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די װינטער־נסיעה

קאַ פּיטל זיבן

די װינטער־נסיעה
]װאָס שטײט אונטן איז אַ טײל פֿון די ערגסטע נסיעה אױף דער װעלט ,די זכרונות פֿון ַאפּסלי טשערי־גאַראַרד ,װעגן זײַנע
איבערלעבונגען מיט דער עקספּעדיציע אָנגעפֿירט פֿון ראָבערט ֿפ .סקאָט .1913-1910 ,דער הױפּטציל איז געװען די
אױפֿדעקונג פֿונעם דרום־פּאָלוס .אין מיטן װינטער פֿאַר דער פּאָלוס־נסיעה איז פֿאָרגעקומען די װינטער־נסיעה באַשריבן אונטן
– טאַקע די ערגסטע נסיעה אױף דער װעלט ,ניט פֿאַרגעסנדיק װאָס סקאָט מיט זײַנע פֿיר באַלײטערס זײַנען געשטאָרבן בײַם
צוריקקער פֿונעם פּאָלוס .זײ זײַנען געגאַנגען אין מיטן דרומדיקן װינטער זוכן קײסער־פּענגװינען אײער ,צוליב װיסנשאַפֿט.
דאָס בוך האַלט מען צװישן די גרעסטע פֿון דער געאָגראַפֿיש־אױספֿאָרשונג־ליטעראַטור .דאָס זײַנען פּערזענלעכע
זכרונות און ניט געמײנט פֿאַר אַ פּינקטלעכער געשיכטע ,טריט בײַ טריט אױסגעמאָלט .דער מחבר האָט אָנגענומען ,אַז דער
לײענער װײסט שױן פֿון פֿרי ִער די אַלגעמײנע פּרטים ,אױב ניט מער .פֿונדעסטװעגן איז אַלץ קלאָר געמאַכט )לױט זײַן שטײגער(
– װײניקסטנס האָף איך אַזױ ,מיט געצײלטע הערות דערצו.
װעגן דער נסיעה :זײ זײַנען אָ פּגעפֿאָרן פֿון ענגלאַנד נאָװעמבער  ,1910אָנגעקומען אין זײער באַזע אינעם אַנטאַרקטיק
יאַנואַר  .1911אױף דער װינטער־נסיעה אַלײן האָבן די דרײַ – טשערי־גאַראַרד ,ביל װילסאָן ,בירדי באַוערס – "גוט
פֿאַרבראַכט" פֿון 27סטן יוני ביז 1טן אױגוסט  – 1911פֿינף װאָכן[.

ַא ,נאָר דער גרײך זאָל אַריבערשטײַגן דעם כאַ פּ ,אָדער װאָס טױג אַ הימל?
– ר .בראַונינג ,אַנדרעאַ דעל סאַרטאָ
בײַ מיר און בײַ אַלעמען װאָס זײ זײַנען דאָ געבליבן ,איז דער תּכלית פֿון אָט דער
טירחה דער צוצי װאָס װערט געמאַכט אױף אונדזער דמיון װי אײנע פֿון די
גאַלאַנטסטע מעשׂיות אין דער פּאָלאַר־געשיכטע .אַז מענטשן זאָלן אַרױסװאָגלען טיף
אין דער פּאָלאַר־נאַכט ,שטײענדיק פֿאַר די טריבסטע קעלט און רציחהדיקסטע בורעס
אין פֿינצטערניש איז עפּעס נײַעס; אַז זײ האָבן זיך אײַנגעשפּאַרט אין אַזאַ טירחה
אַנטקעגן אַזעלכע שװעריקײטן אַ גאַנצע פֿינף װאָכן איז גיבוריש .אָט דערצײלט זיך אַ
מעשׂה פֿאַר אונדזער דור ,אַ מעשׂה װאָס ,איך האָף ,װעט בלײַבן שטאַרק און רירנדיק
אױף דור־דורות.
– סקאָטס טאָגבוך ,בײַ ק ַאפּ־עװאַנס
די װײַטערדיקע רשימה פֿון שליטן־װאָגן פֿאַר דער װינטער־נסיעה )פֿאַר דרײַ מענטשן(
נעמט מען פֿונעם חשבון װאָס באַוערס 1האָט געמאַכט אײדער מיר זײַנען אין װעג אַרײַן׃
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די פּאַרטיע פֿון דרײַ מענטשן 10האָט זיך אַװעקגעלאָזט מיט אַ גאַנצער װאָג פֿון  757פֿונטן
צו שלעפּן ,איבערלאָזנדיק די נאַרטעס און שטעקנס אין דער לעצטער רגע.
מע האָט ניט געקענט אָנלאָדן די גאַנצע מאַסע אױף אײן -12פֿוס שליטן ,האָט מען גענומען
צװײ -9פֿוס שליטנס ,אײנער אָנגעטשעפּעט הינטערן צװײטן .כאָטש דאָס האָט געמאַכט גרינגער
דאָס אײַנפּאַקן און באַהאַנדלען די כּלים ,האָט עס שי ִער ניט פֿאַרט ָאפּלט די רײַבונג־אײבערפֿלאַך
װאָס אַקעגן איר דאַרף די פּאַרטיע שלעפּן.
דעם 22סטן יוני ] .[1911האַלבװינטער־נאַכט.
אַ האַרטע נאַכט׃ קלאָר ,מיטן הימל אַזאַ טיפֿן בלאָ  ,עס זעט אױס װי שװאַרץ; די שטערן
זײַנען שטאָלענע פּינטלעך ,די גלעטשערס ָאפּפּאָלירט זילבער .דער שנײ קלינגט און לישעט
אונטער די פֿיס .דאָס אײַז צעשפּאַלט זיך אין דער אַר ָאפּפֿאַלנדיקער טעמפּעראַטור און די
ים־פֿלײץ־שפּאַרע 11קרעכצט בעת דאָס װאַסער הײבט זיך אױף .און איבער אַלצדינג ,כװאַליע
נאָך כװאַליע ,פֿאַלב נאָך פֿאַלב הענגט דער פֿירהאַנג פֿונעם דרום־ליכט .אַז מע קוקט זיך צו,
בליאַקירט עס ,און דערנאָך גאַנץ פּלוצעמדיק בליצט אַרױף אַ גרױסער שטראַל ,אײַלט זיך ביז
צום זעניט ,אַ בױגן פֿונעם בלײכסטן גרין און אָראַנזש ,אַן עק פֿון פֿלאַמענדיקן גאָלד .נאָך אַ מאָל
פֿאַלט עס אַר ָאפּ ,װערט בליאַקירט אין גרױסע פּראָיעקטאָרן־שטראַלן ,װאָס הײבן זיך אױף
הינטערן רײכערנדיקן קראַטער פֿון באַרג ערעבוס .12און ס'װערט נאָך אַ מאָל גײַסטיק
פֿאַרשלײערט –
דאָ בײַ דער רעװענדיקער װעבשטול פֿון דער צײַט פֿאַרנעם איך זיך
13
מיטן װעבן פֿאַר גאָט דעם בגד װאָס דורך דעם זעסטו אים.
אינעװײניק אין דער הײַזקע זײַנען דאָ אָרגיעס .מיר זײַנען זײער פֿרײלעך – און טאַקע פֿאַר
װאָס ניט? די זון דרײט זיך הײַנט אױף איר צוריקקער צו אונדז ,און אַזאַ טאָג קומט נאָר אײן
מאָל אַ יאָר.
נאָכן װאַרמעס האָבן מיר געדאַרפֿט האַלטן רעדעס ,אָבער אַנשטאָט אַ רעדע האָט באַוערס
אַרײַנגעבראַכט אַ װוּנדערלעכן ניטל־בױם ,געמאַכט פֿון צעשפּאָלטענעם יאַמש און אַ
3
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נאַרטע־שטעקן ,מיט פֿעדערן צוגעבונדן צום יעדן צװײַג־עק; ליכט ,זיסװאַרג ,אײַנגעמאַכטס ,און
די װילדסטע שפּילעכלעך ,װאָס געהערן צו ביל .טיטוס 14האָט באַקומען דרײַ זאַכן װאָס זײ
זײַנען אים זײער געפֿעלן׃ אַ שװאָם ,אַ פֿײַפֿל ,און אַ קנאַלביקס װאָס גיט אַ שאָס װען ער דריקט
די קאָלבע .דעם גאַנצן אָװנט איז ער אַרומגעגאַנגען פֿרעגן צי איר שװיצט" .נײן" ".יאָ  ,איר
שװיצט ",האָט ער געזאָגט ,און ָאפּגעװישט אײַער פּנים מיטן שװאָם" .אױב דו װילסט מיך
שטאַרק פֿרײען ,װעסטו אַר ָאפּפֿאַלן װען איך שיסן דיך ",האָט ער מיר געזאָגט ,און דערנאָך איז
ער אַרומגעגאַנגען שיסן אױף אַלעמען .פֿון צײַט צו צײַט האָט ער אַ בלאָז געטאָן אױפֿן פֿײַפֿל.
ער האָט געטאַנצט די לאַנצערס 15מיט אַנטאָן ,16און אַנטאָן ,װעמענס טאַנצן זאָל פֿאַרשעמען
דעם רוסישן באַלעט ,האָט כּסדר געבעטן מחילה ,װאָס ער קען דאָס ניט גוט גענוג טאָן.
פּאָנטינג 17האָט געהאַלטן אַ רעפֿעראַט מיט ליכטבילדער װאָס ער האָט געמאַכט זינט מיר זײַנען
אָנגעקומען אַהער ,װאָס אַ סך פֿון זײ האָט מירס 18געהאַט געפֿאַרבט .אַז אײנס פֿון זײ באַװײַזט
זיך ,שרײַט אײנער פֿון אונדז" ,װער האָט דאָס געפֿאַרבט?" און אַ צװײטער האָט געענטפֿערט,
"מירס – ",דערנאָך אַ יריד .פּאָנטינג האָט גאָר ניט געקענט רעדן .מיר האָבן געהאַט אַ
מילך־פּאָנטש װען סקאָט 19פּר ָאפּאָנירט טרינקען אַ לחײם פֿאַר דער מיזרחדיקער פּאַרטיע,20
האָט קליסאָלד ,21דער קוכער ,פּר ָאפּאָנירט "גוטע אַלטע געטרײַע מילך" .טיטוס האָט
אַװעקגעבלאָזן דעם קױל פֿונעם ביקס" ,איך האָב אים געשאָסן אין דעם צערולעאַן – װי איז
דאָס בײַ האָמער? – צערולעאַן בלאַנקעט – דעריבער ערעבוס ".בעת מיר לײגן זיך שלאָפֿן האָט
ער געפֿרעגט" ,טשערי ,טראָגסטו דאָס אַחריות פֿאַר דײַנע טוּונגען?" און װען איך האָב אים
געענטפֿערט אַז י ָא ,האָט ער אַ שטאַרקן בלאָז געטאָן אױף זײַן פֿײַפֿל ,און די לעצטע זאַך װאָס
איך געדענק איז ,אַז ער האָט אױפֿגעװעקט מירס כּדי בײַ אים צו פֿרעגן ,צי איז ער אַ פֿרײַער
מענטש.
עס איז געװען אַ גלענצנדיקע הוליאַנקע.
פֿינף טעג זײַנען פֿאַרבײַ און דרײַ מענטשן ,אײנער פֿון זײ על־כּל־פּנים אַ ביסל דערשראָקן,
שטײען ס ָאפּען און שװיצן אין דרױסן אין מקמורדאָ־דורכגאָס .22זײ האָבן צװײ שליטנס ,אײנער
אָנגעטשעפּעט הינטערן צװײטן ,בײדע אָנגעקױפּט מיט שלאָף־זעק און לאַגער־געצײַג,
פּראָװיאַנט אױף זעקס װאָכן ,און אַ װענעסטע 23קאַסטן פֿול מיט װיסנשאַפֿטװאַרג פֿאַר מאַרינירן
און פּרעזערװירן .דערצו זײַנען דאָ אױך אַ קירקע ,אײַזהעק ,אַ באַרגשטריק ,אַ גרױס טיכל
גרינע װילעסדען24־קאַנװע ,און אַ שטיקל ברעט .סקאָטס פֿאַרגאַפֿטע באַמערקונג װען ער האָט
געהאַט דערזען אונדזערע שליטנס מיט צװײ שעה פֿרי ִער" ,ביל ,פֿאַר װאָס נעמט איר אַזױ פֿיל
נאַפֿט?" ,װײַזנדיק אױף די זעקס בלעכלעך צוגעבונדן צו דער טאַץ פֿונעם צװײטן שליטן ,איז
געװען שטעכיק .די װאָגן פֿאַר אַזאַ מין גײן זײַנען אומגעהײַערע – צו  253פֿונטן אַ מענטש.
עס איז האַלבער טאָג נאָר שטאָק פֿינצטער און ניט װאַרעם .בעת מיר האָבן זיך ָאפּגערוט,
האָב איך זיך דערמאָנט אין אַ שטױביקןָ ,אפּגעלאָזענעם ביוראָ אין װיקטאָריע גאַס מיט אַ חודש
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פֿופֿצן צוריק" .איך װיל ,אַז איר זאָלט קומען ",האָט װילסאָן מיר געזאָגט ,און װײַטער" ,איך
װיל גײן קײן ק ַאפּ־קראָזיער װינטערצײַט אױסצופֿאָרשן די עמבריאָלאָגיע פֿון דעם
קײסער־פּענגװין ,אָבער איך רעד ניט קײן סך װעגן דעם – אפֿשר װעט עס ניט קומען צו
שטאַנד ".נו ,גוט! בעסער װי װיקטאָריע גאַס ,װוּ די דאָקטױרים האָבן מיך שי ִער ניט פֿאַרבאָטן
זיך באַטײליקן ,מחמת איך האָב געקענט באַמערקן די מענטשן אױף יענער זײַט גאַס װי
נעפּלדיקע שמירן גײען צו פֿוס .דערנאָך איז ביל געגאַנגען רעדן מיט סקאָטן דערװעגן ,האָבן זײ
געזאָגט ,אַז איך מעג קומען כּל־זמן איך בין גרײט אָנצונעמען אױף זיך די צוגעגעבענע ריזיקע.
דעמאָלט בין איך שױן גרײט אָנצונעמען אַבי װאָס.
נאָך דער מאַגאַזין־נסיעה ,25בײַ הײַזקע־שפּיץ ,26גײענדיק איבער דעם רציחהדיקן,
גליטשיקן ,משופּעדיקן אײַזפֿוס ,27װאָס ,איך האָב זיך תּמיד פֿאָרגעשטעלט ,ער װאָלט מיך
אַר ָאפּגעװאַרפֿן אין אײנעם אַ טאָג אין ים אַרײַן ,האָט ביל מיך געפֿרעגט ,צי איך װעל מיט אים
גײן – און װער נאָך פֿאַר אַ דריטן? בלי־ספֿק האָבן מיר בײדע געװוּסט װער עס איז מיר האָבן
געװאָלט ,און דעם אָװנט האָבן מיר באַוערס געבעטן .אַװדאי האָבן מיר בײַ אים געפּועלט ,ער
זאָל קומען .און אָט אָ זײַנען מיר" .אַזאַ װינטער־נסיעה איז אַ נײַע און דרײסטע אונטערנעמונג",
האָט סקאָט געשריבן אין דער הײַזקע דעם אָװנט" ,אָבער די געהעריקע מענטשן װעלן זי
פּרוּװן".
איך װײס ניט.ס'האָט קײן מאָל ניט געקענט זײַן קײן ספֿק װעגן בילן און בירדין .מסתּמא
װאָלט לאַשלי 28געװען דער בעסטער דריטער ,אָבער ביל האָט געהאַט אַ פֿאָראורטל קעגן
מאַטראָסן אױף אַזאַ נסיעה – "זײ נעמען זיך ניט גענוג אין אַכט ,און זײַנען גאָר ניט זאָרגעװדיק
מיט די קלײדער ".אָבער לאַשלי איז געװען װוּנדערלעך – אױב סקאָט װאָלט נאָר גענומען
29
זאַלבע פֿיר ,מיט לאַשלי ,צו דעם פּאָלוס!
װאָס איז די דאָזיקע אונטערנעמונג? פֿאַר װאָס איז דער עמבריאָן פֿונעם קײסער־פּענגװין
אַזױ װיכטיק אין דער װיסנשאַפֿט? און פֿאַר װאָס זאָלן זײַן דאָ דרײַ מענטשן ,פּסיכיש געזונט און
שׂכלדיק ,שלעפּן שליטנס אין מיטן אַ װינטערנאַכט צו אַ ק ַאפּ װאָס מע איז געהאַט אָנגעקומען
אַהין צו נאָר אין העלן טאָג ,און אַפֿילו דעמאָלט נאָר קױם־קױם מיט צרות?
דער קײסער איז אַ פֿױגל װאָס קען ניט פֿלי ִען ,פּאַשעט זיך מיט פֿיש ,און טרעט קײן מאָל
ניט אױף קײן ערד ,אַפֿילו זיך צו פֿאַרמערן .זײ לײגן די אײער פֿאָרט אױף דעם הױלן אײַז
װינטערצײַט און פֿירן דורך די גאַנצע אינקובאַציע אױפֿן ים־אײַז ,מיט דעם אײ אױבן אױף די
פֿיס ,צוגעדריקט צום אונטערשטן בױך .נאָר מחמת דער קײסער איז מסתּמא דער
פּרימיטיװסטער פֿױגל אױף דער װעלט איז אַזױ װיכטיק דאָס אױספֿאָרשן זײַן עמבריאָלאָגיע.
דער עמבריאָן באַװײַזט שפּורן פֿון דער אַנטװיקלונג פֿון אַ חיה אין אַמאָליקע צײַטן און אַמאָליקע
צושטאַנדן; עס חזרט איבער זײַנע פֿרי ִערדיקע לעבנס .דער עמבריאָן פֿון אַ קײסער װעט אפֿשר
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זיך אַרױסװײַזן פֿאַר דער פֿעלנדיקע פֿאַרבינדונג צװישן פֿײגל און רעפּטיליעס פֿון װאַנעט עס
שטאַמען די פֿײגל.30
בלױז אײן נעסט־שטח פֿון קײסער־פּענגװינען האָט מען אַנטדעקט ביז הײַנט ,װאָס געפֿינט
זיך אױפֿן ים־אײַז אינעװײניק אין אַ קלײן בוכטעלע אױפֿן באַריער31־קאַנט פֿון ק ַאפּ־קראָזיער,32
װאָס איז אױסגעהיט דורך מײַלן פֿון אַ טײל פֿונעם גרעסטן דריק 33אינעם אַנטאַרקטיק.
קורטשוקלעך האָט מען געפֿונען אין סעפּטעמבער ,און װילסאָן האָט אױסגערעכנט ,אַז זײ מוזן
לײגן די אײער אָנהײב יולי .און דעריבער האָבן מיר אָנגעהױבן פּונקט נאָכן האַלבן װינטער אױף
דער משונהדיקסטער נעסט־עקספּעדיציע ,34װאָס איז אַ מאָל געװען אָדער װעט זײַן.
אָבער דער שװײס פֿרירט אין די קלײדער און מיר זײַנען װײַטער געגאַנגען .מיר האָבן נאָר
געקענט זען אַ שװאַרץ שטיקל װײַט אױף לינקס ,װאָס איז דעם טערקס ק ָאפּ35׃ װען דאָס איז
פֿאַרשװוּנדן געװאָרן האָבן מיר געװוּסט ,אַז מיר זײַנען פֿאַרבײַ גלעטשער־צונג 36װאָס האָט ,ניט
דערזען פֿון אונדז ,פֿאַרשטעלט די פֿעלדזן אױף הינטן .און דעמאָלט האָבן מיר זיך ָאפּגעשטעלט
עסן אָנבײַסן.
אָט דער ערשטער לאַגער בלײַבט מיר אין זכּרון נאָר װײַל ס'האָט זיך דערמיט אָנגעהױבן
אונדזער דערצי ִונג מיט לאַגערן אין דעם פֿינצטערניש .אױב מיר װאָלטן דעמאָלט געטראָפֿן די
ָאפּשטאַרבנדיקע טעמפּעראַטורן װאָס װעלן קומען... ,
ס'איז געװען פּונקט אַ גענוגיק װינטל ,אַז מיר װילן זיך אײַלן׃ אַר ָאפּ מיטן געשפּאַן ,יעדער
צו אַ רימען אױפֿן שליטן – גיך מיט דעם דילטוך – די זעקלעך דאָס אײַנצוהאַלטן – איצט גוט
אױסלײגן די יאַמשן און דעם אינעװײניקסטן אונטערשלאַק פֿון דעם געצעלט – האַלט זײ,
טשערי ,און אַריבער מיטן אױסנװײניקסטן צודעק – שנײ אױף די זױמען און אַרײַן דער קוכער
מיט זײַן ליכט און אַ קעסטל שװעבעלעך ...
אַזױ האָבן מיר געטאָן׃ אַזױ האָבן מיר זיך צוגעװױנט דאָס צו טאָן ,אַלע טאָג און אַלע נאַכט
װען די זון בלײַבט נאָך אין דער הײך אָדער װײניקסטנס האַלט בײַם פֿאַרגײן ,37שליטלען זיך
אױפֿן באַריער פֿרילינגצײַט און זומערצײַט און האַרבסטצײַט; צי ִען די הענט אַרױס פֿון די
קוליקלעך אין אַ נױט – שױן אַ סך צײַט שפּעטער זיך אָנצוּװאַרעמען; יענע טעג װען מיר גרײסן
זיך מיטן אױפֿזידן טײ אין ניט מער װי צװאַנציק מינוט נאָכן אַרױס פֿון געשפּאַן ,יענע טעג װען
מיט האַלטן פֿאַר צו באַזאַכט די װאָס זײ װילן אַרבעטן אָנגעטאָן נאָך אַלץ אין די פֿוטערנע
קוליקלעך.
אָבער איצט טױג דאָס גאָר ניט" .מיר דאַרפֿן גײן אַ ביסל פּאַמעלעכער ",האָט ביל געזאָגט,
און "מיר װעלן זיך בעסער אײַנגעװײנען אין אַרבעטן אינעם פֿינצטערניש ".דעמאָלט ,געדענק
איך ,האָב איך נאָך אַלץ געפּרוּװט טראָגן די שפּאַקולן.
מיר האָבן די נאַכט איבערגענעכטיקט אױפֿן ים־אײַז ,װײַל מיר זײַנען געהאַט געגאַנגען צו
נאָענט צום שלאָס־שטײן; און נאָר אױף מאָרגן נאָך מיטאָג האָבן מיר דערגרײכט און געגעסן
6

די װינטער־נסיעה

אָנבײַסן בײַ הײַזקע־שפּיץ .איך רעד פֿון טאָג און נאַכט ,כאָטש זײ זײַנען אַלץ אײנס ,און
שפּעטער ,װען מיר װערן געװױר ,אַז מיר קענען ניט ענדיקן די אַרבעט אין קײן מעת־לעת ,האָבן
מיר באַשלאָסן װײַטער צו פֿירן פּונקט אַזױ װי ס'איז ניט פֿאַראַן אַזאַ מינהג ,װאָס איז טאַקע דער
אמתער פֿאַל .ס'איז אונדז שױן אײַנגעפֿאַלן ,אַז אין אַזאַ מצבֿ װאָלט דאָס קאָכן זײַן גאָר אַ
שלעכט שטיקל אַרבעט ,און אַז ס'װאָלט ניט סובֿל געװען די געװײנטלעכע אָרדענונג ,װאָס לױט
איר איז אײנער פֿון אונדז דער קוכער אױף אַ גאַנצער װאָך .האָבן מיר ָאפּגערעדט זיך צו בײַטן
בײַם קאָכן טאָג פֿאַר טאָג .פֿאַרן עסנװאַרג האָבן מיר מיטגעבראַכט נאָר פּעמיקאַן מיט ביסקװיטן
און פּוטער; װי אַ געטראַנק האָבן מיר געהאַט טײ ,און פֿאַרן לײגן זיך שלאָפֿן האָבן מיר
געטרונקען הײס װאַסער.
שלעפּנדיק זיך אַװעק פֿון הײַזקע־שפּיץ דעם אָװנט האָבן מיר געבראַכט די שװערע משׂאָות
אױף די צװײ -9פֿוס שליטנס מיט לפֿי־ערכדיקער לײַכטקײט; ס'איז געװען דאָס ערשטע און,
כאָטש מיר האָבן דעמאָלט ניט געװוּסט ,דאָס אײנציקע שטיקל גוט שלעפּן װאָס מיר װעלן האָבן.
גוט שלעפּן בײַ שליטן־װעגסלײַט הײסט גרינג שלעפּן .מיר זײַנען אַװעק אַרום ק ַאפּ־אַרמיטאַזש
און דערנאָך אױף מיזרח .מיר האָבן געװוּסט ,אַז דער באַריער־קאַנט שטײט פֿאַר אונדז און אױך
אַז די צעשפּאַלטונג פֿונעם ים־אײַז האָט געלאָזט זײַן פֿראָנט װי אַ נידעריקע פּערפּענדיקולאַרע
סקאַלע .מיר האָבן געדאַרפֿט געפֿינען דערפֿאַר אַן אָרט װוּ דער שנײ האָט געמאַכט אַ זאַװײ .אָט
דאָס האָבן מיר פּונקט געטראָפֿן און דערצו גאַנץ פּלוצעמדיק זײער אַ שאַרפֿן װינט ,װאָס
שטראָמט ,װי זײַן שטײגער ,באַרג־אַר ָאפּ פֿונעם קאַלטן באַריער אַראָ פּ אױפֿן לפֿי־ערך װאַרעמען
ים־אײַז .די טעמפּעראַטור איז געװען  -47°פֿאַרנהײַט און איך בין געװען טאַקע אַ נאַר ,װאָס
איך האָב אַרױסגענומען די הענט אַרױס פֿון די קוליקלעך כּדי צו שלעפּן אױפֿן שטריק
אַרױפֿצוברענגען די שליטנס .איך האָב זיך אַװעקגעלאָזט פֿונעם באַריער־קאַנט מיט די גאַנצע
צען פֿינגער ָאפּגעפֿרױרענע .זײ זײַנען ניט צו זיך געקומען ביז מיר זײַנען שױן אין געצעלט דעם
אָװנט בײַם עסן ,און אין אַ שעה צװײ זײַנען געװען צװײ אָדער דרײַ גרױסע פּוכירן ,כּמעט אײן
צאָל אין דער לענג ,אױף יעדן פֿינגער .אַ סך טעג האָבן די פּוכירן מיך שטאַרק געפּײַניקט.
מיר האָבן זיך געלאַגערט די נאַכט אפֿשר אַ האַלב מײַל אינעװײניק פֿונעם באַריער־קאַנט.
די טעמפּעראַטור איז געװען  .-56°אונדז איז געװען אַ ביסל שלעכט ,ס'האָט אונדז גוט געפֿרײט
אַרױסצוקריכן פֿון די ציטערנדיקע שלאָף־זעק צו מאָרגנס )29סטן יוני( .מיר זײַנען געקומען
ביסלעכװײַז צום געדאַנק ,שפּעטער באַשטעטיקט ביז גאָר ,אַז די אײנציקע גוטע צײַט אין אַ
מעת־לעת איז פֿרישטיק ,מחמת מיט אַ מעסיק שטיקל מזל מוזן מיר ניט אַרײַנקריכן אין די
שלאָף־זעק פֿון דעמאָלט אױף אַ שעה זיבעצן.
די אימה פֿון די נײַנצן טעג װאָס עס האָט געדױערט דאָס גײן פֿון ק ַאפּ־עװאַנס ביז צו
ק ַאפּ־קראָזיער װאָלט מען געדאַרפֿט איבערלעבן כּדי זי צו דערשאַצן; און װער עס װאָלט דאָס
איבערגעחזרט װאָלט געװען אַ שוטה׃ אוממיגלעך צו באַשרײַבן .די װײַטערע װאָכן זײַנען געװען
מחיהדיק אין פֿאַרגלײַך ,ניט װײַל די צושטאַנדן זײַנען געװען בעסער – זײ זײַנען טאַקע געװען
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גאָר ערגער – נאָר װײַל מיר זײַנען פֿאַרהאַרטעװעט געװאָרן .איך אַלײן האָב דערגרײכט צו אַזאַ
ָאפּקומעניש ,אַז גאָרנישט אַרט מיך ניט ,אַבי איך װאָלט שטאַרבן אָן װײ .מע רעדט פֿון דער
גבֿורה פֿון די גוססים – װאָס װײסן זײ – ס'װאָלט געװען אַזױ גרינג צו שטאַרבן ,אַ דאָזע
מאָרפֿין ,אַ פֿרײַנדלעכע שפּאַרע אינעם אײַז ,און חדװהדיקער שלאָף .די צרה איז װײַטער צו
גײן...
דער חושך איז די פּראָבלעם .איך מײן ,אַז טעמפּעראַטורן װי  -70°װאָלט ניט געװען אַזױ
שלעכט אין העלן טאָג ,אין פֿאַרגלײַך ניט אַזױ שלעכט ,װי מע װאָלט געקענט זען װוּהין מע גײט,
װוּ מע טרעט ,װוּ די שליטן־רימען געפֿינען זיך ,דער קאָכער ,דער פּרימוס ,די שפּײַז; װען מע
װאָלט געקענט זען די אײגענע טריט נאָר װאָס אַרײַנגעטראָטן טיף אינעם װײכן שנײ ,זאָל מען
קענען צוריקקערן צו דעם רעשט משׂא; װען מע װאָלט געקענט זען די צובינדונגען פֿון די
שפּײַז־זעק; װאָלט געקענט זען דעם קאָמפּאַס אָן דאַרפֿן אָנרײַבן דר ַײ ,פֿיר פֿאַרשײדענע
קעסטלעך צו געפֿינען בלױז אײן טרוקן שװעבעלע; װאָלט געקענט זען דאָס זײגערל צי ס'איז
שױן אָנגעקומען די מחיהדיקע רגע אַרױסצוקריכן פֿונעם שלאָפֿזאַק ,אָן נישטערן אינעם שנײ
אַרום און אַרום; װען עס װאָלט ניט געדױערן פֿינף מינוטן צו פֿאַרבינדן די געצעלט־טיר ,און
פֿינף שעה אָנצוהײבן אין דער פֿרי ...
אָבער אין די טעג איז עס קײן מאָל ניט געװען װײניקער װי פֿיר שעה פֿונעם מאָמענט װען
ביל האָט אָנגעזאָגט "שױן צײַט זיך אױפֿצוכ ַאפּן" ביז מיר האָבן זיך אײַנגעשפּאַנט .עס פֿאַרלאַנגט
צװײ מענטשן אײַנצושפּאַנען דעם דריטן ,קױם מיט צרות ,װײַל די קאַנװע איז פֿאַרשטאַרט
געװאָרן און אונדזערע קלײדער אױך פֿאַרשטאַרט אַזױ אַז אָפֿט מאָל האָבן צװײ מענטשן זײ ניט
געקענט אײַנבײגן אין דער נײטיקער פֿאָרעם.
די צרה איז דער שװײס און דער אָטעם .קײן מאָל פֿרי ִער האָב איך ניט געװוּסט װי פֿיל
פֿונעם קערפּער־צואה קומט אַרױס דורך די הױטפּאָרעס .אין די ביטערסטע טעג ,װען מיר האָבן
זיך געדאַרפֿט לאַגערן אײדער מיר האָבן מאַרשירט אפֿשר פֿיר שעה ,כּדי צו הײלן די
געפֿרױרענע פֿיס ,דאַכט זיך ,אַז מיר האָבן טאַקע געשװיצט .און דער גאַנצער שװײס ,אַנשטאָט
דורכגײן דורך די פּאָרעדיקע װאָלענע קלײדער און ביסלעכװײַז זיך אױסטריקענען ,איז
פֿאַרפֿרױרן געװאָרן און זיך אָנגעקליבן .ער איז געבליבן נאָענט צום פֿלײש און געװאָרן אײַז׃
מיר האָבן אַרױסגעטרײסלט אַ סך שנײ און אײַז אַר ָאפּ פֿון די הױזן יעדעס מאָל װאָס מיר בײַטן
איבער דאָס שוכװאַרג ,און מיר האָבן דאָס געקענט טאָן אױך מיט די לײַבלעך אָדער צװישן די
לײַבלעך און די העמדער ,אָבער ,פֿאַרשטײט זיך ,האָבן מיר זיך ניט געקענט אױסטאָן צו אָט דער
מאָס .נאָר װען מיר זײַנען אַרײַן אין די שלאָפֿזעק ,אין אַ מזלדיקער שעה ,זײַנען מיר גענוג
װאַרעם געװאָרן במשך פֿון דער נאַכט ,אַז ס'לאָזט זיך צעגײן דעם אײַז׃ טײל איז געבליבן אין די
קלײדער ,טײל דורכגעגאַנגען אין די פֿעלן פֿון די שלאָפֿזעק ,און בײדע זײַנען באַלד געװאָרן װי
בױגנס פּאַנצער־פּלאַטע.
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װאָס שײך דעם אָטעם – בײַ טאָג האָט דאָס עפּעס ערגערס ניט אָ פּגעטאָן װי באַדעקן די
אונטערשטע טײלן אונדזערע פּנימער מיט אײַז און צולײטן די באַלאַקלאַװעס 38פֿעסט צו די
קעפּ .פֿאַרפֿאַלן צו פּרוּװן אױסטאָן די באַלאַקלאַװע ביז דער פּרימוס האָט געברענט שױן אַ
לאַנגע צײַט ,און דעמאָלט האָט איר געקענט אַרומװאַרפֿן דעם אָטעם װוּ און װי איר װילט .די
צרה האָט זיך אָנגעהױבן אױף אַן אמת נאָר אינעם שלאָפֿזאַק ,װײַל ס'איז געװען גאָר צו קאַלט צו
האַלטן אָפֿן אַ לאָך פֿאַרן אָטעמען .אַ גאַנצע נאַכט פֿרירט דער אָטעם אין די פֿעלן ,און דאָס
אָטעמען װערט אַלץ גיכער און גיכער בעת די לופֿט אין די שלאָפֿזעק װערט אַלץ ברודיקער און
ברודיקער; מע האָט ניט געקענט אָנצינדן אַ שװעבעלע אין די זעק ,ס'לאָזט זיך ניט ברענען!
