיק אין זַײן געשּפַאן, ֿפונעם אױבנאױף
יר געזָאגט איך ביל הָאט מ; געשּפַאן און איך צו דעם ֿפָאדערבָארט ֿפונעם שליטן

זָאגן װָאס מיר געשטריק און בירדי הָאט אונדז ֿפון אונטן נזָאל קריגן דעם ַאלּפי
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, מיר הָאבן אים גָאר ניט געקענט ַארױסציִען װי ער שטײט און גײט. זָאלן טָאן
   א׳.זַײטן זַײנען געװען װײך און ער הָאט ניט געקענט זיך העלֿפןע־װַײל די שּפַאר

  ,הָאט בַאוערס געשריבן" ,ַאזױ ֿפַאראַײזיקט געװָארן מַײן קַאסקע איז"

ַאז מַײן קָאּפ איז געװען ַארומגעצַאמט אין ַא הַארטער ּפַײדע אַײז און איך 
דעריבער הָאט . הָאב ניט געקענט ַארָאּפקוקן ָאן אַײנבײגן דעם גַאנצן קערּפער

ך ַארַײן מיט בײדע בין איך אױ, ביל זיך סּפָאטיקעט מיט אײן ֿפוס אין ַא שּפַארע
די בריק איז אַײנגעֿפַאלן און , ] ב׳ּפונקט װען איך הָאב געשריגן ַא װָארענונג[ֿפיס 

זײ זָאלן קענען , צום גליק זַײנען די געשּפַאנען בּכיװן געמַאכט. ַארָאּפ בין איך
ּתהום אונטן און די  ןאון דָארט בין איך געהַאנגען מיט, אױסהַאלטן ַאזַא זַאך

װָאלט געװען גָאר 'ַאז ס, ַאזױ שמָאל, הַאנטזַײטן בַײ יעדער  סקָארעװעטעגעאַײז־
, ביל הָאט געזָאגט. נָאר געקענט זעןאיך הָאב גרינג זי ַאריבערצוטרעטן אױב 

 69בָאלין־קנוּפ מיט אַ  ַאלּפינשטריקאיך הָאב געבעטן ֿפַארן " ?װָאס װילט איר"
און מַײן געשּפַאן ַא מָאל איבער ַא בָאל  בָאלין־קנוּפַארױֿפציִען די . ֿפַאר מַײן ֿפוס

   ג׳.הָאבן זײ מיר ַארױסגעשלעּפט

ֿפון אױבן זיך ַאװעקגעלײגט איבער דער שּפַארע און דערלַאנגט בירדי הָאב איך דערװַײל 
דעם ֿפוס דערנָאך הָאט ער ; געשטעקט דעם ֿפוסנַארַײאין איר ער הָאט ; בָאלין־קנוּפדי 

איך הָאב געהַאלטן דעם שטריק בעת ער הָאט זיך ; דעם שטריקלױז  נדיקמַאכ ,אױֿפגעהױבן
ביל הָאט ; ַאזױ ַארום זָאל ביל הָאבן עּפעס לױז בַײם געשּפַאן, אױֿפגעהױבן בַײם צװײטן ֿפוס

ֿפוס און מיר געבן װידער  דעםדערלָאזנדיק בירדי אױֿפצוהײבן , דעמָאלט געהַאלטן דָאס געשּפַאן
בעת די ֿפינגער זַײנען ָאּפגעֿפרױרן , מיר הָאבן אים ַארױסגעשלעּפט צָאל נָאך צָאל. ױזעּפעס ל
שּפעטער הָאבן מיר ָאֿפט גענוצט דעם אוֿפן . - °46װַײל די טעמּפערַאטור איז געװען , געװָארן

ס װי דער װָא, ך שטיקל חריֿפותעאיז געװען ַא װּונדערל'און ס, רַאטעװען עמעצן ֿפון ַא שּפַארע
איז געװען ַא ֿפַארֿפרױרענער , װי װַײט איך װײס, אױֿפן מָאמענט, הָאט דָאס אױסגעטרַאכט

  .70ַאלײן ַארַײן אין ַא שּפַארע ,מענטש

און מיר הָאבן ניט געװּוסט װיֿפל , ֿפָארנט הָאבן מיר געקענט זען נָאך ַא קַאם
געגַאנגען װַײט ביל איז . הָאט אױסגעזען גָאר שלעכט'ס. הינטער איםנָאך ליגן 

ֿפון דער  ַארױסאון מיר זַײנען רעכט  ַאלּפינשטריקֿפָארױס צוגעבונדן צום 
הָאבן , ַאֿפריִערמיטן ֿפָארגײער אױף ַא לַאנגן שטריק , דער אוֿפן. דָאזיקער צרה

בעסער ֿפון דעם מָאמענט ָאן איז ַאלץ . איז זײער נוציק, מיר מסּכים געװען
נָאכדעם װָאס מיר . ן סוףזלצדינג געגַאנגען גלַאט ביגעװָארן און אונדז איז ַא

זַײנען ָאנגעקומען אױֿפן ים־אַײז איז די גַאנצע איבערלעבונג שױן ֿפַארטיק אין 

                                                 
  מַײן אײגן טָאגביכל  א׳ 
  װילסָאן  ב׳ 
  בַאוערס  ג׳ 



  די װינטער־נסיעה

56 
 

איז געװען 'און ס, הַײזקע־שּפיץ הָאט זיך ּתמיד ָאנגעזען, עטלעכע טעג ַארום
ישן הָאט זיך מיר הָאט ַאלע מָאל געֿפילט װי די גַאנצע רײ געשעענ. טָאגליכט

 ראון נָאך ַא געװיסע, צוֿפַאלןגורם געװען דורך ַא רײ אױסערגעװײנטלעכע 
אונטער . װעט זיך ֿפירן סעסטַאדיע הָאבן מיר גָאר ניט געקענט קָאנטרָאלירן װי 

װען די לֿבנה הָאט זיך ּפלוצעם בַאװיזן ֿפון הינטער די , װעגנס קײן קַאּפ־קרָאזיער
ַאנטּפלעקט ֿפַאר אונדז ַא גרױסע שּפַארע װָאס װָאלט אונדז מיטן װָאלקנס און 

ַאז נָאך ַאזַא גאולה װעלן , הָאב איך זיך געֿפילט, שליטן גרינג ַארָאּפגעשלונגען
איז 'נָאכדעם װָאס מיר הָאבן ֿפַארלױרן דָאס געצעלט און ס. מיר ניט אונטערגײן

בעת מיר ליגן אין די , יט געֿפינעןַאז מיר װעלן עס קײן מָאל נ ,געװען ַא סֿברא
ַאז מיר זַײנען , אַײנגעזעןהָאב איך , זעק איבערװַארטנדיק די זַאװערוכע

ניט  דערֿפון װָאס מיר װָאלטן, ּפנים־אל־ּפנים מיט ַא לַאנגן קַאמף ַאקעגן די קעלט
אומבַאהָאלֿפן איך איך קען ניט בַאשרַײבן װי . מיטן לעבן קומעןגעקענט ַארױס

און װי ַאזױ מיר זַײנען ַארױס ֿפון ַאזַא , זיך רַאטעװען קענעןמיר  געהַאלטן הָאב
הָאב איך , ָאנגעהױבן גײן צוריק הָאבןװען מיר . רײ גָאר שרעקלעכע געשעענישן

װערן און דעם טָאג הָאב איך געהַאט ַא בולטע בעסער װעט 'ַאז ס, זיך געֿפילט
לעכטע ּפרּוװּונג און דערנָאך װעלן מיר ַאז מיר װעלן דורכגײן נָאך אײן ש, הׂשגה

  .װעט װערן בעסער'ַאז ס, קענען הָאֿפן

, קקַאמעןידורכן גײן לענג־אױס דער דָאלענע זַײנען מיר ַארױס ֿפון די דר
געגַאנגען װַײטער דעם גַאנצן טָאג ַארױף און ַארָאּפ און ניט געטרָאֿפן קײן 

ַאז , איך מײן. דריקער ניט קײן באמת מער ניט קײן שּפַארעס און מ. שּפַארעס
גלי ציט זיך איבערן בַאריער  ָאט דעם טָאג װען ַא װּונדערלעכער איז געװען'ס

אונטן איז דָאס געװען דער שלָאגיקסטער ּפָאמס װָאס ; רַאנד ֿפון קַאּפ־קרָאזיער
צעשטַאּפלענדיק זיך ַארױף דורך די ַאלע שַאטירונגען , מע קען זיך ֿפָארשטעלן

איז געװען 'ס. און װַײטער ביז צום טיֿפן בלָאען הימל, ביז ַא בלַאסן גרין, רױטֿפון 
   א׳.גָאר דער בולטסטער רױט װָאס איך הָאב װענס געזען אינעם הימל

. -°47די נַאכט און מיר זַײנען ֿפרי אונטער װעגנס אין ַא קעלט ֿפון  - °49איז געװען 'ס
מער ערעבוס גיך געװָארן , אױֿפגעהױבן ֿפַאר אונדזמיטָאגצַײט הָאט זיך טערָאר־שּפיץ העכער 

כָאטש די זון װעט זיך , און מיר הָאבן געהַאט דעם ערשטן העל ליכטיקן טָאג, ֿפַאר די אױגן
איך קען ניט בַאשרַײבן װי ָאט די ליכט . בַאװַײזן איבערן הָאריזָאנט ערשט אין ַא חודש ַארום

מיר זַײנען ֿפַארבַײ דעם שּפיץ מחוץ ֿפון אונדזער . הַארצן צוגענומען ַא שטײן ֿפוןהָאט אונדז 
װּו מיר זַײנען געװען שלעכט ֿפַארשנײט דרַײ טעג  און הָאבן געזען דָארט, מַארשרוטֿפריִערדיקן 

  .אױף דער נסיעה ַארױס

                                                 
  .מַײן אײגן טָאגביכל  א׳ 
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די ַאנדערע נַאכט און מיר זַײנען צוריקגעקומען אין דעם  - °66דער מינימום איז געװען 
נעּפלען און , נידעריקע טעמּפערַאטורן, מיט זַײן װײכן שנײ, ן װינקל ֿפונעם בַאריערװינטלָאז
דעם , שבת און זונטיק. ֿפון די אינעװײניקסטע סקָארעס ָאּפזעצונגעןאון ָאנהַאלטיקע , טומַאנען

גַאנץ , הָאבן מיר זיך געטָאּפטשעט װַײטער איבער דער װיסטעניש, סטן30סטן און 29
ֿפון צַײט צו . סער געװָארןעאיז ַאלץ גר 71שטײן שלָאסנָאר דער , ַײזיקט װי געװײנטלעךאֿפַאר

הָאט זיך ַאלע מָאל 'נָאר ס, קומט ַא טומַאן ָאדער װינט'ס ַאז ,צַײט הָאט אונדז געדַאכט
, װי שװַאך הָאבן מיר געקענט ֿפַארשטײן נָאר איצט, געװָארןשװַאך מיר זַײנען . אױסגעלַײטערט

, 4½טעג װען מיר זַײנען געגַאנגען  –כָאטש ּפַאמעלעכע , בער מיר הָאבן געמַאכט גוטע מַארשןָא
געגַאנגען ֿפָארױס , נסיעה ַארױס הָאבן מיר ַאריבערגעטרָאגן דער בַײ. מַײלן 7½, 6½, 6¾, 7¼

דער אױבנאױף װָאס ֿפַאר אים הָאבן מיר געהַאט . ַא טָאג אין דעם ָארט מַײל 1½אֿפשר 
זײ . און די ָאּפזעצונגען נָאך בולטער, ציטערט איז ניט געװען ַאזױ זַאמדיק צי װײך װי ֿפריִערגע

געװײנטלעך נעמט דָאס ַארַײן ַא שטח . קומען ַארױס װען ַא סקָארע ֿפַאלט ַארָאּפ אונטער די ֿפיס
ּפשטַאנד ֿפון עּפעס און דער אױבנאױף ֿפַאלט ַארָאּפ דורך ַא לוֿפט־אָ , ֿפון ַא יַארד צװַאנציק ַארום

ַאז , װָאס דָאס ַאלץ רוֿפט ַארױס ערשט דעם געדַאנק, זיֿפץמיט ַא װײכן  ,ַא צָאל צװײ־דרײַ 
אין דעם געגנט װּו מיר גײען איצט זַײנען זײ געװען גָאר בולטער װי . זַײנען דָא שּפַארעס ַארום'ס

דעם  ען אינעם געצעלט ָאנצינדנדיקאיז געװ בעת ביל, און אין אײנעם ַא טָאג, װּו ַאנדערש
. הָאב איך ַארַײנגעשטעקט דעם ֿפוס אין ַא לָאך װָאס איך הָאב געהַאט אױסגעגרָאבן, ּפרימוס

ַאלע זַײנען ַארָאּפגעֿפַאלן  מיראון , געצעלט, דָאס הָאט ַארױסגערוֿפן ַא גרױסע ָאּפזעצונג׃ שליטן
מיר הָאבן אים ; געשַאלט אױף מַײלן און מַײלן און דער קלַאנג דערֿפון הָאט, אֿפשר ַא ֿפוס

  .דרַײ מינוט גַאנצעהָאט געמוזט געדױערן 'ס. אױסגעהערט ביז מיר זַײנען צו קַאלט געװָארן

די שטריקן ֿפון זײ , אין די הֿפסקות ֿפון מַארש הָאבן מיר זיך ָאּפגעשטעלט אין דעם געשּפַאן
סַאּפענדיק מיט די רוקנס ָאנגעשּפַארט , געשטַאנען מיר זַײנען. לײגנדיק לױז אינעם שיטיקן שנײ

איז ניט געװען קײן 'ס. אין דער בַארגיקער מַאסע ֿפַארֿפרױרן געצַײג װָאס איז אונדזער לַאסט
דער ָאטעם הָאט געקנַאקלט בעת ער ; װײניקסטנס ניט מער װי דָאס קלענסטע װינטעלע, װינט

איך װײס ניט װי ַאזױ די צונגען זַײנען קײן ; שמועסאיז ניט געװען קײן אומנײטיקער 'ס. ֿפרירט
נערװן זַײנען שױן לַאנג  װָאס זײערע, נָאר ַאלע מַײנע צײן, מָאל ניט ֿפַארֿפרױרן געװָארן

מיר זַײנען געגַאנגען אֿפשר דרַײ שעה זינט . הָאבן זיך שטַארק צעשּפַאלטן, דערהרגעט געװָארן
  .עסן ָאנבַײסן

  .מַאכט ביל" ?טשערי, ֿפיסװָאס טוט זיך מיט די "

  ."זײער קַאלט"

׃ ער ֿפרעגן בַײ בירדי מטריח געװען צוניט  זיך מיר הָאבן." בַײ מיר אױך ַאזױ; גוט, נו"
  . הָאט קײן מָאל ניט געהַאט קײן ָאּפגעֿפרױרענעם ֿפוס ֿפון ָאנהײב ביזן סוף

איך . שטעלט ביל די זעלביקע ֿפרַאגע, בעת מיר מַארשירן, שעה רַא הַאלבע מיט שּפעטער
ביל הָאט נָאך ַאלץ ַא ביסל געֿפיל אין אײן ֿפוס ָאבער ; ַאז דער גַאנצער חוש איז ַאװעק, זָאג אים
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נָאך ַא גרױליקע ; הָאט ער בַאשטימט מיר זָאלן זיך שױן לַאגערן. דער צװײטער איז ֿפַארלױרן
, אײדער ער טוט עּפעס ַאנדערש, בעת ביל, בן זיך ָאנגעהױבן אױסשּפַאנעןמיר הָא .נַאכט קומט

די װײכע טײלן  נדיקזָארגעװדיק אױסֿפורעמע, נע קוליקלעך ֿפון די הענטּפעלצעטוט אױס די 
און לײגט זײ , )די קוליקלעך ניט צעגַאנגען אױף די הענט נעןזַײגעװײנטלעך (בעת זײ ֿפרירן 

נע קוליקלעך ּפעלצעזַײנע געהעריקע . צװײ שװַארצע ּפינטלעך –אים ַאװעק אױֿפן שנײ ֿפַאר 
ָאט די ּפָאר זַײנען געװען די ; איז ַאװעק דַאךלו־איגװען דער  געגַאנגעןזַײנען ֿפַארלױרן 

ַאז מע קוקט , שײנע זַאכן, דעליקַאטע הינט־הױט־אונטערשלעק װָאס מיר הָאבן געברַאכט דערצו
ן ֿפון ַא ֿפֿפַארן דרײען די שרױ װען טרוקןאױסגעצײכנט , זײ זַײנען נַײע דערטַאּפט זײ װען, זײ ָאן

ּפונקט איצט װײס איך ניט װָאס ער . ֿפַאר רימענס און ּפַאסן דעליקַאטנָאר צו , 72טעָאדָאליט
  .טָאן ָאן זײקענט װָאלט גע

און ַארבעטנדיק מיט די װָאלענע הַאלב־קוליקלעך און קוליקלעך שטענדיק אױף די הענט 
הָאבן מיר ביסלעכװַײז אױֿפגעמַאכט די , איז מיגלעך'די ּפעלצענע קוליקלעך װען סאיבער זײ 

ָאט דָאס הָאט מען צוגעּפַאסט . אױֿפן שנײ דילטוךשנָאלן און ֿפַארשּפרײט דָאס גרינע קַאנװענע 
ױף ָאט דער שטעלן ַא זעגל אאױֿפנָאר מיר הָאבן קײן מָאל ניט געקענט , ֿפַארן ניצן װי ַא זעגל

דָאס ַאלײן אונטערגעשלָאגן מיט , מיטן אונטערשלַאק, די לָאּפעטע און די יַאמש־שטעקנס. נסיעה
הָאט מען אַײנגעּפַאקט אױבן אױף דער לַאסט און מיר הָאבן זײ איצט , צוגעבונדן צו זײ, אַײז

געװען  דערנָאך איז דָאס טועכץ. ַאװעקגעלײגט אױֿפן שנײ ביז מע הָאט זײ בַאדַארֿפט
זײ הָאבן ; אײנס נָאכן צװײטן, דילטוךאױֿפצוהײבן די דרַײ שלָאֿפזעק און זײ ַאװעקצולײגן אױֿפן 

די עקשנותדיקע טרונעס זַײנען אונדז געגַאנגען אין  –ּפױשנדיק זיך איבער די זַײטן , עס בַאדעקט
די . װַארעמען די ֿפינגערַא זַײט ָאנצּו איןאײנער ֿפון אונדז װָאלט איצט געדַארֿפט גײן . ... לעבן

ֿפון עטלעכע טײלן ; קָאכער הָאט מען אױֿפגעבונדן ֿפונעם אײבערל ֿפונעם אינסטרומענט־קַאסטן
, שװעבעלעך, דָאס בלעכל שּפירט, הָאבן מיר ַאװעקגעלײגט אױף די זעק מיטן ּפרימוסאיר 
הַאלטנדיק ַא . מיט שנײ מע זָאל זײ שּפעטער ָאנשיטן, הָאבן מיר געלָאזט טײלן ַאנדערע; װ"אַאז

? גוט. "שטעקן אין יעדער הַאנט הָאבן מיר דרַײ ֿפַארשּפרײט די יַאמשן איבער דער גַאנצער זַאך
זײ זָאלן ניט צו טיף , הָאבן מיר זײ צערטלעך ַארָאּפגעלָאזט אױֿפן װײכן שנײ; מַאכט ביל!" ַארָאּפ

געֿפורעמט  מערסטנס ונעם געצעלט איזדָאס אַײז אינעװײניק אױֿפן אונטערשלַאק ֿפ. אַײנזינקען
דָאס הָאבן מיר ֿפריִער ניט געקענט ָאּפשלָאגן ָאדער . געװָארן דורך דער ּפַארע ֿפונעם קָאכער

דָאס קלײנע . הָאט דָאס אונדז גָאר ניט געַארט, דעם אמת געזָאגט, און איצט, ָאּפשּפענדלען
ַײנצוהַאלטן ָאבן מיר צוגעבונדן ּכדי אה, די ָא ּפַארע װָאס זָאל ַארױסלָאזן, לוֿפטערל אינעם שּפיץ

הײבט זיך אונדז  ֿפוןדערנָאך ַאריבער מיטן דרױסנדיקן צודעק און ֿפַאר אײנעם . װָאס מער היץ
ערגסטע ַארבעט איז געװען דָאס ַארַײנקריכן אין די  די. די דריטע ערגסטע ַארבעט אין ַא טָאגָאן 
מיר הָאבן דָאס (לביקע ערגסטע איז געװען ליגן אין זײ זעקס שעה די צװײטע ָאדער זע; זעק
דָאס דָאזיקע דריטע ערגסטע איז געװען רַאנגלען זיך מיטן ָאנצינדן דעם ; )מינערט ביז זעקסֿפַאר

  .ּפרימוס און קָאכן ַא מָאלצַײט
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װָאס  ַאלץ, װי קוכער אױף ַא טָאג הָאט מען גענומען דָאס צעברָאכענע מעטַאלענע גערעם
ַארַײנגעקרָאכן דורך דעם קרײנדל װָאס ֿפורעמט די מיט צרות און קױם , בלַײבט ֿפונעם לַײכטער

דער דָאס ַארומגעצַאמטע ָארט אינעװײניק אינעם געצעלט הָאט געֿפילט קעלטער װי אין . טיר
לע ֿפיר שװעבעלע־קעסטלעך און קײן שװעבע, מע הָאט געּפרּוװט מיט דרײַ ; דרױסנדיקער לוֿפט

זײ זָאלן דערלַאנגען ַא נַײ קעסטל , הָאט מען געבעטן, ּכמעט ֿפַארצװײֿפלט; ניט ָאנרַײבן װיל זיך
איז נָאך ניט געװען 'און ֿפון דעם געֿפונען ַא שװעבעלע װָאס צינדט זיך ָאן װַײל ס, ֿפונעם שליטן

אױף ַא דרָאט ֿפונעם  דָאס ליכט הָאט געהַאנגען. אינעם געצעלט, ַאזױ צו זָאגן, אין דער װַארעם
ָאנצינדן  דָאס װעט זַײן נודנע צו דערצײלן װָאס ֿפַאר ַאן ַארבעט איז געװען'ס. שּפיץ געצעלט

מסּתמא הָאבן די . ֿפַאר דער װָאך עסן־זַאק םאון אױֿפבינדן די רימענס ֿפון דע, דעם ּפרימוס
עשטעלט דָאס װָאס רעכט ַאװעקג, ַאנדערע צװײ מענטשן שױן אַײנגעגרָאבן דָאס געצעלט

ַאװעקגעלײגט דעם , דעם קָאכערַארַײן ָאנגעֿפילט און דערלַאנגט , בלַײבט אין דרױסן
 ּפָאר ַאלע מָאל געװען ַא זַײנעןדערצו . און ַאזױ װַײטער, טערמָאמעטער אונטערן שליטן

זַײנען ַארַײן  ַאז זײ, נָאר איר מעגט זיך ֿפַארלָאזן ,ס מע הָאט געדַארֿפט טָאןװָא עךֿפַארדינסטל
װען זײ הָאבן דערהערט דָאס צישען ֿפונעם ּפרימוס און דערזען דעם גלי ֿפונעם , װָאס גיכער

בירדי הָאט געמַאכט ַא דנָא ֿפַארן קָאכער ֿפון ַא לײדיקן ביסקװיט־בלעכל צו . ליכט אינעװײניק
דָאס געװען אין ַאלגעמײן איז . ֿפַארנעמען דעם ָארט ֿפונעם טײל װָאס איז ַאװעקגעבלָאזן געװָארן

די ּפלַאטשיקע  װַײל, אױף בילס שלָאֿפזַאק –נָאר מע הָאט עס געדַארֿפט הַאלטן ֿפעסט , גערָאטן
דָאס קָאכן איז איצט געװָארן ַא לענגערער . ֿפַארֿפרױרענע זעק הָאבן בַאדעקט דעם גַאנצן דיל

ָאט ַאװעקגעשטעלט די רַאציע אײנער הָאט אױסגעזעצט דעם ביסקװיט און דער קוכער ה. ענין
ַאז מע הָאט ַא . װָאס איז שױן הַאלב ֿפול מיט װַאסער, ּפעמיקַאן אינעם אינעװײניקסטן קָאכער

ֿפעלענע זָאקן  –געלעגנהײט הָאט מען אױסגעטָאן דָאס טָאג־ און ָאנגעטָאן דָאס נַאכט־שוכװַארג 
לעכער ליכט הָאבן מיר בודק געװען די אין דער ֿפינצטער. און ּפעלצענע שטיװל, ֿפון קעמלהָאר

  .ֿפיס נָאך ָאּפגעֿפרױרנקײט

אײדער מיר הָאבן געהַאט ַא הײסן , הָאט געדױערט ניט װײניקער װי ַא שעה'ַאז ס, איך מײן
מָאלצַײט אין מױל ַארַײן׃ ּפעמיקַאן און דערנָאך הײס װַאסער װָאס אין אים הָאבן מיר 

, ּפעמיקַאן –ֿפרישטיק ; סן איז געװען טײ און ביסקװיטןָאנבַײ. אַײנגעזַאּפט די ביסקװיטן
דרַײ זַײנען  –מיר הָאבן זיך ניט געקענט אױסמיטלען מיט מער עסן־זעק . און טײ, ביסקװיטן

דער רימען ֿפון דער . און די ַאלע רימענס זַײנען געװען װי דרָאטן, געװען שױן שלעכט גענוג
בֿפרט , און מע הָאט אים געמוזט ֿפעסט ֿפַארבינדן, סטעגעצעלט־טיר ָאבער איז געװען דָאס ערג

אין די ֿפריִערע טעג הָאבן מיר זיך בַאמיט ָאּפצובערשטן דָאס געֿפריר ֿפונעם . בלָאזט'װען ס
  .נָאר שױן לַאנג הָאט דָאס אונדז גָאר ניט געַארט, געצעלט אײדער מיר הָאבן אים אַײנגעּפַאקט

און מיר זַײנען ; ֿפרירסאַײנמיר הָאבן בַאהַאנדלט די ; די ֿפיסדער הוש איז ָאנגעקומען אין 
דערנָאך הָאבן . װָאס מיר הָאבן ָאנגעטָאן דָאס טרוקענע שוכװַארג ֿפַארן עסן, ַאלץ װַארעמער

  .מיר ָאנגעהױבן ַארַײנקריכן אין די זעק
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ביסל ענג מיט  כָאטש אֿפשר װָאלט עס געװען ַא, בירדיס זַאק הָאט אים געּפַאסט גָאר ֿפַײן
ער הָאט געמוזט הָאבן ַא גרעסערן צוֿפיר ֿפון היץ װי ַאנדערע . דעם גַאגַאּפוך אינעװײניק

װָארן ער הָאט קײן מָאל ניט געהַאט קײן אמתע צרות מיט די ֿפיס בעת אונדזערע זַײנען , מענטשן
, אונדז ֿפוןלענגער , װיֿפלאיך הָאב מורא צו זָאגן , געשלָאֿפן טער הָא; געװען ּכסדר ָאּפגעֿפרױרן
צו , ליגנדיק װַאך ּכמעט ַא גַאנצע נַאכט, איז געװען ַא ֿפַארגעניגן'ס; ַאֿפילו אין די לעצטע טעג

ֿפון ּפעלץ , ער הָאט אױסגעקערט זַײן זַאק ָאֿפט מָאל במשך ֿפון דער נסיעה. ןעהערן זַײנע כרָאּפ
װָאס איז , ם איז ער ּפטור געװָארן ֿפון ַא סך נעץאון ַאזױ ַארו, צו ֿפעל און ֿפון ֿפעל צו ּפעלץ

איז דער , װען מיר הָאבן אױסגעקערט די זעק. ַארױסגעקומען װי שנײ ָאדער טַאקע װי קנעּפ אַײז
און ַאֿפילו דעמָאלט הָאט מען , אײנציקער אוֿפן געװען דָאס צו טָאן ּתיּכף ַאז מיר זַײנען ַארױס

איז  73ֿפַארלָאזן דָאס געצעלט בַײ נַאכט. זַאק װערט ֿפַארֿפרױרן אײדער דער, געדַארֿפט זַײן גיך
. געװען גָאר ַא ֿפַארמעסט ַארַײנצוקריכן צוריק אינעם זַאק אײדער ער װערט ֿפַארהַארטעװעט

  .ֿפַארשטײט זיך איז דָאס געװען בַײ די קעלטסטע טעמּפערַאטורן

ן געּפרּוװט ַארַײנשטעקן דעם מע הָאט ניט געקענט אונטערצינדן די זעק און מיר הָאב
איז געװען זײער 'װען ס, ֿפריִער. איז אונדז ניט גערָאטן'נָאר ס, ּפרימוס אין זײ ּכדי זײ צו צעלָאזן

הָאבן מיר ָאנגעצונדן דעם ּפרימוס אין דער ֿפרי בעת מיר זַײנען נָאך ַאלץ געלעגן אין די , קַאלט
. ען ביז מיר הָאבן ערשט אױֿפגעריסן די זעק־מַײלעראין ָאװנט הָאבן מיר אים געלָאזט ברענ; זעק

ביז די לעצטע ּפָאר , נָאר בַײם צוריקקער הָאבן מיר ניט געהַאט גענוג נַאֿפט ֿפַאר ַאזַא שװױלטָאג
  .טעג

ַאן ערגערע צַײט װי געהַאט הָאט , װי קרַאנק ער זָאל ניט זַײן, ַאז ַאבי װער, גלײב ניט איך
ציטערנדיק מיט קעלט ביז די רוקנס הָאבן זיך שיִער ניט , איבערגעלעבט אין די זעקמיר הָאבן 