פֿאַרשטײט זיך ,אַז מיר זײַנען ניט פֿאַראײַזיקט געװאָרן מיט אײן מאָל׃ עס האָט באַדאַרפֿט
עטלעכע טעג אַזעלכע אַקטיװיטעטן אײדער מיר זײַנען אַרײַן אין גרױסע שװעריקײטן אין דעם
ענין .ערשט װען איך בין אַרױס פֿונעם געצעלט אין אײנעם אַן אינדערפֿרי ,מוכן־ומזומן
אײַנצופּאַקן דעם שליטן ,האָב איך פֿאַרשטאַנען די מיגלעכקײטן װאָס קענען קומען .מיר האָבן
געהאַט געגעסן פֿרישטיק ,זיך אַרײַנגעראַנגלט אינעם שוכװאַרג אַרײַן ,און זיך אײַנגעאָרדנט
אינעװײניק אינעם געצעלט ,װאָס איז לפֿי־ערך װאַרעם .נאָר װאָס אַרױס ,האָב איך אױפֿגעהױבן
דעם ק ָאפּ זיך אַרומצוקוקן און געפֿונען ,אַז איך קען אים ניט צוריקרוקן .די קלײדער מײַנע
זײַנען פֿאַרפֿרױרן געװאָרן בעת איך בין דאָ געשטאַנען – אפֿשר פֿופֿצן סעקונדעס .פֿיר שעה
האָב איך געדאַרפֿט שלעפּן מיטן ק ָאפּ אַרױפֿגעשטעקט ,און פֿון דעמאָלט אָן האָבן מיר אַלע אַכט
געלײגט זיך אַר ָאפּצובײגן אין אַ פּאָזיציע װאָס זי זאָל טױגן פֿאַר דעם שלעפּן אײדער מיר װערן
פֿעסט פֿאַרפֿרױרן.
שױן איצט האָבן מיר געכ ַאפּט ,אַז מיר דאַרפֿן איבערדרײען די געװײנטלעכע שליטן־רוטין
און טאָן אַלצדינג פּאַמעלעך ,טראָגן אױף װיפֿל ס'איז מיגלעך די פֿוטערנע קוליקלעך װאָס מע
טראָגט איבער די װאָלענע ,און אַלע מאָל אױפֿהערן אַבי װאָס מיר טוען ,תּיכּף װי מיר האָבן
דערפֿילט ,אַז עפּעס אַ טײל פֿונעם גוף פֿרירט ,ביז די צירקולאַציע קומט װידער צו זיך .פֿון איצט
אָן איז אָפֿט געשען ,אַז אײנער פֿון אונדז לאָזט די אַנדערע גײן װײַטער מיט דער לאַגער־אַרבעט,
בעת ער טופּעט אַרום אינעם שנײ ,שלאָגט זיך מיט די אָרעמס ,אָדער פֿאַרזאָרגט זיך מיט אַבי
װאָס אַן אױפֿגעדעקטן אבֿר .אָבער דאָס אַלץ טױג ניט מיט די פֿיס – דער אײנציקער אופֿן מיט זײ
איז געװען זיך צו לאַגערן און טרינקען אַ ביסל הײס װאַסער אײדער מיר טוען אױס דאָס
שוכװאַרג .אָבער ס'איז געװען שװער צו דערקענען צי די פֿיס פֿרירן צי ניט ,װאָרן אַלץ װאָס
מיר האָבן געקענט װיסן אױף זיכער איז ,אַז זײ האָבן מער ניט קײן חוש אין זיך .װילסאָנס
קענטשאַפֿט װי אַ דאָקטער איז דאָ צו נוץ געקומען׃ אַ סך מאָל האָט ער געדאַרפֿט באַשליסן בײַ
זיך פֿון אונדזערע באַשרײַבונגען פֿון די פֿיס צי זיך צו לאַגערן צי װײַטער צו גײן נאָך אַ שעה .אַ
פֿאַלשע החלטה װאָלט געװען אַ קאַטאַסטראָפֿע ,מחמת אױב אײנער פֿון אונדז װאָלט
פֿאַרקריפּלט געװאָרן װאָלטן מיר אַלע אַר ָאפּגעפֿאַלן אין סכּנת־נפֿשות .מסתּמא װאָלטן מיר אַלע
אומגעקומען.
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דעם 29סטן יוני איז די טעמפּעראַטור געװען  -50°דעם גאַנצן טאָג און אַ מאָל האָט
געבלאָזן אַ װײך װינטל ,װאָס איז נוטה ָאפּצופֿרירן אונדזערע פּנימער און הענט .צוליב דער װאָג
פֿון די צװײ שליטנס און דעם שלעכטן אױבנאױף איז אונדזער גאַנג ניט געװען מער װי אַ
פּאַמעלעך און גאָר שװער ט ָאפּטשען׃ בײַם אָנבײַסן־ ָאפּשטעל זײַנען בײַ װילסאָן געװאָרן
ָאפּגעפֿרױרן די גאַנצע פּיאַטע אױף אײן פֿוס ,און בײַ מיר די צװײ גראָבע פֿוספֿינגער .באַוערס
האָט זיך קײן מאָל ניט מצער געװען מיט ָאפּגעפֿרױרענע פֿיס.
די נאַכט איז געװען זײער קאַלט ,די טעמפּעראַטור אַר ָאפּ ביז  ,-66°און ס'איז געװען -55°
בײַם פֿרישטיק דעם 30סטן יוני .מיר האָבן ניט אײַנמאָנטירט די פּוכענע אונטערשלעק אין די
שלאָפֿזעק ,זײ זאָלן בלײַבן טרוקן אַזױ לאַנג װי מיגלעך .מײַן אײגענער שלאָפֿזאַק איז געװען צו
גרױס פֿאַר מיר ,און בעת דער גאַנצער נסיעה איז ער געװען שװערער צו צעלאָזן װי די צװײ
אַנדערע; פֿון דער אַנדערע זײַט האָט ער קײן מאָל ניט געשפּאָלטן ,װי ס'איז געשען מיט בילס
זאַק.
מיר זײַנען איצט אַרײַנגעקומען אין דער קאַלטער בוכטע װאָס ליגט צװישן דעם
הײַזקע־שפּיץ־האַלבאינדזל און טעראָר־שפּיץ .מע װײסט שױן פֿון די אַלטע אַנטדעקונג 39טעג,
אַז די װינטן פֿונעם באַריער װערן ָאפּגענײגט פֿון דאַנען ,גיסן זיך אַרײַן אין מקמורדאָ־דורכגאָס
הינטער אונדז און אינעם ראָס־ים בײַ ק ַאפּ־קראָזיער אױף פֿאָרנט .צוליב דעם ,װאָס עס פֿעלן דאָ
שטאַרקע װינטן ,װערט דער שנײ־אױבנאױף קײן מאָל ניט אױסגעקערט ,פֿאַרהאַרטעװעט ,און
ָאפּפּאָלירט װי אַנדערש װוּ; ס'איז איצט געװען אַ מאַסע פֿון די האַרטסטע און קלענסטע
שנײ־קריסטאַלן ,װאָס דורך זײ איז דאָס שלעפּן אין קאַלטע טעמפּעראַטורן פּונקט װי שלעפּן
דורך זאַמד .איך האָב גערעדט אַנדערש װוּ פֿון באַריער־אױבנאױפֿן און װי די גרינדזשעלעך
,װען די קעלט איז זײער גרױס ,שמעלצן ניט די קריסטאַל־שפּיצן ,נאָר גײען װײַטער מיטן
קײַקלען זײ אָבער און װידער ,אײנער אױפֿן צװײטן .אָט דאָס איז װאָס מיר האָבן געטראָפֿן אױף
דער דאָזיקער נסיעה ,און אין װײכן שנײ איז דאָס גאָר ערגער .אונדזערע פֿיס האָבן טיף
געזונקען מיט יעדן טריט.
דערפֿאַר ,װען מיר האָבן געפּרוּװט אָנהײבן דעם 30סטן יוני ,האָבן מיר געפֿונען ,אַז מיר
קענען ניט רירן פֿון אָרט די צװײ שליטנס צוזאַמען .גאָרנישט ניט צו טאָן אַחוץ שלעפּן װײַטער
מיט אײן שליטן און דערנאָך צוריקקערן צו שלעפּן דעם צװײטן .אַזױ האָט מען אָפֿט געטאָן אין
טאָגליכט ,װען די אײנציקע סכּנות זײַנען זאַװערוכעס ,װאָס זײ קענען פּלוצעמדיק אױפֿקומען
און פֿאַרשטעלן די שפּורן .הײַנט אין חושך איז געװען מער קאָמפּליצירט .פֿון עלף ביז דרײַ אַ
זײגער בײַ טאָג איז געװען גענוג ליכט צו דערזען די גרױסע לעכער געמאַכט פֿון די פֿיס ,האָבן
מיר װײַטער געשלעפּט אײן שליטן ,זיך געט ָאפּטשעט צוריק אין די אײגענע טריט ,און נאָך אַ
מאָל מיטן צװײטן .באַוערס פֿלעגט בינדן און אױפֿבינדן אונדזערע געשפּאַנען ,װען מיר בײַטן די
שליטנס .פֿאַרשטײט זיך ,אַז מיט אַזאַ אַריבערטראָג־אַרבעט גײען מיר דרײַ מײַלן אין גאַנצן פֿאַר
יעדן מײַל פֿאָרױס ,און אַפֿילו מיט נאָר אײן שליטן איז דאָס שלעפּן זײער שװער .בײַם אָנבײַסן
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איז די טעמפּעראַטור געװען  .-61°דערנאָך איז אַװעק דאָס שטיקל אומקלאָרע בין־השמשות,
האָבן מיר געטראָגן אַ נאַקעט ליכט בײַם צוריקקער נאָך דעם צװײטן שליטן .עס איז געװען די
משונהדיקסטע פּראָצעסיע אױף דער װעלט ,דרײַ געפֿרױרענע מענטשן אין אַ קלײנער קאַלוזשע
ליכט .געװײנטלעך האָבן מיר זיך געקערעװעט בײַ יופּיטער ,און עד־היום קען איך אים ניט
באַמערקן אָן דעם ,װאָס איך דערמאָן זיך אין זײַן פֿרײַנדשאַפֿט פֿון יענע טעג.
מיר זײַנען געװען זײער שטיל ,עס איז ניט געװען גרינג צו רעדן; אָבער פֿאָרן מיט שליטנס
איז תּמיד אַ שטילער ענין .איך דערמאָן זיך אין אַ לאַנגן שמועס ,װאָס האָט זיך איצט אָנגעהױבן
װעגן קעלטן – צי איז אָט דער הײַנטיקער מצבֿ דער געװײנטלעכער צי אַ קעלט? – װאָס הײסט
אַ קעלט? דער שמועס האָט געדױערט אפֿשר אַ װאָך .טו אַלצדינג פּאַװאָליע ,תּמיד פּאַװאָליע,
אָט דאָס איז געװען דער תּוך פֿון װילסאָנס פֿירערשאַפֿט; און אַלע װײַלע קומט די פֿראַגע ,זאָלן
מיר װײַטער גײן? און דער ענטפֿער ,יאָ " .איך מײן ,אַז מיר װעלן אױסהאַלטן כּל־זמן מיר האָבן
נאָך ַאפּעטיטן ",האָט ביל געזאָגט .אַלע מאָל געדולדיק ,מיט רשות אױף זיך אַלײן ,באַרוט ,איז
ער ,לױט מיר ,דער אײנציקער אױף דער װעלט ,װאָס האָט געקענט פֿירן אָט די נסיעה.
דעם טאָג האָבן מיר געמאַכט ¼ 3מײַלן ,װאָס האָט געפֿאָדערט  10מײַלן גײן .די
טעמפּעראַטור איז געװען  -66°װען מיר האָבן זיך געלאַגערט ,זײַנען מיר שױן זײער שלעכט
פֿאַראײַזיקט .דאָס איז די לעצטע נאַכט װען איך בין געלעגן )איך האָב געהאַט געשריבן
געשלאָפֿן( אין מײַן גרױסן רעניפֿער־שלאָפֿזאַק אָן דעם פּוכענעם אונטערשלאַק װאָס מיר אַלע
דרײַ האָבן מיטגעבראַכט .מיר איז דאָס געװען זײער אַ שלעכטע נאַכט׃ אַ רײ ציטער־אָנפֿאַלן,
װאָס איך האָב זײ גאָר ניט געקענט ָאפּשטעלן ,און װאָס האָבן מיר דעם גוף אין רשות גענומען אַ
סך מינוטן לאַנג ,ביז איך האָב געמײנט אַז ס'װעט צעברעכן דעם רוקן ,אַזױ שטאַרק איז געװען
די שפּאַנונג .מע רעדט פֿון קל ַאפּן אַ צאָן אָן אַ צאָן אָבער װען דער קערפּער קל ַאפּט אױף זיך
אַלײן קענט איר זאָגן אַז איר זײַט ערשט קאַלט געװאָרן .איך קען דאָס פֿאַרגלײַכן נאָר מיט אַ
פֿאַל פֿון טעטאַנוס װאָס איך האָב ,צום באַדױערן ,אַ מאָל געזען .אײנער פֿון די גראָבע
פֿוס־פֿינגער איז ָאפּגעפֿרױרן געװאָרן ,אָבער איך האָב ניט געװוּסט אױף װיפֿל צײַט .ס'איז
געװען נישקשהדיק באַקװעם פֿאַר װילסאָן אין זײַן קלענערן שלאָפֿזאַק ,און באַוערס האָט
שטאַרק געשנאָרכצט .די מינימאַלע טעמפּעראַטור יענע נאַכטָ ,אפּגעמאָסטן אונטער אַ שליטן ,איז
געװען ָ ;-69°אפּגעמאָסטן פֿון אױבן אױפֿן שליטן איז געװען  .-75°אָט איז דאָס  107גראַד פֿון
פֿראָסט.
מיר האָבן דורכגעפֿירט די זעלביקע אַריבערטראָג־אַרבעט דעם 1טן יולי ,אָבער דאָס
שלעפּן איז אונדז נאָך שװערער געװאָרן ,האָבן מיר נאָר קױם מיט צרות געקענט רירן פֿון אָרט
אײן אײנציקן שליטן .פֿון איצט אָן האָבן איך און װילסאָן און ,נאָך מער באַוערס ,איבערגעלעבט
אַ טשיקאַװע ָאפּטיש־ ָאפּדוכטעניש ,אַז מיר קערן צוריק אין די טריט צו קריגן דעם צװײטן
שליטן .װי איך האָב דערמאָנט ,האָבן מיר געפֿונען דעם װעג דורכן שײַן פֿון אַ ליכט און ס'איז
געװען נײטיק צוריקצוגײן אין די זעלביקע טריט .אָט די לעכער האָבן אױסגעזען בײַ אונדזערע
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אױסגעמאַטערטע מוחות ניט װי פֿאַרטיפֿונגען נאָר װי דערהײבונגען – קױפּעלעך ,װאָס איבער
זײ האָבן מיר געדאַרפֿט איבערטרעטן ,אױפֿהײבנדיק די פֿיס אָנגעװײטיקט און אָנשטרענגענדיק.
האָבן מיר זיך אַ מאָל געכ ַאפּט ,געזאָגט ,אַז מיר זײַנען נאַראָנים ,און אױף אַ װײַלע זיך
געצװוּנגען דורכצוגײן גראָד דורך די ָאפּדוכטיקע קױפּעלעך .ס'איז אונדז אָבער ניט געדײַי ִק
געלונגען ,און מיט דער צײַט איז אונדז קלאָר געװאָרן ,אַז מיר דאַרפֿן אױסהאַלטן די דאָזיקע
װילדקײט ,האָבן מיר ניט געקענט אַנדערש טאָן .אַװדאי האָט דאָס אונדז נאָך מער אױסגעשעפּט.
אין די טעג זײַנען די פּוכירן אױף די פֿינגער געװען זײער װײטיקדיק .שױן לאַנג אײדער די
הענט זײַנען ָאפּגעפֿרױרן געװאָרן ,אָדער אַפֿילו ניט מער װי קאַלט ,װאָס איז ,פֿאַרשטײט זיך,
דער געװײנטלעכער מצ ֿב ,איז פֿאַרפֿרױרן געװאָרן דער סערום אינעװײניק אין די גרױסע
פּוכירן ,װאָס באַדעקן אומעטום די פֿינגער ,מיט נאָר אַ קלײן שטיקל הױט צעשײדנדיק אײנעם
פֿון צװײטן .דאָס באַגײן זיך מיט די קאָך־כּלים אָדער די שפּײַזזעק איז געװען יסורים; דאָס
אָנצינדן דעם פּרימוס איז נאָך ערגער געװען; װען ס'איז לסוף געקומען אַ טאָג װען איך האָב
געקענט אַ שטאָך טאָן בײַ זעקס ,זיבן פֿון די פּוכירן נאָך דער װעטשערע ,אַרױסלאָזן דעם
סערום ,איז מיר גאָר בעסער געװאָרן .אַלע נאַכט דערנאָך האָב איך אַזױ געטאָן מיט די אַנדערע
װאָס זײַנען צײַטיק ,ביז זײ זײַנען אַלע ביסלעכװײַז פֿאַרשװוּנדן געװאָרן .אַ מאָל איז געװען
שװער זיך אײַנהאַלטן פֿון רעװען.
איך האָב יאָ געװאָלט רעװען אַ סך מאָל אַלע שעה פֿון די טעג און נעכט ,האָב איך אָבער
אױסגעטראַכט אַ פֿאָרמל ,װאָס איך חזר איבער כּסדר פֿאַר זיך אַלײן .בפֿרט ,געדענק איך ,איז
דאָס געקומען צו ניץ װען ,בײַם סוף מאַרש ,די פֿיס ָאפּגעפֿרױרן ,דאָס האַרצקל ַאפּן פּאַמעלעך ,די
לעבעדיקײט גאָר פֿאַרנידעריקט ,דער קערפּער פֿאַרגליװערט געװאָרן פֿון קעלט ,פֿלעג איך כ ַאפּן
דעם רידל און האַלטן אין אײן אָנקױפּן שנײ אױף די געצעלט־זױמען בעת דער קוכער
אינעװײניק פּרוּװט אָנצינדן דעם פּרימוס" .דו האָסט עס בײַם האַלדז – האַלט אױס – האַלט אױס
– דו האָסט עס בײַם האַלדז" 40איז געװען דער רעפֿרען ,און איך האָב געװאָלט אַרױסצי ִען
יעדעס קלײן שטיקל מוטיקונג װאָס דאָס דערלאַנגט; אין די צײַטן פֿלעג איך דאָס איבערחזרן
"האַלט אױס – האַלט אױס – האַלט אױס – האַלט אױס" און דערנאָך "דו האָסט עס בײַם
האַלדז ".אַ פֿאַרגעניגן זומערצײַט בײַ שליטן־נסיעות איז ,אַז מע קען לאָזן דעם מוח װאַנדערן
אומעטום אױף װאָכן און װאָכן .אָטס 41פֿלעגט פּלאַנירן פּראָװיאַנט פֿאַר זײַן קלײנעם יאַכט
)ס'איז פֿאַראַן אַ מין געזײַערטער הערינג ,װאָס ער האָט געװאָלט(; איך האָב אױסגעטראַכט דאָס
קאָמפּאַקטסטע זיך דרײענדיקע ביכערשענקל ,װאָס זאָל האַלטן ניט קײן ביכער ,נאָר פּעמיקאַן
און שאָקאָלאַד און ביסקװיט און קאַקאַאָ און צוקער ,מיט אַ קאָכער אױבן ,שטענדיק צוגעגרײט
צו שטילן דעם הונגער װען איך בין נאָך אַ מאָל אין דער הײם; אױך זײַנען מיר אַרײַן אין
רעסטאָראַנען און טעאַטערס און אױף שנײהון־זומפּן ,געטראַכט װעגן אַ שײן מײדל ,אָדער
מײדלעך ,און  ...אָבער איצט איז דאָס אַלץ געװען אוממיגלעך .די צושטאַנדן אַרום האָבן זיך
געװאָרפֿן אױף אונדז אָן שום אױפֿהער; עס איז ניט געװען מיגלעך צו טראַכטן װעגן עפּעס
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אַנדערש .גאָר ניט קײן ָאפּאָטעם .דאָס בעסטע ,האָב איך געפֿונען ,איז געװען זיך ניט דערלאָזן
טראַכטן װעגן דעם עבֿר אָדער דעם עתיד – צו לעבן נאָר צוליב דער אַרבעט אױף דער רגע ,זיך
צו צװינגען טראַכטן נאָר װי דאָס צו טאָן מיט דער גרעסטער בריהשאַפֿט .לאָזט זיך אָ מאָל
פֿאָרשטעלן ...
דעם טאָג )דעם 1טן יולי( האָט אונדז אױך געפּלאָגט אַ פּאַסקודנע װינטל ,װאָס בלאָזט
פּונקט אין די פּנימער אַרײַן .די טעמפּעראַטור איז געװען  ,-66°און אין אַזאַ קעלט װערט די
װירקונג פֿון אַפֿילו דעם לײַכטסטן װינטל גאָר פֿאַרפֿאַלבנדיק ,פֿאַרפֿרירט תּיכּף אַבי װאָס
אױפֿגעדעקט שטיקל פֿלײש .אָבער מיר האָבן אַלע צוגעפּאַסט שטיקלעך װינט־באַװאָרנט צײַג,
אונטערגעשלאָגן מיט פּעלץ ,װאָס מיר האָבן פֿרי ִער געהאַט צוגעגרײט אין דער הײַזקע ,איבער
די באַלאַקלאַװעס פֿאַר די נעזער ,איז דאָס אונדז געװען דער גרעסטער קאָמפֿאָרט .דאָס אַלץ
האָט פֿאָרמירט אַנדערע ערטער ,װאָס אױף זײ פֿרירט די אָטעם ,און די אונטערשטע טײלן פֿון
אונדזערע פּנימער זײַנען שױן באַלד באַדעקט געװאָרן מיט סאָלידע בױגנס אײַז ,װאָס דאָס אַלײן
װערט אַ װײַטערדיק שיצמיטל .דאָס איז געװען דער געװײנטלעכער און ניט קײן אומבאַקװעמער
מצבֿ אױף דער נסיעה; די האָר אױף די פּנימער האָבן געהאַלטן דעם אײַז אַװעק פֿון דער הױט,
און פֿאַר מיר אַלײן איז דאָס בעסער װי אָן דעם אײַז ,ביז איך װיל אױסטאָן די באַלאַקלאַװע כּדי
צו טרינקען דעם הוש .42מיר האָבן געמאַכט נאָר ¼ 2מײַלן ,האָט דאָס געדױערט אַכט שעה.
ס'האָט געבלאָזן מיט כּוח־ 433די נאַכט ,מיט אַ טעמפּעראַטור פֿון  -65.2°און אױך עטלעכע
זאַװײען .טאַקע שלעכט אָבער צום גליק האָט זיך דער װינט פֿאַרשטילט ביז צו אַ לײַכט
װינטעלע אײדער מיר זײַנען צוגעגרײט צו גײן אױף צו מאָרגנס )דעם 2טן יולי( .די
טעמפּעראַטור איז דעמאָלט געװען  -60°און געבליבן אַזױ דעם גאַנצן טאָג ,געװאָרן קעלטער
ערשט אין אָװנט .פֿיר אַ זײגער נאָך מיטאָג האָבן מיר באַטראַכט אַ װאַנט פֿון טומאַן זיך
פֿאָרמירנדיק איבערן האַלבאינדזל אױף לינקס און באַמערקט אין דער זעלבער רגע ,אַז די
פֿאַרפֿרױרענע קוליקלעך האָבן זיך געלאָזט ָאפּגײן אױף די הענט ,און די קאָנטורן פֿון דער יבשה,
װאָס באַװײַזן זיך אין דער שטערנליכט ,זײַנען אומקלאָר געװאָרן .מיר האָבן געמאַכט ½ 2מײַלן
מיט דער געװײנטלעכער אַריבערטראָג־אַרבעט ,זיך געלאַגערט  8אַ זײגער אין אָװנט מיט אַ
טעמפּעראַטור פֿון  .-65°ס'איז באמת געװען אַ שרעקלעכער מאַרש ,און טײלן פֿון בײדע פֿיס
מײַנע זײַנען פֿאַרפֿרױרן געװאָרן בײַם אָנבײַסן .נאָך װעטשערע האָב איך געשטאָכן זעקס אָדער
זיבן פֿון די ערגסטע פּוכירן ,איז די פֿאַרלײַכטערונג געװען אַ גרױסע.
איך האָב זיך באַגעגנט מיט מענטשן װאָס זײ זײַנען מיר קאָמיש ,װען זײ זאָגןָ " ,א ,מיר
האָבן געהאַט טעמפּעראַטורן פֿון מינוס פֿופֿציק אין קאַנאַדע; דאָס האָט מיך ניט געאַרט ",אָדער
"אַ מאָל איז געװען בײַ מיר מינוס זעכציק אָדער קעלטער אין סיביר ".און דעמאָלט װערט מען
געװױר ,אַז זײ האָבן געהאַט פֿײַנע טרוקענע קלײדער ,זיך אױסגעשלאָפֿן אין אַ גוט
אױסגעלופֿטערטן בעט ,און נאָר געשליאָנדערט אַרױס אױף אַ פּאָר מינוטן פֿון אַ גוט
געװאַרעמטער כאַטע אָדער אַן איבערגעהיצטער באַן .און זײ קוקן צוריק דערױף װי אױף אַן
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אַװאַנטורע פֿאַר די זכרונות .נו ,גוט! פֿאַרשטײט זיך ,אַז אַזאַ איבערלעבונג פֿון קעלט קען מען
נאָר פֿאַרגלײַכן מיטן עסן אַ װאַניל־אײַזקרעם מיט הײסן שאָקאָלאַדן סיר ָאפּ נאָך אַ גוטן װאַרמעס
אין קלאַרידזשעס .44נאָר אין אונדזער איצטיקן מצבֿ האָבן מיר אָנגעהױבן צו האַלטן די מינוס
פֿופֿציקע פֿאַר אַ זעלטענעם לוקסוס.
דעם אָװנט האָבן מיר דאָס ערשטע מאָל אַװעקגעװאָרפֿן דאָס נאַקעטע ליכט צוליב דער
אױפֿגײענדיקער לבֿנה .מיר האָבן זיך געהאַט אַרױסגעלאָזט פֿאַר דער לבֿנה בכּיװן ,אָבער װי מיר
װעלן זען האָט זי אונדז געגעבן װײניק װאָס ליכט .פֿונדעסטװעגן זײַנען מיר אײן מאָל קױם
ניצול געװאָרן פֿון אַ מיתה־משונה צוליב איר.
דאָס איז געװען אַ ביסל שפּעטער ,װען מיר זײַנען געקומען אין מיטן אײַז־שפּאַרעס ,מיט
באַרג טעראָר 45איבער אונדז ,אומזעי ִק ,ערגעץ װוּ אױף לינקס ,און דער באַריער־דריק 46אױף
רעכטס .מיר זײַנען רעכט פֿאַרבלאָנדזשעט געװאָרן אין דעם פֿינצטערניש ,נאָר געװוּסט ,אַז מיר
גײען באַרג־אַר ָאפּ ,דער שליטן כ ַאפּט אונדז שי ִער ניט בײַ די פּיאַטעס .ניט קײן ליכט דעם גאַנצן
טאָג ,די לבֿנה גאַנץ פֿאַרװאָלקנט ,האָבן מיר זי ניט געזען זינט נעכטן .פּלוצעם האָט אַ קלײן
שטיקל אױסגעלײַטערטער הימל געדרײפֿט ,אַזױ צו זאָגן ,פֿאַר איר פּנים .האָט זי אונדז באַװיזן
נאָר דרײַ שפּאַנען פֿאָרױס אַ גרױסע שפּאַרע מיט נאָר אַ גלאַנצנדיקער אײַזיקער דעק ,קױם
דיקער װי גלאָז .מיר אַלע װאָלטן אַר ָאפּגעפֿאַלן אין איר ,דער שליטן דװקא אַר ָאפּגעקומען נאָך
אונדז .דערנאָך האָב איך געמײנט ,אַז ס'קען זײַן ,אַז מיר װעלן דאָס דורכהאַלטן׃ גאָט קען ניט
זײַן אַזױ אַכזריותדיק אונדז צו ראַטעװען נאָר צו פֿאַרלענגערן די יסורים.
נאָר איצט האָבן מיר זיך ניט געדאַרפֿט דאגהן װעגן שפּאַרעס ,װײַל מיר זײַנען נאָך ניט
דערגאַנגען ביז דעם מהלך װוּ דער באַװעגנדיקער באַריער ,מיטן װאָג פֿון שױן הונדערטע מײַלן
אײַז הינטער זיך ,שטױסט אַנטקעגן די שיפּועים פֿון באַרג טעראָר ,אַלײן אפֿשר עלף טױזנט פֿוס
אין דער הײך .איצט האָבן מיר אַר ָאפּגעטראָטן איבער די קנעכלעך אין דער מאַסע װײכן
זאַמדיקן שנײ ,װאָס באַדעקט אָט דעם געגנט אָן װינט .ס'האָט זיך געדאַכט ,אַז ס'איז גאָר ניט
קײן דנ ָא ,און מחמת דער שנײ איז געװען אַזױ קאַלט װי די לופֿט ,זײַנען די פֿיס מיט די גופֿים
אױך געװאָרן אַלץ קעלטער און קעלטער װאָס װײַטער מיר מאַרשירן; געװײנטלעך בײַם
שליטן־שלעפּן הײבט מען אָן זיך דערװאַרעמען נאָך אַ פֿערטל שעה שלעפּן; דאָ איז געװען
פֿאַרקערט .עד־היום פֿלעג איך בריקען אומװיסיק מיט די פֿינגער אױפֿן רעכטן פֿוס די פּיאַטע
פֿונעם לינקן ,אַ מידה װאָס איך האָב געקראָגן אױף דער דאָזיקער נסיעה ,טאָן אַזױ בײַ יעדן
ָאפּשטעל .אָבער נײן ,ניט אַלע מאָל .װײַל ס'איז געװען אײן ָאפּשטעל װען מיר האָבן זיך בלױז
אַװעקגעלײגט אױף די רוקנס און געגאַפֿט אױפֿן הימל ,װוּ ,לױט די אַנדערע ,ברענט דאָס
שענסטע דרום־ליכט װאָס זײ האָבן װענס געזען .איך האָב עס ניט געקענט זען ,װײַל איך בין
אַזױ קורצזעי ִק און האָב ניט געקענט טראָגן די ברילן צוליב דער קעלט .דאָס דרום־ליכט איז
געװען שטענדיק פֿאַר אונדז בעת מיר גײען אױף מיזרח ,שענער װי געזען אױף פֿרי ִערדיקע
עקספּעדיציעס װינטערצײַט אין מקמורדאַ־דורכגאָס ,װוּ ערעבוס האָט געקערט פֿאַרשטעלן די
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גלאַנציקסטע אױסשטעלן .איצט איז ס'רובֿ הימל געװען באַדעקט מיט צעװיגטע ,פֿאָכענדיקע
פֿירהאַנגען ,װאָס קומען צונױף אין אַ גרױסן געדרײ אױבן׃ ציטרין־געל ,גרין ,און אָראַנזש.
דער מינימום די נאַכט איז געװען  -65°און במשך פֿונעם 3טן יולי איז דאָס געבליבן צװישן
 -52°און  .-58°מיר זײַנען פֿאָרױס נאָר ½ 2מײַלן און איך האָב בײַ זיך שױן באַשלאָסן,
שטילערהײט ,אַז מיר האַלטן גאָר שמאָל צו דערגרײכן די פּענגװינען .איך בין זיכער ,אַז די
נעכט איז געװען גאָר שלעכט ביל ,כאָטש דאָס איז נאָר אַ רושם ,ניט מער ,װײַל ער האָט קײן
מאָל ניט אַזױ גערעדט .אונדז איז געװען קלאָר ,אַז מיר שלאָפֿן טאַקע ,מחמת אײנער האָט
געהערט װי אַ צװײטער כר ָאפּעט ,און אױך פֿלעגן מיר חלומען ,אױך מיט קאָשמאַרן; אָבער מיר
האָבן דאָס קױם באַמערקט ,און איצט האָבן מיר אָנגעהױבן כ ַאפּן אַ דרימל בײַ יעדן ָאפּשטעל.
די שלאָפֿזעק זײַנען געװאָרן גאָר שלעכט שױן ,און עס האָט איצט געדױערט אַ סך צײַט צו
צעלאָזן דעם װעג אין זאַק אַרײַן בײַ נאַכט .ביל האָט אױסגעלײגט זײַן זאַק אין דער מיט,
באַוערס אױף רעכטס פֿון אים און איך אױף לינקס .אַלע מאָל איז ער צוגעשטאַנען צו מיר אַז
איך זאָל אָנהײבן אַרײַנשטופּן די פֿיס אינעם זאַק מײנעם פֿאַר אים; מיר האָבן זיך גיך געקילט
נאָך דער הײסער װעטשערע ,איז דאָס זײער מוסר־נפֿשדיק פֿון אים .דערנאָך קומען זיבן
ציטערנדיקע שעהען ,בײַם אױפֿכ ַאפּן זיך אין דער פֿרי איז די ערשטע זאַך אָנצושט ָאפּן אונדזערע
פּערזענלעכע כּלים אין די מײַלער פֿון די זאַק ,אײדער זײ קענען פֿרירן; דאָס האָט געמאַכט אַ
פֿאַרשטעקל װאָס װעט האַלטן אָפֿן אַ לאָך ,װאָס אין אים קענען מיר אָנהײבן אַרײַנצושטופּן אין
אָװנט.
מיר האָבן זיך גוט געקאָרטשעט אין אױסטערלישע קנעפּלעך בײַם פּרוּװן אײַנרעדן די
אבֿרים אין די שלאָפֿזעק אַרײַן ,דעריבער געליטן געפֿערלעך פֿון קראַמפּן .מיר האָבן געװאַרט,
זיך מאַסירט ,אָבער װי נאָר מיר האָבן געפּרוּװט זיך באַװעגן נאָך אַ מאָל ,איז דאָס אַר ָאפּ און אַ
כ ַאפּ געטאָן די פֿיס װי אַן אורװאַנט .אױך האָבן מיר ,באַוערס בפֿרט ,געליטן פֿון בױכקאָרטשעס.
מיר האָבן געלאָזט ברענען דעם פּרימוס איצט נאָך װעטשערע אױף אַ װײַלע – ס'איז געװען די
אײנציקע זאַך װאָס גיט אונדז כּוח – און באַלד װי דער װאָס האַלט דעם פּרימוס איז געכ ַאפּט
מיט קאָרטשעס האָבן מיר אױף גיך גענומען פֿון אים דעם קאָכער ,ביז די ספּאַזמע איז פֿאַרב ַײ.
ס'איז אָפֿט מאָל געװען שױדערלעך צו באַטראַכטן בירדיס קאָרטשעס; בײַ אים איז געװען גאָר
ערגער װי בײַ ביל אָדער מיר .איך האָב אָפֿט געליטן פֿון ברענעניש ,ספּעציעל בײַ נאַכט אינעם
זאַק; מיר פֿלעגן עסן אַ גרױסן מאָס פֿעטס ,איז דאָס מסתּמא די סיבה .װי אַ נאַר האָב איך
גאָרנישט ניט געזאָגט װעגן דעם אַ לאַנגע װײַלע .שפּעטער ,װען ביל האָט זיך דערװוּסט ,האָט
ער אַלץ צו רעכטס געמאַכט מיטן מעדיצינישן שײדל.
בירדי האָט אָנגעצונדן דאָס ליכט אַלע אינדערפֿרי – אַזױ גערופֿן – װאָס איז אַ גיבורישער
עסק .די שװעבעלעך װערן פֿײַכט אַז מע קוקט נאָר אױף זײ .טײלװײַז ,נעם איך אָן ,איז דאָס
װײַל מע ברענגט זײ אַרײַן פֿון דרױסן אינעם לפֿי־ערך װאַרעמען געצעלט; טײלװײַז דורך דעם,
װאָס מע שטעקט די קעסטלעך אַװעק אין די קלײדער־קעשענעס .אָפֿט מאָל מוז מען פּרוּװן פֿיר
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אָדער פֿינף קעסטלעך אײדער אַ שװעבעלע רײַבט זיך אָן .די טעמפּעראַטור פֿון די קעסטלעך און
שװעבעלעך איז געװען אפֿשר אַ הונדערט גראַד פֿראָסט ,און דער קלענסטער אָנריר פֿונעם
מעטאַל אױפֿן נאַקעטן פֿלײש ברענגט אַן אײַנפֿריר .אױב מע טראָגט קוליקלעך ,קען מען קױם
קריגן אַבי װאָס אַ געפֿיל – בפֿרט װײַל די פֿינגערשפּיצן זײַנען שױן זײער פֿאַרהאַרטעװעט.
אָנצוצינדן דאָס ערשטע ליכט אין דער פֿרי איז געװען אַ ברוטאַל קאַלטער עסק ,נאָך ערגער
געמאַכט ,אַז מע מוז זײַן זיכער ,אַז ס'איז סוף־כּל־סוף געקומען די צײַט זיך אױפֿצוכ ַאפּן .ביל
האָט פֿעסט געהאַלטן ,אַז מיר דאַרפֿן בלײַבן אין די זעק זיבן שעה אַ נאַכט.
אין דער ציװיליזאַציע נעמט מען אָן אַן אַנדערן לױט יענעמס אײגענער ָאפּשאַצונג ,װײַל עס
זײַנען דאָ אַזױ פֿיל אופֿנים זיך צו באַהאַלטן ,און אַזױ װײניק צײַט ,אפֿשר אַפֿילו זײער װײניק
פֿאַרשטאַנד .גאָר פֿאַרקערט אױף דרום .אָט די צװײ מענטשן האָבן דורכגעמאַכט די
װינטער־נסיעה און געלעבט; שפּעטער האָבן זײ דורכגעמאַכט די פּאָלוס־נסיעה און געשטאָרבן.
זײ זײַנען געװען גאָלד ,גאָלע ,גלאַנציק ,רײן .עס פֿעלן מיר די װערטער אַרױסצוזאָגן װי גוט איז
געװען זײער חבֿרשאַפֿט.
דורך די אַלע טעג און די קומענדיקע ,די ערגסטע ,מײן איך ,אין זײער פֿינצטערער
שטרענגקײט ,װאָס מע האָט אַ מאָל איבערגעלעבט און געבליבן לעבן ,איז קײן אײנציק בײז
אָדער כ ַאפּיק װאָרט ניט אַרױס פֿון זײערע מײַלער .שפּעטער ,װען מיר זײַנען זיכער ,אַזױ זיכער
װי מיגלעך ,אַז מיר װעלן שטאַרבן ,זײַנען זײ געװען מונטערע ,און װי װײַט איך קען דערקענען,
זײַנען זײערע לידער און פֿרײלעכע װערטער גאָר ניט כּלומרשטיק .אױך זײַנען זײ קײן מאָל ניט
געװען צעטומלט ,כאָטש תּמיד אַזױ גיך װי מיגלעך אין נױטפֿאַלן .עס איז אַ שאָד ,װאָס אָפֿט מאָל
גײען אױס אַזעלכע מענטשן פֿרי ִער ,בעת אַנדערע ,װײניקער װערט ,בלײַבן.
עס זײַנען פֿאַראַן אַזעלכע מחברים ,װאָס שרײַבן װעגן פּאָלאַר־עקספּעדיציעס גלײַך װי די
גאַנצע זאַך קומט אָן גאָר גרינג .זײ זײַנען זיך סומך ,דאַכט זיך מיר ,אױף אַן עולם ,װאָס װעט
זאָגן" ,אַזאַ גוטער־ברודער איז ער! מיר װײסן שױן פֿון די גרױלן װאָס ער האָט אױסגעהאַלטן,
אָבער זעט נאָר די קלײניקײטן װאָס ער מאַכט פֿון די אַלע שװעריקײטן און ָאפּקומענישן".
אַנדערע האָבן דאָס געמאַכט גאַנץ פֿאַרקערט .איך װײס ניט צי ס'איז נוציק פּרוּװן מאַכן אַ גרױסן
רושם אױף אַן אומװיסנדיקן לײענער צו באַשרײַבן אַ קעלט פֿון  -18°װי פֿופֿציק גראַד פֿראָסט.
איך װיל טאָן ניט דאָס ניט יענץ .איך מאַך ניט קײן אָנשטעל ,אַז דאָס איז געװען עפּעס אַנדערש
פֿון אַ גרױלעכער נסיעה ,נישקשה געמאַכט ,אַפֿילו אײַנגענעם ,צו געדענקען דורך די מעלות פֿון
די צװײ באַלײטערס מײַנע ,װאָס זײַנען אױף יענער װעלט .אין דער זעלבער רגע װיל איך דאָס
אַלץ באַשרײַבן װי מער אימהדיק װי ס'איז אַזש געװען; דער לײענער דאַרף ניט האָבן קײן
מורא ,אַז איך טרײַב איבער.
אין משך פֿון דער נאַכט פֿון 3טן יולי איז די טעמפּעראַטור אַר ָאפּ ביז  ,-65°נאָר אין דער
פֿרי האָבן מיר אױפֿגעװאַכט )מיר האָבן זיך באמת אױפֿגעכ ַאפּט אָט דעם אינדערפֿרי( מיט
גרױסער פֿאַרלײַכטערונג .איז די טעמפּעראַטור געװען נאָר  -27°מיט אַ װינט פֿון אפֿשר פֿופֿצן
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מײַל אַ שעה און כּסדרדיק פֿאַלנדיקן שנײ .ס'האָט געדױערט נאָר עטלעכע שעה און מיר האָבן
געװוּסט ,אַז ס'מוז בלאָזן אַ גװאַלדיקע זאַװערוכע מחוץ דעם אָנװינטיקן געגנט װוּ מיר ליגן,
אָבער עס האָט אונדז געגעבן צײַט צו שלאָפֿן ,זיך ָאפּרוען ,װערן דורך און דורך צעגאַנגען ,און
נאַס ,און װאַרעם ,אינעװײניק אין די שלאָפֿזעק .בײַ מיר על־כּל־פּנים איז די עפּעס אַ זאַװערוכע
געװען גאָר פֿאַרלײַכטערונג ,כאָטש מיר אַלע האָבן געװוּסט ,אַז דאָס געצײַג װעט זײַן װאָס אַ
מאָל ערגער װען די קעלט קערט זיך צוריק .גאַנץ אוממיגלעך װײַטער צו גײן .במשך פֿון דעם
טאָג איז די טעמפּעראַטור אַר ָאפּגעפֿאַלן ביז  ,-44°אױף מאָרגן בײַ נאַכט ביז .-54°
דער װײכער נײַ געפֿאַלענער שנײ האָט געמאַכט דעם אױבנאױף אױף מאָרגן )דעם 5טן
יולי( כּמעט אוממיגלעך .מיר האָבן איבערגעטראָגן ,װי געװײנטלעך ,און געשלעפּט אַכט שעה,
אָבער מיר זײַנען פֿאָרױס נאָר ½ 1מײַלן .די טעמפּעראַטור איז געװען צװישן  -55°און ,-61°
און עס איז געװען אױף אַ װײַלע אַ היפּש װינטל ,מיט אַ פּאַראַליזירנדיקער װירקונג .ס'איז
געװען אַרום דער לבֿנה אַ גרױסער ליכטקרײַז ,מיט אַ װערטיקאַלן שטראַל און פֿאַלשע לבֿנות.47
מיר האָבן געהאָפֿט ,אַז מיר הײבן זיך אַרױף אױף דעם לאַנגן שנײ־ק ַאפּ װאָס באַצײכנט דעם
אָנהײב פֿון באַרג טעראָר .די נאַכט איז די טעמפּעראַטור געװען  ;-75°בײַם פֿרישטיק;-70° ,
מיטאָגצײַט ,כּמעט  .-77°דער דאָזיקער טאָג לעבט נאָך אין זכּרון װי דער טאָג װען איך האָב זיך
דערװוּסט ,אַז דאָס שלאָגן רעקאָרדן טױג אױף כּפּרות .דער טערמאָמעטער ,װאָס באַוערס האָט
מיט אים אַ מאַך געטאָן נאָכן אָנבײַסן  5:51נאָך מיטאָג ,האָט באַװיזן  ,-77.5°װאָס איז ½109
גראַד פֿראָסט ,און װאָס איז ,דאַכט זיך מיר ,אַזױ קאַלט װי מע װאָלט געװאָלט איבערלעבן אין
פֿינצטערניש און פֿאַראײַזיקטע כּלים און קלײדער .די נידעריקסטע טעמפּעראַטור רעקאָרדירט
פֿון אַן אַנטדעקונג פֿרילינג־נסיעה פּאַרטיע איז געװען -67.7°א׳ ,און אין יענע צײַטן איז פֿערצן
טעג געװען אַ לאַנגע צײַט פֿאַר אַ פּאַרטיע פֿרילינגצײַט צו זײַן אַװעק שליטלען ,און דעמאָלט איז
געװען אין העלן טאָג .אָט איז שױן געװען אונדזער צענטער טאָג אין װעג און מיר האָבן זיך
געריכט אױף זעקס װאָכן.
צום גליק זײַנען מיר זיך באַגאַנגען אָן װינט .דאָס נאַקעטע ליכט האָט פֿעסט געברענט בעת
מיר ט ָאפּטשען זיך צוריק אין די טריט צו קריגן דעם צװײטן שליטן ,אָבער װער עס רירט אָן אַ
שטיקל מעטאַל אױף אַ בראָכטײל סעקונדע מיט נאַקעטע פֿינגער װערט ָאפּגעפֿרױרן .דאָס
פֿאַרפֿעסטיקן די רימענשנאָלן איבער דעם אָנגעלאָדענעם שליטן איז געװען שװער; צו טשעפּען
דעם קאָכער אָדער קופֿלען אָדער לעפֿל ,דעם פּרימוס אָדער נאַפֿטבלעכל נאָך ערגער .װי אַזױ
באַוערס האָט געקענט אַרבעטן מיט די מעטעאָראָלאָגישע כּלים ,װײס איך ניט ,נאָר די
מעטעאָראָלאָגישע לאָגהעפֿט איז בשלמות געמאַכט .אָבער באַלד װי מע אָטעמט נאָענט צו אַ
בױגן פּ ַאפּיר איז דאָס געװאָרן גאַנץ באַדעקט מיט אַ הײַטל אײַז װאָס דורך אים װאָלט ניט
דורכבײַסן אַ בלײַער .האָבן צו טאָן מיט שטריק איז תּמיד געװען קאַלט און אין אָט די זײער
א׳ אַ טערמאָמעטער װאָס האָט באַװיזן  -77°בײַ די װינטער־קװאַרטיר פֿון  H.M.S. Alertדעם 4טן מאַרץ  1876איז אױפֿגעהיט געװאָרן פֿון דער
קיניגלעכער געאָגראַפֿישער געזעלשאַפֿט .איך װײס ניט אױב מע האָט אים פֿאַרשטעלט ]פֿון װינט און נעץ ,ד"ה[
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נידעריקע טעמפּעראַטורן אַ מוראדיקע קאַלטע אַרבעט .צובינדן אונדזערע געשפּאַנען צו דעם
שליטן ,װאָס מיר האַלטן בײַם שלעפּןָ ,אפּבינדן בײַם סוף סטאַדיע ,צובינדן די שלאָפֿזעק אין דער
פֿרי ,פֿאַרפֿעסטיקן דעם קאָכער אױפֿן אײבערל פֿונעם אינסטרומענט־קאַסטן ,זײַנען זײ אַלע
געװען שלעכט ,נאָר גאָר ערגער זײַנען געװען די קלענערע שנירלעך ,װאָס זײַנען געװאָרן
שפּאַגאַט פֿון אײַז .צװישן די ערגסטע איז דאָס שנירל װאָס בינדט אַרום דעם װאָכנדיקן עסזאַק,
און די שנירלעך אַרום די אינעװײניקסטע זעקלעך פֿון פּעמיקאַן ,טײ ,און פּוטער זײַנען געװען
נאָך דינער .אָבער דער אמתער טײַװל איז געװען די שנירלעך פֿון דער געצעלט־טיר׃ ס'איז
געװען װי דראָט ,נאָר מע האָט געמוזט דאָס פֿעסט צובינדן .אױב מע האָט געדאַרפֿט אַרױסגײן
פֿונעם געצעלט במשך פֿון די זיבן שעה פֿאַרבראַכט אין די שלאָפֿזעק ,48האָט מען געדאַרפֿט
צובינדן אַ שנירל אַזױ שטײַף װי אַ קאָטשערע ,און דערנאָך זיך װידער צעגײן אין זאַק אַרײַן,
דער זאַק גיך געװאָרן האַרט װי אַ ברעט .דער נאַפֿט איז געװען ספּעציעל געמאַכט מיט אַ
ברענפּונקט פּאַסיק אױף נידעריקע טעמפּעראַטורן און איז געװאָרן נאָר אַ ביסל מילכיק; עס איז
געװען זײער שװער ברעכן סקאַבקעס פֿונעם פּוטער.
די טעמפּעראַטור די נאַכט איז געװען  ,-75.8°און איך מאַך ניט קײן אָנשטעל ,אַז עס האָט
מיך ניט אײַנגערעדט ,אַז דאַנטע איז געװען גערעכט צו שטעלן די עיגולים אײַז נידעריקער פֿון
די עיגולים פֿײַער .פֿונדעסטװעגן האָבן מיר אַ מאָל געשלאָפֿן ,און תּמיד געלעגן זיבן שעה .אָבער
און װידער האָט ביל אונדז געפֿרעגט ,צי מיר זאָלן זיך צוריקקערן ,און יעדעס מאָל האָבן מיר
געענטפֿערט אַז נײן .נאָר ס'איז ניטאָ קײן זאַך װאָס װאָלט מיר בעסער געפֿעלן׃ איך בין גאַנץ
זיכער געװען ,אַז דאָס חלומען פֿון ק ַאפּ־קראָזיער איז דער גרעסטער טירוף .דעם טאָג זײַנען מיר
פֿאָרױס ½ 1מײַלן דורך דער שטרענגסטער טירחה ,מיט דער געװײנטלעכער
אַריבערטראָג־אַרבעט .דאָס איז געװען גאָר אַ גוטער מאַרש – און ק ַאפּ־קראָזיער איז  67מײַלן
פֿון ק ַאפּ־עװאַנס!
ניט אײן מאָל אין מײַן קורצן לעבן האָב איך מהדר געװען דעם װערט פֿון אַ מענטש װאָס
ער זעט ניט די קלאָרע שׂכלדיקע זיכערקײט׃ ער טוט אױף אוממיגלעכקײטן .מיר האָבן ניט
גערעדט פֿון די געדאַנקען אונדזערע; מיר האָבן אַרומגערעדט די קומעדיקע שטײן־תּקופֿה ,װען
מיר װעלן בױען אַ הײמישע װאַרעמע כאַלופּע אױף די שיפּועים פֿון באַרג טעראָר ,ברענען
פּענגװין־טראָן אינעם אױװן ,אײַנמאַכן קלײנע קײסערלעך אין מיטן װאַרעמקײט און טרוקנקײט.
מיר זײַנען געװען גאָר קלוגע מענטשן און אַװדאי געװוּסט ,אַז מיר װעלן ניט געפֿינען קײן
פּענגװינען ,אַז ס'איז נאַרישקײט װײַטער צו גײן .פֿונדעסטװעגן ,מיט שטילער התמדה ,אין
פֿולקומער פֿרײַנדשאַפֿט ,שי ִער ניט צערטלעך ,האָבן די צװײ געפֿירט װײַטער .איך האָב פּשוט
געטאָן װאָס מע הײסט.
עס איז אָנגעלײגט ,אַז מע זאָל אַרבעטן ,עסן ,און שלאָפֿן רעגולער ,װערט דאָס אָבער צו
אָפֿט פֿאַרגעסן בײַם שליטלען .ערשט איצט האָבן מיר זיך דערװוּסט ,אַז מיר קענען ניט
אַרײַנפּאַקן אַכט שעה מאַרשירן מיט זיבן שעה אין די שלאָפֿזעק אין אײן מעת־לעת׃ די
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אײַנגעשטעלטע לאַגער־אַרבעט געדױערט מער װי נײַן שעה ,אַזױ איז דער מצ ֿב .האָבן מיר
דערפֿאַר אױפֿגעהערט לײגן אַכט אױף דעם גאָר געדוכטן אונטערשײד צװישן נאַכט און טאָג ,איז
געװען ערשט האַלבער טאָג פֿרײַטיק ,דעם 7טן יולי אײדער מיר זײַנען אין װעג אַרײַן .די
טעמפּעראַטור איז געװען  ,-68°מיט אַ געדיכטן װײַסן טומאַן; געװײנטלעך האָבן מיר געהאַט
נאָר דעם אומבאַשטימטסטן באַגריף װוּ מיר זײַנען ,האָבן מיר זיך געלאַגערט  10אַ זײגער נאָך
מיטאָג ,מיט ¾ 1מײַלן אױפֿן חשבון פֿונעם טאָג .אָבער אַר ָאפּ אַ שטײן פֿון האַרצן! אַנשטאָט
מאַטערן זיך ,האָבן אונדזערע הערצער געקל ַאפּט נאַטירלעכער; ס'איז געװען גרינגער זיך צו
לאַגערן ,האָבן מיר געהאַט נאָך אַ ביסל חוש־המישוש אין די הענט ,און די פֿיס האָבן ניט
געשלאָפֿן .בירדי האָט געמאַכט מיט דעם טערמאָמעטער און ס'איז געװען נאָר " .-55°נו ,אױב
מיר זאָגן מענטשן ,אַז בלױז  87גראַד פֿראָסט קען זײַן אַן אומגעהײַערע פֿאַרלײַכטערונג ,װאָלטן
זײ אונדז פּשוט ניט גלײבן ",געדענקט איך זאָגן .אפֿשר גלײבט איר ניט ,אָבער ס'איז אַלץ אײנס
אמת; האָב איך געשריבן יענע נאַכט׃ "ס'איז עפּעס גאַנץ גוט נאָך אַלעמען אין דעם אױפֿטאָן
עפּעס װאָס מע האָט קײן מאָל פֿרי ִער ניט געטאָן ".עס פֿאַרבעסערט זיך ,איר זעט.
די הערצער האָבן גאַלאַנט געאַרבעט .בײַם סוף מאַרש זײַנען זײ צעשלאָגן ,עס איז שװער
פֿאַר זײ פּאָמפּען בלוט אין די ענדגלידער .ס'רובֿ טעג פֿרירט ָאפּ בײַ מיר און װילסאָן אַ טײל פֿון
די פֿיס .בײַם לאַגערן ,דאַכט זיך מיר ,די הערצער קל ַאפּן לפֿי־ערך פּאַמעלעך און שװאַך.
גאָרנישט װאָס צו טאָן ביז מע האָט צוגעגרײט אַ הײס געטראַנק – טײ בײַם אָנבײַסן ,הײס
װאַסער בײַ דער װעטשערע .די מינוט מיר האָבן אָנגעהױבן טרינקען איז די פּעולה װוּנדערלעך;
ס'איז געװען ,זאָגט װילסאָן ,װי מע לײגט אַװעק אַ װאַרעמפֿלאַש לעבן האַרצן .דאָס
האַרץ־קל ַאפּעניש װערט זײער גיך און שטאַרק און מע פֿילט װי די װאַרעמקײט שפּרײט זיך
אַרױס און אַר ָאפּ .דערנאָך טוט מען אױס דאָס שוכװאַרג – די װיקלשנורן )געשניטן אין צװײ און
געװיקלט אַרום די הױזן אונטן( ,פֿינעסקאָ  ,49סענעגראָז ,האָר־זאָקן ,50און צװײ פּאָר װאָלענע
זאָקן .דערנאָך צערטלט מען די פֿיס און פּרוּװט גלײבן ,אַז מע פֿרײט זיך – אַן אײַנפֿריר טוט ניט
קײן װײ ביז ער הײבט אָן צו צעגײן .שפּעטער קומען די פּוכירן ,און נאָך שפּעטער שטיקלעך
טױטע הױט.
ביל איז געװען באַזאָרגט .ס'װײַזט זיך אױס ,אַז צװײ מאָל איז סקאָט געהאַט געגאַנגען
שפּאַצירן מיט אים דעם פֿרי ִערדיקן װינטער ,געפּרוּװט אים אײַנרעדן ער זאָל ניט גײן ,און
געװען מסכּים לסוף נאָר מיטן תּנאַי ,אַז ער װעט אונדז אַלע צוריקברענגען בשלום׃ מיר זײַנען
אַלע פֿאַר דער דרום־נסיעה .ביל האָט געהאַט גרױסן דרך־ארץ פֿאַר סקאָט ,און שפּעטער ,װען
מיר האַלטן בײַם פּרוּװן זיך צוריקקערן אַהײם איבערן באַריער ,װען מיר קריכן אױף גלײַכע
װענט ,איז ער געװען להוט ניט צו פֿאַרלאָזן קײן אױסריכט הינטן בײַם ק ַאפּ־קראָזיער ,אַפֿילו
דאָס װיסנשאַפֿטלעך געצײַג ,װאָס קומט אונדז גאָר ניט צו קײן ניץ ,און װאָס אַ סך מער פֿון דעם
בלײַבט נאָך אַלץ בײַ דער הײַזקע" .סקאָט װעט מיר קײן מאָל ניט מוחל זײַן ,אױב איך װאָלט
עפּעס דאָ איבערלאָזן ",האָט ער געזאָגט .אַ גוטער שליטלען־פּרינציפּ ,און אַ פּאַרטיע װאָס
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פֿאָלגט אים ניט ,אָדער איבערלאָזט אַ טײל פֿון דער לאַסט ,מע זאָל דאָס שפּעטער קריגן ,איז
זעלטן אַ גוטע; אָבער מע קען אױך איבערכ ַאפּן די מאָס מיט דעם דאָזיקן פּרינציפּ.
און ביל טראָגט איצט שטאַרק דאָס אַחריות פֿאַר אונדז בײדע .ער פֿלעגט זאָגן ,אַז ער בעט
מחילה ,אָבער ער האָט קײן מאָל ניט געחלומט ס'װאָלט זײַן אַזױ שלעכט װי דאָס .דערפֿאַר װאָס
ער האָט אונדז אײַנגעלאַדן קומען ,האָט ער זיך געפֿילט שולדיק פֿאַר אונדזערע צרות .אַ פֿירער
מיט אַזאַ געפֿיל פֿאַר זײַנע מענטשן קריגט גאָר בעסערע פּעולות ,מיט גוטע מענטשן; מיט
שלעכטע אָדער אַפֿילו נישקשהדיקע ,װעלן זײ פּרוּװן אױסניצן דאָס װאָס זײ האַלטן פֿאַר
װײכקײט.
די טעמפּעראַטור בײַ נאַכט דעם 7טן יולי איז געװען .-59°
דעם 8טן יולי האָבן מיר געפֿונען דעם ערשטן סימן ,אַז אפֿשר קומען מיר שױן צום סוף פֿון
דעם װײכן ,שיטיקן ,פֿײַל־װאָרצלדיקן שנײ .דאָס שלעפּן איז געװען שרעקלעך שװער; נאָר פֿון
צײַט צו צײַט האָבן די פֿינעסקאָ דורכגעשטאָכן דורך אַ דינע סקאָרע אײדער זײ זינקען טיף
אַרײַן .דאָס האָט באַטײַט אַ שטיקל װינט ,און פֿון צײַט צו צײַט זײַנען די פֿיס געקומען אױף אַ
האַרטן גליטשיקן שטח אונטער דעם װײכן שנײ .מיר זײַנען געװען אַרומגערינגלט מיט אַ נעפּל
װאָס ער גײט אונדז נאָך ,און װײַט אױבן שײַנט די לבֿנה אױף זײַן דאַך .דאָס קערעװען איז
געװען אַזױ שװער װי דאָס שלעפּן ,און פֿיר שעה פֿון דער שװערסטער אַרבעט האָט געבראַכט
בלױז ¼ 1מײַלן אין דער פֿרי און דרײַ שעה מער נאָך מיטאָג נאָך אײן מײַל – און די
טעמפּעראַטור איז געװען  -57°מיט אַ װינטל – שרעקלעך!
פֿרי אין דער פֿרי אױף מאָרגן האָט אָנגעהױבן אַ שנײ ,מיט אַ געדיכטן טומאַן׃ װען מיר
האָבן זיך אױפֿגעכ ַאפּט קען מען גאָרנישט ניט זען אַבי װוּ מע קוקט .נאָך די געװײנטלעכע פֿיר
שעה אין דער פֿרי זיך צוגרײטן פֿאַרן ָאפּפֿאָר האָבן מיר ָאפּגערעדט ,אַז ס'װעט זײַן אוממיגלעך
אַריבערצוטראָגן ,װאָרן מיר װאָלטן קײן מאָל ניט געקענט געפֿינען דעם װעג צוריק צום צװײטן
שליטן .אַ מחיה ,װאָס מיר האָבן געקענט שלעפּן די צװײ שליטנס אין אײנעם ,און איך מײן אַז
דאָס איז צוליב דער טעמפּעראַטור ,װאָס האָט זיך פֿאַרהעכערט ביז .-36°
דאָס איז געװען דער פֿערטער טאָג טומאַן פֿאַר אַ צולאָג צו דעם געװײנטלעכן פֿינצטערניש,
און מיר האָבן געװוּסט ,אַז אַװדאי דערנענטערן מיר זיך צו דער יבשה .דאָס װאָלט געװען
טעראָר־שפּיץ ,און דער טומאַן איז דאָ מסתּמא צוליב דער פֿײַכטער װאַרעמער לופֿט פֿון ים װאָס
הײבט זיך אױף דורך די דריק־שפּאַלטן און שפּאַרעס ,װאָרן מע נעמט אָן ,אַז דאָ שװימט דער
באַריער אױפֿן װאַסער.
איך װאָלט אײַך װעלן נעמען אױף דעם גרױסן אײַז־באַריער אין אײנעם אַ שטילן אָװנט,
װען די זון האַלט אין גײן נידעריק אין מיטן נאַכט ,אײַך באַװײַזן די האַרבסט־צופֿאַרבן אױף
ראָס־אינדזל .אַ לעצטער קוק אַרום אײדער מע לײגט זיך אַװעק שלאָפֿן ,אַ גוטער טאָג מאַרשירן
געמאַכט ,גענוג פֿײַנער פֿעטער פּעמיקאַן געגעסן ,מע זאָל זײַן צופֿרידן ,דער הײמישער רוח
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טאַבאַק פֿונעם געצעלט ,אַן אײַנגענעם געפֿיל פֿון װײכן פּעלץ און דעם טיפֿן קומעדיקן שלאָף.
און די אַלע װײכסטע פֿאַרבן װאָס גאָט האָט געשאַפֿן ליגן אינעם שנײ; בײַ ערעבוס אױף מער ֿב,
װוּ דער װינט האָט קױם געקענט רירן זײַן װאָלקן רױך; און בײַ טעראָר אױף מיזרח ,ניט אַזױ
הױך ,און מער רעגולער אין פֿאָרעם .װי פֿרידלעך און געהױבן איז דאָס אַלץ.
אָט דאָס האָט איר געמעגט זען מיט פֿיר חדשים צוריק אױב איר װאָלט געװען אױף דעם
באַריער־פּלײן .גאָר נידעריק ,בײַם עקסטן רעכטס ,אױף מיזרח פֿון דער יבשה ,איז געװען אַ
שװאַרצער שמיר שטײן ,װאָס קוקט זיך אונטער פֿון די גרױסע שנײ־זאַװײען; דאָס איז דער
קױפּ ,און נאָענט דערצו זײַנען געװען די סקאַלעס פֿון ק ַאפּ־קראָזיער ,דער קױפּ אױסזעענדיק
זײער נידעריק און די סקאַלעס ניט צו דערזען ,כאָטש זײ זײַנען אַכט הונדערט פֿיס אין דער הײך,
אַ שטאָציקער תּהום װאָס פֿאַלט אַר ָאפּ אין ים אַרײַן.
עס איז דאָ בײַ ק ַאפּ־קראָזיער װוּ דער קאַנט פֿונעם באַריער ,װאָס שפּרײט זיך פֿיר
הונדערט מײַלן װי אַן אײַזסקאַלע ביז  200פֿיס אין דער הײך ,טרעפֿט זיך מיט דער יבשה .דער
באַריער שטױסט זיך אױף אָט דער יבשה מיט אַ גיכקײט פֿון ניט װײניקער װי אַ מײַל אַ יאָר.
אפֿשר קענט איר זיך פֿאָרשטעלן דעם כאַאָס װאָס ער קױפּט אָן .עס זײַנען דאָ דריקקאַמען װאָס
אין פֿאַרגלײַך מיט זײ זײַנען די ים־כװאַליעס װי אַ געאַקערט פֿעלד .די ערגסטע זײַנען בײַ
ק ַאפּ־קראָזיער אַלײן ,אָבער זײ צי ִען זיך לענג־אױס די דרומדיקע שיפּועים פֿון באַרג טעראָר,
פּאַראַלעל מיט דער יבשה ,און די שטערונג פֿון ק ַאפּ־קראָזיער קען מען זען בײַם װינקל־לאַגער
אַ פֿערציק מײַל צוריק אױפֿן באַריער ,אין די שפּאַרעס װאָס מיר פֿלעגן זײ געפֿינען און די
טײלמאָליקע קאַמען װאָס מיר האָבן געדאַרפֿט אַריבערגײן.
אין די טעג פֿון דער אַנטדעקונג־עקספּעדיציע האָט דער אָנדריק געפֿורעמט אַ קלײנע בוכטע
פּונקט װוּ עס שטױסט זיך אָן אין ק ַאפּ־קראָזיער ,און אױפֿן ים־אײַז פֿאַרפֿרױרן אין דער
דאָזיקער בוכטע האָבן די לײַט פֿון דער אַנטדעקונג געפֿונען דעם אײנציקן נעסט־שטח פֿון
קײסער־פּענגװינען אַ מאָל דערזען .דאָס אײַז דאָ װערט ניט אַװעקגעבלאָזן פֿון די זאַװערוכעס,
װאָס ראַמען ָאפּ דאָס אײַז פֿונעם ראָס־ים ,און אָפֿן װאַסער אָדער אָפֿענע שפּאַרונעס זײַנען תּמיד
נאָענט .אָט דאָס שטעלט צו די קײסאָרים אַן אָרט פֿאַרן לײגן אײער און אַ געלעגנהײט צו קריגן
עסן .דערפֿאַר האָבן מיר געדאַרפֿט געפֿינען אַ װעג פּאַזע דעם אָנדריק ביז צו דעם קױפּ ,און
דערנאָך דורכדרינגען דורך דעם אָנדריק ביז צו דער בוכטע פֿון די קײסאָרים .און מיר האָבן אַלץ
געדאַרפֿט טאָן אינעם פֿינצטערניש.