אײנע ֿפון די צוגעגעבענע צרות בַײם צוריקקער איז געװען דער ֿפַארנעצטער מצֿב ֿפון . צעברָאכן
, מיר הָאבן געדַארֿפט טרָאגן די קוליקלעך און הַאלב־קוליקלעך. די הענט אין די זעק בַײ נַאכט

ס זַײנען געװען װָאס נַאסער׃ װען מיר הָאבן זיך אױֿפגעכַאּפט אין דער ֿפרי זַײנען זײ געװען װָא
גָאר ניט קײן געזונטער ָאנהײב צו דעם . ֿפַארנעצטע, צעקנײטשטע, װַײסע –װי ַא װעשינס הענט 

ט װי מיר הָאבן שטַארק געװָאלט הָאבן עטלעכע זעקלעך סענעגרָאז ֿפַאר די הענ. טָאגס ַארבעט
ן די עַארױסטרײסלֿפון אים װָאס מע קען דָאס  אײן מעלה ֿפון דעם מין זַאק איז; אױך ֿפַאר די ֿפיס

  .נָאר מיר הָאבן בלױז געהַאט גענוג ֿפַאר די נעבעכדיקע ֿפיס; ֿפַײכטקײט

ַאז דעמָאלט , די שױדערס ֿפון דעם צוריקקער זַײנען צעשװּומען אין זּכרון און איך װײס
מיר  װָארן, ַאז דָאס איז חל אױף אונדז ַאלע, איך מײן. לַײבצום  געװעןצעשװּומען  זַײנען זײ

װען מיר זַײנען ַארָאּפגעקומען , דעם טָאג. זַײנען געװען גָאר ָאּפגעשװַאכט און ֿפַארהַארטעװעט
ר הָאבן מי. ניטאיז מיר געװען ַאלץ אײנס צי איך בין ַארָאּפ אין ַא שּפַארע צי , בַײ די ּפענגװינען

, ַאז מיר הָאבן געשלָאֿפן בַײם מַארשירן, איך װײס. שױן איבערגעלעבט גָאר ַא סך זינט דעמָאלט
זיך און בירדי הָאט , ך הָאב זיך ָאנגעשטױסן אױף בירדיהָאט מיך אױֿפגעװעקט װען אי'װַײל ס

, ק ֿפָארױסקערעװענדי, ַאז ביל, איך מײן. װען ער הָאט זיך ָאנגעשטױסן אױף מיר אױֿפגעװעקט
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ַאז מיר זַײנען ַאנטשלָאֿפן געװָארן װַארטנדיק אינעם , איך װײס. הָאט זיך װַאך געהַאלטן
מיט די שיסלען ָאדער ּפרימוס  –ּפרימוס  ענעםלֿפי־ערכדיקן װַארעמען געצעלט מיטן ָאנגעצונד

הָאט אונדז ניט 'ס ַאז, ַאז די שלָאֿפזעק זַײנען געװען ַאזױ ֿפול מיט אַײז, איך װײס. אין די הענט
בעת מיר  דילטוךגעַארט אױב מיר הָאבן ֿפַארגָאסן װַאסער ָאדער הוש אױף זײ װּו זײ ליגן אױֿפן 

ַאז מיר הָאבן זײ קײן מָאל , זײ זַײנען געװען ַאזױ שלעכט. אױף זײ מיטן צעמזיקטן קָאכערקָאכן 
אין דער ֿפרי׃ מיר הָאבן ניט אױֿפגעװיקלט אינעם געװײנטלעכן אוֿפן װען מיר זַײנען ַארױס 

און זײ אױֿפגעהױבן , געעֿפנט זײערע מַײלער װָאס װַײטער אײדער זײ זַײנען ֿפַארֿפרױרן געװָארן
װָאס , מיר ַאלע דרַײ הָאבן געהָאלֿפן אױֿפהײבן יעדן זַאק. מער־װײניקער ּפלַאטשיק אױֿפן שליטן

געװען ַא סך  מסּתמא איזטרונע און  רַא צעקװעטשטע ענלעך אױףהָאט אױסגעזען גַאנץ 
װען מיר הָאבן זיך געלַאגערט אױף ַא נַאכט  -°40איז געװען נָאר 'ַאז אױב ס, איך װײס. הַארטער

און װען מיר הָאבן זיך , ַאז מיר װעלן הָאבן ַא װַארעמע, הָאבן מיר גָאר ערנסט געהַאלטן
הָאבן מיר  ,די מינוס זעכציקער אױב די טעמּפערַאטור איז געװען אין ,אױֿפגעכַאּפט אין דער ֿפרי

דער מַארש אױף ַא טָאג איז געװען חדװהדיק אין ֿפַארגלַײך . זיך ניט נָאכגעֿפרעגט װעגן דעם
עס אונדז איז געװען ַאזױ שלעכט װי . און בײדע זַײנען געװען שרעקלעך, מיטן ָאּפרו בַײ נַאכט

הָאב קײן מָאל ניט געהערט קײן אײנציק ָאבער איך ; הָאט געקענט זַײן און נָאך ַאלץ גײן װַײטער
און איך הָאב געזען , קללה עקײן אײנציק, מײן איך, און אױך ניט, בַאקלָאגנדיק װָארט

  .ּפרָאבע יעדע ןמסירת־נֿפש אױסהַאלט

װעלן . הײם און הָאבן געמַאכט גוטע מַארשןצו דער שטענדיק הָאבן מיר זיך דערנענטערט 
, ן בלױז ַאן ענין ֿפון ציִען זיך װַײטער נָאך עטלעכע טעג׃ זעקסאיז געװע'ס; מיר דורכהַאלטן

די הױּפט־הַײזקע איז . אױב מיר זַײנען ניט ֿפַארשנײט, אֿפשר איצט דרײַ , ..., ֿפיר, ֿפינף
מָאל  געשטַאנען הינטער דעם בַארגרוקן װּו דער טומַאן ֿפורעמט זיך און װערט ַאװעקגעבלָאזן אַ 

אֿפשר װעלן מיר קענען דערזען ; שטײן רט שטײט שלָאסאון דָא, איבער ַא מָאל
גוט ֿפַארזָארגט , און הינטער אים שטײט די ַאנטדעקונג־הַײזקע, ָאבסערװַאציע־בערגל צו מָארגנס

עװַאנס ּכדי אונדז צו ּפ־זײ װָאלטן שױן צוגעשיקט טרוקענע שלָאֿפזעק ֿפון קאַ ; און בַאקװעם
ַאז די צרות זַײנען שױן ֿפַארטיק בַײם , זיך גערעכנט מיר הָאבן. געבן שלום־עליכם דָארט

דו , הַאלט אױס, דו הָאסט עס בַײם הַאלדז. "און זיכער איז ער ניט װַײט ַאװעק, בַאריער־קַאנט
  .לױֿפט ּכסדר אינעם מוח עס –" הָאסט עס בַײם הַאלדז

מיט װיצן . די טעגֿפון ָאט  זכרונותװי גוט זַײנען די . אױסגעהַאלטן טַאקעאון מיר הָאבן 
מיט גיכע ; מיט לידער װָאס מיר הָאבן געדענקט ֿפונעם גרַאמַאֿפָאן; בילדהיטלװעגן בירדיס 

מיט ברײטהַארציקע שמײכלען ֿפַאר שװַאכע ; װערטער ֿפון מיטגעֿפיל װעגן ָאּפגעֿפרױרענע ֿפיס
זַײט "יט ֿפַארגעסן דעם מיר הָאבן נ. בעטן װָאס קומען די גליקלעכעמיט דערמָאנונגען ֿפון ; װיצן

און די , װָאס זײ זַײנען ַאזױ װיכטיק אין ַאזעלכע צושטַאנדן, "ַא שײנעם דַאנק"און " ַאזױ גוט
 ַאלע קלײנע ֿפַארבינדונגען מיט לַײטישער ציװיליזַאציע װָאס מיר הָאבן מיט זײ געקענט װַײטער
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 טעַײ אונדז װען מיר הָאבן זיך שַאטַײב חסדאיז נָאך ַאלץ געװען ַא 'ַאז ס, איך װעל שװערן. ֿפירן
  .ַאֿפילו מיט גָאט –און מיר הָאבן זיך בַאהערשט . ַארַײן

מיר הָאבן איצט ; ַאז מיר װעלן ָאנקומען בַײ הַײזקע־שּפיץ דעם ָאװנט, מיגלעךאיז געװען 'ס
נט מער און געברע. אײן־גַאלָאן בלעכל הָאט אונדז גוט געקלעקט ָאט דָאס: מער נַאֿפט געברענט

דער דָאזיקער אינדערֿפרי איז . ַאז זײ װעלן אױסגײן, ַא מָאל הָאבן מיר מורא געהַאט; ליכט אױך
און דער , איז געװען שטיל'ָאבער ס. מצבֿ  ןאין אונדזער איצטיק - °57: אונדז געװען ַא גיהנום

  . בַאריער־קַאנט הָאט שױן ניט געקענט זַײן װַײט

; זַײנען געװען ַא ּפָאר װינט־געבלָאזענע ברָאזדעסס ע; עװָארןגהַארטער אױבנאױף איז  דער
מיר ; געװָארןגרינגער דָאס שלעּפן דעם שליטן איז . אױֿפגעהױבן די סקָארע הָאט זיך צו אונדז

איצט איז דער . בַארג־ַארָאּפ ַאז דער בַאריער גײט דָא ערגעץ, הָאבן ַאלע מָאל געהַאט ַא חשד
בַאװַײזנדיק זיך װי גרױסע קַאּפױערגעשטעלטע , ן אױבנאױףהַארטער שנײ געװען אױֿפ

, און די ֿפיס זַײנען װַארעמער געװָארן, װָאס אױף זײ הָאבן מיר זיך אױסגעגליטשט ,בַאסײנען
גלַאנץ אינעם  ןהָאבן מיר דערזען ַא ליכטיק עםּפלוצ. װַײל זײ זַײנען ניט ַארָאּפ אין װײכן שנײ

איז געװען דער בַאריער־קַאנט׃ איצט איז 'ס. ֿפינצטערניש אין דער קװער ֿפון אונדזער גַאנג
  .געװען גוטאונדז 

מיט דעם זעלביקן קַאלטן , ים־אַײז ף דעםזַאװײ אױ ן ַאמיר הָאבן ָאּפגעֿפירט דעם שליטן ֿפו
ַאליע געמַאכט די הענט מיט ֿפינף װָאכן װָאס הָאט געהַאט ק, שטרָאם ֿפון ַארָאּפגיסנדיקער לוֿפט

די טעמּפערַאטור הָאט ; זיך געלַאגערט און געגעסן, מיר הָאבן זיך ַארױסגערוקט ֿפון דעם; צוריק
װערט װַארעמער בשעת 'ּכמעט הָאבן מיר געקענט שּפירן װי ס. - °43זיך שױן אױֿפגעהױבן ביז 

מיר הָאבן בַאהױבן שלעּפן דעם שליטן . מַײלן מיר גײען ַארום קַאּפ־ַארמיטַאזש די לעצטע דרַײ
די ַאלטע הַײזקע הָאט אונדז געֿפילט . און ַאװעקגעגרָאבן דעם זַאװײ ֿפון טיר, אױֿפן אַײזֿפוס

  .װַארעם נישקשהדיק

רַײנגײן אין דער װַארעמער הַײזקע בַײ ַאַאז מיר זָאלן ניט , ביל הָאט זיך איבערגעצױגן
װַארעמען צומיר זָאלן זיך ! מָארגן בַײ נַאכט – ָאןדָארט ען קַאּפ־עװַאנס װען מיר קומ

נָאר איך בין . צי אינעם צובױ אױף ַא טָאג צװײ, בלַײבן אין דרױסן אין ַא געצעלט, ביסלעכװַײז
הַײזקע־שּפיץ ניט אונדז ּפונקט איצט הָאט . ַאז מיר הָאבן ניט בדעה געהַאט ַאזױ צו טָאן, זיכער

איז געװען װען מיר 'איז געבליבן ּפונקט װי ס'ס. טל לטוֿבת ַאזַא ָאּפהַאלטונגגעגעבן קײן ֿפָאראור
, ניט קײן שלָאֿפזעק –גָארנישט ניט צוגעשטעלט דָארטקײנער הָאט אונדז ; געגַאנגעןָאּפזַײנען 

אינעװײניק אין דער הַײזקע הָאבן מיר . איז יָא געװען ַא סך נַאֿפט'נָאר ס; ניט קײן צוקער
, גן ַא טרוקן געצעלט װָאס איז דָא געװען שױן זינט די טעג ֿפון דער מַאגַאזין־נסיעהאױֿפגעשלָא
און געטרונקען קַאקַאָא ָאן , געזעסן דרעמלענדיק אױף די זעק, צװײ ּפרימוסןאין דעם ָאנגעצונדן 

עװען מיר זַײנען ג. ַאז צו מָארגנס זַײנען מיר גָאר איבערגעזעטיקט דערמיט, ַאזױ געדיכט, צוקער
און נָאך עטלעכע שעה הָאבן מיר ַארומגערעדט , שלונגיעדן  צװישן ַאנטשלָאֿפן, זײער גליקלעך

נָאר עמעצער װָאלט געדַארֿפט ָאּפהיטן . ַאז מיר װעלן ּכלל ניט ַארַײנקריכן אין די זעק, ּפלענער
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בן זיך ניט און מיר הָא, זָאל װַײטער ברענען אױסצומַײדן ָאּפגעֿפרױרנקײט'ס, דעם ּפרימוס
לסוף הָאבן מיר . ביל און איך הָאבן געּפרּוװט זינגען ַא דועט. געקענט געטרױען צו בלַײבן װַאך

 מיט דַאנקֿפַארטרָאגן בלױז ַא שעה דרַײ און זַײנען  זײמיר הָאבן . זיך ַארַײנגעװײקט אין די זעק
ּפַאקן װען מיר הָאבן געװען גרײט זיך אַײנצו, אױֿפגעשטַאנען דרַײ ַא זײגער אין דער ֿפרי

זַײנען מיר געזעסן אינעם געצעלט , איז ניט גוט געװען'ס. ָאנהײבן צו בלָאזןדערהערט דעם װינט 
זַײנען מיר אין װעג ַארַײן עלף , דער װינט איז שטיל געװָארן הַאלב צען. און װַײטער געדרעמלט

איז ערשט געװען 'ס. ׂשרֿפה ליכט ַא, הָאט אונדז געדַאכט'ס, מיר זַײנען ַארױס אין. ַא זײגער
, ַאז ַא גרױסער טײל ֿפון ַאזַא בין־השמשות, איבער ַא יָאר װען איך בין געקומען צו ֿפַארשטײן

װָאס , דורך די בערג ֿפון אונדז איז ֿפַארשטעלט געװָארן, װָאס קומט ֿפָאר בַײם סוף װינטער
, ישט צװישן אונדז און דעם צֿפון־הָאריזָאנטמיט גָארנ, איצט. אונטער זײ זַײנען מיר דורכגעֿפָארן

און די , הָאבן מיר געקענט זען װי ניט ֿפריִער שױן חדשים לַאנג, װָאס הינטער אים ליגט די זון
  .מיניעדיקע װָאלקנס דעם טָאג זַײנען געװען גָאר שײן

ל ַא שעה׃ מיר הָאבן ּפשוט געשלעּפט מיט ַאלע ּכוחות און הָאבן אױֿפגעטָאן ּכמעט צװײ מַײ
דערנָאך גרױסע כװַאליעס הַארטע סַאסטרוגי , צװײ מַײלן אױף ַא שלעכטלעכן זַאלץ־אױבנאױף

ַא זײגער  4מיר זַײנען געקומען ַאכט מַײל ביז . מיר הָאבן געשלָאֿפן אין מיטן גײן. און גוט גײן
  .דָארט הָאבן מיר געגעסן ָאנבַײסן. גלעטשער־צונגֿפַארבַײ מ און שױן "נ

איך װיל ", זַאמלען די ַאלע ּכלים אַײנצוּפַאקן דָאס לעצטע מָאל הָאט ביל שטיל געזָאגטבַײם 
איך הָאב ניט געקענט געֿפינען צװײ בעסערע . אַײך דַאנקען ֿפַאר ַאלץ װָאס איר הָאט געטָאן

  ."און דערצו װעל איך קײן מָאל ניט געֿפינען ַאזױנע –בַאלײטערס 

  .איך שטָאלציר מיט דעם

זעלטן ַאזױ , ַאנטַארקטישע אױסֿפָארשונג איז זעלטן ַאזױ שלעכט װי מע שטעלט זיך ֿפָארדי 
זַײנען ניטָא קײן װערטער צו 'נָאר די ָא נסיעה איז געװען מחוץ לשון׃ ס. קלינגט זישלעכט װי 

  .בַאשרַײבן די אימה

הָאבן , צטערֿפינאיז געװָארן זײער 'מיר הָאבן זיך געטָאּפטשעט נָאך עטלעכע שעה און ס
הָאט 'ס; מיר זַײנען אים סוף־ּכל־סוף ֿפַארבײַ . געֿפינט זיך קַאּפ־עװַאנס'מיר ַארומגערעדט װּו ס

ַאז עמעצער װעט אונדז דערזען , איז געװען מיגלעך'און ס, עלף ַא זײגער, געדַארֿפט זַײן צען
זײ זָאלן קענען ", ָאגטהָאט ביל געז" ,צעשּפרײט זיך גוט. "בשעת מיר שלעּפן צו צו דער הַײזקע

איבער דער , נָאר מיר הָאבן געשלעּפט לענג־אױס דעם קַאּפ." ַאז מיר זַײנען נָאך ַאלץ דרײַ , זען
ניט . סַאמע טיר ֿפון דער הַײזקע ָאן שום קלַאנג דערַארױף אױֿפן ברעג ביז , ים־ֿפלײץ־שּפַארע

מיר הָאבן . אונדז איבערהינט אױֿפן זַאװײען ניט קײן בילן ֿפון די , קײן געּפילדער ֿפון דער שטַאל
זיך ַאלײן און אײנער דעם , ּפרּוװנדיק זיך אױסשּפַאנען, זיך ָאּפגעשטעלט און דָארט געשטַאנען

הָאט זיך די טיר . די געװײנטלעכע לַאנגע ַארבעט –ֿפון די ֿפַארֿפרױרענע געשּפַאנען , צװײטן
און איז , הָאט ַא קול געזָאגט!" זיער ּפַארטיעָאט איז די קרָא! מַײנער גָאט" –געעֿפנט 

  .ֿפַארשװּונדן געװָארן
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  .ַאזױ הָאט זיך געענדיקט די ערגסטע נסיעה אױף דער װעלט

————–  

װָאס , ּפענגװינאײערװָאס איז געשען מיט די דרַײ , דער לײענער ֿפרעגן טאון איצט װע
שלעכע טדערט מָאל ַא טָאג און דרַײ מענצוליב זײ הָאבן די דרַײ מענטשן זיך ריזיקירט דרַײ הונ

  .אױסהַאלט־ּכוח שלעכןטעק מענזיך ָאנגעשטרענגט ביז צום װַײטסטן  סקערּפער

אין  1913לָאזן דעם ַאנטַארקטיק אױף ַא רגע און זיך ֿפָארשטעלן אינעם יָאר איבערלָאמיר 
ַאז איך , געשריבן צו זָאגןאיך הָאב געהַאט . דעם נַאטור־װיסנשַאֿפט־מוזײ אין דרום־קענסינגטָאן

דער אײנציקער , .ג-.טש, דָא זַײנען געװען איך ַאלײן. װעל דעמָאלט צושטעלן די אײער
איך . און דער ערשט־ ָאדער שװעל־ממונה ֿפון די הײליקע אײער, לעבן־געבליבענער ֿפון די דרײַ 

נָאר דער טעם לָאזט זיך , בַאריכט ֿפון זַײן ברוך־הבא װָארט בַײָאנגעשריבן קײן װָארט הָאב ניט 
  ַארױס ַאזױ׃

װי ? איז דָאס ַאן אײערקרָאם, װָאס דען? װָאס װילט איר? ערשט־ממונה׃ װער זַײט איר
איר ? איר װילט איך זָאל אַײנרוֿפן ַא ּפָאליציַאנט? קומט איר ַארַײנצומישן מיט אונדזערע אײער

ער ; ברַאון' סער זָאלט איר רעדן מיר הבע? װָאס װײס איך ֿפון אײער? זוכט דָאס קרָאקָאדיל־אײ
  .װָאס ּפָאקָאסטירט די אײער, דעראיז 

ַא מענטש ֿפון , װָאס ֿפירט מיך ַארַײן ֿפַאר דעם הױּפט־ממונה, ברַאון' איך נעם זיך צו ה
אײדל מיט דעם ּכל־ולך  ןצוגעלָאז, ערשטע י׃ דטֿבעסמיט צװײ , װיסנשַאֿפטלעכן ַאסּפעקט

װָאס מיט אים שמועסט , )רעכן איך, טשילד צװישן נַאטור־װיסנשַאֿפטלערסװײניקסטנס ַא רָא(
, ַאֿפילו ֿפַאר ַא װיסנשַאֿפטלעכן קנַאקער, אױסערגעװײנטלעך דערװידערדיק, צװײטע יאון ד, ער

  .מיט מיר

און , ּפענגװינאײעראיך מַאך זיך בַאקַאנט מיט חנעװדיקן עניװת װי דער ברענגער ֿפון די 
צו דעם צו און דרײט זיך , דער הױּפט־ממונה נעמט זײ צו ָאן שום װָארט דַאנקען .דערלַאנג זײ

זײער . די טעמּפערַאטור ֿפון מַײן בלוט װערט העכער. איך װַארט. קנַאקער זײ ַארומצורעדן
ּפלוצעם דערזעט מיך דער הױּפט־ממונה . דַאכט זיך מיר, שמועס גײט װַײטער גָאר ַא לַאנגע צַײט

  .דאָ  ריסט אים װָאס איך בין נָאך ַאלץֿפַארד'װי ס און זעט אױס

  .הױּפט־ממונה׃ איר דַארֿפט ניט װַארטן

  .זַײט ַאזױ גוט, גיבורישער אױסֿפָארשער׃ איך װָאלט װעלן הָאבן ַא קװיט ֿפַאר די אײער

  .איר דַארֿפט ניט װַארטן. ַאלץ איז גוט; איז ניט נײטיק'הױּפט־ממונה׃ ס

  .ר׃ איך װָאלט װעלן הָאבן ַא קװיטגיבורישער אױסֿפָארשע

. ־טעבע־דַאםנָאר שױן דעמָאלט לײגט קָאּפ דער הױּפט־ממונה צו אין גַאנצן צו דעם יַא
גײט דער גיבורישער אױסֿפָארשער , אונטערהערן זײער שמועס ֿפילנדיק אומבַאקװעם בַײם

יקן קָארידָאר אױף ַא בענקל אינעם אומעטזיך און בַאזעצט , ַארױס העֿפלעך ֿפון שטוב
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רעּפעטירן אין מוח װי ער װעט אַײנזָאגן דעם מיט װּו ער ֿפַארברענגט די צַײט , אױסנװײניק
דער דָאזיקער קנַאקער בַאװַײזט קײן סימן  רנָא. הױּפט־ממונה װען דער קנַאקער געזעגנט זיך

װערן ַאלץ  נותױסֿפָארשערס געדַאנקען און ּכװאון די א, ַאז ער װעט זיך רירן ֿפון ָארט, ניט
ַארַײן־ און , מינערדיקע בַאַאמטע מסוּפקבעת דער טָאג ֿפַארגײט קוקן אױף אים . ֿפינצטערער

 דער ענטֿפער איז ַאלע מָאל דער. און ֿפרעגן זיך נָאך אױף זַײן עסק, ַארױסגײענדיק צו דעם גדול
וף װערט קלָאר ֿפון דעם לס." אײעראױף ַא קװיט ֿפַאר ַא ּפָאר ּפענגװינאיך װַארט "זעלבער׃ 

משמעות . נָאר ָאּפצוטָאן ַא מָארד, ניט ַאז ער װַארט באמת אױף קײן קװיט, אױסֿפָארשערס מינע
סַײ װי סַײ קומט סוף־ּכל־סוף דער קװיט און דער ; דעם בַאשערטן קרבן מען ַאזױמעלדט 

ירט װי ַאן אײדעלער ֿפילנדיק זיך װי ער הָאט זיך אױֿפגעֿפ, אױסֿפָארשער גײט ַארױס מיט דעם
לַאנג איז ער ממשיך ן ַאז שעהע, טרײסטשװַאכער ָאבער גָאר אומצוֿפרידן מיט ָאט דער , מענטש

מערסטנס (זַײנע אױסגעטרַאכטע רעּפעטיציעס ֿפון דעם װָאס ער הָאט געװָאלט טָאן דעם ממונה 
  .ּכדי אים צו לערנען ּתרבות) מיט די שטיװל

  .]עןּפענגװינדָא היּפן מיר איבער די שּפעטערדיקע געשיכטע און דעם װיסנשַאֿפטלעכן בַאריכט װעגן די [
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  קַאּפיטל ַאכט

  ֿפרילינג
  .]זײער צוריקקער, ַא טײל ֿפונעם נָאענסטן קַאּפיטל[

און , ֿפןַאװעקגעלײגט שלָאשױן רוֿב מענטשן הָאט זיך 'ס. מהומהאינעװײניק איז געװען ַא 
ֿפון מענטשן אין ּפיזשַאמע און כַאלַאטן װָאס זײ הָאבן מיך  דערמָאנונג הָאב ַא צעשװּומענע איך

סוף־ּכל־סוף . געכַאּפט און געּפרּוװט אױסטָאן די ּפַײדעס ּפַאנצער װָאס זַײנען מַײנע קלײדער
וסנס ֿפון מַײן הָאבן זײ ָאּפגעשניטן די קלײדער און זײ ַאװעקגעװָארֿפן אין ַא קַאנטיקער קוּפע צוֿפ

ברױט און אַײנגעמַאכטס . ֿפונטן 24װײקטע מַאסע ֿפון דורכגעצו מָארגנס זַײנען זײ ַא . געלעגער
ַאז דָאס איז די שװערסטע נסיעה װָאס , איר װײסט"; ֿפרַאגעס מיט נגַא ֿפַארֿפלײצו; און קַאקַאאָ 

אױֿפן  74ון דזשָארדזש רָאביברָאכענער דיסק ֿפעַא צ; ֿפון סקָאטן" מע הָאט װענס דורכגעֿפירט
מצֿב איז אונדז געװען  ןװָאס ֿפון דעם הָאבן מיר זיך צעלַאכט ביז אין אונדזער שװַאכ, גרַאמַאֿפָאן

; ןי װילסָאװַאז איך הָאב ניט אױסגעהַאלטן די נסיעה ַאזױ גוט , בלי־סֿפק. שװער אױֿפצוהערן
דערנָאך ַארַײן אין מַײן . זײ מיר דערצײלט הָאבן, מַײן מױל איז ָאֿפן געֿפַאלן בַײם ַארַײנקום

ַאז , צו טרַאכטןלַאנג און איך הָאב זיך געהַאלטן װַאך ּפונקט גענוג , װַארעמען קָאלדרע־זַאק
  .גן־עדן מוז זַײן עּפעס װי דָאס

אױֿפגעװַאכט צו געֿפינען ַאלעמען עסן , יָאר טמיר הָאבן געשלָאֿפן צען טױזנט טױזנ
הַאלב שלָאֿפנדיק און אין גַאנצן , ַא מחיהדיקן טָאג ּפוסט־און־ּפַאס ַאכטרבראון ֿפַא, ֿפרישטיק
  .ֿפרַאגעס אױף זיך צוהערנדיק צו די נַײעס און ענטֿפערנדיק, גליקלעך

דעם . נישן ֿפון ַא ֿפרעמדער װעלטעמע קוקט אױף אונדז װי בַאשעֿפ
ּפנים  ָאסאַײנגעװײקט דנָאכמיטָאג הָאב איך זיך געגָאלט נָאכדעם װָאס איך הָאב 

. שױרןלַאשלי הָאט מיך שױן ָאּפגע. און דערנָאך זיך געבָאדן, אין ַא הײסן שװָאם
דחק  צוליבזײער ֿפַארװײנטע אױגן ַאלע און מיר הָאבן , ביל זעט אױס גָאר דַאר

מױל איז גָאר טרוקן און דער  דָאס, איך הָאב ניט קײן סך ַאּפעטיט. אין שלָאֿפן
װָאס הָאט מיר װײ געטָאן , הוסט טרוקענעםיקדיק מיט ַא צרהדיקן הַאלדז װײט

מיר זַײנען גָאר . מַײן טעם־חוש איז ֿפַארשװּונדן געװָארן. גַאנצע נסיעה יד
   א׳.נָאר אונדזערע בעטן זַײנען דָאס גרעסטע ֿפַארגעניגן, צעבַאלעװעט געװָארן

  נָאר דָאס הָאט ניט לַאנג געדױערט׃

נָאכדעם װָאס איך בין . ּפוסט־און־ּפַאסגליקלעכער טָאג זײער  אַ  נָאך
, הָאב איך זיך ַאװעקגעלײגט אין בעט, דרײַ צװײ־ַאנטשלָאֿפן געװָארן ַא מָאל 

צַײט הָאבן מיר געװָאלט צװײ שעה נָאך ַא מָאל. געשלָאֿפןאון , 75געלײענט קים

                                                 
  .אײגן טָאגביכלמַײן   א׳ 
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ָאבן מיר געהַאט און נָאך ַא קָאלָאסַאלער װעטשערע נעכטן אין ָאװנט ה ןַא צװײט
דער טעם־חוש איז . זַײנען ַארַײן אין בעטַא צװײטן מָאלצַײט אײדער מיר 