טעראָר־שפּיץ ,װאָס מיר קומען צו צו אים אין דעם טומאַן ,איז קאַרג צװאַנציק מײַל פֿון
דעם קױפּ ,און ענדיקט זיך אין אַ לאַנגער שנײ־צונג ,װאָס שטױסט זיך אָן אין דעם באַריער .מע
איז אָפֿט מאָל געגאַנגען דורך דאַנען אין די אַנטדעקונג טעג ,אין העלן טאָג ,און װילסאָן האָט
געװוּסט פֿון אַן ענגער סטעשקע אָן שום שפּאַרעס ,װאָס גײט אַרום צװישן דעם באַרג און די
דריקקאַמען פּאַראַלעל .נאָר ס'איז אײן זאַך צו גײן לענג־אױס אַ קאָרידאָר בײַ טאָג ,און גאַנץ
אַנדערש פּרוּװן אַזױ צו טאָן בײַ נאַכט ,בפֿרט װען ס'זײַנען ניטאָ קײן װענט צו פֿאַרריכטן דעם
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גאַנג – נאָר שפּאַרעס .סײַ װי סײַ מוז טעראָר־שפּיץ זײַן ערגעץ נאָענט צו אונדז איצט ,און
אומקלאָר פֿאַר אונדז איז געװען אָט דער פּאַס שנײ ,ניט באַריער ניט באַרג ,װאָס איז דער
אײנציקער װעג פֿאָרױס.
מיר האָבן אָנגעהױבן פֿאַרשטײן ,איצט װאָס די אױגן זײַנען מער־װײניקער אָן אַ נוץ ,װיפֿל
מיר קענען טאָן מיט די פֿיס און די אױערן .די פּעולה פֿון גײן אין פֿינעסקאָ איז גאָר װי גײן אין
הענטשקעס ,און מע באַקומט אַזאַ חוש־המישוש װאָס מע קריגט נאָר פֿון נאַקעטע פֿיס .אַזױ
האָבן מיר געקענט דערפֿילן אַלע קלײנע װאַריאַציעס אין אײבערפֿלאַך ,אַלע סקאָרעס ,װאָס
דורך זײ שלאָגן זיך דורך די פֿיס ,אַלע פֿאַרהאַרטעװעטע שטחים אונטערן װײכן שנײ .און באַלד
האָבן מיר אָנגעהױבן זיך פֿאַרלאָזן װאָס װײַטער אױפֿן קלאַנג פֿון די טריט צו באַװײַזן צי מיר
זײַנען אױף שפּאַרעס צי אױף האַרטער ערד .פֿון איצט אָן זײַנען מיר כּסדר געקראָכן צװישן
שפּאַרעס .איך האָב זײ שטאַרק פֿײַנט אין מיטן העלן טאָג ,װען מע קען זײ גרינג אױסמײַדן ,אױך
דעמאָלט אַז מע פֿאַלט אַרײַן אין זײ ,קען מען על־כּל־פּנים זען װוּ די זײַטן זײַנען ,װוּ זײ פֿירן,
און װי אַזױ צו דראַ פּען זיך אַרױס; װען אײַערע באַלײטערס קענען אױסטראַכטן עפּעס
ָאפּצושטעלן דעם שליטן ,װאָס צו אים זײַט איר נאָך אַלץ פֿאַרבונדן מיטן געשפּאַן; װאָס איז דער
זיכערסטער אופֿן פֿאַרן האַלטן דעם שליטן בײַם ָאפּשטעל; װי אַזױ ,אַז איר הענגט אַר ָאפּ פֿופֿצן
פֿוס אַרײַן אין אַ שפּאַלט ,צו אַרבעטן פֿון אױבן כּדי צו צי ִען אײַך אַרױס נאָך אַ מאָל אױף דער
אײבערפֿלאַך .און דעמאָלט זײַנען געװען אונדזערע קלײדער בכּלל עפּעס װי קלײדער .אַפֿילו בײַ
אידעאַלע צושטאַנדן פֿון גוטער ליכט ,װאַרעמקײט ,אָן װינט ,זײַנען שפּאַרעס רציחהדיק ,צי איר
שלעפּט איבער אַ גלײַכער און גלאַטער שנײי ִקער אײבערפֿלאַך ,קײן מאָל ניט װיסנדיק װען איר
װעט אַר ָאפּפֿאַלן אין אַ גרוב אָן דנ ָא ,צי איר יאָגט זיך נאָך דעם אַלפּינשטריק און שליטן ,כּדי צו
העלפֿן אַ באַלײטער װאָס איז פֿאַרשװוּנדן געװאָרן .איצט קומען מיר אַ מאָל צו חלום די
שלעכטע טעג װאָס מיר האָבן געהאַט אױף דעם בירדמאָר 51און אין ערגעץ אַנדערש ,װען
מענטשן זײַנען אַר ָאפּגעפֿאַלן ,זיך פֿאַרטשעפּעט ,געהאַנגען פֿון דער פֿולער לענג געשפּאַן אַ סך
מאָל אין אַ שעה .בײַ דעם זעלבן שליטן מיט מיר אױף דעם בירדמאָר איז אײנער אַר ָאפּ אײן מאָל
מיטן ק ָאפּ אַר ָאפּ ,און אַ צװײטער אַכט מאָל ביזן עק געשפּאַן אין  25מינוט .און שטענדיק האָט
מען געדאגהט צי דער געשפּאַן װעט האַלטן װען ס'קומט דער דריגע .אָבער יענע טעג זײַנען
געװען װי אַ זונטיק־שולע לאַקעטקע אין פֿאַרגלײַך מיט אונדזערע טעג פֿון בלענדעניש מיט די
קײסער־פּענגװינען צװישן די שפּאַרעס פֿון ק ַאפּ־קראָזיער.
די צרות זײַנען שטאַרק פֿאַרגרעסערט געװאָרן צוליב דעם מצבֿ פֿון די קלײדער .אױב מיר
װאָלטן געװען אָנגעטאָן אין בלײַ װאָלטן מיר גרינגער געקענט באַװעגן די אָרעמס און קאַרקעס
און קעפּ װי איצט .אױב דער זעלביקער סכום אײַז האָט זיך פֿאַרשפּרײט אױף די פֿיס ,מײן איך
אַז מיר װאָלטן געװען נאָך אַלץ דאָרט ,שטײענדיק ,װאָלטן ניט געקענט זיך רירן פֿון אָרט; אָבער
צום גליק זײַנען געבליבן באַװעגלעך די קראָקן פֿון די הױזן .אָנצוטאָן דעם קאַנװענעם געשפּאַן
איז געװען דער אַבסורדסטער עסק .גאָר אין די ערשטע טעג פֿון דער נסיעה האָבן מיר געטראָפֿן
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אָט די צרה ,און אַ ביסל תּמעװאַטע באַשלאָסן ניט אױסצוטאָן די געשפּאַנען בײַם אָנבײַסן .די
געשפּאַנען זײַנען זיך צעגאַנגען אינעם געצעלט און װידער זיך פֿאַרפֿרױרן האַרט װי ברעטער.
פּונקט אַזױ זײַנען געװען די קלײדער האַרט װי ברעטער און אַרױסגעשטאַרצט פֿון די קערפּערס
אין אַלע געמאָלטע פֿאַלבן און װינקלען .צו פּאַסן אײן ברעט איבערן צװײטן האָט באַדאַרפֿט די
פֿאַראײניקטע טירחות פֿון דעם טראָגער־צו־זײַן מיט זײַנע צװײ באַלײטערס ,און דעם פּראָצעס
האָט מען געדאַרפֿט איבערחזרן פֿאַר יעדן פֿון אונדז צװײ מאָל אַ טאָג .גאָט אַלײן װײסט װי לאַנג
דאָס האָט געדױערט; אָבער עס האָט ניט געקענט זײַן װײניקער װי פֿינף מינוטן שלאָגן אױף
יעדן.
בעת מיר דערנענטערן זיך צו טעראָר־שפּיץ אינעם טומן ,האָבן מיר דערפֿילט ,אַז מיר
זײַנען אַרױף און אַראָ פּ איבער עטלעכע אױפֿשטײַגן .פֿון צײַט צו צײַט האָבן מיר דערפֿילט
האַרטן גליטשיקן שנײ אונטער די פֿיס .פֿון צײַט צו צײַט האָבן די פֿיס דורכגעבראָכן דורך
סקאָרעס אין דער אײבערפֿלאַך .און דעמאָלט ,גאָר פּלוצעם ,האָט זיך דערזען פֿאַר אונדז עפּעס
אומקלאָרס ,אומבאַשטימטס ,װילדס .איך געדענק ,אַז איך האָב געהאַט אַ געפֿיל פֿון רוחות בעת
מיר האָבן ָאפּגעקניפּט די געשפּאַנען פֿון די שליטנס ,צוגעבונדן זײ צוזאַמען ,און אַזױ צוגעכ ַאפּט
מיטן שטריק געגאַנגען באַרג־אַרױף אױף אָט דעם אײַז .די לבֿנה האָט באַװיזן אַ מאַקאַברישן
ָאפּגעריסענעם באַרגיקן קאַנט אױבן אונדז אינעם טומאַן ,און בעת מיר קריכן אַרױף ,האָבן מיר
געפֿונען ,אַז מיר זײַנען אױף אַ דריקקאַם .מיר האָבן זיך ָאפּגעשטעלט ,געקוקט אײנער אױף די
אַנדערע ,און מיט אַ מאָל – טראַך – פּונקט אונטער די פֿיס .נאָך טראַסקן ,און סקריפּן און
קרעכצן; װאָרן דאָס אײַז באַװעגט זיך און שפּאַלט זיך װי גלאָז .די שפּאַלטן מיט די טראַסקן
האָבן אױסגעשאָסן אומעטום אַרום און אַרום ,און עטלעכע פֿון זײ האָבן זיך געצױגן הונדערטער
יאַרדן .דערנאָכדעם האָבן מיר זיך צוגעװױנט צו דעם ,נאָר צום ערשטן איז דער עפֿעקט זײער
אױפֿשרעקנדיק .פֿון אָנהײב ביז סוף פֿון דער נסיעה האָבן מיר געהאַט אַ סך פֿאַרשײדנקײט און
ניט קײן מאָנאָטאָנקײט װאָס זי איז אומפֿאַרמײַדלעך בײַם שליטלען איבער אַ מהלך־רבֿ
זומערצײַט אױפֿן באַריער .בלױז די לאַנגע אָנפֿאַלן פֿון ציטערן ,אײנער נאָענט נאָכן צװײטן אַבי
װען מיר ליגן אין די מוראדיקע שלאָפֿזעק ,שעה נאָך שעה ,נאַכט נאָך נאַכט אין אַזעלכע
טעמפּעראַטורן – זײ זײַנען געװען װאָס מאָנאָטאָנער .שפּעטער זײַנען מיר ָאפּגעפֿרױרן געװאָרן
אַפֿילו װען מיר ליגן אין די שלאָפֿזעק .גאָר שלעכט ,אַז מע פֿרירט זיך ָאפּ אין דעם זאַק.
עס איז געװען נאָר אַ גלי װוּ די לבֿנה איז; מיר זײַנען געשטאַנען אין אַ לבֿנה־באַלױכטענעם
טומאַן ,האָט דאָס געקלעקט צו באַװײַזן דעם קאַנט פֿון אַ צװײטן קאַם פֿאָרױס ,און נאָך אַ
דריטער אױף לינקס .מיר זײַנען געװען גאַנץ געפּלעפֿט .דער טיפֿער דונער פֿונעם אײַז האָט
װײַטער געקלונגען און עס קען זײַן ,אַז דער ים־פֿלײץ האָט עפּעס צו טאָן מיט דעם ,כאָטש מיר
זײַנען געװען שױן אַ סך מײַלן פֿון דעם געװײנטלעכן ברעג־אײַז .מיר האָבן זיך צוריקגעקערט,
זיך צוגעבונדן צו די שליטנס נאָך אַ מאָל און געשלעפּט אין װאָס מיר האָבן געהאַלטן פֿאַר דער
ריכטיקער ריכטונג ,תּמיד מיטן געפֿיל װאָס מע האָט אין אױפֿגעשפּאָלטענע געגנטן ,אַז די ערד
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װעט אפֿשר עפֿענען זיך אונטער די פֿיס .אָבער מיר האָבן נאָר געפֿונען נאָך קױפּן און הױפֿנס
שנײ און אײַז ,װאָס אין זײ האָבן מיר זיך כּמעט אָנגעשטױסן ,אײדער מיר האָבן זײ דערזען .עס
איז געװען קלאָר ,אַז מיר האָבן זיך פֿאַרבלאָנדזשעט .ס'איז געװען באַלד האַלבע נאַכט ,האָב איך
געשריבן "אפֿשר זײַנען דאָ דריקקאַמען צי אפֿשר איז דאָס טעראָר ,מע קען ניט זאָגן – מיר
דאַכט זיך אַז מיר דאַרפֿן דאָ בלײַבן ביז עס לײַטערט זיך אױס .מיר האָבן געהאַט געקערעװעט
אױף צפֿון־מיזרח װען מיר זײַנען דאָ אָנגעקומען ,האָבן מיר זיך צוריקגעקערט אױף דרום־מערבֿ
ביז מיר זײַנען אַרײַן אין אַ דאָלענע און זיך געלאַגערט".
די טעמפּעראַטור האָט זיך אױפֿגעהױבן פֿון  -36°עלף אַ זײגער ֿפ"מ ביז  -27°איצט; עס
איז געגאַנגען אַ שנײ און מע קען גאָרנישט ניט זען .פֿון אונטערן געצעלט קומען קלאַנגען אַזױ
װי אײנער אַ ריז טראַסקעט אױף אַ גרױסער לײדיקער ציסטערנע .אַלע סימנים פֿון אַ
זאַװערוכע ,און באמת ,באַלד נאָך װעטשערע ,בעת מיר שמעלצן זיך צו ביסלעך אין די זעקלעך
אַרײַן ,קערט דער װינט אַװעק פֿון דרום .אײדער ס'האָט זיך אָנגעהױבן ,האָבן מיר געכאַ פּט אַ
בליק אױף שװאַרצן שטײן ,זיך דערװוּסט ,אַז מיר מוזן זײַן אין די דריקקאַמען ,װוּ זײ קומען
נאָענט אונטערן באַרג טעראָר.
ס'איז מיר אַ גרױסער חידוש ,קוקנדיק אין די רעקאָרדן ,צו געפֿינען אַז די זאַװערוכע האָט
געדױערט דרײַ טעג ,די טעמפּעראַטור און דער װינד האָבן זיך אױפֿגעהױבן ביז  +9°און
כּוח־ 529אין דער פֿרי פֿונעם צװײטן טאָג )11טן יולי( .אין דער פֿרי דעם דריטן טאָג )12טן
יולי( האָט געבלאָזן מיט שטורעם־כּוח )כּוח־ .(5310די טעמפּעראַטור האָט זיך אַזױערנאָך
אױפֿגעהױבן מער װי אַכציק גראַד.
עס איז ניט געװען קײן אומבאַקװעמע צײַט .נאַס און װאַרעם ,האָט די אױפֿגעהױבענע
טעמפּעראַטור געלאָזט ,אַז דאָס גאַנצע אײַז אונדזערס איז װאַסער געװאָרן ,און מיר זײַנען
געלעגן פּאַרענדיק און שײן גיסיק ,טראַכטנדיק אַ מאָל װי אַזױ װעט זײַן װען דאָס אַלץ װערט
פֿאַרפֿרױרן נאָך אַ מאָל .אָבער מיר האָבן ניט קײן סך געטראַכט ,מײן איך – מיר האָבן
געשלאָפֿן .פֿון אַזאַ קוקװינקל זײַנען אָט די זאַװערוכעס געװען אַ פֿולקומע גאָטס גאָב.
מיר האָבן אױך איבערגעאַרבעט די עסן־ראַציעס .פֿון סאַמע אָנהײב זיך צוגרײטן אױף דער
דאָזיקער נסיעה האָט סקאָט אונדז געבעטן מיר זאָלן פּרוּװן געװיסע עקספּערימענטן צוליב דער
פּלאַטאָ־סטאַדיע פֿון דער פּאָלוס־נסיעה דעם קומעדיקן זומער .מע האָט אָנגענומען ,אַז די
פּלאַטאָ־סטאַדיע װעט זײַן דער רעכט האַרבער טײל פֿון דער פּאָלוס־נסיעה ,און קײנעם האָט זיך
דעמאָלט ניט געחלומט ,אַז מע װאָלט געקענט געפֿינען שװערערע צושטאַנדן אין מיטן באַריער
אין מאַרץ װי אױף דער פּלאַט ָא ,צען טױזנט פֿיס העכער ,אין פֿעברואַר .קוקנדיק אױף די
שטרענגע צושטאַנדן ,װאָס מיר האָבן געװוּסט מיר מוזן זײ אָנטרעפֿן במשך פֿון אָט דער
װינטער־נסיעה ,גאָר שטרענגער אַװדאי לגבי דעם װעטער װי אַבי װאָס װעט פֿאָרקומען אױף
דער פּאָלוס־נסיעה ,האָבן מיר באַשטימט צו פֿאַרפּשוטערן דעם עסן װאָס מיגלעכער .מיר האָבן
מיטגעבראַכט פּעמיקאַן ,ביסקװיטן ,פּוטער ,און טײ; און טײ איז ניט קײן עסן ,נאָר אַן אײַנגענעם
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מינטערעכץ ,און הײס; דאָס פּעמיקאַן איז געװען אױסגעצײכנט ,געקומען פֿון דער פֿירמע באָװײ,
ק ָאפּנהײגן.
די דירעקטע מעלה פֿון דעם אַלץ איז ,אַז מיר האָבן װײניק זעקלעך עסן װאָס מיר דאַרפֿן
מיט זײ באַהאַנדלען אױף אַ מאָלצײַט .אױב די טעמפּעראַטור פֿון דער לופֿט שטײט בײַ 100
גראַד פֿראָסט ,איז אַלצדינג װאָס שטײט אין דער לופֿטן אױך  100גראַד פֿראָסט .מע דאַרף נאָר
אױפֿבינדן די שנירלעך פֿון אײן זעקל בײַ אַ טעמפּעראַטור פֿון  ,-70°מיט די פֿיס פֿאַרפֿרױרן און
די פֿינגער קױם פֿאַרהײלט נאָכדעם װאָס מע האָט געפֿונען אַ שװעבעלע מיט פֿלאַם אָנצוצינדן
דאָס ליכט )מע האָט געדאַרפֿט פּרוּװן עטלעכע קעסטלעך – פֿון מעטאַל( ,צו דערקענען אַז דאָס
איז אַ מעלה.
דער דירעקטער און אַלץ דרינגלעכערער חסרון איז ,אַז מע האָט ניט קײן צוקער .צי האָט
איר אַ מאָל אַ באַגער נאָך צוקער ,װאָס טשעפּעט זיך צו אײַך ,אַפֿילו בײַם שלאָפֿן? ס'איז
אומבאַקװעם .דעם אמת געזאָגט ,האָט אונדז דער באַגער נאָך זיסװאַרג קײן מאָל ניט ערנסט
געאַרט אױף דער אָ נסיעה ,און ס'האָט געדאַרפֿט זײַן ,אַז ס'איז געװען אַ שטיקל צוקער אין די
ביסקװיטן ,װאָס האָט צוגעגעבן אַ זיסן טעם בײַ טײ מיטאָגצײַט אָדער בײַ דעם הײסן װאַסער
פֿאַרנאַכטצײַט ,װען מע ברעקלט זײ און ז ַאפּט זײ אײַן אין געטראַנק אַרײַן .די ביסקװיטן האָבן
ספּעציעל געמאַכט פֿאַר אונדז האָנטלי און פּאַלמער; זײער באַשטאַנד האָבן אױסגעאַרבעט
װילסאָן און דער כעמיקער פֿון דער פֿירמע ,און עס איז אַ סוד .נאָר זײ זײַנען מסתּמא די
אָנזעטיקנדיקסטע ביסקװיטן װאָס מע האָט װען עס איז געבאַקן ,און איך ספֿק צי מע קען זײ
פֿאַרבעסערן .עס זײַנען געװען צװײ זגאַלן ,גערופֿן נױטפֿאַל און אַנטאַרקטיק ,אָבער איך מײן ,אַז
ס'איז געװען ניט קײן גרױסער חילוק צװישן זײ ,אַחוץ דעם באַקן .אַ גוט געבאַקענער ביסקװיט
האָט אַ גוטן טעם בײַם שליטלען אױב מע האָט גענוג עסן; אַז מען איז זײער הונגעריק ,געפֿעלט
גאָר שטאַרקער אַן אונטערגעבאַקענער.
דורך דעם װאָס יעדער האָט געגעסן פֿאַרשײדענע סכומען ביסקװיט ,פּעמיקאַן ,און פּוטער,
האָבן מיר געקענט מער־װײניקער אױספּרוּװן די פּר ָאפּאָרציעס פֿון פּראָטעי ִנען ,פֿעטסן ,און
קאַרבאָהידראַטן װאָס דער מענטשלעכער גוף באַדאַרף עסן אין אַזעלכע שטרענגע צושטאַנדן.
ביל איז געװען אַ בעלן אױף פֿעטס ,אָנגעהױבן מיט  8אונצן פּוטער 12 ,אונצן פּעמיקאַן ,און נאָר
 12אונצן ביסקװיט אַ טאָג .באַוערס האָט מיר געזאָגט ,ער װעט פּרוּװן עסן פּראָטעי ִנען16 ,
אונצן פּעמיקאַן און  16אונצן ביסקװיט ,און האָט פֿירגעלײגט ,אַז איך זאָל גײן שטאַרק אױף
קאַרבאָהידראַטן .דאָס איז מיר ניט געפֿעלן ,װאָרן איך האָב שױן געװוּסט ,אַז איך װאָלט װעלן
האָבן מער פֿעטס ,אָבער פֿאַר נױט װאָלטן מיר איבערבײַטן די ראַציעס במשך פֿון דער נסיעה,
קען ניט שאַטן פּרוּװן .האָב איך אָנגעהױבן מיט  20אונצן ביסקװיט און  12אונצן פּעמיקאַן אַ
טאָג.
בײַ באַוערסן איז אַלץ גאַנץ גוט )װי געװײנטלעך בײַ אים( ,אָבער ער האָט ניט אױפֿגעגעסן
אין גאַנצן זײַן איבעריקן פּעמיקאַן .ביל האָט ניט געקענט אױפֿעסן אין גאַנצן זײַן איבעריקע
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פּוטער ,אָבער ער איז געװען זאַט .איך בין הונגעריק געװאָרן ,געװיס ָאפּגעפֿרױרן געװאָרן מער
װי די אַנדערע ,און געװאָלט האָבן מער פֿעטס .איך האָב אױך געקראָגן ברענעניש אונטערן
האַרצן .נישמער ,אײדער איך האָב גענומען מער פֿעטס האָב איך פֿאַרגרעסערט מײַן ביסקװיט
ביז  24אונצן ,אָבער נאָך אַלץ בין איך ניט זאַט געװאָרן; איך האָב געװאָלט פֿעטס .ביל און איך
האָבן אָנגענומען די זעלביקע דיעטע׃ ער האָט מיר געגעבן  4אונצן פּוטער ,װאָס ער האָט ניט
געקענט עסן און איך האָב אים געגעבן  4אונצן ביסקװיט װאָס האָט מיך ניט געזעטיקט .האָבן
מיר בײדע געהאַט  12אונצן פּעמיקאַן 16 ,אונצן ביסקװיט ,און  4אונצן פּוטער אַ טאָג ,אָבער
ניט אַלע מאָל האָבן מיר געקענט אױפֿעסן די פּוטער .אָט דאָס איז גאָר אַ גוטע ראַציע ,און מיר
האָבן געהאַט גענוג צו עסן במשך ס'רובֿ נסיעה .אַװדאי װאָלטן מיר ניט געקענט איבערלעבן די
צושטאַנדן אָן דעם.
איך װעל ניט זאָגן ,אַז ס'איז מיר געװען גאַנץ לײַכט אױפֿן האַרצן בעת מיר װאַרטן איבער
די זאַװערוכע אין ערגעץ ניט װײַט פֿון טעראָר־שפּיץ; איך װײס ניט װי עס איז געװען מיט די
אַנדערע .דאָס גאָר משונהדיקע טראַסקערײַ װאָס טוט זיך ָאפּ אונטער אונדז האָט אפֿשר געהאַט
עפּעס צו טאָן מיט אָט דעם געפֿיל .אָבער מיר זײַנען געװען גוט פֿאַרבלאָנדזשעט אינעם דריק און
אפֿשר װעלן מיר דאַרפֿן קריכן פֿון דער הױט זיך אױסצודרײען אין דעם פֿינצטערניש .דער װינט
האָט זיך אַרומגעדרײט און געװיכערט גאָר אַנדערש פֿון זײַן געװײנטלעכן דירעקטן שטײגער,
איז דאָס געצעלט גאָר פֿאַרשאָטן געװאָרן מיט שנײ און דער שליטן איז געהאַט פֿאַרשװוּנדן
געװאָרן שױן לאַנג צוריק .די לאַגע איז ניט אין גאַנצן קײן באַקװעמע.
דינסטיק אין אָװנט און מיטװאָך האָט געבלאָזן ביז כּוח־ ,10די טעמפּעראַטור פֿון  -7°ביז
 .+2°און עס האָט זיך דערנאָך געביטן און געװאָרן שטאַרק פּלאָשיק .ביז  3אַ זײגער בײַ נאַכט
דעם דאָנערשטיק )13טן יולי( האָט דער װינט שי ִער ניט אױפֿגעהערט בלאָזן ,די טעמפּעראַטור
איז אַר ָאפּגעפֿאַלן ,און די שטערן האָבן געגלאַנצט דורך צעבראָכענע װאָלקנס .מיר זײַנען שױן
באַלד בײַם פֿרישטיק ,װאָס איז אַלע מאָל געװען טײ מיט פּעמיקאַן דערנאָך .מיר האָבן
אײַנגעטונקען די ביסקװיטן אין בײדע .דערנאָך האָבן מיר גענומען אַרבעטן אױסצוגראָבן די
שליטנס און געצעלט ,אַ היפּש שטיקל אַרבעט ,געדױערט עטלעכע שעה .סוף־כּל־סוף האָבן מיר
זיך געלאָזט אין װעג אַרײַן .אין דעם דריגעדיקן אופֿן װי איך האָב זיך נאָך אַלץ געספּראַװעט
פֿאַרצײכענען אַ פּאָר זאַצן אַלע נאַכט װי אַ רעקאָרד .איך האָב געשריבן׃
געגאַנגען ½ 7מײַל הײַנט – דאַכט זיך אַ װוּנדערלעכער גאַנג – אַרױף און
אַר ָאפּ איבער עטלעכע קאַמען פֿון טעראָר – נאָך מיטאָג פּלוצעם אָנגעקומען אין
ריזיקע שפּאַרעס אױף אײנעם אַ קאַם – מיר זײַנען געװען גאָר הױך אױף טעראָר –
די לבֿנה האָט אונדז געראַטעװעט אײדער מיר זײַנען אַרײַן – ס'האָט געקענט
אײַנשלינגען דעם שליטן מיט אַלצדינג.
צו דערגרײכן זיבן מײַל אין אײן טאָג ,אַ מהלך װאָס האָט אונדז פֿרי ִער געדױערט אײן װאָך,
איז געװען גאָר לײַכטער אױפֿן האַרצן .די טעמפּעראַטור איז געװען צװישן  -20°און  -30°דעם
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גאַנצן טאָג ,איז דאָס אױך געװען גוט .אַריבערגײענדיק איבער די כװאַליעס װאָס פֿירן אַר ָאפּ
פֿונעם באַרג ביז די אמתע דריקקאַמען אױף רעכטס האָבן מיר געפֿונען ,אַז דער װינט ,װאָס
קומט אַר ָאפּ פֿונעם באַרג ,האָט זיך געשטױסן אױבן אױף דער כװאַליע און ,שטראָמענדיק אין
בײדע ריכטונגען ,געמאַכט אַ צפֿון־מיזרח־װינטל אױף אײן זײַט און אַ צפֿון־מערבֿ־װינטל אױף
דער צװײטער זײַט .עס האָט אױסגעזען װי ס'איז דאָ אַ װינט אױבן אין הימל ,און די זאַװערוכע
האָט זיך ניט אַװעקגענומען אַזױ װײַט װי מיר האָבן געװאָלט.
במשך פֿון דער צײַט ביז איצט האָבן מיר אױסגעהאַלטן נאָר דורך ברענען מער נאַפֿט װי מע
טוט געװײנטלעך בײַם קאָכן .נאָכדעם װאָס מע קאָכט ָאפּ אַ מאָלצײַט ,האָבן מיר געלאָזט ברענען
דעם פּרימוס כּדי אָנצוּװאַרעמען דאָס געצעלט .אַזױ האָבן מיר געקענט הײלן די געפֿרױרענע פֿיס
און אױפֿטאָן אַבי װאָס נײטיקע קלײנע פֿאַרדינסטלעך .עפֿטער זײַנען מיר נאָר געזעסן און
אײַנגעדרעמלט אױף עטלעכע מינוטן ,יעדער האַלט ָאפּ די אַנדערע פֿון טיף אײַנשלאָפֿן .אָבער
ס'איז געװען אַ שאָד דער נאַפֿט .מיר האָבן אָנגעהױבן מיט  6אײן־גאַלאָן בלעכלעך )אױף אָט די
זעלביקע בלעכלעך האָט סקאָט געהאַט געזאָגט מבֿינות( ,און פֿיר זײַנען שױן אַװעק .בײַם אָנהײב
האָבן מיר געזאָגט ,אַז מיר דאַרפֿן האַלטן װײניקסטנס צװײ פֿאַרן צוריקקער; איצט אָבער האָבן
מיר געמינערט די ָאפּשאַצונג ביז נאָר אײן אָנגעפֿילט גאַלאָן־בלעכל מיט צװײ אָנגעפֿילטע
פּרימוסן .די שלאָפֿזעק זײַנען געװען שרעקלעך .עס האָט מיר געדױערט ,אַפֿילו אַזױ פֿרי אין
דער נסיעה װי איצט ,אַ שעה שטורכען און טופּן און קראַמפּ אַלע נאַכט אײדער איך האָב געקענט
לאָזן ָאפּגײן גענוג פֿונעם זאַק אַרײַנצוקריכן .דאָס איז אַפֿילו ניט געװען אַזױ שלעכט װי ליגן אין
זײ װען מיר זײַנען שױן אַרײַן.
נאָר  -35°אָבער "זײער אַ שלעכטע נאַכט" לױט מײַן טאָגביכל .מיר זײַנען באַלד אַװעק,
אָבער ס'איז געװען אַ גרױליקער טאָג און מײַנע נערװן האָבן זיך געפּאָרפּלט בײַם סוף ,װאָרן
מיר האָבן ניט געקענט געפֿינען דעם גלײַכן ענגן װעג װאָס פֿירט צװישן די שפּאַרעס אױף בײדע
זײַטן .אָבער און װידער האָבן מיר זיך דערװוּסט ,אַז מיר פֿאַרבלאָנדזשען דורך דעם פּלוצעמדיקן
פֿאַל פֿון דער ערד אונטער די פֿיס – מיר זײַנען אַרײַן און דעמאָלט – "זײַנען מיר צו װײַט אױף
רעכטס?" – קײנער װײסט ניט – "נו ,לאָמיר פּרוּװן גײן נעענטער לעבן דעם באַרג" – און אַזױ
װײַטער!
דורך שװערן אָנשטרענג 2¾ ,מײַלן הײַנט אין דער פֿרי – דערנאָך װײַטער אין
געדיכטן חושך ,װאָס האָט זיך פּלוצעם אױפֿגעהױבן און מיר האָבן זיך
דערט ַאפּט אונטער אַ ריזיקן גרױסן באַרג פֿון אַ דריקקאַם ,גאָר שװאַרץ אינעם
שאָטן .מיר זײַנען װײַטער געגאַנגען ,זיך ָאפּװענדן אױף לינקס ,װען ביל איז
געפֿאַלן מיט דעם אָרעם אַרײַן אין אַ שפּאַרע .מיר זײַנען אַריבערגעגאַנגען
איבער אָט דער שפּאַרע און נאָך אַ צװײטער ,און אין אַ װײַל אַרום אָנגעקומען
ערגעץ װוּ אַרױף אױף לינקס ,און ביל און איך האָבן בײדע אַרײַנגעשטעקט אַ
פֿוס אין אַ שפּאַרע אַרײַן .מיר האָבן זאָנדירט אַרום און אַרום און אומעטום איז
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געװען הױל ,האָבן מיר אַר ָאפּגעלאָזט דעם שליטן איבער איר און ס'איז אונדז
א׳
געראָטן.
אַ מאָל זײַנען מיר פּונקט אַרײַן אינעם דריק און עס האָט געדױערט אַ היפּש שטיקל צײַט
אַרױסצוקריכן .ביל האָט פֿאַרלענגערט זײַן געשפּאַן מיטן באַרגשטריק איצט און אָפֿט מאָל
שפּעטער ,האָט ער געפֿונען די שפּאַרעס װײַט פֿאַר אונדז און דעם שליטן׃ װױל בײַ אונדז אָבער
ניט אַזױ װױל בײַ ביל .אין מיטן שפּאַרעס אין דעם פֿינצטערניש װערט מען טאַקע נערװעז.