זײ קערן זַײן געצײלטע  – נָאר ַאלע אונדזערע ֿפינגער זַײנען אוממיגלעך, צוריק
די . געֿפיל ֿפון שּפילקעס אין זײ װי אױך אין די ֿפיס דעםשטיקלעך בלַײ ַאחוץ 

די . גָאר געשװָאלן און עטלעכע ֿפוסנעגל ֿפַאלן ָאּפ זַײנעןמַײנע ֿפוס־ֿפינגער 
דָאס גײן גלַײך . ּפוכיר רּפלַאצטעעאיז אײן גרױסער צ הינטן לינקע ּפיַאטע

ּכמעט  ט אין דרױסן הָאט מיךַארױס ֿפונעם װַארעמען בעט אין ַא שטַארקן װינ
דערמוטיקט  און זיך, הָאב איך זיך געֿפילט גָאר ֿפַארשמַאכט. ַאנידערגעװָארֿפן

נָאך ַא מָאל געשען און איך  איז'סָאבער ; איז נָאר די נערװן'ַאז ס, מיטן געדַאנק
בירדי קָאכט זיך . ַארֿפט צוריקקערן אין דער הַײזקע װָאס גיכערגעד זיך הָאב

איז צו 'ַאז ס, ביל זָאגט. רן די נסיעה איבער ַא יָארזמיט ּפלענער איבערצוח
, כָאטש ער מײנט, ל דָאס ניט בַאטרַאכטןאון װי, ֿפינצטערנישקַאליש אינעם ריזי

   א׳.ַאז אין אױגוסט װָאלט דָאס אֿפשר געװען מיגלעך

  און נָאך ַא מָאל אין ַא טָאג צװײ ַארום׃

איך בין ַארַײנגעקומען בַאדעקט מיט ַא רױטן אױסשיט װָאס איז גַאנץ 
ען ניט נָאר די ֿפיס זַײנ, ױשיקדי קנעכלעך און די קני זַײנען ַא ביסל ּפ. קיצלדיק

מיר . ַא ביסל די הענט בַײסן מיךעס . ַאזױ װײטיקדיק װי בַײ ביל און בירדי
ַאז בירדי איז דער , כָאטש איך מײן, קערן זַײן שװַאך און אױסגעמַאטערט

ביל איז . ַאז ער קומט צו זיך גָאר גיך, דַאכט זיך. צװישן אונדז שטַארקסטער
ַאלעמענס גוטהַארציקײט . אױסגעדַארט רעכטּפגעטרָאגן און נָאך ַאלץ זײער אָ 

   ב׳.װָאלט צעבַאלעװעט ַא מלאך

װַײל זײ זַײנען  ֿפונעם טָאגביכל ָאט די ּפערזענלעכע איבערלעבונגען ָאנגעשריבן איך הָאב
סקָאטס אײגן טָאגביכל ֿפון דער צַײט . דער אײנציקער דעמָאלטיקער רעקָארד װָאס איך ֿפַארמָאג

  לט דעם ָא ַארױסזָאג׃הַא

ַאלטן סהאױ כןנָא, צוריקגעקומען נעכטן בַײ נַאכט איזדי קרָאזיער־ּפַארטיע 
הָאבן  זײ. ַא מָאל רעקָארדירט ַאנדןטאױף ֿפינף װָאכן די שװערסטע צוש

די ּפנימער זַײנען . איך הָאב ַא מָאל געזען װי אױסצעװעטערטאױסגעזען מער 
די הענט ֿפַארװַײסט און צעקנײטשט , די אױגן טעמּפ, רונצלטֿפַארשנַארט און צע

ָאבער מיט זײער װײניק שנַארן ֿפון , ּכסדר ֿפַײכט און קַאלט ֿפון זַײן
זַײנען אונדזערע ֿפָארערס גָאר , נָאך ַא נַאכט ָאּפרו, הַײנט. ... ָאּפגעֿפרױרנקײט

  ג׳.כלׂשע און ַאנדערש אין אױסז

                                                 
  ג"ד  א׳ 
  ג"ד  ב׳ 
  .249 .ז, 1 .ב, לעצטע עקסּפעדיציעסקָאטס   ג׳ 
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  ֿפון זַײן טָאגביכל
דָאס אונטן איז ַאן אױסצוג ֿפון ַאּפסלי טשערי־גַארַארדס ּפערזענלעכן טָאגביכל װָאס אין [

  .]דעם בַאשרַײבט ער דעם לעצטן טָאג מַארשירן ַאהײם

  ]1911, טן אױגוסט1דעם , דינסטיק[ 

; ַאנגען ּכמעט צװײ מַײל ַא שעהמיר הָאבן ּפשוט געשלעּפט מיט ַאלע ּכוחות און זַײנען געג
דערנָאך גרױסע כװַאליענדיקע , לעכער אײבערֿפלַאך מיט זַאלץטַא שלעכ אױףצװײ מַײלן 

. עטלעכע מָאל בין איך ַאנטשלָאֿפן געװָארן אין מיטן מַארשירן. מיט גוטן גײן, הַארטע סַאסטרוגי
. גלעטשער־צונגֿפַארבַײ זַײנען שױן  מ און"מיר זַײנען געגַאנגען ַאכט מַײלן ביז ֿפיר ַא זײגער נ

ז יציט זיך ֿפון גלעטשער־צונג ב עס װָאס, ־אַײזדריקדערנָאך ַא הַאלבע מַײל מיט שלעכטן 
װּו מיר הָאבן זיך , ]־אינדזל[און דערנָאך גָאר ערגער גײן לעבן אומגרײכלעך, געצעלט־אינדזל

נָאר איצט , ביז איצט איז דָאס לֿבנה־ליכט געװען גוט. געטרָאֿפן מיט ַא שטַארקן װינט ֿפון צֿפון
סוף זַײנען סוף־ּכל־. איז דָאס ליכט ערגער געװָארן און מיר זַײנען געװען גָאר אױסגעמַאטערט

בעת . ָאן שום שטערונג, ונקט ֿפַאר דער טירּפגעשלעּפט צוביסלעכװַײז זיך , מיר ַארום דעם קַאּפ
איז , ַאלע מָאל ַא היּפש ביסל מי אין אונדזער ֿפַארֿפרױרענעם מצבֿ , מיר הָאבן זיך אױסגעשּפַאנט

און , זיך צוריקגעאַײלטאון !" גָאט מַײנער"ּפלוצעם זיך ָאנגערוֿפן , הוּפער ַארױסגעקומען
  .דערנָאך איז געװען ַא שדים־טַאנץ

יעדער הָאט . און גָאר ַא סך ֿפון דער חֿברה זַײנען ַארױס ֿפון בעט, מ"איז געװען הַאלב צען נ'ס
צו מָארגנס הָאט די אױף ; נגען אױף עּפעס ַא שטיק ֿפון אונדז און אונדז אױסגעטָאןַאזיך ָאנגעה

זײ הָאבן זיך צוגעהערט צו אונדזער מעׂשה ָאדער  בעת. ןֿפונט 24ן װױגקלײדער מַײנע גע
מע הָאט אונדז ַאװעקגעזעצט עסן . זַײנען זײ ַאלץ מער ֿפַארחידושט געװָארן ,שטיקלעך ֿפון איר

איך הָאב . לטמער הָאבן מיר ניט געװָא; ּפוטער און אַײנגעמַאכטס מיטקַאקַאָא און ברױט 
ַאז ָאט דָאס איז געװען די , איר װײסט, הערט זיך אַײן, נָאר", געהערט סקָאט זיך ָאנרוֿפן

ַאז די , שּפעטער הָאבן זײ אונדז דערצײלט." שװערסטע נסיעה װָאס איז ַא מָאל אױֿפגעטָאן
ר אױסזע אין איז ָאט דע, ּפנימער אונדזערע הָאבן אױסגעזען עלעהײ מיר ֿפָאכען מיט דער נשמה

ַאז ער הָאט דערזען דעם , ּפָאנטינג הָאט בַאמערקט. גַאנצן ֿפַארשװּונדן געװָארן אױף צו מָארגנס
איך בין בלױז . 76זעלבן אױסזע אױף די ּפנימער ֿפון עטלעכע רוסישע ּפלעניקעס בַײ מוקדען

נסטער עָאאיז דער נ ַאז דָאס, מיר דַאכט זיך. װַארעמע קָאלדרעס, אַײנגעֿפַאלן אין די טרוקענע
 א׳.צוגַאנג צו חדװה מחוץ גן־עדן

                                                 
  49-48. זז, II. ב, סקָאטס לעצטע עקסּפעדיציע  א׳ 
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  ֿפריִער׃

 

  די ערגסטע נסיעה אױף דער װעלט 1ֿפיגור 
, װָאס הָאבן אױֿפגעטָאן װָאס איז געװען, און טשערי־גַארַארד, דָאקטָאר װילסָאן, לײטענַאנט בַאוערס] ֿפון לינקס[זַײנען  ֿפיגורןדי 

  .די מערקװערדיקסטע און הַארבסטע נסיעה ַא מָאל געמַאכט אין די ּפָאלַאר־געגנטן, בלי־סֿפק

  ."ָאבער די געהעריקע מענטשן זַײנען ַאװעק ַא ּפרּוװ צו טָאן, מונגאיז ַא נַײע און דרײסטע אונטערנע װינטערֿפָארןָאט דָאס "
  סקָאטס לעצטע עקסּפעדיציע, קַאּפיטַאן סקָאט —

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 קַארטע ֿפון דער װינטער־נסיעה2  ֿפיגור
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  )װילסָאן ֿפון ַאקװַארעל( פענגװינעןקײסער־ 3ֿפיגור 
  

    



  בילדער

71 
 

  
  

  

  

  

 

  )װילסָאן ֿפון ָאנגעװָארֿפן( קַאּפ־קרָאזיער בײַ  כַאלוּפע די 4ֿפיגור 
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  )אױבןדרום (װילסָאנס ָאנװַארף־קַארטע ֿפון דער נסיעה  5ֿפיגור 
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  בַײם סוף׃

  
  קַאנטצוריק ֿפונעם  6ֿפיגור 

הָאבן די ּפנימער געטרָאגן , און װען זײ זַײנען סוף־ּכל־סוף ַאנטּפלעקט געװָארן, מיר הָאבן זײ געדַארֿפט אױסגרָאבן ֿפָארזיכטיק"
  ."אה הָאט מיך גענױעט גַאנצע טעגזײער מר. בולטע בַאװַײזן ֿפון די שרעקלעכע מַאטערנישן װָאס זײ הָאבן אױסגעהַאלטן

  ,װָאס זַײנען זײ "...
  ,ַאזױ ֿפַארדַארט און ַאזױ װילד אין דער הלבשה

  ,ַאז זײ זײען ניט אױס װי אַײנװױנערס ֿפון דער װעלט
  ..."? נָאר זַײנען זײ ֿפָארט אױף איר

  42-39.ש, iii.ס, I.אַ , מַאקבעט, בַאנקואָ , שַאקסּפיר —

  ."ן װערטער צו בַאשרַײבן די אימהזַײנען ניטָא קײ'נָאר די ָא נסיעה איז געװען מחוץ לשון׃ ס"
  די ערגסטע נסיעה אױף דער װעלט, ַאּפסלי טשערי־גַארַארד —  
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  .]230.ז, 1.ב, סקָאטס לעצטע עקסּפעדיציעֿפון [

ַאן , די קרָאזיער־ּפַארטיע איז ַאװעק הַײנט אין דער ֿפרי — ]1911[סטן יוני 27דעם , טיקדינס
ּפָאנטינג הָאט זײ . ֿפוס שליטנס- 9די שװערע מׂשא צעטײלט אױף צװײ  –אױֿפגעלײגטע 

 װעןנָאר . ַא בליצליכט רּוװ געטָאן מַאכן ַא ֿפילם ניצנדיקַאֿפירט מיטן בליצער און ַא ּפרֿפָאטָאג
װעט ניט 'ַאז ס, איז ניט העל גענוג'ַאז ס, ט מען געקענט קלָאר זעןהָא, ט ָאן דָאס ליכטדמע צינ

די דרַײ ֿפָארערס . ַאז דער ֿפילם איז דורכגעֿפַאלן, און דערֿפַאר איז ניט געװען קײן חידוש, טױגן
בעת מיר איבעריקע שטײען , ַאז דָאס שלעּפן גײט גַאנץ גרינג אױֿפן ים־אַײז, הָאבן אױסגעֿפונען

װעט זַײן גָאר שװערער ֿפַאר זײ אױֿפן 'װָאס ס, איך הָאב מורא דערֿפַאר. ֿפַארן ּפרּוװ אױף ַא זַײט
  .און ָאט זַײנען זײ אין װעג ַארַײן, איז ניטָא קײן סיבה ָאּפצולײגן דעם ָאּפֿפָאר'ָאבער ס, בַאריער

  . [...] ּפַארטיע בין איך ַארומגעגַאנגען ַארום דעם קַאּפֿפ־מיט דער היל

גיט איבער װעגן ַא שלעכט שטיקל [...] ; איז נָאר װָאס געקומען צו נַארטלען 77גרַאן
גוט װָאס די ּפַארטיע הָאט געהַאט . אײבערֿפלַאך צװישן געצעלט־אינדזל און גלעטשער־צונג

  .הילף דָאס ַאריבערצוגײן

ָאבער די געהעריקע מענטשן , איז ַא נַײע און דרײסטע אונטערנעמונג װינטערֿפָארןַאזעלכע 
.אין ַא מזלדיקער שעה. זַײנען ַאװעק ַא ּפרּוװ צו טָאן
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  בַאריכט ֿפון דער װינטער־נסיעה

די קרָאזיער־ּפַארטיע איז צוריקגעקומען נעכטן בַײ  — ]1911[טן אױגוסט2דעם , מיטװָאך
זײ הָאבן . ַא מָאל רעקָאדירט נַאכט נָאכן אױסהַאלטן אױף ֿפינף װָאכן די שװערסטע צושטַאנדן

די ּפנימער זַײנען געװען ֿפַארשנַארט . איך הָאב ַא מָאל געזען װיאױסגעזען מער אױסצעװעטערט 
י הענט ֿפַארװַײסט און צעקנײטשט מיט ּכסדרדיקער ד, די אױגן טעמּפ, און צערונצלט

ָאבער מיט זײער װײניק שנַארן ֿפון , אױסגעשטעלטקײט אין ֿפַײכטקײט און קעלט
דער . אױף זײ קײן מָאל ניט שטַארק ָאנגעֿפַאלן איזאון דער דָאזיקער שלַאק , ָאּפגעֿפרױרנקײט

לױטערער  צוליב, נץ קלָאר אין זיךגַא, גרעסערער טײל ֿפון זײערע צרות זַײנען אױֿפגעקומען
זַײנען אונדזערע ֿפָארערס גָאר ַאנדערש , נָאך ַא גַאנצער נַאכט ָאּפרו, און הַײנט, דוחק אין שלָאף

  .אין אױסזע און ׂשכל

װָאס גײט . די מעׂשה ֿפון גָאר ַא װּונדערלעכער אױסֿפירונג מוזן די העלדן ַאלײן דערצײלן
רָאשי־ּפרקים ֿפון דער נסיעה און צו בַאמערקן בֿפרט די  דינָאר עבן דָא ָאן איז צו גאיצט  מיך

, און די ָאנלערנונגען, װָאס זײ הָאבן ָאנגעזעצט אױף זיך ַאלײן, װירקונגען ֿפונעם ָאנשטרענג
 .װָאס זײערע איבערלעבונגען לָאזן הערן ֿפַאר אונדזער קומעדיקער הדרכה

ַא שַארֿפער , ט אין דער ֿפרי איז ער גָאר צו זיך געקומעןנָאר הַײנ, װילסָאן איז זײער דַאר
טשערי־גַארַארד הָאט עּפעס ַא . שױן װי געװײנטלעךהַײנט בַאוערס איז  –און ַא ֿפלינקער 

 דערַאז ער הָאט געליטן , איז קלָאר'ס. ֿפַארמַאטערטַאלץ ּפנים און זעט אױס נָאך  אױֿפגעּפױשטן
. ַאז זַײן געמיט הָאט זיך קײן מָאל ניט געװַאקלט, גט מיר ָאןָאבער װילסָאן זָא –ערגסטער 

ַאז ער איז , און מיר דַאכט זיך, דָאס ַאלץ איבערגעלעבט דער בעסטער בַאוערס הָאט בסך־הּכל
און דערצו , ַא ּפָאלַאר־נסיעהצו דער שטַארקסטער ֿפָארער װָאס הָאט זיך ַא מָאל אונטערגענומען 

מער ֿפון ָאנװּונק װי ֿפון ַארױסזָאגונג הָאב איך געדרונגען זַײן ; אומדערשרָאקנסטעאײנער ֿפון די 
װָאס , זַײן אומֿפַארמַאטערלעכע ענערגיע און חידושדיקער גוף־געבױ, דער ּפַארטיעצו װערט 
 .ַאנדערע ּפַארַאליזירט ןװָאלט זײ טן װַײטער בַײ צושטַאנדן װָאסעאים מיגלעך צו ַארב עס מַאכט

  . ר קלײנער מענטשֿפַארמַאטערלעכעאומ, טויִקער, קײן מָאל ניט געװען ַאזַא ֿפַארהַארטעװעטער

װיֿפל מע קען דרינגען איז די מעׂשה ֿפון ָאט דער נסיעה בקיצור ַאזױ׃ די ּפַארטיע הָאט אױף 
יק די גַאנצע נָאך ַאלץ שלעּפנד, דערגרײכט דעם בַאריער צװײ טעג נָאכן ָאּפֿפָאר ֿפון קַאּפ־עװַאנס

שנײ־אײבערֿפלַאך הָאט זיך דעמָאלט אין גַאנצן געביטן און  די; ן ַא מענטשֿפונט 250מׂשא ֿפון צו 
אײן טָאג הָאבן זײ געקעמֿפט . געװָארן נָאך ערגער און ערגער בעת זײ זַײנען געגַאנגען ֿפָארױס

און , זײ געדַארֿפט ַאריבערטרָאגןהָאבן  ָאן נָאר ֿפון דעמָאלט, געגַאנגען ֿפיר מַײלן, װי ֿפריִער
שלעּפן די גַאנצע מׂשא אױֿפן דָאס ַאז די העלֿפט־מׂשא איז שװערער װי , הָאט זײ געֿפילט'ס

און איצט אױף ַא װָאך און לענגער איז , דערװַײל איז די טעמּפערַאטור ַארָאּפגעֿפַאלן. ים־אַײז
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, -°71כט הָאט דער מינימום בַאװיזן אײן נַא. - °60 ֿפוןנידעריקער געװען דער טערמָאמעטער 
כָאטש אין ַאזַא שרעקלעכער קעלט איז די . ֿפרָאסט °109, - °77און מיט אײן נַאכט שּפעטער 

הָאבן זיך געדרײט ֿפון צַײט צו צַײט קלײנע בלָאזעלעך װינט איבער דער , לוֿפט לֿפי־ערך שטיל
קײן ציװיליזירטער יש הָאט קײן מָאל ֿפריִער . ּפעולה ֿפַארֿפַאלבנדיקערשנײיִקער ֿפלַאך מיט ַא 

ניט געטרָאֿפן ַאזעלכע צושטַאנדן מיט ניט מער װי ַא געצעלט ֿפון שיטערער קַאנװע ֿפַארן 
הָאט יָא געטרָאֿפן  78ַאז ַאמונדסען, געקוקט אין די ַאקטן און געֿפונעןהַײנט מיר הָאבן . ָאּפדַאך

און , ַאזעלכע טעמּפערַאטורן אין חודש מַארץ אױף ַא נסיעה קײן דעם צֿפון־מַאגנעטיש־ּפָאלוס
װָאס זײ הָאבן ֿפַאר אים , נָאר ער איז געֿפָארן מיט אינויִטן; - °79ֿפַארשריבן ַא מינימום ֿפון 

די ֿפַארשריבענע ; כטער הָאט געהַאט ַא סך טָאגלי; ַא שנײהױז ַאלע נַאכטאױסגעבױט 
און לסוף הָאט ער זיך ; ֿפון בַאשטרַאלונג געװעןטעמּפערַאטורן זַײנען מסּתמא ניט ֿפַארשטעלט 

אונדזער ּפַארטיע איז . צוריקגעקערט ַאהײם און װידער ָאנגעקומען אין שיף נָאך ֿפינף טעג ַאװעק
  .ֿפינף װָאכןגעגַאנגען און געבליבן ַאװעק 

און , רַאיָאןטן טסהָאט געדױערט ּכמעט גַאנצע צװײ װָאכן ַאריבערצוגײן דעם קעל עס
. זַײנען זײ ָאנגעקומען אינעם װינט־געבלָאזענעם געגנט, מקײקַאּפ־ ַארום ַארומגײענדיק, דערנָאך
און זײ , דער הימל ּכסדר ֿפַארװָאלקנט, רוכעס זַײנען געקומען אײנע נָאך דער צװײטערעדי זַאװ

ַא מָאל ; שטָאק ֿפינצטערניש ַא ער ניטיִ ן זיך װַײטער געטָאּפטשעט אין ַא ליכט װָאס איז שהָאב
און ַא מָאל ַארַײנגעֿפַאלן , הָאבן זײ זיך געֿפונען הױך אױף די שיּפועים ֿפון טערָאר אױף לינקס

נגעקומען ָא. קקַאמען אױף רעכטס אין מיטן שּפַארעס און ַא גערודער צעברָאכן אַײזיאין די דר
דערנָאך , ֿפיס 800גַאנגען געזַײנען זײ ַארױֿפ, קרָאזיער־בַײ קַאּפ ֿפָארבערגאין די 

. און זיך גענומען בױען ַא כַאטעלע, ַאריבערגעטרָאגן דָאס הָאב־און־גוטס איבער ַא מָארען־קַאם
מיט  עס הָאט געדױערט דרַײ טעג אױסצובױען די שטײנערנע װענט און ֿפַארענדיקן דעם דַאך

ֿפַארנעמען זיך דעמָאלט הָאבן זײ געקענט סוף־ּכל־סוף  ערשט. דער קַאנװע געברַאכט דערֿפַאר
  .מיטן ּתכלית ֿפון דער נסיעה

ַאז זײ הָאבן געדַארֿפט , דער קנַאּפער בין־השמשות מיטָאגצַײט איז געװען ַאזױ קורץ
דעם . דעם װעג צוריק ָאן ליכט רלירןֿפַאזײ זָאלן ניט , זַײן ָאּפגעהיט, ָאנהײבן אין דער ֿפינצטער

ערשטן טָאג װָאס זײ זַײנען געגַאנגען אין ַאזעלכע צושטַאנדן הָאט געדױערט צװײ שעה 
 ןצוגעבונדן מיט, און ּכמעט ַא גלַײכע צַײט זײ ַאריבערצוקריכן, קקַאמעןידערגרײכן די דר

לָאזט זיך  עס סוף־ּכל־סוף זַײנען זײ ָאנגעקומען אין ַאן ָארט איבערן נעסט־שטח װּו. שטריק
די קנַאּפע . ניט געקענט געֿפינען ַא װעג ַארָאּפזײ הָאבן נָאר ֿפון װַאנען , הערן די ֿפײגל קװיטשען

מָאל אין גַאנג אױף  לָאזנדיק זיך נָאך ַא. זַײנען זײ צוריק אין לַאגער, ליכט איז שװַאכער געװָארן
 הָאבן זײ זיך געשלענגלט דורך די שרעקלעכע אַײז־שטערונגען אונטער די הױכע, מָארגן

ערטערװַײז איז דער ֿפעלדז איבערגעהַאנגען און אין אײן ָארט הָאבן זײ ; סקַאלעס בַאסַאלטענע
סוף זַײנען זײ סוף־ּכל־. דורכן אַײזאױסגעהױלט געמוזט דורכקריכן דורך ַא קלײנעם קַאנַאל 

 ַאלץַאז זײ מוזן , נָאר דעמָאלט איז די ליכט ַאזױ שװַאך געװָארן, ָאנגעקומען אױֿפן ים־אַײז
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װָאס מע הָאט דָא געהַאט געזען אין די , ַאנשטָאט ַא צװײ־דרַײ טױזנט ֿפײגל אױף נעסטן. אַײלן
ן רַאּפטעם דערהרגעט בזײ הָא; הָאבן זײ איצט געקענט צײלן בלױז ַא הונדערט, ־טעגַאנטדעקונג

װָאס ֿפון זײ זַײנען , עקס אײערזנדיק עאון זַאמל, דרַײ צוליב טרָאן ֿפַארן אױװן און ָאּפגעשונדן
 . הָאבן זײ ַא לָאז געטָאן צוריקקערן אין לַאגער, נָאר דרַײ געבליבן

ַאז , איז אױך מיגלעך'ָאבער ס, ַאז די ֿפײגל ֿפַארלָאזן ָאט דעם נעסט־שטח, איז מיגלעך'ס
די . צונױֿפקומעןשּפעטער זיך  לןַאזױ ֿפרי זַײנען דָא בלױז ַא מינָאריטעט ֿפון די ֿפײגל װָאס זײ װע

װילסָאן הָאט . זָאלן העלֿפן קלָאר מַאכן דעם ענין, װָאס מע הָאט זײ נָאך ניט בַאטרַאכט, אײער
. קט אין די דָאזיקע ֿפײגלבַאמערקט נָאך ַא דערװַײז ֿפון דער שטַארקײט ֿפונעם ניַאניע־אינסטינ

װָאס די , בַײם זוכן נָאך אײער הָאבן ער און בַאוערס אױֿפגעכַאּפט קַײלעכדיקע שטיקלעך אַײז
  .לעכערלעכע בַאשעֿפענישן הָאבן זײ ָאּפגעהיט מיט ָאּפטימיסטישער הָאֿפענונג

קקַאמען בַײם ידי דרליכט איז אין גַאנצן ַאװעק װען די ּפַארטיע איז דורכגעגַאנגען דורך  די
  .איז בלױז געװען ַא מזל װָאס זײ זַײנען טַאקע װידער אין לַאגער'און ס, צוריקקער

דעמָאלט . ַאלץ שטַארקער און שטַארקער רגע נָאך רגע, רוכעעדי נַאכט איז געקומען ַא זַאװ
כַאטעלע  ַאז דער ָארט װָאס זײ הָאבן געהַאט אױסגעקליבן ֿפַאר דער, הָאבן זײ אױסגעֿפונען

װָאלט זײ געװען גָאר בעסער זי אױסצובױען 'ס. ָאּפדַאך איז געװען אין גַאנצן ָאן ַא נוצן צוליב
 שטױסט זיך ָאן אױףַאנשטָאט דעם װָאס ער , װינט דעם רציחהדיקן װָארן, אונטערן ֿפרַײען הימל

ּפַײדעס שנײ און  שװערע. איז אױף זײ ָאּפגעקערט אין צָארנדיקע װיכערדיקע ּפלָאשן, זײ גלַײך
שטײן װָאס מע הָאט זײ געלײגט אױֿפן דַאך הָאט דער װינט ַאװעקגעדרײט און די קַאנװע 

מיט דער צַײט הָאט  –זי הָאט זיך צעריסן און ָאנגעשטרענגט ֿפון די ֿפַארקניּפונגען ; ַארױֿפגעצױגן
עטלעכע װערטיקע זַאכן  זײ הָאבן אױֿפגעשלָאגן דָאס געצעלט מיט. זי געמוזט ֿפַארשװּונדן װערן

מע הָאט עס גוט ֿפַארשּפרײט און זײער שטַארק געַאנקערט מיט ; אינעװײניק נָאענט צום כַאטעלע
אינעװײניק . ָאּפגעריסן און ַאװעקגעדרײט עסנָאר אײן גװַאלדיקער בלָאז הָאט , שנײ און ֿפעלדזן

בַאטרַאכט דערװַײל , נדן װערןאינעם כַאטעלע הָאבן זײ געװַארט ביז דער דַאך זָאל ֿפַארשװּו
נָאך ֿפערצן . בַאװָארענעןאון געּפרּוװט אומזיסט אים צו  ,ַאװעק װעגן װָאס צו טָאן אױב ער גײט

שנײ הָאט  מיט ֿפַארשיטונגַא . בעת זײ הָאבן געּפרּוװט ֿפעסט מַאכן אײן עק, שעה איז ער ַאװעק
בַאוערס הָאט . הָאבן זײ נָאר געקענט ַארַײנשּפרינגען סָאּפענדיק אין די שלָאֿפזעק, זײ ֿפַארדעקט

 אױף אין זַײן געװײנטלעך קול" ,אונדז איז גוט", ַא מָאל ַארױסגעשטעקט דעם קָאּפ און געזָאגט
און זײ ַאלע הָאבן " ,גוט זאונדז אי, יאָ ", די ַאנדערע הָאבן געענטֿפערט. װיֿפל ער הָאט געקענט

דער שנײ איז ; געשװיגן ַא נַאכט מיט ַא הַאלבן טָאג בעת דער װינט הָאט גערעװעט
װּו די אַײנװױנערס הָאבן , ַארַײנגעקרָאכן אין יעדן קנײטש און עֿפענונג ֿפון די שלָאֿפזעק

  .װעט זַײן דער סוף עס געציטערט און געװָאלט װיסן װָאס

 ס אין איר הָאבן מיר ֿפַארשריבןװָא) סטן יולי23(יז געװען די זעלבע די דָאזיקע בורע א
ָאנגעֿפַאלן אױף קַאּפ־קרָאזיער גָאר  איזַאז זי , קער זַײן'און ס, אונדזער מַאקסימַאלן װינט־ּכוח

  .שטַארקער װי אױף אונדז
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ערס זַײנען די ֿפַארלָאזענע ֿפָאר; דער װינט איז שטיל געװָארן מיטָאגצַײט דעם צװײטן טָאג
 אױבן דילטוךזיך אױסגעמיטלט ֿפַארשּפרײטן דָאס , ַארױסגעקרָאכן ֿפון זײערע אַײזיקע נעסטן