װען מיר האָבן זיך אָנגעהױבן צו מאָרגנס )דעם 15טן יולי( ,האָבן מיר געקענט זען פֿאָרנט
אױף לינקס און מער־װײניקער איבער אונדז דעם קױפּ ,װאָס איז אַ גרױס בערגל װאָס זײַנע
תּהומיקע סקאַלעס לעבן ים פֿורעמען אױס ק ַאפּ־קראָזיער .זײַנע זײַטן גײען באַרג־אַראָ פּ צו
אונדז צו ,און אָנשטופּנדיק קעגן זײַנע אײַזסקאַלעס פֿאָרױס זײַנען געװען שױן מײַלן און מײַלן
פֿון גרױסע דריקקאַמען ,װאָס לענג־אױס זײ זײַנען מיר געקומען און װאָס זײ האָבן אונדז
אײַנגעצאַמט .באַרג טעראָר הײבט זיך אױף צען טױזנט פֿיס אין דער הײך אױף לינקס ,און
פֿאַרבינדט זיך מיט דעם קױפּ דורך אַ גרױסן כּוסעדיקן זאַװײ װינט־פּאָלירטן שנײ .דער שיפּוע
דערפֿון פֿירט אין אײן אָרט מילד אין דעם קאָרידאָר ,װאָס דורכ אים האָבן מיר געשליטלט ,און
דאָ האָבן מיר זיך פֿאַרקערעװעט און אָנגעהױבן שלעפּן די שליטנס 54אַרױף .עס זײַנען ניט
געװען קײן שפּאַרעס ,נאָר דער גרױסער זאַװײ שנײ ,װאָס איז געװען אַזױ האַרט ,אַז מיר האָבן
געניצט די קראַמפּאָנס גלײַך װי מיר װאָלטן געװען אױף אײַז ,און אַזױ פּאָלירט װי די
פּאָרצעלײַענע זײַטן פֿון אַ ריזיקן כּוס ,װאָס ס'איז ענלעך דערױף .אױף אַ דרײַ מײַל האָבן מיר
זיך אָנגעשטרענגט באַרג־אַרױף ,ביז מיר זײַנען אָנגעקומען נאָר  150יאַרדן פֿון דעם
מאָרענע־פֿאַך װוּ מיר זאָלן בױען אונדזער כאַלופּע פֿון שטײנער און שנײ .אָט די מאָרענע איז
געלעגן איבער אונדז אױף לינקס ,די צװילינגשפּיצן פֿון דעם קױפּ איבערן כּוס אױף רעכטס; און
ד ָא 800 ,פֿיס אַרױף אױף דער באַרג־זײַט ,האָבן מיר זיך לסוף געלאַגערט.
מיר זײַנען אָנגעקומען.
װאָס זאָלן מיר אָנרופֿן אונדזער כאַלופּע? 55װי באַלד קענען מיר אױסטריקענען די קלײדער
און זעק? װי װעט אַרבעטן דער טראָן־אױװן? װעלן די פּענגװינען זײַן דאָרט? "דאַכט זיך ,אַז
ס'איז צו גוט צו זײַן אמת 19 ,טעג אונטער װעגנס .ס'איז אַװדאי אַ זעלטענע זאַך ,אַז עמעצער
זאָל זײַן אַזױ נאַס; ס'איז קױם מיגלעך אַרײַנצוקריכן אין די זעק; די װינט־קלײדער זײַנען נאָר
פֿאַרפֿרױרענע קעסטלעך .בירדיס אױסגעפֿונענע באַלאַקלאַװע איז װי אײַזן – ס'איז גאָר
ב׳
װוּנדערלעך ,װי אונדזערע דאגות זײַנען פֿאַרשװוּנדן געװאָרן".
ס'איז געװען אָװנט ,אָבער מיר זײַנען געװען אַזױ אײפֿערדיק אָנצוהױבן ,אַז מיר זײַנען
גלײַך אַרױף אױף דעם קאַם איבער אונדזער לאַגער ,װוּ די פֿעלדזן יאַװען זיך דורכן שנײ .מיר
האָבן דערזען ,אַז ס'רובֿ זײַנען פֿעסט אין אָרט ,אָבער ס'זײַנען געװען שױן אַ סך שטײנער ,אַ
א׳ מײַן אײגן טאָגביכל.
ב׳ ד'ג
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ביסל זשװיר ,און אַװדאי װאָס איר װילט פֿונעם אײַזיקן שנײ ,װאָס פֿאַלט אַװעק אונטער אונדז
ביז צום געצעלט און דעם גרױסן דריק װײַטער אַ מײַל .צװישן אונדז און דעם דריק ,װי מיר
האָבן זיך דערװוּסט נאָר שפּעטער ,איז געשטאַנען אַ גרױסע אײַזסקאַלע .די דריקקאַמען מיט
דעם גרױסן אײַז־באַריער װײַטער זײַנען אונדז געװען צופֿוסנס; דער ברעג פֿון דעם ראָס־ים
װײַט נאָר אַ מײַל פֿיר .די קײסאָרים האָבן געדאַרפֿט זײַן אין ערגעץ װוּ אַרום דעם אַקסל פֿון
דעם קױפּ ,װאָס האָט באַהאַלטן ק ַאפּ־קראָזיער גופֿא פֿון אונדזערע אױגן.
אונדזער פֿאַרקלער איז געװען צו בױען אַן איגלו 56מיט שטײנערנע װענט ,אָנגעקױפּט מיט
שנײ ,מיט אַ נײַן־פֿוס שליטן װי אַ קװערבאַלקן ,און אַ גרױסן בױגן װילעסדען־קאַנװע פֿאַרן
דאַך .מיר האָבן אױך מיטגעבראַכט אַ ברעט צו מאַכן אַן אײבערשװעל איבער דער טיר .דאָ מיטן
אױװן ,װאָס זאָל ברענען טראָן פֿון די פּענגװינען ,האָבן מיר געזאָלט האָבן אַ באַקװעמע
װאַרעמע שטוב ,פֿון װאַנען מיר זאָלן מאַכן עקסקורסיעס אין דעם נעסט־שטח װײַט אַ מײַל פֿיר.
אפֿשר װאָלטן מיר קענען ניצן דאָס געצעלט אונטן אינעם נעסט־שטח אַלײן און טאָן אונדזער
װיסנשאַפֿטלעכע אַרבעט דאָרט אױפֿן אָרט ,אַװעק פֿון אונדזער שײנער כאַלופּע אױף אַ נאַכט
אָדער לענגער .אַזױ האָבן מיר אױסגעפּלאַנעװעט.
די זעלביקע נאַכט
האָבן מיר אָנגעהױבן אַרײַנגראָבן אונטער אַ גרױסן פֿעלדז אױפֿן שפּיץ קױפּ,
האָפֿנדיק אַז דאָס זאָל זײַן אַ גרױסער טײל פֿון אײן װאַנט פֿון דער כאַלופּע ,נאָר
אונטן איז געלעגן שטײן װאָס האָט אונדז ָאפּגעשטעלט .דערנאָך האָבן מיר
אױסגעקליבן אַ כּמעט גלײַך שטיק מאָרענע אַ פֿוס צװעלף װײַטער און פּונקט
אונטער דער פֿלאַך פֿונעם שפּיץ קױפּ ,האָפֿנדיק אַז ד ָא ,באַשיצט פֿונעם װינט
דורכן קאַם ,קענען מיר אױסמײַדן דעם גרעסטן טײל פֿון די אומגעהײַערע װינטן,
װאָס מיר האָבן געװוּסט בלאָזן אָפֿט מאָל .בירדי האָט געזאַמלט שטײנער פֿון
איבערן קױפּ ,ניט געװען קײן שטײן װאָס איז אים צו שװער; ביל האָט אָנגעקױפּט
שנײ אין דרױסן בעת איך האָב געבױט דעם מױער מיט די שטײנער .די שטײנער
זײַנען געװען גוט; דער שנײ אָבער איז אַזױ פֿאַרהאַרטעװעט געװאָרן דורכן װינט,
אַז ס'איז שי ִער ניט װי אײַז; מיט דער קירקע האָט מען קױם געקענט אים
אײַנקאַרבן ,און דער אײנציקער אופֿן איז געװען ָאפּצוברעקלען גרױסע פּײַדעס
בהדרגה מיטן קלײנעם שופֿל .דער זשװיר האָט געקלעקט אױף אַ צאָן ,נאָר געװען
גוט װען ס'געפֿינט זיך אַ ביסל .בסך־הכּל האָט אַלץ אױסגעזען זײער צוזאָגנדיק
װען מיר זײַנען שױן אַרײַן אינעם געצעלט אַ  150יאַרד באַרג־אַר ָאפּ ,נאָך
א׳
פֿאַרענדיקן אַ העלפֿט פֿון אײנער פֿון די לאַנגע מױערן.

א׳ ד'ג

29

די װינטער־נסיעה

דער אױסבליק פֿון אַכט הונדערט פֿיס אַרױף אױפֿן באַרג איז געװען פּראַכטיק ,האָב איך
גענומען די ברילן און ָאפּגערײניקט דעם אײַז אָבער און װידער זיך אַרומצוקוקן .אױף מיזרח :אַ
גרױס פֿעלד פֿון דריקקאַמען אונטן ,װאָס זעט אױס אין דער לבֿנה־שײַן אַזױ װי ריזן האָבן
געאַקערט מיט אַקערן װאָס מאַכן בראָזדעס אַ פֿוס פֿופֿציק זעכציק אין דער טיף; אָט די בראָזדעס
פֿירן פּונקט ביזן באַריער־קאַנט ,און װײַטער איז דער געפֿרױרענער ראָס־ים ,פֿלאַך ,װײַס ,און
פֿרידלעך ,אַזױ װי ס'זײַנען ניטאָ אױף דער װעלט אַזעלכע זאַכן װי זאַװערוכעס .אױף צפֿון און
צפֿון־מיזרח :דער קױפּ .הינטער אונדז׃ באַרג טעראָר ,װאָס אױף אים שטײען מיר ,און אומעטום
זעט אױס װי דער גראָער אומבאַגרענעצטער באַריער האָט ָאפּגעטאָן אַ כּישוף פֿון אַ קאַלטער
ריזיקײט ,נעפּלדיק ,מאַסיװ ,אַ נעסט־שטח פֿון װינט און זאַװײ און פֿינצטערניש .גאָט! סאַראַ
אָרט!
ס'איז געװען איצט נאָר װײניק לבֿנה־שײַן אָדער טאָגליכט ,נאָר במשך פֿון די
קומעדיקע צװײ מעת־לעתן האָבן מיר זײ בײדע גענוצט ביז גאָר ,בלײַבן װאַך
שטענדיק בײַ טאָג און בײַ נאַכט ,און אָפֿט מאָל אַרבעטן װײַטער װען מע האָט
קױם־קױם געקענט זען אַבי װאָס; גראָבן מיט דער ליכט פֿונעם הוראַגאַן־לאָמפּ.
נאָך צװײ טעג האָבן מיר געענדיקט די מױערן און אָנגעקױפּט שנײ ביז אַ פֿוס
צװײ פֿונעם אױבן; מיר זײַנען אױסן אַרײַנצופּאַסן אָנגעצױגן דאָס דאַכטוך אײדער
מיר קױפּן אָן דאָס איבעריקע .די גרױסע צרה בײַם אָנקױפּן איז געװען די
האַרטקײט פֿונעם שנײ; ס'איז געװען אוממיגלעך שפּאַכליעװען די שפּאַלטן
צװישן די פּײַדעס ,װאָס זײ זײַנען געװען גאָר ענלעך צו ברוקשטײנער .די טיר
איז פֿאַרטיק ,אַ דרײַעקיקע געצעלט־טיר מיט קלי ַאפּעס ,װאָס מיר האָבן אים
אַרײַנגעשטעלט אין די װענט ,צעמענטירט מיט שנײ און שטײנער .דעם אױבן
האָבן מיר געפֿעלבלט איבער אַ ברעט און דעם אונטן אַרײַנגעגראָבן אינעם
א׳
באָדן.
בירדי איז געװען זײער אַנטױשט ,װאָס מיר האָבן ניט געקענט ענדיקן די גאַנצע זאַך דעם
טאָג; ער איז געװען שי ִער ניט אין כּעס װעגן דעם ,אָבער ס'האָט געבליבן נאָך אַ סך צו טאָן און
מיר זײַנען געװען אױסגעמאַטערט .מיר האָבן זיך פֿרי אױפֿגעכ ַאפּט צו מאָרגנס )דינסטיק ,דעם
18טן( ,כּדי צו פּרוּװן פֿאַרענדיקן דעם איגלו ,אָבער עס האָט צו שװער געבלאָזן .װען מיר זײַנען
אָנגעקומען אױבן האָבן מיר אַ ביסל געגראָבן נאָר עס איז געװען גאָר אוממיגלעך צוצופֿעסטיקן
דעם דאַך ,האָבן מיר דאָס געדאַרפֿט ָאפּלײגן .דעם טאָג האָבן מיר אײַנגעזען ,אַז עס בלאָזט פֿיל
שטאַרקער בײַם אױבן שיפּוע װי אונטן װוּ עס שטײט דאָס געצעלט .ס'איז געװען ביטער קאַלט
אױבן דעם אינדערפֿרי מיט אַ װינט פֿון כּוח־ 4ביז ־ 575און אַ טעמפּעראַטור פֿון מינוס דרײַסיק.
די פֿראַגע װעגן נאַפֿט האָט אונדז שטאַרק פֿאַרזאָרגט .מיר זײַנען איצט שױן טיף אַרײַן אין
דעם פֿינפֿטן פֿון די זעקס בלעכלעך ,זשאַלעװען אַזױ פֿיל װי מיגלעך ,אָפֿט מאָל עסן נאָר צװײ
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הײסע מאָלצײַטן אַ טאָג .מיר האָבן געדאַרפֿט אַר ָאפּקריכן בײַ די קײסער־פּענגװינען װי עס איז
און קריגן טראָן פֿאַרן אױװן ,װאָס מע האָט געהאַט געמאַכט פֿאַר אונדז אין דער הײַזקע .ס'איז
געװען אַ רוי ִקער שײנער טאָג דעם 19טן ,האָבן מיר אָנגעהױבן האַלב צען מיט אַ לײדיקן שליטן,
צװײ אײַזהעק ,דעם באַרגשטריק ,געשפּאַנען ,און שינדן־מכשירים.
װילסאָן איז פֿרי ִער געהאַט דורכגעגאַנגען דורך די דריקקאַמען בײַ ק ַאפּ־קראָזיער עטלעכע
מאָל אין די אַנטדעקונג טעג .נאָר דעמאָלט האָבן זײ געהאַט טאָגליכט ,האָבן זײ אױך געפֿונען אַ
פּראַקטישן װעג האַרט אונטער די סקאַלעס װאָס שטײען איצט צװישן אונדז און די קאַמען.
בעת מיר קומען צו צום דנאָ פֿון דער באַרג־שיפּוע ,װײַטער אױף צפֿון װי פֿרי ִער ,האָבן מיר
געדאַרפֿט זײַן ָאפּגעהיט װעגן שפּאַרעס ,אָבער מיר האָבן באַלד געטראָפֿן דעם סקאַלע־קאַנט,
געגאַנגען פּאַזע אים ביז עס האָט זיך פֿאַרנידעריקט ביז צו דער זעלביקער הײך פֿונעם באַריער.
פֿאַרנעמענדיק זיך אױף לינקס זײַנען מיר צוגעגאַנגען צו דעם ים־אײַז ,װיסנדיק אַז עס זײַנען דאָ
אפֿשר צװײ מײַל דריק צװישן אונדז און ק ַאפּ־קראָזיער גופֿא .אױף אַ האַלב־מײַל איז דער גאַנג
געװען גרינג ,אַרומגײענדיק אַרום גרױסע קנעפּ דריק אָבער תּמיד זיך ספּראַװענדיק בלײַבן
מער־װײניקער אױף דער פֿלאַך און נאָענט צו דער אײַז־סקאַלע ,װאָס זי הײבט זיך באַלד אױף
װײַט אין דער הײך אױף לינקס .בילס געדאַנק איז געװען צו בלײַבן נאָענט אונטער דער
דאָזיקער סקאַלע ,לענג־אױס דער זעלביקער אַנטדעקונג רוטע ,װי דערמאָנט אױבן .זײ זײַנען
קײן מאָל ניט געהאַט אָנגעקומען אין יענע טעג גענוג פֿרי צו געפֿינען אײער׃ די פּוּיקעלעך האָבן
זיך שױן געהאַט אױסגעבריט .צי מיר װעלן איצט געפֿינען קײסאָרים און אױב אַזױ ,צי זײ װעלן
האָבן אײער ,איז בשום־אופֿן ניט געװען זיכער.
אָבער מיר זײַנען באַלד אַרײַן אין צרות ,אָנטרעפֿנדיק אױף עטלעכע שפּאַרעס אַלע פּאָר
יאַרדן און ,אָן ספֿקות ,אַריבערגײענדיק איבער צענדליקער אַנדערע װאָס מיר האָבן זײ ניט
באַמערקט .כאָטש מיר גײען װאָס נעענטער בײַ די סקאַלעס ,האָבן מיר זיך געפֿונען אױפֿן שפּיץ
פֿונעם ערשטן דריקקאַם ,צעשײדט דורך אַ טיפֿן ָאפּגרונט פֿון דער אײַז־שיפּוע ,װוּהין מיר װילן
גײן .נאָך דעם זײַנען מיר אַרײַן אין אַ גרױסן טאָל צװישן דעם ערשטן און צװײטן קאַמען; מיר
זײַנען געקומען אין מיטן ריזיקע הױפֿנס אײַז ,אַרױפֿגעשטױסן אין אַלערלײ פֿאָרמען אױף אַלע
זײַטן ,צעשפּאַלטן אין אַלע ריכטונגען; מיר האָבן זיך אַריבערגעגליטשט איבער שנײ־שיפּועים
און געקראָכן פּאַזע זאַװײ־קאַמען ,פּרוּװן צו קומען נעענטער צו די סקאַלעס .און כּסדר זײַנען
מיר אָנגעקומען אין אוממיגלעכע ערטער ,האָבן געדאַרפֿט צוריקקריכן .ביל האָט געפֿירט מיט אַ
לענג פֿון באַרגשטריק צוגעבונדן צו דעם קנאָ פּ פֿון דעם שליטן; בירדי איז געװען אין געשפּאַן,
אױך צוגעבונדן צו דעם קנ ָאפּ ,און איך אין געשפּאַן צוגעבונדן צו דעם הינטן פֿון שליטן ,װאָס
איז אונדז געװען זײער נוציק סײַ װי אַ בריק סײַ װי אַ לײטער.
אַ מאָל צװײ־דרײַ האָבן מיר געפּרוּװט קריכן אַר ָאפּ אױף די אײַז־שיפּועים ביז צו דעם
לפֿי־ערך גלײַכן װעג אונטער די סקאַלעס ,נאָר ס'איז אַלע מאָל צו גרױס אַ פֿאַל .אין דער
פֿינצטערלעכער ליכט איז יעדע פּר ָאפּאָרציע פֿאַרדרײט געװאָרן; עטלעכע ערטער ,װאָס מיר
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האָבן זײ טאַקע באַהױבן אַר ָאפּצוקריכן מיט אײַזהעק און באַרגשטריק ,האָבן אױסגעזען װי גאָרע
תּהומען ,און עס זײַנען תּמיד געװען שפּאַרעס אונטן טאָמער מע גליטשט זיך אַר ָאפּ .בײַם
צוריקקער האָב איך זיך אַרײַנגעגליטשט אין אַזױנער ,אַרױסגעצױגן פֿון די צװײ אַנדערע
שטײענדיק אױפֿן װאַנט איבער מיר.
מיר האָבן זיך אַר ָאפּגעאַרבעט אַרײַן אין דער פֿאַרטיפֿונג צװישן דעם ערשטן און צװײטן
גרױסע דריקקאַמען ,און ,איך מײן ,אַרױף אױפֿן שפּיץ פֿונעם צװײטן .די קאַמען דאָ האָבן זיך
אױפֿגעהױבן אַ פֿוס פֿופֿציק זעכציק .דערנאָך װײס איך ניט װוּהין מיר זײַנען געגאַנגען .די
בעסטע אָריענטירן זײַנען געװען געגנטן מיט שפּאַרעס ,אָפֿט מאָל דרײַ אָדער פֿיר אין עטלעכע
טריט .די טעמפּעראַטורן זײַנען געװען נידערלעך ) .(-37°עס איז מיר געװען אוממיגלעך צו
טראָגן די ברילן ,איז דאָס געװען אַן אומגעהײַערע מניעה פֿאַר מיר און אַ עיכּובֿ פֿאַר דער
גרופּע׃ ביל געפֿינט אַ שפּאַרע ,װײַזט אָן אױף איר; בירדי גײט זי אַריבער; און אָבער און װידער
פּרוּװנדיק אַריבערצוטרעטן אָדער אַריבערצוקריכן אױפֿן שליטן ,שטעק איך די פֿיס פּונקט אין
מיטן די שפּאַרעס אַרײַן .דעם טאָג בין איך אַרײַן װײניקסטנס זעקס מאָל; אײן מאָל ,װען מיר
זײַנען געװען נאָענט צו דעם ים ,האָב איך זיך אַרײַן־ און אַרױסגעקײַקלט פֿון אײנער און
דערנאָך אַר ָאפּגעפֿאַלן באַרג־אַר ָאפּ אױף אַ שטאָציקער שיפּוע ביז פֿאַרכ ַאפּט געװאָרן פֿון ביל
און בירדי מיטן שטריק.
מיר האָבן װײַטער געשטאָמפּערט ביז מיר זײַנען אָנגעקומען אין אַ גרױסן בלינדן געסל,
װאָס מסתּמא פֿאָרמירט דעם עק פֿון די צװײ קאַמען ,װוּ זײ שטױסן זיך אָן אױף דעם ים־אײַז.
אױף אַלע זײַטן האָבן זיך אױפֿגעהױבן גרױסע װענט פֿון צעשלאָגענעם אײַז מיט שטאָציקע
שנײ־שיפּועים אין דער מיט ,װוּ מיר גליטשן זיך אַרום און װערן פֿאַרבלאָנדזשעט אין שפּאַרעס
אַרײַן .אױף לינקס הײבט זיך אױף די ריזיקע סקאַלע פֿון ק ַאפּ־קראָזיער ,אָבער מיר האָבן זיך
ניט געקענט דערװיסן צי עס זײַנען ניטאָ קײן צװײ דרײַ דריקקאַמען צװישן אונדז און אים ,און
כאָטש מיר האָבן געפּרוּװט גײן װײניקסטנס אױף פֿיר פֿאַרשײדענע ריכטונגען ,איז ניט געװען
קײן מיגלעכקײט גײן װײַטער פֿאָרױס.
און דעמאָלט האָבן מיר דערהערט די קײסאָרים שרײַען.
דאָס געשרײ איז אונדז געקומען פֿונעם ים־אײַז װאָס מיר האָבן ניט געקענט זען ,נאָר דאָס
האָט געמוזט זײַן װײַט אַ כאַאָטישע פֿערטל־מײַל פֿאָרױס .עס האָט ָאפּגעהילכט פֿון די סקאַלעס
בעת מיר שטײען הילפֿלאָז און אָנגערײצט .מיר האָבן זיך צוגעהערט און זיך דערװוּסט ,אַז ס'איז
גאָרנישט װאָס צו טאָן אַחוץ קערן זיך צוריק ,װאָרן דאָס קלײנע שטיקל ליכט װאָס שײַנט איצט
אין מיטן טאָג צעגײט זיך גיך ,און פֿאַרכ ַאפּט צו װערן דאָרט אין שטאָק פֿינצטערניש װאָלט
געװען אַ שרעקלעכער געדאַנק .מיר האָבן אָנגעהױבן זיך צוריקקערן אין די אײגענע טריט און
כּמעט אױף דער רגע האָב איך זיך אַר ָאפּגעגליטשט און אַר ָאפּגעקײַקלט שיפּוע־אַר ָאפּ אין אַ
שפּאַרע אַרײַן .בירדי און ביל האָבן זיך געהאַלטן אױף משקולת און איך האָב צוריקגעקלעטערט
צו זײ .די שפּורן זײַנען געװען זײער אומקלאָר און באַלד האָבן מיר זײ פֿאַרלױרן .בירדי איז
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געװען דער בעסטער אין נאָכשפּירן װאָס איך האָב אַ מאָל געקענט ,און אַלע מאָל האָט ער זײ
װידער געפֿונען .נאָר סוף־כּל־סוף האָט ער אַפֿילו זײ אין גאַנצן פֿאַרלױרן ,און מיר האָבן
ָאפּגערעדט ,אַז מיר דאַרפֿן פּשוט גײן פֿאָרױס .לעולם האָבן מיר זײ װידער געפֿונען ,און זײַנען
דעמאָלט שױן אַרױס פֿון דאָס ערגסטע; נאָר ס'האָט אונדז דערפֿרײט צו זען דאָס געצעלט.
צו מאָרגנס )דאָנערשטיק ,דעם 20סטן יוני( האָבן מיר גענומען אַרבעטן אױף דעם איגלו
דרײַ אַ זײגער אין דער פֿרי ,ס'איז אונדז געראָטן צופֿעסטיקן דעם קאַנװענעם דאַך ,אױף צו
להכעיס אַ װינט װאָס האָט אונדז געטשעפּעט דעם גאַנצן טאָג .קױם האָבן מיר זיך געקענט
פֿאָרשטעלן װאָס דער דאָזיקער דאַך װעט אונדז ָאפּטאָן בשעת מיר פּאַקן אים אײַן מיט
שנײפּײַדעס ,צי ִען אים אױס איבערן צװײטן שליטן ,װאָס מיר האָבן אַװעקגעלײגט אין דער
קװער אין מיטן אױף די לענגערע װענט .דער װינט־אַרױף־עק )אױף דרום( פֿירט פּונקט ביז צום
באָדן און מיר האָבן אים פֿעסט צוגעבונדן צו שטײנער אײדער מיר האָבן אױפֿגעהערט אַרבעטן.
אױף די אַנדערע דרײַ זײַטן האָבן מיר געהאַט אַ פֿוס צװײ צי מער לױזע קאַנװע אומעטום ,און
אומעטום האָבן מיר אים צוגעבונדן צו שטײנער מיט רימענס אַלע צװײ פֿיס .די טיר איז געװען
די מניעה ,און דערװײַל האָבן מיר געלאָזט דאָס טוך אױסגעבױגן איבער די שטײנער ,װי עפּעס אַ
גאַניק .די גאַנצע זאַך איז גוט אײַנגעפּאַקט און באַדעקט געװאָרן מיט פּלאַטעס האַרטן שנײ ,נאָר
ס'איז ניט געװען קײן װײכער שנײ ,װאָס מע ניצט אים אָנצופֿילן די ריסן צװישן די פּײַדעס.
פֿונדעסטװעגן האָבן מיר שױן געמײנט ,אַז ס'איז ניטאָ װאָס ס'האָט געקענט אַרױסצי ִען דעם דאַך
פֿון דער אײַנפּאַקונג ,און די װײַטערדיקע געשעענישן האָבן באַװיזן ,אַז מיר זײַנען געװען
גערעכט.
עס איז געװען אַ טריבע אַרבעט דרײַ אַ זײגער אין דער פֿרי פֿאַרן פֿרישטיק ,און מיר זײַנען
געװען צופֿרידן צוריקצוקומען אינעם געצעלט און צו עסן ,מחמת מיר האָבן אין זינען נאָך אַ
מאָל פּרוּװן אָנצוקומען דעם טאָג בײַ די קײסאָרים .בײַם ערשטן פֿאַרטאָג זײַנען מיר נאָך אַ מאָל
אַװעק קײן דעם נעסט־שטח.
נאָר איצט האָבן מיר געװוּסט אַ זאַך צװײ מכּוח דעם דאָזיקן דריק װאָס מיר האָבן ניט
געהאַט געװוּסט מיט אַ מעת־לעת פֿרי ִער; למשל ,שױן אַ סך האָט זיך געביטן זינט די
אַנטדעקונג־טעג און מסתּמא האָט זיך דער דריק פֿאַרגרעסערט .פֿאַקטיש האָט מען שפּעטער
דערװיזן דורך פֿאָטאָגראַפֿיעס ,אַז די קאַמען צי ִען זיך הײַנט װײַטער אַ דרײַ־פֿערטל מײַל אין ים
אַרײַן װי מיט צען יאָר צוריק .מיר האָבן אױך געװוּסט ,אַז אױב מיר גײען אַרײַן אינעם דריק
בײַם אײנציקן אָרט װוּ די אײַזסקאַלעס קומען אַר ָאפּ ביז דער הײך פֿונעם באַריער ,װי נעכטן,
װאָלטן מיר ניט געקענט ניט אַרײַנדרינגען אינעם נעסט־שטח און ניט אונטערקריכן אונטער די
סקאַלעס װוּ פֿרי ִער האָט מען געפֿונען אַ מיגלעכן װעג .ס'איז געבליבן נאָר אײן זאַך צו טאָן – צו
גײן אַריבער איבער דער סקאַלע .און אָט דאָס האָבן מיר בדעה געהאַט צו פּרוּװן טאָן.
נו ,די דאָזיקע אײַזסקאַלעס זײַנען אַ צװײ הונדערט פֿוס אין דער הײך ,און ס'איז מיר געװען
אומבאַקװעם ,בפֿרט אינעם פֿינצטערניש .נאָר װען מיר זײַנען צוריקגעקומען נעכטן האָבן מיר
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דערזען אײן אָרט מיט אַן אײַנשניט אין די סקאַלעס ,װאָס פֿון אים הענגט אַר ָאפּ אַ שנײ־זאַװײ.
אפֿשר װעט זײַן מיגלעך אַר ָאפּצוקריכן לענג־אױס דעם זאַװײ.
איז ,מיט אונדז אַלע אײַנגעשפּאַנט צום שליטן ,ביל אױף אַ לאַנגן שטריק אַפֿרי ִער און
בירדי און איך קאָנטראָלירנדיק דעם שליטן פֿון הינטן ,האָבן מיר אָנגעהױבן אַר ָאפּגײן דעם
שיפּוע ,װאָס ענדיקט זיך אין דער סקאַלע ,װאָס ,פֿאַרשטײט זיך ,קענען מיר ניט זען .מיר זײַנען
אַריבער איבער עטלעכע קלײנע שפּאַרעס ,און באַלד דערפֿילט ,אַז מיר זײַנען שי ִער ניט אַהין.
צװײ מאָל האָבן מיר זיך אָנגערוקט ביזן קאַנט סקאַלע אָן הצלחה ,און דערנאָך האָבן מיר יאָ
געפֿונען די שיפּוע; און דערצו זײַנען מיר אַר ָאפּ אָן שום צרות און עס האָט אונדז געפֿירט פּונקט
װוּ מיר װילן זײַן ,צװישן די ערדסקאַלעס און דעם דריק.
דעמאָלט האָט זיך אָנגעהױבן דער שפּאַנענדיקסטער קלעטער אין מיטן דעם דריק װאָס איר
קענט זיך פֿאָרשטעלן .קודם־כּל ,גאָר װי ס'איז געװען נעכטן – שלעפּן זיך ,אײנער דעם צװײטן,
קאַם־אַרױף ,זיך גליטשן שיפּוע־אַר ָאפּ ,זיך קוליען אין די שפּאַרעס ,אַרײַן און אַרױס ,און אין
אַלערלײ לעכער ,זײַנען מיר װײַטער געגאַנגען אונטער די סקאַלעס װאָס הײבן זיך אױף אַלץ
העכער און העכער איבער אונדז בשעת מיר קומען נאָענט צו די שװאַרצע לאַװענע תּהומען װאָס
פֿורעמען ק ַאפּ־קראָזיער גופֿא .מיר זײַנען רײַטנדיק געגאַנגען אױפֿן אױבן פֿון אַ שנײ־קאַם מיט אַ
גאָלמעסערדיקן קאַנט ,באַלאַנסירן דעם שליטן צװישן אונדז בעת מיר באָרבלען זיך; אױף
רעכטס איז געװען אַן אַר ָאפּהאַנג ,זײער אַ טיפֿער ,מיט שפּאַרעס בײַם דנ ָא; אױף לינקס איז
געװען אַ קלענערער אַר ָאפּהאַנג ,אױך מיט שפּאַרעס .מיר האָבן געפּױזעט װײַטער און לאָמיך
אײַך זאָגן ,ס'איז געװען אַ שפּאַנענדיקע אַרבעט אין דעם מער־װי־האַלב־חושך .בײַם עק איז
געװען אַ רײ שיפּועים פֿול מיט שפּאַרעס ,און לסוף זײַנען מיר אַרונטערגעקומען האַרט אונטערן
פֿעלדז אױף דער מאָרענע ,און דאָ האָבן מיר געדאַרפֿט איבערלאָזן דעם שליטן.
מיר האָבן זיך צוגעבונדן מיטן שטריק און אָנגעהױבן אונטערקריכן אונטער די סקאַלעס
װאָס האָבן זיך געביטן פֿון אײַז צו שטײן און זיך אױפֿגעהױבן  800פֿיס איבער אונדז .די מהומה
פֿון דריק װאָס שטײַגט אַרױף אױף זײ האָט ניט באַװיזן קײן שום טאָלק .פֿיר הונדערט מײַלן
אַריבערקריכנדיק אײַז הינטער דעם דריק האָט פּשוט געװאָרפֿן און געקאָרטשעט יענע ריזיקע
קאַמען ביז איובֿן אַלײן װאָלטן געפֿעלט דיבורים װאָס צו באַקלאָגן זײער באַשאַפֿער .מיר האָבן
זיך געגראַבלט אַריבער און אַרונטער ,אָנהענגענדיק מיט די העק און אױסשנײַדנדיק טרעפּ דאָרט
װוּ מיר האָבן ניט געקענט געפֿינען קײן אָנהאַלט מיט די קראַמפּאָנס .און כּסדר זײַנען מיר
צוגעקומען צו די קײסער־פּענגװינען ,און ס'האָט זיך טאַקע אױסגעדאַכט ,אַז מיר װעלן דאָס אױף
אַן אמתן אױפֿטאָן דאָס מאָל ,װען מיר זײַנען אָנגעקומען אױף אַ װאַנט פֿון אײַז ,װאָס אין אײן
בליק האָבן מיר גוט פֿאַרשטאַנען ,אַז מיר קענען קײן מאָל ניט איבער אים אַריבערגײן .אײנער
פֿון די גרעסטע דריקקאַמען איז געװאָרפֿן געװאָרן ,מיטן עק אָנגעשפּאַרט אין דער סקאַלע.