שעה  48זײ הָאבן ֿפַארזוכט דָאס ערשטע עסן זינט . און ָאנגעצונדן דעם ּפרימוס, ּפעק די איבער
זײ הָאבן . צוריקקעראון ָאנגעהױבן אױסצוטרַאכטן װי ַאזױ צו שַאֿפן ַא דַאך איבערן קָאּפ בַײם 

ַאזױ  דילטוךסגרָאבן ַא טיֿפן גרוב יעדע נַאכט און אים בַאדעקן מיטן אױַאז זײ דַארֿפן , בַאשלָאסן
ַא זוכונג אױף צֿפון הָאט ַאנטּפלעקט ; נָאר איצט איז זײ ַא שטיקל מזל געקומען. גוט װי מיגלעך

ּכמעט ָאן , מָאדנע צו זָאגן, מַײל אוןליגט צװישן ֿפעלדזן װַײט ַא ֿפערטל  עסדָאס געצעלט װּו 
אױף מָארגן זַײנען זײ אין . ַא ֿפַײן עדות־זָאגן אױֿפן שטָאף געניצט אין זַײן קָאנסטרוקציע, שָאדן

הַאלטן אין ּתֿפיסה געזײ , װעג ַארַײן ַאהײם און ּתיּכף איז אױף זײ ָאנגעֿפַאלן נָאך ַא זַאװערוכע
. ניט צו בַאשרַײבן סטשרעקלעכער מצֿב ֿפון זײער הָאב־און־גו דעמָאלט איז דער ביז. צװײ טעג

ַאזש ַאזױ הַארט , מע הָאט זײ ניט געקענט אױֿפװיקלען, די שלָאֿפזעק זַײנען געװען צו שטַײף
די ּפוכענע זעק ; ַאז זײ הָאבן זיך צעשּפַאלטן די ֿפעלן װען מע ּפרּוװט זײ בײגן, ֿפַארשטַארט

ֿפַארשטעקט די לעכער ֿפון  םס רעניֿפער־דעקן הָאבן קױ'און טש־ג אינעװײניק ֿפון װילסָאנס
געװָארן מיט בַאדעקט און קוליקלעך זַײנען שױן לַאנג , ֿפינעסקאָ , די ַאלע זָאקן. ַאזעלכע שּפַאלטן

הָאבן , לַײבלעך בַײ נַאכט די ַארַײנגעשטעקט אין ברוסט־קעשענעס ָאדער אינעװײניק אין; אַײז
ַא מָאל הָאט . איז שױן ָאּפגערעדט ֿפון אױסטריקענען, װיזן קײן שום סימן ָאּפגײןדי זַאכן ניט בַא

ַאזױ ּפלַאטשיק איז דָאס , געדױערט דרַײ־ֿפערטל שעה בעת טש־ג איז ַארַײן אין זַײן שלָאֿפזַאק
איז קױם מיגלעך צו 'ס. ֿפַארֿפרױרן געװָארן און ַאזױ שװער איז געװען דעם זַאק צו עֿפענען

בעת זײ הָאבן , ֿפון די ֿפַארלָאזענע ֿפָארערס 79קײטןלעכלעכע אומבַאקװעמשױדעררשטײן די ֿפַא
צוריקגעברָאדיעט איבערן בַאריער מיט די טעמּפערַאטורן נָאך ַא מָאל שטענדיק נידעריקער ֿפון 

דעם אוֿפן זַײנען זײ געקומען צו גײן אין הַײזקע־שּפיץ און די צװײטע נַאכט אינעם  אױף. -°60
  .קװַארטירם־הײ

נָאר בַײ מיר און , הָאבן ַאזױ װײניק געזען ֿפון די ּפענגװינען װָאס זײ, װילסָאן איז ַאנטױשט
מַאכט  זיר צוצי װָאס בַײ ַאלעמען װָאס זַײנען דָא געבליבן איז דער ּתכלית ֿפון ָאט דער טירחה דע

ַאז . ּפָאלַאר־געשיכטע דער סטע מעׂשיות איןטאױף אונדזער דמיון װי אײנע ֿפון די גַאלַאנ
שטײענדיק ֿפַאר די טריבסטע קעלט און , נַאכטרױסװָאגלען טיף אין דער ּפָאלַארמענטשן זָאלן ַא

ן זיך אַײנגעשּפַארט אין ַאזַא ַאז זײ הָאב; די רציחהדיקסטע בורעס אין ֿפינצטערניש איז עּפעס נײַ 
ָאט דערצײלט זיך ַא . גַאנצע ֿפינף װָאכן איז גיבוריש ןנטקעגן ַאזעלכע שװעריקײטַאטירחה 

װעט בלַײבן שטַארק און רירנדיק אױף , איך הָאף, װָאסַא מעׂשה , מעׂשה ֿפַאר אונדזער דור
  .דור־דורות

 עראיצט װעלן מיר װיסן װען ד. ניֿבזהדיק דערצו זַײנען די מַאטעריַאלע ּפעולות גָאר ניט
; ר־ּפענגװין לײגט די אײער און אין װָאסערע צושטַאנדןעֿפױגל דער קײס ראױסערגעװײנטלעכע

הָאט די ּפַארטיע בַאװיזן די טֿבע ֿפונעם , לָאגיעָאס איז װײניק בנוגע דער עמבריָאנָאר ַאֿפילו ַאז ד
; ן מיר זיך נָאר געקענט ֿפָארשטעלן די שטרענגקײטֿפריִער הָאב. גרױסן־בַאריער װינטערצַײט
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איצט הָאבן מיר דעם דערװַײז און אױך ַא קלערער ֿפַארשטענדעניש ֿפונעם ָארטיקן קלימַאט אין 
  .אונדזער דורכגָאס

  ּפרַאקטיק מיט שליטנֿפָאר־עסן און אױסריכט

די . הָאבן מיר קלָאר ֿפַארענטֿפערט עטלעכע ענינים ַארבעטװעגן דער קומעדיקער שליטן־
; רַאציעס אין ֿפַארשײדענע און עקסטרעמע ּפרָאּפָארציעסנּפַארטיע הָאט געהַאט זײער ּפשוטע עס
נָאך ַא קורצן ּפרּוװ הָאבן זײ . און טײ, ביסקװיט, ּפוטער, זײ הָאבן מיטגעברַאכט בלױז ּפעמיקַאן

, הָאט צו ֿפיל געהַאט, װָאס ער הָאט גענומען דעם גרעסטן סכום ֿפעטס, ַאז װילסָאן, געֿפונעןאױס
מע . הָאט ניט געקענט עסן זַײן גַאנצע רַאציע, װָאס ער הָאט אױסגעקליבן ביסקװיט, און טש־ג

און , ַאן ַאלגעמײנע ּפרָאּפָארציע װָאס איז ַאלע ניחא גיטװָאס , ן גַאנגגעֿפונען ַא מיטעלאױסהָאט 
דעם  אױף. סט מיט די גַאנצע סכומען ֿפון די מיטגעברַאכטע ֿפַארשײדענע זַאכן דערבײַ אױך ּפַא

די . רַאציע ֿפַארן אינלַאנדישן ּפלַאטאָ  ראון ּפַאסיקע ראוֿפן זַײנען מיר געקומען צו ַא ּפשוטע
די . ָאװנטאײנציקע שינוי װָאס מע הָאט ֿפירגעלײגט איז ַא צוגָאב ֿפון קַאקַאָא בַײם װַארמעס אין 

ַאז מיט טײ װָאלט געװען נָאך  נדיקהַאלט, ּפַארטיע איז צוֿפרידן געװען מיט הײסן װַאסער
  .שװערער ַאנטשלָאֿפן צו װערן

דער ּפוכענער זַאק קען קומען צו ניץ װי ַא  –װעגן די שלָאֿפזעק הָאט מען װײניק צוצוגעבן 
  .ַײזיקטאָאבער זײ װערן גיך ֿפַאר, טװַײלע בַײ ַא נסיעה ֿפרילינגצַײ נעצוגָאב אױף ַא קלײ

און על־ּפי נס הָאט ער זיך , בַאוערס הָאט קײן מָאל ניט גענוצט קײן ּפוכענעם זַאק
דָא זַײנען די . ַא צװײ־דרַײ מָאל בעת דער נסיעהזַײן רעניֿפער־זַאק  אױסצוקערן אױסגעמיטלט

 װָאגן ֿפון די שלָאֿפזעק ֿפַאר און נָאך דער נסיעה׃

  סוף  ָאנהײב  
  40  17  רעניֿפער־זַאק מיט ּפוכענער ַארַײנשטעל, װילסָאן
  33  17  נָאר רעניֿפער־זַאק, בַאוערס

 45  18  רעניֿפער־זעק מיט ּפוכענער ַארַײנשטעל, טש־גַארַארד

  .איז ַארַײן אין די זעק עס ָאט דָאס גיט ַאן ָאנװַײז ֿפון װיֿפל אַײז

בַײם  ֿפונט 35גן ַא װױהָאט גע'ס. אין גַאנצן גערָאטןאיז , זָאגט מען, דָאס טָאּפל־געצעלט
רוֿב אַײז הָאט זיך ָאנגעקליבן אױֿפן אינעװײניקסטן 'ן בַײם קריקקער׃ סֿפונט 60ָאנהײב און 

  .געצעלט

װָאס ער הָאט ַאן , ערסַאוַאחוץ ב, די קרַאמּפָאנס הָאט מען געלױבט אין טָאג ַארַײן
מיר הָאבן זיך דערװּוסט ַא . ונדזער עלטערן שטײגערעקסצענטרישע איבערגעגעבנקײט צו א

ניטָא קײן  איז'סַאז , דַאכט זיך; און שוכװַארג, קוליקלעך, הונדערט ּפרטים װעגן קלײדער
, װילסָאן קען נָאר זָאגן; ער קעלטמצו די שװעריקײטן מיט ָאט די חֿפצים בַײ עקסטרע ענטֿפער

מע טרַאכט ּכסדר װעגן די ." אױסגעצײכנט, עצײכנטדָאס געצַײג איז אױסג"ַאז , רעדנדיק ברײט
ַאז דָאס קען זַײן , חשד שטילןמיט ַא , טן ֿפון ֿפוטערנע קלײדער װי בַײ די אינויִטןיגלעכקײמ

, בַײ אונדז איז דָאס נָאר ַאן ענין ֿפַאר חקירה. מלבושאֿפשר בעסער ֿפון אונדזער ציװיליזירטן 



  עּפילָאג
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ַאחוץ ָאט דער רַאדיקַאל . װָאלט געװען גָאר אוממיגלעך צו קריגן ַאזעלכע חֿפצים'ס װַײל
ּפרַאקטיק  די ַאז מיר זַײנען ַאזױ נָאענט צו שלמות װי, דַאכט זיך מיר, ֿפַארשײדענער ברירה

  .80לערנט

ַא ַאז אונדזער קלײדער־סיסטעם הָאט אױסגעהַאלטן , על־ּכל־ּפנים קענען מיר איצט יָא זָאגן
  .ּפעלץ ַארַײנגערעכנט, שטרענגערן ּפרּוװ װי ַאלע ַאנדערע

בַאוערס ; ֿפונט בװילסָאן הָאט זיך ָאּפגעצערט דרַײ מיט ַא הַאל — די ּפעולה ֿפון דער נסיעה
 .ֿפונטאײן  –טש־גַארַארד ; ֿפונטצװײ מיט ַא הַאלב  –
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  ביבליָאגרַאֿפיע

The Worst Journey in the World, Apsley Cherry-Garrard, 1922 

Scott’s Last Expedition, Captain Robert Falcon Scott, 1913 

  1922, װַארשע, שימין. ֿפַארלַאג ב, .)ר אָ –ש. ייִדיש׃ אַ (קַאּפיטַאן סקָאט , די לעצטע נסיעה

ַאנטַארקטישער דערצו אױך עטלעכע טוץ ביכער ֿפון דער העלדישער ּתקוֿפה ֿפון 
ערס און די ָאנטײל־נעמ ָאנֿפירערדי ביכער געשריבן ֿפון די : 1922-1897, אױסֿפָארשונג

, בריװ, ָאֿפיציעלע בַאריכטן: ןַאמונדסע, שעקלטָאן, אױף עקסּפעדיציעס ֿפון סקָאט
  .װ"אַאז, ביָאגרַאֿפיעס, און די ביכער געשריבן שּפעטער׃ געשיכטעס; װ"אַאז, טָאגפביכער



  איבערזעצערס הערות

 

  איבערזעצערס הערות

                                                 
1 Lieutenant H.R. Bowers:  ֿפײגעלע" ("בירדי"װָאס מע הָאט אים גערוֿפן ("– "Birdie "– צוליב זַײן גרױסער נָאז.  
2 pemmican : ּתחילת אױסגעֿפונען ֿפון . עסנװַארג געמַאכט ֿפון גלַײכע חלקים ֿפלײש און ֿפעטס צעמָאלן און אױסגעֿפורעמט אין ציגלקָאנצענטרירט

 .אינדיַאנער אין קַאנַאדע
3 primus :װָאס ברענט נַאֿפט ַא מין ּפָארטַאטיװער אױװן.  
4 Bonsa outfit :איך װײס ניט װָאס דָאס זָאל זַײן. 
5 man-harnesses : איז בעסער צו שלעּפן די 'ַאז ס, הָאבן די בריטישער אין יענע יָארן געהַאלטן) ניט צו רעדן ֿפון מַאסָאכיזם(צוליב ַא מין ּפוריזם

  .ניט ניצן שליטן־הינט, שליטנס ַאלײן
6 portaging harnesses :4 זעט הערה. 
7 male bamboos :4 זעט הערה. 
8 sennegrass : שװײסַא מין גרָאז װָאס מע שטעקט ַארַײן אין די שיך אַײנצוזַאּפן. 
9 blubber :אײל ֿפון ּפענגװין־ צי ים־הינט־ֿפעטס, ה"ד. 

און ַאּפסלי , דער ָאנֿפירער) Edward “Bill” Wilson(װילסָאן  "ביל" עדװַארד, )1זעט הערה (אױף ָאט דער װינטער־נסיעה גײען בַאוערס  10
ם שּפעטער מיט נַײן חדשי) Scott(בַאוערס און װילסָאן זַײנען געשטָארבן מיט סקָאט . דער מחבר, )Apsley Cherry-Garrard(טשערי־גַארַארד 

  .אױף זײער צוריקקער ֿפונעם דרום־ּפָאלוס
11 tide crack :דָאס ַאלץ קומט ֿפָאר בַײם רָאס־אינדזל אינעם . געמַאכט ֿפונעם צו־און־ָאּפ־ֿפלײץ ֿפונעם ים, ַא שּפַאלט אינעם אַײז נָאענט צו דער יבשה

ֿפון דעם בריטישער  1841ער דָאזיקער געגנט איז ערשט ַאנטדעקט געװָארן אין ד. זעט די קַארטע; ַא טײל ֿפונעם גרױסן דרומדיקן ָאקעַאן, רָאס־ים
  .דזשעמס קלַארק רָאס

 .איז נָאך הַײנט ַא לעבעדיקער װּולקַאן'ס; בַארג ערעבוס איז דער הױכּפונקט ֿפון רָאס־אינדזל 12
  .ֿפַאוסטֿפון געטהעס  13
14  ,Captain L.E.G. Oates יטוסט"װָאס מע הָאט אים גערוֿפן) "“Titus” .(ער איז . ער איז אױך געשטָארבן מיט סקָאטן בַײם צוריקקער ֿפונעם ּפָאלוס

, ניט קוקנדיק דערױף, אױך עטלעכע שליטן־הינט(געװען דער בעל־הבית ֿפון די עטלעכע ֿפערדלעך װָאס זײ הָאבן געברַאכט װי טרַאנסּפָארטװַארג 
  ").ײנערר"ַאז מענטשן־שלעּפן איז , װָאס זײ הַאלטן

15 The Lancers :טן יָארהונדערט19ּפָאּפולער אינעם , ַא מין קװַאדרַאטטַאנץ.  
16 Anton :װָאס מע הָאט זײ געקרָאגן ֿפון רוסישער מָאנגָאליע, טיטוסעס געהילף מיט די ֿפערדלעך, ַא רוסישער.  
17 Herbert G. Ponting :אַ "בַארימט געװָארן צוליב זַײנע ֿפָאטָאגרַאֿפיעס ֿפון ָאט דער נסיעה אער איז . דער ֿפָאטָאגרַאף ֿפַאר דער עקסּפעדיציע.  
18 Cecil H. Meares :נָאך ַאן ָאנטײל־נעמער אין דער עקסּפעדיציע.  
19 Robert Falcon Scott: דער ָאנֿפירער ֿפון דער גַאנצער עקסּפעדיציע.  
20 The Eastern Party :יעַא צװײטער ָאּפטײל ֿפון דער עקסּפעדיצ. 
21 Thomas Clissold :דער קוכער  
22 McMurdo Sound : 2  ֿפיגור זעט די קַארטע אין(דער אַײז־געשטָאּפטער ים אױף מערֿב ֿפון רָאס־אינדזל(  
23 Venesta : מַארקע־נָאמען ֿפון ַא מין דיכטדער.  
24 Willesden :איז ַא נָאמען נָאך ַא ֿפָארשטָאט ֿפון לָאנדָאן'ס; ַא מין װַאסער־בַאװָארנטע און ֿפַארשטַארקטע קַאנװע.  
25 The Depot Journey :ער ּפָאלוס־נסיעה דעם קומעדיקן דעם ֿפריִערדיקן זומער הָאבן זײ געמַאכט ַא נסיעה אױף דרום איבערצולָאזן ּפרָאװיַאנט ֿפַאר ד

  .זומער
26 Hut Point :2  ֿפיגור זעט די קַארטע אין  
27 icefoot :אַײז װָאס איז צוגעקלעּפט צו דער יבשה ָאבער װָאס ציט זיך װַײט איבערן ים. 
28 W. Lashly   
 .ביכערװעגן דער טרױעריקער נסיעה צום ּפָאלוס דַארף מען לײענען דעם גַאנצן בוך און ַאװדאי ַאנדערע  29
30 "ontology recapitulates phylogeny:" ַאזױ הָאט מען דעמָאלט געהַאלטן ָאבער הַײנט ניט.  
31 The Barrier :דָאס ַאלץ שטַאמט . װָאס הַאלט זיך אױֿפן װַאסער, איז ַא מַאסע אַײז ַאזױ גרױס װי ֿפרַאנקרַײך'ס. הַײנט הײסט דָאס דער רָאס אַײז ֿפַאך

ֿפיס אין דער הײך און  200דער בַאריער איז אין דורכשניט . שערס װָאס שטרָאמען בַארג־ַארָאּפ ֿפונעם ַאנטַארקטישן ּפלַאטאָ ֿפון די עטלעכע גלעט
  .אֿפשר ַאכט מָאל ַאזױ טיף אונטערן װַאסער



  איבערזעצערס הערות

 

                                                                                                                                                                         
32  Cape Crozier :2  ֿפיגור זעט די קַארטע אין  
33 pressure :געֿפורעמט װען אײן ריזיקע מַאסע קריִעס צעשלָאגט זיך מיט ַא צװײטער, הױכע קַאמען אַײז.  
34 nesting expedition :זַאמלען אײער איז ַא מָאל געװען ַא ּפָאּפולער ֿפערדל  
35 Turk’s Head :אױף צֿפון ֿפון דער גלעטשער־צונג, ַא נָאמען נָאכן אױסזע, ַא זיבן הונדערט ֿפוס אין דער הײך ַא שטײנערנע סקַאלע  
36 Glacier Tongue :2  ֿפיגור זעט די קַארטע אין  
סטן יוני איז ניטָא קײן זון 21אױף עטלעכע חדשים ַארום דעם , דָאס הײסט. ַאז זײ זַײנען װַײט אױף דרום ֿפון דעם ַאנטַארקטישן קרַײז, ֿפַארשטײט זיך 37

 .סטן דעצעמבער21און גַאנץ ֿפַארקערט ַארום דעם ). ַאחוץ אֿפשר ַא שטיקל ֿפַארטָאג־ליכט ַארום הַאלבן טָאג(
38 balaklava :יטל װָאס בַאדעקט דעם גַאנצן קָאּפ מיט ּכמעט דעם גַאנצן ּפניםַא מין װָאלן ה. 
ָאט די עקסּפעדיציע איז געװען ַא נָאמען נָאך . 1904-1901אין , סקָאט הָאט געֿפירט ַא ֿפריִערדיקע עקסּפעדיציע אױסצוֿפָארשן אין דעם זעלבן געגנט 39

  ).אױף ענגליש Discovery( ַאנטדעקונג, איר שיף
איך הָאב זַײן ֿפָארמל ַאלײן געניצט ָאבער  ”You've got it in the neck -- stick it -- stick it -- you've got it in the neck“אױף ענגליש׃  40

 .ַא גרױסן דַאנק, ַאװדאי קײן מָאל ניט אין ַאזעלכע צושטַאנטן
  .14זעט הערה ; Oates טדָאס הײס 41
42 Hoosh :געמַאכט ֿפון ּפעמיקַאן און ביסקװיטן, עּפעס צװישן ַא זוּפ און ַא געדישעכץ, ַא מאכל.  
43 Force 3 : מער־װײניקער נַײן מַײל ַא שעה": ַא מילד װינטל"לױט דעם בָאֿפָארט־מעסטער איז דָאס. 
44 Claridge’s : ַא בַארימטער רעסטָארַאן אין לָאנדָאן 
45 Mount Terror :ערעבוס און טערָאר זַײנען נעמען נָאך רָאסעס צװײ שיֿפן. ַא טױטער װּולקַאן, דער צװײטער גרױסער בַארג אױף רָאס־אינדזל. 
46 pressure: איז שײך צו דער גרױסער צעשטערונג ֿפונעם גלעטשעראַײז װּו דער גלעטשער צעשמעטערט זיך קעגן דער ערד ָאדער צעבײגט זיך  סדָא

 .און אומגעהַײערע קַאּפױערגעֿפַאלענע ּפַײדעס אַײז, גרױסע שּפַארעס, דָאס ֿפורעמט ריזיקע קַאמען אַײז. שטַארק
47 mock moons :ערוֿפן דורך קריסטַאלן אַײז גָאר הױך אין דער לוֿפטןָאּפטישע אילוזיעס ַארױסג. 
 .ניט נָאר אין ָאט דעם בוך נָאר אומעטום אין ַאזַא מין בַאריכטן, ַאזױ צו זָאגן, "נײטיקײטן"ַאז מענטשן הָאבן , דָאס איז ַא זעלטענע דערמָאנונג 48
49 finnesko :ֿפון די סקַאנדינַאװישע לענדער(ינעװײניק מיט די הָאר א, װײכע שטיװל געמַאכט ֿפון רעניֿפער־ֿפעל.(  
50 hair socks :אֿפשר זָאקן ֿפון ֿפוטער ָאדער הָאר ֿפון עּפעס ַא חיה  
51 the Beardmore Glacier :ָאט דער גלעטשער איז געװען די רוטע קײן ; 1908ן אין ַאנטדעקט געװָארן ֿפון שעקלטָא װָאס איז, ַא ריזיקער גלעטשער

און שּפעטער ֿפַאר ) ָאלוסמַײלן װַײט ֿפונעם ּפ 100אֿפשר  –און בלַײבט לעבן  –ער הָאט זיך צוריקגעקערט (ן וס ֿפַאר שעקלטָאדעם דרום־ּפָאל
  .סקָאט

 .מַײל ַא שעה 51": ַא שטַארקע בורע: "9ּכוח־ 52
 .מַײל ַא שעה 62": ַא גַאנצע בורע: "10ּכוח־ 53
, ַאז זײ הָאבן נָאך ַאלץ צװײ ָאבער זײ דַארֿפן זײ מער ניט ַאריבערטרָאגן, איך מײן; צי נָאר אײן שליטן איז ניט קלָאר צי זײ שלעּפן צװײ שליטנס'ס 54

 ".שליטנס"און דָארט " שליטן"ֿפונדעסטװעגן שרַײבט ער דָא . קענען שלעּפן בײדע אין אײנעם
 !ַאזַא ֿפרַאגע 55
דָאס לשון ֿפון די , אױף אינוקטיטוט(ניט נָאר ַא הױז געמַאכט ֿפון אַײז ָאדער שנײ , הױז סּתם ַאלהיּפוך צו דער געװײנטלעכער מײנונג איז ַאן איגלו  56

 ).די אַײנװױנערס ֿפון גרינלַאנד און די צֿפונדיקסטע ערטער אין צֿפון־ַאמעריקע, אינויִט
 ".מַײל ַא שעה 20, ַא ֿפריש װינטל: "5ּכוח־; "מַײל ַא שעה 14, ַא מָאסיק װינטל"׃ 4ּכוח־ 57
  .ֿפַאר - °38, ה"ד 58
 .30זעט אױך הערה . איז ַא טעות'ס; ַאז ּפענגװינען זַײנען ּפרימיטיװע ֿפײגל הָאבן געהַאלטן די ביָאלָאגן אין יענער צַײט 59
 .אֿפשר מײנט איר ַאז ביל הָאט געהַאט ַאן ַאנדער מין הַאנט־דעקונג; אין ַאזַא קעלט הָאט ביל געדַארֿפט הָאבן קוליקלעך 60
  )ן(דער בעקַאס  snipeלױט הירש ּפערלָאװס ּפרַאכטיק ביכל׃ איז  61
  "מַײל ַא שעה 92, הורַאגַאן: "12ּכוח־; "מַײל ַא שעה 75, שטורעם": 11ּכוח־ 62
63 Admiral Peary :1909ַאז ער איז געװען דער ערשטער צו דערגרײכן דעם צֿפון־ּפָאלוס אין , װָאס הָאט געטענהט, ַאן ַאמעריקַאנישער אױסֿפָארשער .

  .הַײנט הַאלט מען דָאס ֿפַאר ַא ליגן
  48זעט הערה  64
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65 "eider-down :" ַאזַא שלָאֿפזַאק הָאט צװײ טײלן׃ אינעװײניק איז ַא זַאק ֿפון ּפוך)". ס(די גַאגַא "לױט הירש ּפערלָאװן איז דער מין קַאטשקע ,

  .נַאסער ּפוך װַארעמט גָאר ניט. עלֿפ) רעניֿפער(קַאריבו  —אױסנװײניק 
66 sastrugus, -i :)ֿפון כװַאליעס געֿפורעמט דורכן װינט אױֿפן הַארט געּפַאקטע שנײ ןרָאאוז) ֿפון רוסיש.  
67 "tent downhaul :" דָא ָאנגעװענדט אױף געצעלטן, איז ַא קַאלקע ֿפַאר דעם ים־טערמין" ַארָאּפציִער"דָאס.  
68 "picture hat :"דָא איז דָאס אירָאניש געמײנט. מיט שטרױס־ֿפעדערן, געװײנטלעך שװַארץ, מיט ַא ברײטן רַאנד, מין ֿפרױענהיטל ַא.  
69 "bowline :"גוט בַאקַאנט בַײ מַאטרָאסן, ַא מין קניּפל.  
  .איז זײ ניט בַאקַאנט'הָאט מען דָאס פריִער אױסגעטרַאכט ָאבער ס זיכער 70
71 :Castle Rock 2  ֿפיגור טע איןזעט די קַאר  
72 “theodolite” :ַא מין מעסטונגס־אינסטרומענט.  
 48זעט הערה  73
74 George Robey :1954-1869, ַאן ענגישער קָאמיקער.  
75 Kim: רודיַארד קיּפלינג.  
76 Mukden :כינעזישער מלחמה- ֿפון ַא שלַאכט אין דער רוסיש 1905דער ָארט אין , ַא שטָאט אין כינע.  
77 Triggve Gran ,איז געװען דער נַארטלען־מומחה אױף דער עקסּפעדיציע, װײגערַא נָאר.  
איז גַאנץ קלָאר ַאז ַאמונדסען איז , סקָאטס און ַאמונדסענס, נָאר בַײ די צװײ ּפָאלוס־נסיעות, ַא היּפש שטיקל אירָאניע׃ ניט װָאס די ּפרטים זַײנען ֿפַאלש 78

אױֿפן , )און בַאוערס בתוכם װילסָאן(איז ער געשטָארבן מיט די ֿפיר בַאלײטערס , סקָאטס נסיעה איז געװען ֿפול מיט יסורים. װַײט דער ֿפעיִקערער
. אין ֿפַארגלַײך איז ַאמונדסענס נסיעה װי ַא שּפַאציר אין ּפַארק). װָאס ַאמונדסען הָאט דערגרײכט מיט ַא חודש ֿפריִער(צוריקקער ֿפונעם ּפָאלוס 

  .Roald Amundsen ,1913ֿפון  The South Poleלַײענט 
, ֿפַאר די ַאלע שװעריקײטן, "ַא קלײניקײט"ָאבער , ַאבי ַא נעגַאטיװ, ניצן ַאזַא מילד װָארט, מעט קָאמישּכ –" discomfort"שטײט עס אינעם ענגליש׃  79

  .װָאס די דרַײ זַײנען דורכגעגַאנגען, יסורים, ּפַײניקונגען
זַײנען זײ גָאר ) ֿפון דער טעכניק ֿפון די אינויִטן װָאס ער הָאט טַאקע ַא סך ָאנגענומען(אין ֿפַארגלַײך מיט ַאמונדסען . נָאך ַא שטיקל טרַאגישע אירָאניע 80

  .אי מיט עסן, אי מיט ֿפָארמיטלען, אי מיט געצַײג, אי מיט קלײדער, װַײט ֿפון שלמות