ס'האָט אונדז אַ פּנים ָאפּגעשטעלט ,נאָר ביל האָט אַנטדעקט אַ שװאַרצע לאָך ,עפּעס װי אַ
פֿוקסנלאָך ,װאָס פֿאַרשװינדט אין די געדערעם פֿונעם אײַז .מיר האָבן געקוקט אױף איר׃ "נו,
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הײַד ַא!" האָט ער געזאָגט ,און אַרײַנגעשטעקט דעם ק ָאפּ אַרײַן ,און פֿאַרשװוּנדן געװאָרן.
באַוערס דאָס גלײַכן .ס'איז געװען אַ לענגלעכער װעג ,נאָר גאָר מיגלעך זיך דורכצוצ ַאפּלען ,און
אָט־אָט האָב איך זיך געפֿונען אַרױסקוקן פֿון דער צװײטער זײַט אַרױס ,מיט אַ טיפֿער בערע
אונטן ,מיט דער שטײנװאַנט אױף אײן זײַט ,און דעם אײַז אױף דער צװײטער" .לײגט דעם רוקן
אַנטקעגן דעם אײַז און די פֿיס אַנטקעגן דעם שטײן און הײבט זיך װײַטער ",האָט ביל געזאָגט,
שטײענדיק שױן אױף פֿעסטן אײַז בײַם װײַטערדיקן עק אין אַ שנײ־גרוב .מיר האָבן
אײַנגעשניטן אפֿשר פֿופֿצן טרעפּלעך כּדי אַרױסצוקריכן פֿון אָט דער לאָך .שױן צעיאַכמערט און
מיט גרױס פֿאַרגעניגן ,איז אונדז דער װעג פֿאָרױס גרינגער געװאָרן ,ביז די געשרײען פֿון די
פּענגװינען האָבן אונדז דערגרײכט ,און מיר זײַנען געשטאַנען ,דרײַ קריסטאַליזירטע
ָאפּגעריסענע־ ָאפּגעשליסענע ,איבער די קײסאָרימס הײם .זײ זײַנען געװען דאָרט ,באמת ,און
מיר װעלן דערגײן ביז זײ ,נאָר װוּ זײַנען געװען די אַלע טױזנטער װאָס װעגן זײ האָבן מיר
געהאַט געהערט?
מיר זײַנען געשטאַנען אױף אַן אײַזפֿוס ,װאָס איז אין דער אמתן אַ שרעטלדיק סקאַלעכל אַ
פֿוס צװעלף אין דער הײך ,און דאָס ים־אײַז ,מיט זײער אַ סך אײַזפּײַדעס אָנגעשאָטן דערױף,
איז געלעגן אונטן .דאָס סקאַלעכל איז אַר ָאפּגעפֿאַלן גלײַך ,מיט עפּעס אַן אַריבערהאַנג און ניט
קײן שנײ־זאַװײ .ס'קען זײַן אַזױ װײַל דער ים איז נאָר אַנומלט פֿאַרפֿרױרן געװאָרן; װאָס די
סיבה זאָל ניט זײַן האָט דאָס געמײנט ,אַז מיר װעלן האָבן אַ סך צרות אַרױפֿצוקריכן אָן הילף.
האָבן מיר בײַ זיך באַשלאָסן ,אַז עמעצער דאַרף בלײַבן אױבן מיטן באַרגשטריק ,און ס'איז
געװען קלאָר ,אַז אָט דער עמעצער זאָל זײַן איך ,מחמת מיט מײַן נידעריקער ראיה און
פֿאַרנעפּלטע ברילן ,װאָס איך האָב זײ ניט געקענט טראָגן ,בין איך געװען דער אומנוציקסטער
אין דער פּאַרטיע בײַ דער באַלדיקער אַרבעט .אױב מיר װאָלטן געהאַט דעם שליטן ,װאָלטן מיר
געקענט אים ניצן װי אַ לײטער ,נאָר אַװדאי האָבן מיר אים איבערגעלאָזט בײַם אָנהײב פֿון דער
מאָרענע שױן מײַלן צוריק.
מיר האָבן געזען די קײסאָרים שטײן אַלע צוזאַמען ,זיך געטוליעט אין רעדלעך אונטער דער
באַריער־סקאַלע װײַט עטלעכע הונדערטע יאַרדן .דאָס פּיצל ליכט האָט זיך גיך ָאפּגעטונקלט;
מיר זײַנען געװען גאָר מער אױפֿגערודערט װעגן דעם צוגאַנג פֿון חשכות און דעם אױסזע פֿון
װינט אױף דרום װי װעגן אונדזער נצחון .נאָך אומבאַשרײַבלעכער מי און מאַטערניש ,האָבן מיר
צוגעזען אַ װוּנדער פֿון דער נאַטירלעכער װעלט ,און מיר זײַנען געװען די ערשטע און אײנציקע
מענטשן װאָס האָבן דאָס געטאָן; ס'איז געװען צו דער האַנט מאַטעריאַל װאָס װעט זיך
אַרױסװײַזן אפֿשר פֿאַר דער העכסטער װיסנשאַפֿטלעכער װיכטיקײט; מיר האָבן געמאַכט פֿאַקטן
פֿון טעאָריעס מיט יעדער אָבסערװאַציע – און מיר האָבן געהאַט דערױף בלױז אַ רגע.
די באַאומרוי ִקטע קײסאָרים האָבן געמאַכט אַ גװאַלדיקן ליאַרעם ,טרומײטנדיק מיט זײערע
טשיקאַװע מעטאַלענע קולער .בלי־ספֿק ,װאָס זײ האָבן אײער ,װײַל זײ האָבן געפּרוּװט
דרעפּטשען אַרום אױפֿן באָדן אָן פֿאַרלירן זײ פֿון די פֿיס .נאָר אַז מע יאָגט זיך נאָך זײ ,זײַנען
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גאָר אַ סך אײער אַר ָאפּגעלאָזט געװאָרן ,געבליבן ליגן אױפֿן אײַז ,און עטלעכע פֿון זײ זײַנען גיך
אַד ָאפּטירט געװאָרן פֿון אײערלאָזע קײסאָרים ,װאָס זײ האָבן מסתּמא געװאַרט שױן אַ לאַנגע
צײַט אױף אַזאַ געלעגנהײט .אין די בידנע פֿײגל זעט מען ,אַז דער מוטערישער צד
פּריטשמעליעט דװקא די אַנדערע אַספּעקטן פֿון לעבן .אַזױ איז דער קאַמף נאָך קיום ,אַז זײ
קענען לעבן נאָר דורך אַ גוזמא מוטערשאַפֿט ,און מע װאָלט װעלן װיסן צי אַזאַ לעבן רופֿט
אַרױס גליק אָדער באַפֿרידיקונג.
די מאַנשאַפֿט פֿון דער אַנטדעקונג האָט געפֿונען דעם דאָזיקן נעסט־שטח פּונקט דאָ װוּ מיר
שטײעןא׳ .זײ האָבן געמאַכט נסיעות פֿרי אין פֿרילינג נאָר ניט אָנגעקומען גענוג פֿרי צו קריגן
אײער ,געפֿונען נאָר עלטערן מיט פּוּיקעלעך .זײ האָבן אַרױסגעדרונגען ,אַז דער קײסער איז אַ
פּידרעכדיקער פֿױגל ,װאָס ער מאַכט ,אױף װאָס פֿאַר אַ סיבה ,די נעסטן פּונקט אין מיטן
אַנטאַרקטישן װינטער ,אין אַ טעמפּעראַטור עפּעס קעלטער פֿון זיבעציק גראַד פֿראָסט ,58מיט
זאַװערוכעס בלאָזן ,שטענדיק בלאָזן ,אױף זײַנע איבערגעגעבענע פּלײצעס .און זײ האָבן אים
געפֿונען האַלטנדיק זײַן טײַער פּוּיקעלע באַלאַנסירט אױף זײַנע גרױסע פֿיס ,קװעטשנדיק עס
מוטעריש צי פֿאָטעריש )װאָרן בײדע געשלעכטער פֿאַרמעסטן זיך נאָך דער זכיה( אַנטקעגן אַ
ליסע שטיקל הױט אױף דער ברוסט .און װען ער מוז גײן סוף־כּל־סוף קריגן עפּעס עסן אין די
אָפֿענע שפּאַרונעס דערב ַײ ,לײגט ער פּשוט אַװעק דאָס קינד אױפֿן אײַז ,און צװאַנציק קײסאָרים
אָן פּוּיקעלעך אײַלן זיך עס צו קריגן .און זײ צעקריגן זיך איבער אים ,און צערײַסן אים אַזױ ,אַז
אָפֿט מאָל שטאַרבט עס .און אױב עס איז בכּוח ,װעל עס אַרײַנקריכן אין אַבי װאָס אַן
אײַזשפּאַלט כּדי צו אַנטלױפֿן פֿון אַזױ פֿיל ליבהאַרציקײט ,און דאָרט װערט עס פֿאַרפֿרױרן.
פּונקט אַזױ האָט מען געפֿונען אַ סך צעבראָכענע און צעפֿױלטע אײער ,און ס'איז קלאָר ,אַז די
שטאַרביקײט איז זײער גרױס .עטלעכע אָבער בלײַבן לעבן ,און זומער קומט; און װען עס קומט
אָן צו בלאָזן אַ גרױסע זאַװערוכע )זײ פֿאַרשטײען גוט דעם װעטער( ,נעמען די עלטערן די
קינדער מײַלן איבערן ים־אײַז ,ביז צו דער שװעל פֿונעם אָפֿענעם ים .דאָרט זיצן זײ ביז עס
קומט אַ װינט ,און דער ים־אױפֿלױף הײבט זיך אָן און צעשפּרײט די קרי ִעס; און פֿאָרן פֿאָרן זײ
אַװעק אינעם בלענדענדיקן צעבלאָזענעם שנײ זיך צו פֿאַרבינדן מיטן פּאַק־אײַז גופֿא ,מיט אַ
פּריװאַט שיפֿל פֿאַר זיך אַלײן.
מע דאַרף מסכּים זײַן ,אַז אַזאַ פֿױגל איז אַן אינטערעסאַנטע חיה ,און װען מיר האָבן ,מיט
זיבן חדשים צוריק ,גערודערט אַ שיפֿל אונטער אָט די גרױסע שװאַרצע סקאַלעסב׳ און געפֿונען
אַן אומטרײסטעװדיק קײסער־פּוּיקעלע נאָך אַלץ אין פּוך ,האָבן מיר קלאָר פֿאַרשטאַנען ,פֿאַר
װאָס דער קײסער דאַרף לײגן אין מיטן װינטער .װאָרן ,אױב אַן אײ פֿון יוני בלײַבט נאָך אָן
פֿעדערן אָנהײב יאַנואַר ,װעט דאָס זעלביקע אײ ,געלײגט אין זומער ,לאָזן זײַן אַרױסקום אָן שום
תּכליתדיקער דעקונג דעם קומעדיקן װינטער .אַזױ איז עס ,אַז דער קײסער־פּענגװין װערט
א׳ זעט סקאָט ,די נסיעה פֿון דער אַנטדעקונג ,ב ,ii .זז(Scott, The Voyage of the Discovery, v. ii, pp. 5, 6, 490) .490 ,6 ,5 .
ב׳ ער דערצײלט װעגן דעם פֿרי ִער אינעם בוך ,אױף ז.125 .
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געצװוּנגען פֿירנעמען אַלערלײ ָאפּקומענישן מחמת זײַנע קינדער בלײַבן בײַ װאַקסן אַזױ
פּאַמעלעך ,פּונקט װי מיר זײַנען געבונדן אין אונדזערע מענטשלעכע באַצי ִונגען ,צוליב דער
זעלביקער סיבה .ס'איז אינטערעסאַנט ,װאָס אַזאַ פּרימיטיװער 59פֿױגל זאָל האָבן אַזאַ לאַנגע
קינדשאַפֿט.
נאָר אַזױ אינטערעסאַנט װי ס'מוז זײַן ,די לעבנס־געשיכטע פֿון די אָ פֿײגל ,זײַנען מיר ניט
געגאַנגען דרײַ װאָך זײ צו זען זיצן אױף די אײער .מיר האָבן געװאָלט די עמבריאָנען ,און
געװאָלט זײ װאָס יי ִנגער ,און פֿריש און אומגעפֿרױרן ,אַזױ אַז די מומחים אין דער הײם זאָלן זײ
קענען צעשנײַדן אין מיקראָסק ָאפּישע שניטן און געװױר װערן פֿון זײ די פֿרי ִערדיקע געשיכטע
פֿון פֿײגל במשך פֿון די עװאָלוציאָנערע צײַטן .און דערפֿאַר האָבן ביל און בירדי גיך געזאַמלט
פֿינף אײער ,װאָס מיר האָבן זײ געהאָפֿט טראָגן בשלום אין די פּעלצענע קוליקלעך אין דעם
איגלו אױף באַרג טעראָר ,װוּ מיר קענען זײ קאָנסערװירן אײַנגעלײגט אינעם אַלקאָהאָל ,װאָס
מיר האָבן געבראַכט אױף דעם צװעק .מיר האָבן אױך געדאַרפֿט קריגן אײל פֿאַרן טראָן־אױװן,
האָבן זײ דערהרגעט און ָאפּגעשונדן דרײַ פֿײגל – אײן קײסער װעגט ביז  91פֿונט.
דער ראָס־ים איז אין גאַנצן פֿאַרפֿרױרן געװאָרן ,און עס זײַנען ניט געװען קײן ים־הינט װוּ
מע זעט .עס זײַנען געװען בלױז  100קײסאָרים אין פֿאַרגלײַך מיט  2000אין  1902און .1903
ביל האָט גערעכנט ,אַז יעדער פֿערטער אָדער פֿינפֿטער פֿױגל האָט אַן אײ ,אָבער דאָס איז געװען
נאָר אַ בערכדיקע ָאפּשאַצונג ,װײַל מיר האָבן ניט געװאָלט שטערן זײ אומזיסט .ס'איז אַ
רעטעניש ,פֿאַר װאָס עס זײַנען דאָ אַזױ װינציק פֿײגל ,נאָר ס'האָט אױסגעזען װי דאָס אײַז האָט
זיך געפֿורעמט מיט ניט לאַנג צוריק .זײַנען די געצײלטע פֿײגל די ערשטע אָנגעקומענע? איז אַ
פֿרי ִערדיקער נעסט־שטח אַװעקגעבלאָזן געװאָרן אין ים אַרײַן און איז דאָס דער אָנהײב פֿון אַ
צװײטן פּרוּװ? װערט אָט די בוכטע ים־אײַז אומזיכער?
די װאָס האָבן פֿרי ִער אַנטדעקט די קײסאָרים מיט זײערע פּוּיקעלעך האָבן געזען די
פּענגװינען פּילעװען טױטע און פֿאַרפֿרױרענע פּוּיקעלעך אױב זײ האָבן ניט געקענט קריגן אַ
לעבעדיקס .זײ האָבן אױך געפֿונען צעלײגטע אײער ,װאָס זײ האָבן זײ געמוזט אױסװאַרעמען,
נאָך דעם װען זײ זײַנען פֿאַרפֿרױרן געװאָרן .איצט האָבן מיר זיך דערװוּסט ,אַז די אָ פֿײגל זײַנען
אַזױ להוט צו זיצן אױף װאָס עס איז ,אַז עטלעכע װאָס אָן אײער זיצן אױף אײַז! עטלעכע מאָל
האָבן ביל און בירדי אױפֿגעהױבן אײער און געפֿונען ,אַז זײ זײַנען הרודעס אײַז ,פֿאַרקײַלעכט
און בערך די ריכטיקע גרײס ,שמוציק און האַרט .אײן מאָל האָט אַ פֿױגל ָאפּגעלאָזט אַן אײַז־אײ
בעת זײ קוקן אָן ,און נאָך אַ מאָל איז אַ פֿױגל צוריקגעקומען און אַרײַנגעשטעקט אַ צװײט
אײַז־אײ אין זיך ,אָבער תּיכּף אים אַװעקװאַרפֿן לטובֿת אַן אמת אײ ,װען מע דערלאַנגט עס.
בשעת מעשׂה איז אַ גאַנצע רײ קײסאָרים אַרומגעקומען אונטער דער סקאַלע װאָס דערױף
איך שטײ .די ליכט איז שױן זײער שלעכט געװאָרן ,און ס'איז געװען גוט װאָס די באַלײטערס
קומען גיך צוריק; מיר האָבן געדאַרפֿט טאָן אַלצדינג מיט גרױס אײַלעניש .איך האָב
אַרױפֿגעשלעפּט די אײער אין זײערע קוליקלעך )װאָס מיר האָבן זײ צונױפֿגעהאָפֿטן אַרום די
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העלדזער מיט רימענס פֿון לאָמפּנקנױט( און דערנאָך די פֿעלן ,אָבער ס'איז מיר אין גאַנצן
דורכגעפֿאַלן מיטן העלפֿן ביל" .ציט ",האָט ער גערופֿן פֿון אונטן; "איך צי ",האָב איך געזאָגט.
"נאָר דער שנור איז גאָר לױז ד ָא ",האָט ער געשריגן .און װען ער איז אָנגעקומען אױבן דורך
אַרױפֿקריכן אױף באַוערסעס פּלײצעס און מיר האָבן בײדע געשלעפּט װאָס שטאַרקער ,איז
בירדיס עק שנור נאָך אַלץ געװען לױז אין די הענט .גלײַך װען מיר האָבן אָנגעשטרענגט דעם
שנור האָט ער זיך געשניטן אינעם אײַזקאַנט און זיך פֿאַרהאַקט – אַ געװײנטלעכע מניעה בײַם
אַרבעטן צװישן שפּאַרעס .מיר האָבן געפּרוּװט פֿירן דעם שנור איבער אַן אײַזהאַק אָן דערפֿאָלג,
און אַלץ האָט אָנגעהױבן װערן ערנסט װען בירדי ,װאָס ער האָט זיך אַרױסגעלאָזט זוכן און
דערװײַל אַרײַנגעשטעקט אַ פֿוס דורך אַ שפּאַלט אין ים אַרײַן ,האָט געפֿונען אַן אָרט װוּ די
סקאַלע הענגט ניט אַריבער .ער האָט אײַנגעשניטן טרעפּ פֿאַר זיך אַלײן ,האָבן מיר געשלעפּט,
און לסוף זײַנען מיר אַלע צוזאַמען אױבן – זײַן פֿוס שױן אײַנגעפּאַקט אין אַ גאַנצענער מאַסע
אײַז.
מיר האָבן גענומען די פֿיס אױף די פּלײצעס אױף װיפֿל ס'איז מיגלעך צוריק׃ פֿינף אײער
אין די פּעלצענע קוליקלעך ,בירדי מיט צװײ פֿעלן צו אים צוגעבונדן און נאָכגעשלעפּט אױף
הינטן ,און איך אַלײן מיט אײנער אַזױנער .מיר זײַנען געװען צו זיך צוגעבונדן מיטן שטריק ,און
דאָס אַרױפֿקריכן קאַם־אַרױף און זיך דורכקװעטשן דורך די לעכער איז געװען זײער שװער .אין
אײן אָרט מיט אַ שטאָציקן שיפּוע פֿון רים און שנײ האָב איך איבערגעלאָזט דעם אײַזהאַק אױפֿן
האַלבן װעג אױבן; אין אַ צװײטן איז געװען צו טונקל צו זען אונדזערע פֿרי ִערדיקע
אײַזהאַק־טרעפּ ,און איך האָב ניט געקענט זען גאָרנישט ,האָב איך זיך אַר ָאפּגעלאָזט ,זאָל זײַן
מיט מזל .מיט אומענדיקער געדולד האָט ביל געזאָגט" ,טשערי ,איר מוזט זיך אױסלערנען װי מע
ניצט אַן אײַזהאַק ".בעתן רעשט נסיעה זײַנען מײַנע װינטקלײדער געװען קרוע־בלוע.
מיר האָבן געפֿונען דעם שליטן ,און ניט פֿאַר דער צײַט ,און איצט זײַנען אונדז דרײַ אײער
געבליבן ,מער־װײניקער גאַנצע .די בײדע מײַנע האָבן געפּלאַצט אין די קוליקלעך; דאָס ערשטע
האָב איך אױסגעלײדיקט ,דאָס צװײטע געלאָזט אין קוליקל ,געהאַלטן פֿאַרן קאָכער; ס'איז ניט
אַהין אָנגעקומען ,נאָר בײַם צוריקקער אַהײם זײַנען מיר די קוליקלעך גיכער צעגאַנגען װי
בירדיס )ביל האָט קײנע ניט געהאַט (60און איך מײן ,אַז דאָס פֿעטס אינעם אײ האָט זײ עפּעס
גוטס געטאָן .װען מיר זײַנען אָנגעקומען אין די דאָלענעס אונטערן קאַם װוּ מיר האָבן געדאַרפֿט
אַריבערגײן ,איז געװען צו טונקל צו טאָן אַבי װאָס אַחוץ אױסט ַאפּן דעם װעג .אַזױ זײַנען מיר
אַריבער איבער אַ סך שפּאַרעס ,געפֿונען דעם קאַם ,און איבער אים אַריבערגעקראָכן .אױף
העכער האָבן מיר געקענט זען בעסער ,נאָר ס'איז באַלד אוממיגלעך געװאָרן נאָכצוגײן אונדזערע
אײגענע שפּורן ,און מיר האָבן זיך געט ָאפּטשעט פֿאָרױס און צום גליק געפֿונען דעם שיפּוע װאָס
מיר זײַנען אױף אים אַר ָאפּגעקומען .דעם גאַנצן טאָג האָט געבלאָזן אַ פּאַסקודנער קאַלטער װינט
מיט אַ טעמפּעראַטור צװישן  -20°און  ,-30°װאָס מיר האָבן אים שטאַרק דערפֿילט .איצט איז
געװאָרן ערגער .דער װעטער איז געדיכט געװאָרן און ס'האָט ניט אױסגעזען זײער שײן װען מיר
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האָבן אָנגעהױבן אַרױפֿגײן צו געפֿינען דאָס געצעלט .באַלד האָט געבלאָזן כּוח־ 4און באַלד זײַנען
מיר אין גאַנצן פֿאַרבלאָנדזשעט געװאָרן .מיר זײַנען אָנגעקומען פּונקט אױבן פֿון דעם שטחל
שטײנער װאָס באַצײכנט אונדזער איגלו און האָבן אים נאָר געפֿונען נאָך אַ סך אַרומזוכן.
איך האָב געהערט אַ מעשׂה װעגן אַן ענגלישן אָפֿיציר אין די דאַרדאַנעלעס װאָס ער איז
איבערגעלאָזט געװאָרן ,אַ בלינדער ,אין קײנעמס־לאַנד צװישן די ענגלישע און טערקישע
אַק ָאפּעס .גײענדיק נאָר בײַ נאַכט אָן שום חוש אים צו באַװײַזן װעלכע זײַנען די אײגענע
אַק ָאפּעס זײַנע ,האָבן אױף אים געשאָסן טערק און ענגלענדער גלײַך ,בעת ער קריכט אױף זײַן
גרױליקן װעג אַהין און אַהער .אַזױ האָט ער פֿאַרבראַכט טעג און נעכט ביז אײנער אַ נאַכט ,װען
ער קריכט צו צו די ענגלישע אַק ָאפּעס ,װאָס שיסן אױף אים װי געװײנטלעך" .גאָט ,װאָס קען
איך טאָן!" האָט עמעצער אים געהערט זאָגן ,איז ער געראַטעװעט געװאָרן.
אַזאַ עקסטקײט יסורים קען מען ניט מעסטן; משוגעת צי טױט קען אפֿשר העלפֿן .נאָר דאָס
װײס איך׃ מיר אױף דער אָ נסיעה האָבן שױן אָנגעהױבן האַלטן דעם טױט פֿאַר אַ פֿרײַנד .בעת
מיר האָבן צוריקגעטאַ פּט די נאַכט ,אָן שלאָף ,פֿאַראײַזיקט ,פֿאַלנדיק פֿון די פֿיס אין דעם
פֿינצטערניש און דעם װינט און דער זאַװײ ,װאָלטן אַ שפּאַרע אױסגעזען װי אַ חבֿרישע מתּנה.
"עס דאַרף זיך פֿאַרבעסערן ",האָט ביל צו מאָרגנס געזאָגט" ,מיר דאַכט זיך ,אַז מיר זײַנען
נעכטן אָנגעקומען גאָר אױף דעם נידעריקסטן ".ס'איז ניט געװען אמת ,װײַט ניט אַזױ.
ס'איז געװען אַזױ.
מיר האָבן זיך באַזעצט אין דעם איגלו דאָס ערשטע מאָל ,װאָרן מיר האָבן געדאַרפֿט
אײַנשפּאָרן נאַפֿט דורך ניצן דעם טראָן־אױװן ,אױב מיר װעלן האָבן אַ ביסל פֿאַרן צוריקקער,
און מיר האָבן ניט געװאָלט באַדעקן דאָס געצעלט מיט דעם אײליקן שװאַרצן שמוץ װאָס קומט
דװקא מיטן ברענען טראָן .די זאַװערוכע האָט געבלאָזן די גאַנצע נאַכט ,באַדעקט אונדז מיט
זאַװײ װאָס קומט אַרײַן דורך הונדערטער לעכצן; אין אָט דעם שטאַרק װינט־געשאַרטן אָרט
האָבן מיר ניט געקענט געפֿינען קײן װײכן שנײ אײַנצופּאַקן צװישן די פּײַדעס האַרטער שנײ.
בעת מיר צערעפֿטלען טראָן פֿון אײנער אַ פּענגװין־פֿעל ,האָט דער פֿײַנער געבלאָזענער שנײ
פֿאַרדעקט אַלץ װאָס מיר פֿאַרמאָגן.
כאָטש דאָס איז געװען אומבאַקװעם איז עס ניט קײן גרױסע דאגה .אַ טײל פֿון דעם
בלאָזנדיקן שנײ װאָס די זאַװערוכע ברענגט האָט זיך אָנגעקױפּט װינד־אַר ָאפּ פֿון דער כאַלופּע
און די פֿעלדזן װאָס אונטער זײ האָבן מיר זי אױסגעבױט ,קענען מיר דאָס ניצן צו מאַכן די
כאַלופּע װעטער־באַװאָרנטער .מיט גרױס שװעריקײט האָבן מיר אָנגעצונדן דעם טראָן־אױװן,
האָט ער אַ שפּריץ געטאָן מיט אַ טר ָאפּן זידנדיקן אײל אין בילס אױג אַרײַן .די גאַנצע נאַכט איז
ער געלעגן באַשײַמפּערלעך אין גרױס װײטיק ,גאָר ניט קענענדיק דערשטיקן די קרעכצן;
שפּעטער האָט ער אונדז אױסגעזאָגט ,אַז ער האָט געמײנט דאָס אױג איז גאַנץ קאַליע געמאַכט.
װי ניט איז האָבן מיר געספּראַװעט מיט קאָכן װאָס צו עסן ,און דערנאָך האָט בירדי אָנגעצונדן
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דעם אױװן ,נאָר ס'איז געװען גאָר אָן אַ נוץ צו פּרוּװן אָנװאַרעמען דאָס שטיבל .איך בין אַרױס
שנײַדן די גרינע קאַנװע מחוץ דער טיר ,כּדי אַרײַנצושטעקן דאָס דאַכטוך אונטער די שטײנער,
און דערנאָך האָב איך דאָס פֿעסט אָנגעפּאַקט מיט שנײ ,אױף װיפֿל איך האָב געקענט ,און
דערמיט פֿאַרשטעלט ס'רובֿ בלאָזנדיקער שנײ װאָס קומט אַרײַן.
ס'איז אױסערגעװײנטלעך װי אָפֿט מלאָכים און נאַראָנים פֿירן זיך אױף דאָס זעלבע אין
לעבן ,און איך האָב קײן מאָל ניט געקענט באַשטימען װאָסערע מיר זײַנען געװען אױף אָט דער
נסיעה .איך האָב קײן מאָל ניט געהערט קײן אײנציק בײז װאָרט; בלױז אײן מאָל )דעם זעלביקן
טאָג װען איך האָב ניט געקענט אַרױפֿצי ִען ביל סקאַלע־אַרױף פֿונעם פּענגװין־נעסט־שטח( האָב
איך געהערט אַן אומגעדולדיקס ,און די דאָזיקע קרעכצן זײַנען געװען נאָר עפּעס נאָענט צו
באַקלאָגן זיך .ס'רובֿ מענטשן װאָלטן געװױעט" .מיר דאַכט זיך ,אַז מיר זײַנען נעכטן אָנגעקומען
גאָר אױף דעם נידעריקסטן" איז פֿאַר ביל שטאַרק לשון" .איך בין געװען אַ ניט־בכּוחער אַ
קלײנע װײַלע ",האָט ער געשריבן אין זײַן באַריכט צו סקאָטא׳ .מע האָט אױסגעפּרוּװט דעם
אױסהאַלט־כּוח אױף דער נסיעה אונדזערער בײַ אײנציקע אומשטאַנדן ,און שטענדיק האָבן די
צװײ מענטשן ,מיטן גאַנצן יאָך אַחריות ,װאָס איך האָב אַלײן ניט געהאַט ,באַװיזן די אָ מעלה
װאָס איז אפֿשר די אײנציקע װאָס מע קען זאָגן אױף געװיס ,אַז זי װעט אַרױסברענגען הצלחה:
די שליטה איבער זיך.
מיר האָבן פֿאַרבראַכט דעם צװײטן טאָג – דעם 21סטן יולי – זאַמלען יעדער שטיקל װײכן
שנײ װאָס מיר האָבן געקענט געפֿינען און דאָס אײַנפּאַקן אין די שפּאַלטן צװישן די האַרטע
שנײפּײַדעס .ס'איז געװען קױם אַ פּיצל ,אָבער מיר האָבן ניט געקענט זען קײן שפּאַלטן װען מיר
זײַנען פֿאַרטיק געװען .כּדי אַנטקעגנצוּװירקן װי דער װינט הײבט אױף דעם דאַך ,האָבן מיר
אױסגעשניטן עטלעכע גרױסע האַרטע פּלאַטשיקע שנײפּײַדעס און זײ אַװעקגעלײגט אױפֿן
קאַנװענעם דאַך ,עס זאָל אים האַלטן פֿעסט אױפֿן שליטן װאָס פֿורעמט דעם קװערבאַלקן .מיר
האָבן אױך אױפֿגעשלאָגן דאָס געצעלט אין דרױסן פֿון דער איגלו־טיר .דאָס געצעלט און דער
איגלו זײַנען בײדע דערפֿאַר געװען אַן אַכט ,נײן הונדערט פֿיס אַרױף אױף טעראָר; בײדע זײַנען
געװען אונטער אַ שטײנערנעם אַרױסבראָך ,װאָס פֿון אים פֿאַלט דער באַרג אַר ָאפּ שטאָציק ביז
צום באַריער הינטער אונדז ,פֿון װאַנען עס קומען די זאַװערוכעס .פֿאַר אונדז פֿאַלט אַר ָאפּ דער
שיפּוע אַ מײַל אָדער װײַטער ביז צום אײַזסקאַלעס ,אַזױ װינט־געשלאָגן אַז מיר האָבן געדאַרפֿט
אָנטאָן די קראַמפּאָנס כּדי צו גײן אױף אים .דער גרעסטער טײל פֿונעם געצעלט איז געלעגן
װינט־אַר ָאפּ פֿון דעם איגלו ,נאָר זײַן שפּיץ איז געװען העכער פֿונעם איגלו־דאַך ,און אַ טײל
פֿונעם געצעלט גופֿא האָט אַרױסגעשטאַרצט װײַטער פֿונעם איגלו־װאַנט.
די נאַכט האָבן מיר אַרײַנגעבראַכט אַ סך פֿונעם געצײַג אַרײַן אינעם געצעלט און אָנגעצונדן
דעם טראָן־אױװן .איך האָב קײן מאָל ניט געטרױט דעם אױװן ,און אַלע רגע האָב איך זיך
געריכט ,אַז ער װעט אױפֿפֿלאַמען און ָאפּברענען דאָס געצעלט .ברענענדיק שטאַרק האָט ער
א׳ סקאָטס לעצטע עקספּעדיציע ,ב ,ii.ז.28 .
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אונדז נישקשהדיק צעװאַרעמט ,די היץ אײַנגעהאַלטן דורכן פֿאַרט ָאפּלטן אונטערשלאַק פֿונעם
געצעלט.
עס האָט ניט אױסגעמאַכט ,אַחוץ אַ רוטין ,װאָס מיר האָבן קײן מאָל ניט געקענט אױפֿהיטן,
צי מיר הײבן אָן אַרײַנצושמעלצן אין די פֿאַרפֿרױרענע שלאָפֿזעק פֿיר אַ זײגער פֿאַר מיטאָג
אָדער פֿיר אַ זײגער נאָך מיטאָג .איך מײן ,אַז מיר האָבן זיך מסתּמא אַװעקגעלײגט שלאָפֿן נאָך
מיטאָג דעם פֿרײַטיק ,לאָזנדיק דעם קאָכער ,די פֿינעסק ָא ,אַ שלל מיט שוכװאַרג ,באַוערס
פּערזענלעכן זעקל ,און אַ סך אַנדערע זאַכן אינעם געצעלט .מיר דאַכט זיך ,אַז מיר האָבן געלאָזט
דאָרטן דעם טראָן־אױװן אױך ,װאָרן ס'איז געװען גאָרניט כּדאַי צו פּרוּװן אָנװאַרעמען דעם
איגלו .דאָס דילטוך פֿונעם געצעלט איז געװען אונטער די שלאָפֿזעק אין דעם איגלו.
"ס'מוז זיך פֿאַרבעסערן ",האָט ביל געזאָגט .נאָך אַלעמען איז געװען אַ סך װאָס דערפֿאַר
זאָלן מיר זאָגן אַ דאַנק .איך האַלט אַז קײנער האָט ניט געקענט אױסבױען אַ בעסערן איגלו מיט
די האַרטע שנײפּײַדעס און שטײנער װאָס זײַנען אַלץ װאָס מיר האָבן געהאַט; ביסלעכװײַז האָבן
מיר זי פֿעסט געמאַכט ,ער זאָל ניט אַרײַנלאָזן קײן װינט .דער טראָן־אױװן האָט געאַרבעט ,און
מיר האָבן געהאַט ברענװאַרג פֿאַר אים; מיר האָבן אױך ָאפּגעזוכט אַ װעג אַר ָאפּ צו די פּענגװינען
און געהאַט דרײַ גאַנצע כאָטש פֿאַרפֿרױרענע אײער; די צװײ װאָס זײַנען געװען אין מײַנע
קוליקלעך זײַנען צעבראָכן געװאָרן װען איך בין אומגעפֿאַלן װײַל איך האָב ניט געקענט טראָגן
די ברילן .דערצו איז געװאָרן לענגער דאָס בין־השמשות פֿון דער זון אונטערן האָריזאָנט
מיטאָגצײַט.
נאָר מיר זײַנען שױן געװען אין װעג צװײ מאָל אַזױ לאַנג װינטערצײַט װי די לענגסטע
פֿרי ִערדיקע נסיעות פֿרילינגצײַט .די מענטשן אױף יענע נסיעות האָבן געהאַט טאָגליכט און מיר
— פֿינצטערניש; זײ האָבן קײן מאָל ניט געהאַט אַזעלכע נידעריקע טעמפּעראַטורן ,געװײנטלעך
גאָרנישט אַזױ קאַלט; און זײ האָבן זיך ניט געראַנגלט אין אַזאַ שװער לאַנד .דאָס נאָענסטע צו
געזונטן שלאָף װאָס מיר האָבן געהאַט אױף כּמעט אַ חודש איז אונדז געקומען בײַ די
זאַװערוכעס ,װען די טעמפּעראַטור האָט דערלאָזט ,אַז די װאַרעמקײט פֿון די קערפּערס צעלאָזט
אין װאַסער אַרײַן אַ טײל פֿונעם אײַז אין די קלײדער און שלאָפֿזעק .דער ָאפּניץ אױף די מוחות
איז געװען זײער גרױס .אַװדאי זײַנען מיר שװאַכער געװאָרן .אונדז איז געבליבן קױם מער װי
אײן בלעכל נאַפֿט פֿאַרן צוריקקער ,און מיר האָבן שױן געװוּסט פֿון די צושטאַנדן װאָס מיר
דאַרפֿן איבערלעבן בײַ יענער נסיעה איבערן באַריער :אַפֿילו מיט פֿרישע מענטשן און פֿריש
געצײַג איז דאָס געװען כּמעט ניט צו דערלײַדן.
איז ,מיר האָבן פֿאַרבראַכט אַ האַלבע שעה אָדער מער בײַם אַרײַנקריכן אין די זעק.
צירוס־װאָלקנס האָבן זיך באַװעגט פֿון צפֿון ,פֿאַרשטעלט די שטערן; ס'האָט אױסגעזען אַ ביסל
נעפּלדיק און געדיכט אױף דרום .נאָר ס'איז אַלע מאָל שװער צו פּסקענען װעגן דעם װעטער אין
דער פֿינצטער .ס'איז געװען װײניק װינט און די טעמפּעראַטור אין די מינוס צװאַנציקער .אונדז
איז ניט געװען קײן שטיקל אומרוי ִקײט .דאָס געצעלט איז גוט אײַנגעגראָבן ,און אױך פֿעסט
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געהאַלטן פֿון שטײנער און דעם שװערן טאַנק פֿונעם שליטן ,װאָס מיר האָבן זײ געלײגט אױפֿן
קאַנט צוליב גרעסערער זיכערקײט .מיר האָבן געמײנט ,אַז ס'איז ניטאָ קײן כּוח אױף דער װעלט
װאָס װאָלט געקענט רירן די דיקע װענט פֿון אונדזער איגלו אָדער אַרױסצי ִען דעם קאַנװענעם
דאַך פֿונעם מיטן אָנשיט ,װאָס אין אים איז ער אײַנגעפּאַקט און צוגעבונדן.
"ס'מוז זיך פֿאַרבעסערן ",האָט ביל געזאָגט.
איך װײס ניט װיפֿל איז דער זײגער װען איך האָב זיך אױפֿגעכ ַאפּט .ס'איז געװען שטיל,
מיט דער אַבסאָלוטער שטילקײט װאָס קען זײַן אָדער גאָר באַרוי ִקנדיק אָדער גאָר שרעקלעך ,װי
די אומשטאַנדן פֿאָדערן .איז דעמאָלט געקומען אַ כליפּ װינט ,און װידער אין גאַנצן שטיל .מיט
צען מינוט שפּעטער האָט עס געבלאָזן עלעהײ די װעלט פֿאַרגײט זיך אין היסטעריע .די װעלט
האָט זיך צעבראָכן אױף שטיקלעך; די אומבאַשרײַבלעכע רציחה און דעם בריל קען מען זיך ניט
פֿאָרשטעלן.
"ביל ,ביל ,דאָס געצעלט איז ניט ָא ",איז געװען די נאָענסטע זאַך װאָס איך געדענק – פֿון
דעם װאָס באַוערס שרײַט צו אונדז אָבער און װידער דורך דער טיר .ס'איז שטענדיק אַזױ ,אַז
אָט די אינדערפֿריִי ִקע שאָקן שלאָגן דאָס שטאַרקסטע; אונדזערע טעמפּע מוחות האָבן זיך געגעבן
צו װיסן אַז אפֿשר קומט פֿאָר אַ ספּעציעל הײַענדיקער מין פּטירה .יאַזדע נאָך יאַזדע האָבן איך
און בירדי געקעמפֿט איבער די עטלעכע יאַרדן צװישן דעם געצעלט און דער איגלו־טיר .איך
האָב קײן מאָל ניט פֿאַרשטאַנען װי אַזױ אַזױ פֿיל פֿונעם געצײַג ,װאָס איז געהאַט געװען אינעם
געצעלט ,איז געבליבן ,אַפֿילו װינט־אַר ָאפּ פֿון דעם איגלו .דער אָרט װוּ דאָס געצעלט איז געהאַט
געשטאַנען איז אָנגעװאָרפֿן געװאָרן מיט געצײַג ,און שפּעטער ,װען מיר האָבן זיך ָאפּגעגעבן אַ
חשבון ,האָבן מיר אַלצדינג געפֿונען אַחוץ דעם אונטערשטן טײל קאָכער און דעם אײבערל
פֿונעם אױסנװײניקסטן קאָכער .אָט די צװײ שטיקער זײַנען אַװעק אױף אײביק .דאָס
פּלאָימדיקסטע פֿון אַלץ איז געװען ,אַז די פֿינעסקאָ זײַנען געלעגן פּונקט װוּ מיר האָבן זײ
איבערגעלאָזט ,װאָס האָט פּונקט באַדאַרפֿט זײַן אױפֿן באָדן אינעם טײל פֿונעם געצעלט װאָס
געפֿינט זיך װינט־אַר ָאפּ פֿון דעם איגלו .אױך איז דאָרט געװען בירדיס זעקל פּערזענלעך געצײַג,
מיט אַ בלעכל זיסװאַרג.
בירדי האָט מיטגעבראַכט צװײ בלעכלעך זיסװאַרג .אײנס האָבן מיר געגעסן צו פּראַװען
אונדזער אָנקום בײַ דעם קױפּ; אָט דאָס איז געװען דאָס צװײטע ,װאָס פֿון אים האָבן מיר גאָר
ניט געװוּסט ,און װאָס האָט געזאָלט זײַן פֿאַר בילס געבױרן־טאָג ,צו מאָרגנס .מיר האָבן ,אָבער,
דאָס אָנגעהױבן עסן דעם שבת ,און דאָס בלעכל איז פֿאַר ביל שפּעטער געקומען צו נוץ.
אױף צונױפֿקלײַבן דאָס דאָזיקע געצײַג ,האָבן מיר באַקעמפֿט מיט האַרטע װענט שװאַרצן
שנײ ,װאָס שטראָמען אונדז פֿאַרב ַײ ,פּרוּװנדיק אונדז שלײַדערן שיפּוע־אַר ָאפּ .נאָך דעם װי מע
האָט אָנגעהױבן גײן אַר ָאפּ ,איז ניטאָ װאָס האָט אים געקענט ָאפּשטעלן .איך האָב געזען װי
בירדי װערט אײן מאָל אַנידערגעװאָרפֿן ,נאָר ער האָט זיך צוריקגעקרעלט פּונקט צו דער צײַט.
נאָך דעם װי מיר האָבן ביל דערלאַנגט אַלץ װאָס מיר האָבן געקענט געפֿינען ,זײַנען מיר װידער
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אַרײַן אין דעם איגלו ,אָנגעהױבן צונױפֿזאַמלען די אַלע זאַכן ,אונדזערע זײער צעפּאַטלטע מוחות
בתוכם.
בלי־ספֿק ,אַז מיר זײַנען געװען צװישן פֿײַער און װאַסער און ס'איז ניט אין גאַנצן אונדזער
שולד .מיר האָבן געדאַרפֿט אַװעקשטעלן דעם איגלו מער־װײניקער װוּ מיר האָבן געקענט
געפֿינען שטײנער אים אױסצובױען .גאָר נאַטירלעך האָבן מיר פֿאַרזאָרגט אי דאָס געצעלט אי
דעם איגלו מיט אַזױ פֿיל ָאפּדאַך װי מיגלעך קעגן דעם גאַנצן כּוח װינט .איז ,דאַכט זיך איצט,
זײַנען מיר געװען אין אַזאַ סכּנה ניט װײַל זײ זײַנען אין דעם װינט ,נאָר װײַל זײ זײַנען ניט גענוג
אין דעם װינט .דער הױפּטכּוח פֿונעם הוראַגאַןָ ,אפּגענײגט איבער דעם קאַם אױף הינטן ,איז
איבערגעפֿלױגן איבער די קעפּ און אַ פּנים געמאַכט מיט זײַן זױגונג אַ װאַקוּום אונטן .דאָס
געצעלט איז אָדער אַרױפֿגעזױגט געװאָרן אין דעם אַרײַן אָדער אַװעקגעבלאָזן װײַל אַ טײל פֿון
אים געפֿינט זיך אין דעם װינט און אַ טײל ניט .דער דאַך פֿון דעם איגלו איז אַרױפֿגעריסן
געװאָרן און דערנאָך אַר ָאפּגעלאָזט מיט גרױסע טראַסקן; דער בלאָזנדיקער שנײ שיט אַרײַן ,ניט
װײַל עס בלאָזט זיך אַרײַן פֿון דרױסן ,נאָר װײַל עס װערט אַרײַנגעזױגט פֿון אינעװײניק; דער
װאַנט װינט־אַר ָאפּ ,ניט װינט־אַרױף ,איז געװען דער ערגסטער .שױן איז אַלצדינג באַדעקט
געװאָרן מיט אַ צאָל זעקס ,אַכט שנײ.
אין גיכן האָבן מיר זיך באַאומרוי ִקט װעגן דעם איגלו .אַ װײַלע האָבן די שװערע
שנײפּײַדעס װאָס מיר האָבן אַרױפֿגעװאָרפֿן אױפֿן קאַנװענעם דאַך אים געהאַלטן אױפֿן אָרט.
נאָר איצט האָט זיך געדאַכט ,האָט דער הוראַגאַן זײ ביסלעכװײַז אָ פּגערוקט .די שפּאַנונג איז
געװאָרן קױם אױסצוהאַלטן; דאָס װאַרטן אין מיטן אַזאַ טומל האָט אונדז משוגע געמאַכט.
מינוטנװײַז ,שעהענװײַז – די אָ שנײפּײַדעס זײַנען שױן אַר ָאפּגעפֿאַלן סײַ װי ס ַײ ,און דער דאַך
האָט זיך צעשלאָגן אַרױף און אַר ָאפּ – ניטאָ קײן קאַנװע אױף דער װעלט װאָס קען דאָס לאַנג
פֿאַרטראָגן.
מיר האָבן געהאַט אַ מאָלצײַט דעם שבת אינדערפֿרי ,דעם לעצטן אױף זײער אַ לאַנגער
צײַט ,װי עס האָט זיך געמאַכט .מחמת נאַפֿט איז אונדז געװען אַזױ װיכטיק ,האָבן מיר געפּרוּװט
ניצן דעם טראָן־אױװן ,נאָר נאָך עטלעכע פּרעלימינאַרע ספּאַזמעס ,איז ער צעבראָכן געװאָרן אין
די הענט צוליב עפּעס אַ לײטעכץ װאָס האָט זיך געשמאָלצן; און גאָר אַ גוטע זאַך ,האָב איך
געמײנט ,װײַל ס'איז געװען װײַט מער סכּנהדיק װי נוציק .מיר האָבן געענדיקט קאָכן דעם
מאָלצײַט אױפֿן פּרימוס .צװײ שטיקלעך פֿונעם קאָכער זײַנען פֿאַרשװוּנדן געװאָרן דורכן װינט,
האָבן מיר אים געדאַרפֿט באַלאַנסירן אױפֿן פּרימוס אױף װיפֿל מיר קענען .מיר האָבן דעמאָלט
ָאפּגערעדט ,ציליב דוחק אין נאַפֿט ,אַז מיר װעלן ָאפּלײגן עסן װאָס לענגער .לעולם האָט דאָס
דער אײבערשטער באַשטימט פֿאַר אונדז.
מיר האָבן געאַרבעט מעשׂים צו פֿאַרשטעקן די ערטער װאָס דורך זײ קומט אַרײַן דער
געבלאָזענער שנײ ,אױסשט ָאפּן די לעכער מיט זאָקן ,קוליקלעך ,און אַנדערע קלײדער .אָבער
ס'האָט גאָר נישט געהאָלפֿן .דער איגלו איז געװען אַ װאַקוּום װאָס פֿילט זיך אָן װאָס גיכער; און
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װען שנײ קומט ניט אַרײַן ,האָט אַ פֿײַנער שװאַרצער מאָרענע־שטױב אים פֿאַרביטן ,פֿאַרדעקט
אונדז און אַלצדינג .אַ גאַנצן מעת־לעת האָבן מיר געװאַרט ביז דער דאַך זאָל זיך אַװעקבלאָזן;
ס'איז איצט געװאָרן אַזױ שלעכט ,אַז מיר האָבן זיך ניט דערװעגט ָאפּצובינדן די טיר.
מיט אַ סך שעהען צוריק האָט ביל אונדז געזאָגט ,אַז דער בעסטער שאַנס ,טאָמער װערט
דער דאַך אַװעקגעבלאָזן ,װאָלט געװען ,אַז מיר זאָלן זיך איבערדרײען אין די שלאָפֿזעק ביז מיר
ליגן אױף די עפֿענונגען ,לאָזן זיך אײַנגעפֿרױרן װערן אינעם זאַװײ.
בהדרגה איז דער מצבֿ געװאָרן מער פֿאַרצװײפֿלט .דער מהלך צװישן דער
שטײַף־אַרױסגעזױגטער קאַנװע און דעם שליטן ,װאָס אױף אים האָט זי געדאַרפֿט ליגן ,איז
גרעסער געװאָרן ,װאָס דאָס האָט געמוזט זײַן צוליב דעם אױסצי ִען פֿון דער קאַנװע אַלײן און
דעם אָנװער פֿון די שנײפּײַדעס אױבן; עס איז ניט אַרױסגעקומען פֿון די װענט .די קראַכן װען זי
פֿאַלט אַר ָאפּ און דערנאָך װידער טראַסקעט אַרױף זײַנען הילכיקער געװאָרן .ס'איז
אַרײַנגעקומען נאָך מער שנײ דורך די װענט ,כאָטש די אַלע פֿרײַע קוליקלעך ,זאָקן ,און
קלענערע קלײדער האָבן מיר אָנגעפּאַקט אין די ערגסטע ערטער; די פּיזשאַמע־רעקלעך האָבן
מיר אָנגעשט ָאפּט צװישן דעם דאַך און די שטײנער איבער דער טיר .די שטײנער האָבן זיך
אױפֿגעהױבן און געטרײסלט ,ביז מיר האָבן געמײנט זײ מוזן אַר ָאפּפֿאַלן.
מיר האָבן גערעדט מיט געשרײען ,און שױן לאַנג צוריק האָט אײנער פֿון אונדז פֿאָרגעלײגט
פּרוּװן צובינדן דעם באַרגשטריק איבערן דאַך פֿון דרױסן .נאָר באַוערס האָט געזאָגט ,אַז ס'װעט
זײַן דורכױס אוממיגלעך אין אַזאַ װינט" .מע װאָלט ניט געקענט הײסן מאַטראָסן אױפֿן ים פּרוּװן
אַזאַ זאַך ",האָט ער געזאָגט .ער איז כּסדר אַרױף און אַרױס פֿון זײַן זאַק ,פֿאַרשט ָאפּן די לעכער,
אָנשפּאַרן זיך קעגן שטיקלעך דאַך כּדי צו פּרוּװן ָאפּשטעלן דעם פֿאָכען וכדומה .ער איז געװען
פּראַכטיק.
און דעמאָלט איז עס אַװעק.
בירדי איז געװען לעבן דער טיר ,װוּ די קאַנװע ,װאָס בײגט זיך איבערן אײבערבאַלקן,
ניצט זיך ָאפּ ערגער װי ערגעץ אַנדערש .ביל איז שי ִער ניט אַרױס פֿון זאַק דריקן אױף אַ טײל
מיט עפּעס אַ לאַנגן שטעקן .איך װײס ניט װאָס איך האָב געטאָן נאָר איך בין געװען האַלב אַרױס
פֿון זאַק.
דער אױבן פֿון דער טיר האָט זיך געעפֿנט אין קלײנע שניטן און די דאָזיקע גרינע
װילעסדען־קאַנװע האָט זיך צעפֿאָכעט אין הונדערטער שטיקלעך גיכער װי איר קענט דאָס
לײענען .דער ליאַרעם פֿון דעם אַלעם איז געװען אומבאַשרײַבלעך .אַפֿילו איבערן װילדן דונער
פֿון אָט דעם אומגעהײַערן װינט אױפֿן באַרג איז געקומען דאָס קאַטעװען פֿון דער קאַנװע ,בשעת
זי צעשמײַסט זיך אין קלײנטשיקע פּאַסמעס .דו אײבערשטע שטײנער װאָס מיר האָבן
אײַנגעבױט אין די װענט זײַנען אױף אונדז אַר ָאפּגעפֿאַלן ,און אַ פּלאַכטע געבלאָזענער שנײ איז
אַרײַן.
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בירדי איז געשפּרונגען נאָך זײַן שלאָפֿזאַק און סוף־כּל־סוף אַרײַנגעקראָכן אין אים אַרײַן,
צוזאַמען מיט אַ מוראדיק סך שנײ .ביל דאָס גלײַכן – נאָר אים איז געװען בעסער; איך בין שױן
האַלב אַרײַן אין מײַן זאַק ,איז מיר געװען גוט ,האָב איך אַ דרײ געטאָן ביל צו העלפֿן" .קריגט
זיך אַרײַן אין דעם אײגענעם ",האָט ער געשריגן ,און װען איך האָב אים װײַטער געפּרוּװט
העלפֿן ,האָט ער זיך אָנגעשפּאַרט ביז זײַן מױל איז לעבן מײַן אױער" .איך בעט אײַך ,טשערי",
האָט ער געזאָגט ,און זײַן קול איז געװען שרעקלעך באַזאָרגט .איך װײס ,אַז ער האָט זיך
געפֿילט גאָר אַחריותדיק ,מורא געהאַט ,אַז ער האָט אונדז געבראַכט ביז אָט דעם גרױליקן סוף.
װאָס איך האָב דערנאָך געזען איז באַוערס ק ָאפּ איבער בילס קערפּער" .אונדז איז גוט",
האָט ער געשריגן ,און מיר האָבן געענטפֿערט אױף יאָ  .ניט קוקנדיק דערױף ,װאָס מיר האָבן
געװוּסט ,אַז מיר האָבן דאָס געזאָגט בלױז װײַל מיר װײסן שױן ,אַז אונדז איז ניט גוט ,איז דער
אַרױסזאָג געװען אַ העלפֿיקער .דערנאָך האָבן מיר זיך איבערגעדרײט אין די זעק װאָס װײַטער,
ביז דער אונטן איז אױבן און די קלי ַאפּעס זײַנען מער־װײניקער אונטן .זײַנען מיר געלעגן און
געטראַכט ,און אָפֿט מאָל געזונגען.
איך בין זיך משער ,האָט װילסאָן געשריבן ,אַז מיר אַלע האָבן געפּרוּװט אױסטראַכטן
פּלענער װי אַזױ זיך צוריקצוקערן אָן אַ געצעלט; די אײנציקע זאַך װאָס בלײַבט אונדז איז
געװען דאָס דילטוך ,װאָס אױף אים זײַנען מיר אַזש געלעגן .פֿאַרשטײט זיך ,האָבן מיר ניט
געקענט רעדן אַצינד ,נאָר שפּעטער ,נאָך דעם װי די זאַװערוכע איז פֿאַרטיק ,האָבן מיר
אַרומגערעדט די מיגלעכקײט פֿון גראָבן אַלע נאַכט אַ לאָך אינעם שנײ און אים פֿאַרדעקן מיטן
דילטוך .איך מײן ,אַז מיר האָבן קײן השׂגה ניט געהאַט ,אַז מיר קענען טאַקע זיך צוריקקערן אין
אַזעלכע טעמפּעראַטורן אינעם איצטיקן מצבֿ אײַז מיט אַזאַ "געצעלט" ,נאָר קײנער האָט קײן
מאָל ניט געגעבן קײן רמז דערװעגן .בירדי און ביל האָבן געזונגען זײער אַ סך לידער און
קלױסטערלידער; שטיקלעך פֿון זײ האָבן מיר דערגרײכט פֿון צײַט צו צײַט ,און איך האָב
צוגעבאָמקעט ,שװאַכערהײט ,מײן איך .געװיס זײַנען מיר געװאָרן גאָר פֿאַרזאַװײעװעט" .איך
האָב באַשלאָסן בײַ זיך װאַרעם צו בלײַבן ",האָט באַוערס געשריבן" .און אונטער מײַן דעקונג
פֿון רים האָב איך געט ַאפּט מיט די פֿיס און געזונגען די אַלע לידער און קלױסטערלידער װאָס
איך האָב זײ געקענט ,די צײַט זאָל פֿאַרבײַגײן .איך האָב געקענט װען ניט װען בריקען ביל און
אַז ער באַװעגט זיך נאָך ,האָב איך געװוּסט ,אַז ער בלײַבט יאָ אַ לעבעדיקער – אַזאַ געבױרן־טאָג
פֿאַר אים!" בירדי איז געװען מער פֿאַרדעקט מיט שנײ װי אונדז ,נאָר פֿון צײַט צו צײַט האָבן
מיר אַלע געדאַרפֿט זיך אַרױפֿבײגן אַװעקצוּװאַרפֿן דעם שנײ פֿון די זעק .דורכן עפֿענען די
קלי ַאפּעס פֿון די זעק האָבן מיר געקענט קריגן קלײנע שטיקלעך װײכער שנײ ,װאָס מיר האָבן
דאָס געקװעטשט און אַרײַנגעשטעקט אין מױל אַרײַן ,ס'זאָל זיך צעגײן .װען די הענט האָבן זיך
װידער אָנגעװאַרעמט ,האָבן מיר נאָך אַ ביסל געקראָגן; אַזױ האָבן מיר זיך ניט שטאַרק
געדאָרשט .עטלעכע סטענגעס קאַנװע זײַנען נאָך אַלץ געבליבן אין די װענט איבער די קעפּ,
האָבן זײ געמאַכט זאַלפּן װי נאַגאַן־שיסערײַ שעה נאָך שעה .די קאַנװע האָט זיך ניט
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אַרױסגעצױגן פֿון די װענט ,ניט קײן צאָל .דער װינט האָט געמאַכט דעם זעלבן קלאַנג װי אַן
עקספּרעסבאַן בײַם פֿאָרן גיך־גיך דורך אַ טונעל אױב מע האָט געעפֿנט בײדע פֿענצטער.
מיר איז גרינג צו גלײבן ,אַז ניט דער ניט יענער פֿון מײַנע באַלײטערס האָט זיך מיאש
געװען אױף אַ רגע .זײ האָבן געדאַרפֿט זײַן דערשראָקן ,אָבער זײ זײַנען קײן מאָל ניט געװען
באַאומרוי ִקט .פֿון מײַנעט װעגן האָב איך אין גאַנצן קײן מאָל ניט געהאַט קײן אױסקוק ,און װען
דער דאַך איז אַװעק האָב איך זיך געפֿילט ,אַז אָט איז דער סוף .װאָס דען זאָל איך מײנען?
ס'האָט אונדז געדױערט טעג אָנצוקומען אַהער אין פֿינצטערניש און קעלט װאָס קײן מענטש אױף
דער װעלט האָט קײן מאָל ניט איבערגעלעבט .מיר זײַנען געװען אונטער װעגנס פֿיר װאָכן אין
צושטאַנדן ,װאָס אין אַזױנע איז קײנער פֿרי ִער ניט געבליבן מער װי אַ געצײלטע טעג ,אױב אַזױ
לאַנג .במשך פֿון די טעג האָבן מיר זעלטן געשלאָפֿן אַחוץ פֿון הױלער קערפּערלעכער
אױסשעפּונג ,װי אַ מענטש שלאָפֿט אױף אַן עינוי; יעדער מינוט האָבן מיר געקעמפֿט נאָך די
קלענסטע נײטיקײטן פֿון קיום אַלײן ,און שטענדיק אין פֿינצטערניש .מיר האָבן זיך געמיטלט
װײַטער גײן דורך עקסטרעמער ָאפּגעהיטנקײט פֿון די פֿיס און הענט און קערפּערס ,דורכן
ברענען נאַפֿט ,און דורך אַ סך הײסער פֿעטער שפּײַז .איצט האָבן מיר קײן געצעלט ניט געהאַט,
בלױז אײן בלעכל נאַפֿט געבליבן פֿון זעקס ,און נאָר אַ טײל פֿונעם קאָכער .װען ס'האָט אונדז
ָאפּגעגליקט און ס'איז ניט געװען צו קאַלט ,האָבן מיר שי ִער ניט געקענט אױסדרינגען װאַסער
פֿון די קלײדער ,און פּון קט זײַנען מיר אַרױס פֿון די שלאָפֿזעק ,זײַנען מיר פֿאַרפֿרױרן געװאָרן
אין האַרטע בױגנס פּאַנצעראײַז .אין קאַלטע טעמפּעראַטורן ,מיט די אַלע מעלות פֿון אַ געצעלט
איבערן ק ָאפּ ,האָבן מיר שױן געאַרבעט מער װי אַ שעה רציחהדיק קעמפֿן און קאָרטש זיך
אַרײַנצוקריכן אין די שלאָפֿזעק – אַזױ פֿאַרפֿרױרן זײַנען זײ געװען און אַזױ לאַנג האָט געדױערט
דאָס צעגײן אַ װעג אַרײַן .נײן! אָן דעם געצעלט זײַנען מיר שױן טױטע.
און ס'האָט זיך געדאַכט אַז ס'איז ניט געװען אײן שאַנס אין אַ מיליאָן ,מיר װעלן װידער זען
דאָס געצעלט .מיר זײַנען געװען  900פֿיס אַרױף אױף דער באַרגזײַט ,און דער װינט האָט
געבלאָזן װאָס שטאַרקער גלײַך צו דעם ים .קודם־כּל איז געװען אַ שטאָציקער שיפּוע ,אַזױ
האַרט ,אַז אַ קירקע װאָלט אױף אים קױם געמאַכט אַן ָאפּדרוק ,אַזױ גליטשיק ,אַז אױב מע
הײבט אָן אַר ָאפּגײן אין פֿינעסקאָ װאָלט ער זיך ניט געקענט ָאפּשטעלן; דאָס האָט זיך געענדיקט
אין אַ גרױסער אײַזסקאַלע עטלעכע הונדערטער פֿיס אין דער הײך ,און דערנאָך מײַלן פֿון
דריקקאַמען ,צעשפּאַלטן און ק ַאפּױערגעפֿאַלן ,װאָס אין זײ װאָלט מען גיכער זוכן אַ
מאַרגעריטקע װי אַ געצעלט; און דערנאָך דער אָפֿענער ים .גיכער פֿאַר אַלץ ,אָבער ,איז אַז דאָס
געצעלט איז אַרױפֿגענומען געװאָרן אין דער לופֿטן און אַר ָאפּגעלאָזט ערגעץ װוּ אין דעם ים
װײַט אױפֿן װעג קײן נײַ־זעלאַנד .קלאָר אין זיך ,אַז דאָס געצעלט איז אַװעק.
פּנים־אל־פּנים מיט דעם אמתן טױט טראַכט מען ניט װעגן די ענינים װאָס פּײַניקן די
זינדיקע אין די מאמרים און פֿילן אָן די הײליקע מיט חדװה .איך האָב זיך געקענט חקירהן װעגן
מײַנע שאַנסן פֿון אָנקומען אין גן־עדן ,אָבער דעם אמת געזאָגט האָט דאָס מיך ניט געאַרט .איך
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װאָלט ניט געקענט װײנען אַפֿילו זאָל איך אַ פּרוּװ טאָן .ס'האָט זיך מיר ניט געװאָלט איבערגײן
איבער דאָס שלעכטס פֿון מײַן עבֿר .נאָר דער עבֿר האָט אױסגעזען עפּעס געגאַנגען אין ניװעץ.
גוטע כּװנות ,זאָגט מען ,עפֿענען דעם װעג קײן גיהנום; פֿאַרלױרענע געלעגנהײטן עפֿענען דעם
װעג קײן גן־עדן.
איך האָב געװאָלט די יאָרן צוריק נאָך אַ מאָל .אַזאַ הנאה װאָלט איך געהאַט מיט זײ׃ סאַראַ
גלאָריעדיקע הנאה! ס'איז געװען אַ שאָד .גערעכט איז געװען דער פּערסער װען ער זאָגט ,אַז
װען מיר קומען צום טױט ,דערמאָנענדיק זיך אין גאָטס רחמנות ,װעלן מיר גריזשען די
עלנבױגנס מיט חרטה איבער די זאַכן װאָס מיר האָבן ניט געטאָן צוליב פּחד פֿאַר דעם יום־הדין.
און איך האָב געװאָלט פֿערשקעס מיט סירעפּ – שטאַרק געװאָלט .מיר האָבן זײ געהאַט
געגעסן אין דער הײַזקע ,זיסער און מעדנימדיקער װי איר קענט זיך פֿאָרשטעלן .און ס'האָט
אונדז געפֿעלט צוקער שױן אַ חודש .יאָ – בפֿרט דער סירעפּ.
אַזױ האָב איך זיך אומגלײביק פֿירגענומען צו שטאַרבן ,בײַ זיך באַשלאָסן ,אַז איך װעל ניט
פּרוּװן בלײַבן װאַרעם ,אַז ס'װעט אפֿשר ניט לאַנג געדױערן ,האָבנדיק אין זינען ,אַז איך װאָלט
פּרוּװן קריגן אַ ביסל מאָרפֿין פֿונעם מעדיצין־קאַסטן טאָמער ס'װערט זײער שלעכט .ניט אױף אַ
האָר גיבוריש ,און אין גאַנצן אמת! יאָ  ,באַקװעמער ,װאַרעמער לײענער ,מענטשן שרעקן זיך
ניט פֿאַרן טױט; זײ שרעקן זיך פֿאַר די יסורים פֿונעם שטאַרבן.
און דעמאָלט ,גאַנץ נאַטירלעך און בלי־ספֿק אַנטױשנדיק פֿאַר די װאָס האָבן געװאָלט
לײענען װעגן מײַן גסיסה )װײַל װער װאָלט ניט געװאָלט געבן הנאה דורך זײַן טױט?( ,בין איך
אַנטשלאָפֿן געװאָרן .איך נעם אָן ,אַז די טעמפּעראַטור איז געװען גאַנץ הױך במשך פֿון דער אָ
גרױסער זאַװערוכע ,און אַבי װאָס נאָענט צו נול איז בײַ אונדז געװען זײער הױך .דאָס מיט דעם
שנײ ,װאָס בלאָזט איבער און באַדעקט אונדז ,האָבן געמאַכט אַ באַקװעמען נאַסן סאָרט
בעקאַסן61־זומפּ אין די שלאָפֿזעק ,און איך בין זיכער ,אַז מיר אַלע האָבן אַ סך געדרעמלט.
ס'זײַנען געװען אַזױ פֿיל דאגות ,אַז ס'איז ניט געװען קײן נוץ דאגהן; און מיר זײַנען געװען ביז
גאָר מיד .מיר זײַנען געװען הונגעריק ,װײַל דער לעצטער מאָלצײַט װאָס מיר האָבן געגעסן איז
געװען אַ טאָג פֿרי ִער אין דער פֿרי ,נאָר דער הונגער איז ניט געװען זײער דרינגלעך.
און אַזױ זײַנען מיר געלעגן ,נאַס און טאַקע נישקשהדיק װאַרעם ,שעה נאָך שעה ,בעת דער
װינט האָט גערעװעט אַרום און אַרום ,רק געבלאָזן שטורעם־כּוח און שטאַרקער אין פּלאָשן ביז
צום עפּעס אומבאַשרײַבלעך .שטורעם־כּוח איז כּוח־ 11און כּוח־ 1262איז דאָס שטאַרקסטע
װאָס מע קען אָנלאָגן; באַוערס האָט דאָס אָנגעלאָגט װי כּוח־ ,11נאָר ער האָט תּמיד מורא
געהאַט פֿאַרן איבערטרײַבן ,אַז ער האָט נוטה געװען אונטערצושאַצן .איך מײן ,אַז ס'האָט
געבלאָזן אַ גאַנצער הוראַגאַן .אַ מאָל װאַך ,אַ מאָל דרעמלענדיק ,איז דאָס ניט געװען קײן זײער
אומבאַקװעמע צײַט אױף װיפֿל איך קען געדענקען .איך האָב געװוּסט ,אַז פּאַרטיעס װאָס זײַנען
געקומען קײן ק ַאפּ־קראָזיער פֿרילינגצײַט האָבן איבערגעלעבט זאַװערוכעס װאָס האָבן
געדױערט אַכט ,צען טעג .נאָר דאָס האָט אונדז ניט געאַרט װי ,מײן איך ,ביל׃ איך בין געװען
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געלײמט .אומבאַשטימלעך האָב איך זיך דערמאָנט ,אַז פּירי 63איז איבערגעקומען אַ זאַװערוכע
אונטערן פֿרײַען הימל; נאָר איז דאָס געװען זומערצײַט?
עס איז געװען פֿרי אין דער פֿרי שבת )דעם 22סטן יולי( ,װען מיר האָבן זיך דערװוּסט
פֿונעם אָנװער פֿונעם געצעלט .אין עפּעס אַ צײַט במשך פֿון דעם אינדערפֿרי האָבן מיר געגעסן
דעם לעצטן מאָלצײַט .דער דאַך איז אַנטלאָפֿן מער־װײניקער מיטאָגצײַט זונטיק און מיר האָבן
ניט געגעסן אין דער צײַט װײַל אונדז איז געבליבן אַזױ װײניק נאַפֿט; אױך האָבן מיר זיך ניט
געקענט אַרױסרוקן פֿון די זעק אַחוץ בײַ דער שטרענגסטער נײטיקײט .64ביז זונטיק אין אָװנט
האָבן מיר ניט געגעסן שױן אַ זעקס און דרײַסיק שעה.
די שטײנער װאָס זײַנען אױף אונדז אַר ָאפּגעפֿאַלן װען דער דאַך איז אַװעק האָבן קײן
שאָדנס ניט ָאפּגעטאָן ,און כאָטש מיר האָבן ניט געקענט אַרױסקומען פֿון די זעק זײ צו באַװעגן,
האָבן מיר זיך יאָ געקענט אַרײַנפּאַסן צװישן זײ אָן שװעריקײטן .ערנסטער איז געװען דער
געבלאָזענער שנײ װאָס הײבט זיך אָן אָנצוקױפּן אַרום און אַרום און איבער אונדז .עס האָט
געהאָלפֿן אונדז װאַרעמען ,פֿאַרשטײט זיך ,נאָר אין דער זעלבער צײַט אין די לפֿי־ערך הױכע
טעמפּעראַטורן זײַנען די זעק געװאָרן װײַט מער אָנגעזעטיקט װי פֿרי ִער .אױב מיר געפֿינען ניט
דאָס געצעלט )און דער ָאפּזוך װאָלט זײַן אַ נס( ,זײַנען אָט די זעק און דאָס דילטוך פֿונעם
געצעלט ,װאָס מיר ליגן אױף אים ,געװען אַלץ װאָס מיר האָבן פֿאַרמאָגט פֿאַר דעם קאַמף צוריק
איבערן באַריער ,װאָס האָט געקענט האָבן ,דאַכט זיך מיר ,נאָר אײן סוף.
דערװײַל האָבן מיר געדאַרפֿט װאַרטן .ס'איז געװען כּמעט  70מײַלן אַהײם און ס'האָט
אונדז געדױערט כּמעט גאַנצע דרײַ װאָכן אַהערצוקומען .אין די ניט אַזױ צרהדיקע מאָמענטן,
האָבן מיר געפּרוּװט אױסטראַכטן אופֿנים צוריקצוגײן ,נאָר איך געדענק זײער װײניק װעגן אָט
דער צײַט .זונטיק אין דער פֿרי איז פּאַמעלעך געװאָרן זונטיק נאָכמיטאָג – זונטיק בײַ נאַכט –
מאָנטיק אין דער פֿרי .ביז דעמאָלט האָט די זאַװערוכע געװילדעװעט מיט רציחהדיקן צאָרן; די
װינטן פֿון גאָר דער װעלט זײַנען דאָרט געװען ,און זײ זײַנען אַלע גאָר משוגע געװאָרן .מיר
האָבן געהאַט איבערגעלעבט שלעכטע װינטן בײַ ק ַאפּ־עװאַנס דאָס יאָר ,און גאָר ערגער דעם
קומעדיקן װינטער װען אָפֿן װאַסער שטײט פֿאַר דער טיר .אָבער איך האָב קײן מאָל ניט
געהערט ,ניט געפֿילט ,ניט געזען אַ װינט װי דער .איך האָב זיך געװוּנדערט װי אַזױ ס'האָט ניט
אַװעקגעטראָגן די װעלט.
פֿרי פֿאַרטאָג מאָנטיק איז געקומען פֿון צײַט צו צײַט אַ װוּנק אײַנשטיל .געװײנטלעך אין אַ
גרױסער װינטער־זאַװערוכע ,נאָך עטלעכע טעג און נעכט מיט אַזאַ בהלה אין די אױערן ,זײַנען
די אײַנשטילן ערגער װי דער טומל׃ "דאָס געפֿיל פֿון ניט־פֿילן"א׳ .דאָס מאָל געדענק איך ניט
דאָס באַמערקן .זיבן אָדער אַכט שעה זײַנען פֿאַרב ַײ ,און כאָטש עס בלאָזט נאָך אַלץ האָבן מיר
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זיך גרינגער געקענט הערן אײנער דעם אַנדערן .שױן צװײ טעג און צװײ נעכט אָן שום
מאָלצײַט.
מיר האָבן באַשלאָסן אַרױסצוקריכן פֿון די זעק און גײן זוכן דאָס געצעלט .אַזױ האָבן מיר
געטאָן ,ביטער קאַלט און גאָר אױף צרות ,כאָטש איך מײן ,אַז קײנער האָט דאָס ניט באַװיזן.
אינעם פֿינצטערניש האָבן מיר געקענט זען זײער װײניק ,און קײן שום שפּור פֿונעם געצעלט.
מיר זײַנען צוריק מיטן װינט אין פּנים ,זיך פֿאַרזאָרגנדיק מיט די פּנימער און הענט ,און האָבן
ָאפּגעמאַכט ,אַז מיר דאַרפֿן פּרוּװן עפּעס קאָכן װי ניט איז .מיר האָבן זיך געבריהט דעם
משונהדיקסטן מאָלצײַט װאָס מע האָט אַ מאָל געגעסן אױף צפֿון צי אױף דרום .מיר האָבן
אײַנגעשפּאַרט דאָס דילטוך אונטער די זעק ,אַרײַנגעקראָכן אין די זעק ,און איבערגעצױגן דאָס
דילטוך איבער די קעפּ .צװישן אונדז האָבן מיר װי ניט איז אָנגעצונדן דעם פּרימוס און מיט דער
האַנט באַלאַנסירט אױף אים דעם קאָכער ,אָן די צװײ אַװעקגעבלאָזענע שטיקלעך .דער פֿלאַם
האָט געצאַנקט אין די צוגן .גאָר פּאַמעלעך איז דער שנײ אינעם קאָכער צעגאַנגען ,האָבן מיר
אַרײַנגעװאָרפֿן אַ היפּשע מאַסע פּעמיקאַן ,און דער ריח דערפֿון איז געװען בעסער װי אַבי װאָס
אױף דער װעלט .מיט דער צײַט האָבן מיר געהאַט אי טײ אי פּעמיקאַן ,װאָס איז פֿול מיט האָר
פֿון די זעק ,פּענגװינען־פֿעדערן ,שמוץ ,און רים ,נאָר מלא־טעם .דער טראָן װאָס איז געבליבן
אינעם קאָכער איז פֿאַרברענט געװאָרן און האָט דער טײ געגעבן אַ פֿאַרברענטן טעם .מיר האָבן
דעם מאָלצײַט קײן מאָל ניט פֿאַרגעסן; איך האָב זיך מחיה געװען מיט אָט דעם מאָלצײַט אױף
װיפֿל מע קען מיט אַזאַ מאָלצײַט ,און דער פֿאַרברענטער טעם װעט אים שטענדיק צוריקשטעלן
אין געדאַנק.
ס'איז געװען נאָך אַלץ פֿינצטער און מיר האָבן זיך װידער אַנידערגעלײגט אין די זעק ,נאָר
באַלד האָט זיך באַװיזן אַ קלײנער גלי ליכט ,און מיר זײַנען אַרױס נאָך אַ מאָל אַ זוך צו טאָן נאָכן
געצעלט .בירדי איז אַװעק אײדער ביל און איך .אומבאַהאָלפֿן האָב איך אַרױסגעצױגן מיט זיך
דעם גאַג ַאפּוך 65פֿונעם זאַק אױף די פֿיס ,גאָר דורכגעװײקט; ס'איז געװען אוממיגלעך דאָס
װידער אַרײַנצושטעקן און איך האָב עס געלאָזט פֿרירן; ס'איז באַלד פּונקט װי אַ שטײן געװאָרן.
דער הימל אױף דרום איז געװען װאָס שװאַרצער און בײזער .ס'האָט אױסגעזען װי די
זאַװערוכע װעט בײַ אונדז װידער אָנקומען אין אַ רגע.
איך בין נאָך ביל נאָכגעגאַנגען שיפּוע־אַר ָאפּ .מיר האָבן גאָרנישט ניט געקענט געפֿינען .נאָר
בײַם זוכן האָבן מיר דערהערט אַ געשרײ אין ערגעץ אונטן און אױף רעכטס .מיר זײַנען געקומען
אױף אַ שיפּוע ,אַר ָאפּגעפֿאַלן ,און אָנגעהױבן זיך אַר ָאפּצוגליטשן ,גאָר ניט ָאפּצושטעלן ,און
האָבן זיך אָנגעשטױסן אין בירדי מיט דעם געצעלט ,דער אױסנװײניקסטער שיכט נאָך אַלץ אױף
די יאַמש־שטעקנס .מע האָט בײַ אונדז צוגענומען דאָס לעבן און אים צוריקגעגעבן.
מיר זײַנען געװען אַזױ דאַנקבאַר ,אַז מיר האָבן ניט געזאָגט קײן אײנציק װאָרט.
ס'האָט געמוזט זײַן ,אַז דאָס געצעלט װערט געכ ַאפּט אין דער לופֿטן ,זיך פֿאַרמאַכט בעת עס
פֿליט אַרױף .די יאַמש־שטעקנס ,מיט דעם אינעװײניקסטן שיכט צוגעבונדן צו זײ ,האָבן זיך
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פֿאַרװיקלט אין דער אױסנװײניקסטער דעקונג ,און דאָס אַלץ האָט זיך אױפֿגעהױבן װי אַ
פֿאַרמאַכטער שירעם .דאָס איז געװען אונדזער גאולה .אױב ס'האָט זיך געעפֿנט אין דער לופֿטן,
װאָלט עס דװקא צעשטערט געװאָרן .װי ס'איז געװען ,מיט די מאַסע צוגעפֿרױרן אײַז אױף אים,
האָט עס געדאַרפֿט װאָגן כּמעט  100פֿונטן .ס'האָט זיך אַר ָאפּגעלאָזט װײַט עפּעס אַ האַלבע מײַל,
צופֿוסנס פֿון אַ שטאָציקן שיפּוע; און ס'איז אַר ָאפּ אין אַ דאָלענע ,נאָך אַלץ פֿאַרמאַכט .דער
הױפּט־כּוח פֿונעם װינט האָט איבער אים געבלאָזן ,און אָט איז עס געװען ,מיט די
יאַמש־שטעקנס און פֿאַרפֿעסטיקונגען פֿאַרקרימט און אָנגעשטרענגט ,מיט צעבראָכענע עקן בײַ
צװײ שטעקנס ,נאָר מיט ניט־געריסענעם זײַדנס.
אױב דאָס געצעלט זאָל װידער אַנטלױפֿן ,װעלן מיר מיט אים מיטגײן .מיר זײַנען
אַרױפֿגעגאַנגען צוריק שיפּוע־אַרױף מיט אים ,טראָגנדיק עס פֿײַערלעך און מיט ָאפּש ַײ ,װי מיט
אַן אַנטיק ,װי מיט עפּעס ניט אין גאַנצן פֿון דער אָ װעלט .און מיר האָבן עס אַרײַנגעגראָבן װי
קײן געצעלט פֿרי ִער איז ניט אַרײַנגעגראָבן געװאָרן; ניט לעבן דעם איגלו ,נאָר אױפֿן אַלטן אָרט
װײַטער אַר ָאפּ ,װוּ מיר זײַנען געהאַט צו ערשט אָנגעקומען .און בעת ביל האָט דאָס געטאָן,
זײַנען איך מיט בירדי צוריק אין דעם איגלו ,גראָבן ,קראַצן ,און אַװעקשאַרן די זאַװײ
אינעװײניק ביז מיר האָבן געפֿונען כּמעט דאָס גאַנצע געצײַג .ס'איז געװען אַ װוּנדער ,װאָס מיר
האָבן אַזױ װײניק פֿאַרלױרן װען דער דאַך איז אַװעק .ס'רובֿ געצײַג האָבן מיר געהאַט געהאַנגען
אױפֿן שליטן װאָס איז אַ טײל פֿונעם דאַך ,אָדער אָנגעפּאַקט אין די לעכער פֿון דער כאַלופּע כּדי
צו פּרוּװן מאַכן זי שנײ־באַװאָרנט ,און די אַלע זאַכן האָבן געדאַרפֿט אַרײַנגעבלאָזן געװאָרן
אױפֿן גרונט פֿון דער כאַלופּע דורכן װינט פֿון דרום און דעם צוריק־געדרײ פֿון צפֿון .דערנאָך
זײַנען זײ אַלע פֿאַרשאָטן געװאָרן מיט שנײ .פֿאַרשטײט זיך ,אַז אַ געצײלטע קוליקלעך און זאָקן
זײַנען אַװעקגעבלאָזן געװאָרן און פֿאַרלױרן ,נאָר די אײנציקע װיכטיקע זאַך איז געװען בילס
פּעלצענע קוליקלעך ,װאָס מע האָט זײ אָנגעשט ָאפּט אין אַ לאָך צװישן די שטײנער פֿון דער
כאַלופּע .מיר האָבן אָנגעלאָדן דעם שליטן און אים אַר ָאפּגעשטופּט שיפּוע־אַר ָאפּ .איך װײס ניט
װי בירדי האָט זיך געפֿילט ,אָבער איך האָב זיך געפֿילט אַזױ שװאַך ,אַז דאָס איז געװען די
מאַטערדיקסטע אַרבעט .ס'האָט אױסגעזען ,אַז די זאַװערוכע קומט פּונקט אױף אונדז.
מיר האָבן געגעסן נאָך אַ מאָלצײַט ,און מיר האָבן אים באַדאַרפֿט; און בעת דער גוטער הוש
לױפֿט אַר ָאפּ אין די פֿיס און הענט און אַרױף אין די באַקן און אױערן און מוחות ,האָבן מיר
אַרומגערעדט װאָס װײַטער צו טאָן .בירדי איז געװען אַ בעלן נאָך אַ פּרוּװ צו טאָן בײַ די
קײסער־פּענגװינען .טײַערער בירדי! ער װאָלט קײן מאָל ניט צוגעגעבן ,אַז ער איז צעשלאָגן
געװאָרן – איך װײס ניט צי ער איז טאַקע װען עס איז אַזױ געװען! "איך מײן ,אַז ער )װילסאָן(
האָט זיך געפֿילט ,אַז ער האָט אונדז געבראַכט אין אַ שלעכטן װינקל און באַשטימט בײַ זיך
צוריקצוקערן גראָד אַהײם ,כאָטש איך בין גרײט אױף אַ צװײטן פּרוּװ בײַם נעסט־שטח.
פֿונדעסטװעגן האָב איך זיך געשטעלט אונטער זײַן באַפֿעל פֿרײַװיליק פֿאַר דער דאָזיקער נסיעה,
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און דערפֿאַר האָבן מיר זיך געלאָזט אין װעג אַהײם אױף מאָרגן".א׳ באמת האָט ניט געקענט זײַן
קײן שום שׂכלדיקער ספֿק ׃ מיר מוזן צוריקקערן ,און מיר זײַנען שױן געװען זײער מסופּק ,צי
מיר װעלן קענען אַ מאָל אַרײַנקריכן אין די שלאָפֿזעק אין זײער נידעריקע טעמפּעראַטורן ,אַזױ
גרױליק זײַנען זײ געװאָרן.
איך װײס ניט װען דאָס איז געשען ,נאָר איך געדענק דאָס אַר ָאפּגײן דעם שיפּוע אַר ָאפּ –
איך װײס ניט פֿאַר װאָס ,אפֿשר אַ פּרוּװ צו טאָן געפֿינען דעם גרונט פֿונעם קאָכער – און
טראַכטן ,אַז ס'איז פֿאַראַן גאָרנישט אױף דער גאָרער װעלט װאָס אַ מענטש אין אַזאַ מצבֿ װאָלט
ניט ָאפּגעגעבן אױף אַ גוטן װאַרעמען שלאָף .ער װאָלט ָאפּגעגעבן דאָס גאַנצע פֿאַרמעגן; ער
װאָלט ָאפּגעגעבן – װיפֿל? – יאָרן פֿון זײַן לעבן .אײנס ,צװײ ,װײניקסטנס – אפֿשר פֿינף? יאָ –
איך װאָלט ָאפּגעגעבן פֿינף .איך געדענק די סאַסטרוגי ,66דעם אױסבליק אױף דעם קױפּ ,דעם
אומקלאָרן נעפּלדיקן שװאַרצן שמיר פֿונעם ים העט װײַט אונטן; די קלײנע שטיקלעך גרינע
קאַנװע װאָס פֿלאַטערן אינעם װינט אױף דער שנײ־אײבערפֿלאַך; דאָס קאַלטע לײַדן פֿון דאָס
אַלץ; און די שװאַכקײט װאָס בײַסט מיר אין האַרצן.
עטלעכע טעג האָט בירדי מיר צוגערעדט ,איך זאָל ניצן זײַן גאַג ַאפּוך־אונטערשלאַק – זײַן
שײנער טרוקענער זאַק פֿונעם פֿײַנסטן פּוך – װאָס ער האָט דאָס קײן מאָל ניט אַרײַנגערוקט אין
זײַן אײגענעם פּעלצזעק .איך האָב זיך געהאַט ָאפּגעזאָגט דערפֿון; איך װאָלט זיך געפֿילט װי אַ
בעסטיע דאָס צוצונעמען.
מיר האָבן אײַנגעפּאַקט דעם טאַנק ,זיך אָנגעגרײט פֿאַרן צוריקקער אין דער פֿרי און זיך
געלײגט שלאָפֿן ,גאָר אױסגעמאַטערט .ס'איז געװען נאָר  -12°די נאַכט ,נאָר דער גראָבער
פֿינגער פֿונעם לינקן פֿוס איז מיר ָאפּגעפֿרױרן געװאָרן אינעם זאַק ,װאָס איך האָב אים געפּרוּװט
ניצן אָן דעם גאַג ַאפּוכענעם אונטערשלאַק ,און דער זאַק איז מיר תּמיד געװען צו גרױס .ס'האָט
געדאַרפֿט געדױערן עטלעכע שעה אים צוריקצוברענגען ,דורכן שלאָגן אײן פֿוס אינעם צװײטן.
װען מיר האָבן זיך אױפֿגעכ ַאפּט ,אַזױ באַלד װי מיגלעך ,װי יעדע נאַכט ,װאָרן די זעק זײַנען
כּמעט אוממיגלעך ,האָט געבלאָזן גאַנץ שטאַרק און אױסגעזען װי זאַװערוכעװדיק .מיר האָבן
געהאַט אַ סך צו טאָן ,אַ שעה צװײ־דרײַ אַרבעט ,אײַנפּאַקן די שליטנס און מאַכן אַ מאַגאַזין מיט
אַלץ װאָס מיר האָבן ניט געװאָלט מיטנעמען ,אין אַ װינקל פֿון דעם איגלו .מיר האָבן
איבערגעלאָזט דעם צװײטן שליטן און אַ צעטל צוגעבונדן צום הענטל פֿון דער קירקע.
מיר האָבן זיך געלאָזט אין װעג שיפּוע־אַר ָאפּ אין אַ װינט װאָס
פֿאַרשטאַרקט זיך כּסדר און  .-15°מײַן טועכץ איז געװען צו באַלאַנסירן דעם
שליטן פֿון הינטן; איך בין אַזױ פֿולשטענדיק אױסגעמאַטערט געװען ,אַז איך
האָב געמײנט ,איך װאָלט ניט געקענט שלעפּן װירקעװדיק .בירדי איז געװען
װײַט דער קראַפֿטיקסטער צװישן אונדז .צוליב דעם אָנשטרענג און דעם פֿעלן
א׳ באַוערס
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פֿון שלאָף בין איך געפֿאַלן פֿון די פֿיס ,און ביל האָט אױסגעזען זײער שלעכט.
אונטן האָבן מיר זיך געדרײט מיטן פּנים צו דער באַריער און מיטן רוקן צו די
פּענגװינען ,נאָר נאָך אפֿשר אַ מײַל האָט עס אױסגעזען אַזױ דראָענדיק אױף
דרום ,אַז מיר האָבן זיך געלאַגערט אין אַ שטאַרקן װינט ,די הענט פֿרירנדיק
אײנע נאָך דער אַנדערער .מיר האָבן גאָרנישט ניט געהאַט אַחוץ די האַרטסטע
װינט־געקערטע סאַסטרוגי ,און ס'איז געװען אַ לאַנגער צימעס; ס'איז דאָרט
געװען נאָר דאָס קלענסטע שטיקל זאַװײ ,און מיר האָבן מורא געהאַט ,אַז די
אײַזיקע שנײפּײַדעס װעלן אָנרײַבן דאָס געצעלט .בירדי האָט צוגעבונדן דאָס
פֿולע ביסקװיטן־בלעכל צו דער טיר ,ער זאָל ניט פֿאָכען ,און אױך גענומען
דאָס װאָס ער רופֿט דעם געצעלט־אַר ָאפּצי ִער 67פֿונעם מיצל און אים צוגעבונדן
צו זיך אַרום דעם זאַק׃ אױב דאָס געצעלט גײט אַװעק ,גײט ער מיט.
איך האָב זיך געפֿילט נאָענט צו אײַנבראָך ,און איך האָב אָנגענומען
בירדיס גאַג ַאפּוך .דאָס איז געװען גאָר מוסר־נפֿשדיק פֿון אים ,מער װי איך
קען באַשרײַבן .איך האָב זיך גאָר געפֿילט װי אַ בעסטיע ,װאָס איך האָב דאָס
גענומען ,אָבער איך בין געװאָרן אָן אַ נוץ סײַדן איך קען שלאָפֿן אַ ביסל ,װאָס
מײַן גרױסער זאַק דערלאָזט ניט .ביל און בירדי האָבן געהאַלטן אין אײן זאָגן,
אַז איך זאָל װײניקער טאָן ,אַז איך טו מער װי מײַן חלק פֿון דער אַרבעט; נאָר
מיר דאַכט זיך ,אַז איך בין געװאָרן אַלץ שװאַכער און שװאַכער .בירדי איז
געבליבן גאָר אַ גבֿר; ער האָט געשלאָפֿן ס'רובֿ נאַכט; פֿאַר אים איז די צרה
געװען אַרײַנצוקריכן אין זײַן זאַק אָן אײַנשלאָפֿן .ער האָט געפֿירט די
װעטער־לאָגהעפֿט אומפֿאַרמאַטערלעך ,נאָר עטלעכע נעכט איז דאָס
דורכגעפֿאַלן צײַטנװײַז ,װײַל ער האָט ניט געקענט בלײַבן װאַך .ער פֿלעגט
אײַנשלאָפֿן מיט זײַן שיסל אין דער האַנט ,געלאָזט דאָס אַר ָאפּפֿאַלן און אַ מאָל
האָט ער געהאַלטן דעם פּרימוס.
בילס זאַק איז װערט פֿאַרפֿאַלן; ס'איז געװען באמת צו קלײן פֿאַרן
גאַג ַאפּוך און צעשפּאַלט זיך אומעטום׃ גרױסע לאַנגע לעכער .ער האָט קײן
מאָל ניט װיסיק געשלאָפֿן שױן נעכט; ער האָט טאַקע אַ ביסל געשלאָפֿן ,װײַל
מיר האָבן אים געהערט .אַחוץ דער דאָזיקער נאַכט און דער קומעדיקער ,װען
בירדיס גאַג ַאפּוך איז נאָך אַלץ היפּש טרוקן ,האָב איך קײן מאָל ניט װיסיק
געשלאָפֿן; אַחוץ דעם ,װאָס איך פֿלעג זיך אױפֿכ ַאפּן פֿינף אָדער זעקס נעכט אין
אַ רײ מיטן זעלביקן קאָשמאַר – מיר װערן גאַנץ פֿאַרזאַװײעװעט און ביל און
בירדי שטעקן אַרײַן דאָס געצײַג אין מײַן זאַק ,אױפֿשנײַדן אים כּדי דאָס צו
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טאָן ,אָדער עפּעס אַזױנס – איך האָב ניט געװוּסט ,צי איך האָב געשלאָפֿן צי
ניטא׳.
"מיר זײַנען קױם אָנגעקומען בײַם גרוב ",האָט באַוערס געשריבן,
װען ס'האָט זיך װידער אָנגעהױבן אַ צאָרנדיקער װינט און מיר האָבן זיך
געמוזט לאַגערן .די גאַנצע נאַכט האָט דאָס געצעלט זיך געשלאָגן מיט אַ קלאַנג
װי ביקס־שיסערײַ  ,צוליב די צװײ פֿלאָקנס װאָס זײ זײַנען צעבראָכן געװאָרן
בײַם עק און פּאַסן מער ניט .מיר האָט זיך געדאַכט ,אַז ס'װעט זיך אין גאַנצן
צעשטיקלען און איך האָב עס געפּרוּװט צובינדן װאָס פֿעסטער ,צופֿעסטיקן
דעם שפּיץ צו אַ שנור אַרום מײַן אײגענעם שלאָפֿזאַק .דער װינט האָט זיך
אײַנגעשטילט נאָך אָנדערטהאַלבן טעג ,האָבן מיר זיך געלאָזט אין װעג אַרײַן,
ב׳
גײענדיק אַ מײַל פֿינף־זעקס אײדער מיר זײַנען געקומען אין מיטן שפּאַלטן.
מיר האָבן זיך געט ָאפּטשעט פֿאָרױס דעם גאַנצן טאָג )דעם 26סטן יולי( אין שרעקלעכער
ליכט ,פֿאַרבלאָנדזשעט צװישן דריק און אױף די שיפּועים פֿון טעראָר .די טעמפּעראַטור איז
אַר ָאפּגעפֿאַלן פֿון  -21°ביז .-45°
עטלעכע מאָל זײַנען מיר אַרײַנגעטראָטן אין פֿױל־געדעקטע שפּאַלטן בײַ
גלאַטן װינט־געקערטן אײַז .פֿונדעסטװעגן האָבן מיר זיך װײַטער געצױגן,
ט ַאפּנדיק דעם װעג דורכן האַלטן תּמיד אַװעק פֿון די האַרטע אײַז־שיפּועים און
בלײַבן אױפֿן געסקאָרעװעטן טיפֿן שנײ ,װאָס כאַראַקטעריזירט די טאָלן צװישן
די דריקקאַמען ,װאָס אין זײ ,האָב איך געמײנט ,זײַנען מיר נאָך אַ מאָל
פֿאַרפּלאָנטערט אין דעם פֿינצטערניש .מיר האָבן ניט געהאַט קײן ליכט ,קײן
אָריענטירן אונדז צו פֿירן ,אַחוץ נעפּלדיקע און אומקלאָרע סילועטן פֿון די
שיפּועים פֿאָרױס ,װאָס בײַטן זיך כּסדר ,און װאָס זײ זײַנען און װי װײַט אַװעק
זײ זײַנען קען מען ניט פּאַסקענען .מיר האָבן קײן מאָל ניט געװוּסט צי מיר
קומען נאָענט צו אַ שטאָציקן שיפּוע צי אַ לאַנגן שיפּוע פֿון טעראָר ,מײַלן װײַט
אַװעק ,און מיט דער צײַט זײַנען מיר װײַטער געגאַנגען מיט די אױערן ,און מיט
דעם געפֿיל פֿונעם שנײ אונטער די פֿיס ,װאָרן אי דער קלאַנג אי דער צוריר
דערקלערן קלאָר װעגן דער סכּנה פֿון שפּאַלטן אָדער אַ גוטן װעג .מיר זײַנען
װײַטער געגאַנגען אַזױ אינעם פֿינצטערניש ,האָפֿנדיק ,אַז װײניקסטנס גײען
ג׳
מיר אין דער ריכטיקער ריכטונג.
דעמאָלט האָבן מיר זיך געלאַגערט ,נאָך אַרײַנקומען אין מיטן אַ סך שפּאַרעס ,גאָר
פֿאַרבלאָנדזשעט .ביל האָט געזאָגט" ,יעדן פֿאַל מײן איך ,אַז מיר זײַנען װײַט אַװעק פֿון דעם
א׳ מײַן אײגן טאָגביכל
ב׳ באַוערס
ג׳ װילסאָן אין סקאָטס לעצטע עקספּעדיציע ,ב ,ii .ז.58 .
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דריק ".נאָר עס זײַנען געקומען די גאַנצע נאַכט דריקקנאַלן ,גלײַך װי עמעצער גיט אַ כמאַל אױף
אַ לײדיקן צובער.
68
ס'איז געװען בירדיס בילדהיטל װאָס ברענגט צרות צו מאָרגנס" .װאָס האַלט איר פֿון אָט
דעם פֿאַר אַ היטל ,סער?" האָב איך אים געהערט זאָגן צו סקאָט אַ פּאָר טעג אײדער מיר גײען
ָאפּ ,האַלטנדיק עס אין דער האַנט װי לוציל שטעלט אױס די נײַסטע מאָדע .סקאָט האָט דאָס
באַטראַכט שטילערהײט אַ װײַלע; "איכ'ל אײַך ענטפֿערן װען איר קומט צוריק ,בירדי ",האָט ער
געזאָגט .ס'איז געװען אַ קאָמפּליצירטער ענין מיט אַלערלײ נאָזהיטערס און קנעפּלעך און
שטריקלעך; ער האָט געמײנט ,אַז ער װאָלט געקענט דאָס אַלץ אַראַנזשירן צוליב דעם װינט װי
מע אַראַנזשירט די זעגלען אױף אַ שיפֿל .מיר פֿלעגן פֿאַרברענגען אַ לאַנגע צײַט מיט אונדזערע
גענײ־עטוי ִען פֿאַר דער אָ נסיעה און פֿאַר אַנדערע ,װײַל יעדער האָט זײַן אײגענעם שטײגער ,װי
אַזױ איבערצומאַכן די קלײדער דאָס בעסטע .בײַם סוף האָבן עטלעכע אױסגעזען ציכטיק ,װי
ביל; אַנדערע בײַטלדיק ,װי סקאָט אָדער דער מאַטראָס עװאַנס; אַנדערע האַרט און טױגעװדיק,
װי אָטס און באַוערס; אַ געצײלטע אפֿשר מער גראָב װי טױגעװדיק ,װעל איך קײנעם ניט
זידלען .סײַ װי סײַ איז בירדיס היטל אומפּאַסיק געװאָרן באַלד װי ס'איז פֿאַרדעקט מיט אײַז.
װען ס'האָט זיך אַ ביסל געטאָגט אין דער פֿרי האָבן מיר דערזען ,אַז מיר
זײַנען אַ ביסל אױף צפֿון פֿון די צװײ שטיקלעך מאָרענע אױף טעראָר .כאָטש
מיר האָבן דאָס ניט געװוּסט ,זײַנען מיר אױפֿן אָרט װוּ דער דריק שטױסט זיך
אָן אין טעראָר ,האָבן מיר שװער געקענט זען ,אַז מיר זײַנען פּונקט אַנטקעגן
עפּעס .מיר האָבן אָנגעהױבן פּרוּװן אַרױסקומען ,נאָר באַלד האָט זיך אַ
ריזיקער קאַם אױפֿגעהױבן װי אַ גרױס בערגל אױף רעכטס ,פֿאַרשטעלנדיק די
מאָרענע און אַ העלפֿט פֿון טעראָר .ביל האָט געזאָגט ,אַז די אײנציקע עצה איז
צו גײן װײַטער פֿאָרױס ,האָפֿנדיק אַז ס'װעט זיך אַר ָאפּלאָזן; שטענדיק איז
אָבער געװען אַ שלעכט געפֿיל ,אַז אפֿשר װעלן קומען אַבי װיפֿל קאַמען צװישן
אונדז און דעם באַרג .נאָך אַ װײַלע האָבן מיר געפּרוּװט אַריבערגײן דעם
דאָזיקן קאַם ,נאָר מיר האָבן זיך געמוזט צוריקקערן צוליב שפּאַרעס ,איך מיט
ביל בײדע שטעקנדיק אַרײַן אַ פֿוס .מיר זײַנען װײַטער געגאַנגען אַ מינוט
צװאַנציק און געפֿונען אַ נידעריקן אָרט ,זיך געדרײט אים אַרױפֿצוקריכן
באַלכסון ,און דערגרײכט דעם שפּיץ .פּונקט נאָך דעם שפּיץ איז בירדי גלײַך
אַר ָאפּגעפֿאַלן אין אַ שפּאַרע אַרײַן ,װאָס איז בערך ברײט גענוג אים
אַר ָאפּצושלינגען .ער איז געװען דאָרט װוּ מע זעט ניט און ניט צו דערגרײכן
פֿונעם אױבנאױף ,הענגענדיק אין זײַן געשפּאַן .ביל איז געגאַנגען נאָך זײַן
געשפּאַן און איך צו דעם פֿאָדערבאָרט פֿונעם שליטן; ביל האָט מיר געזאָגט איך
זאָל קריגן דעם אַלפּינשטריק און בירדי האָט אונדז פֿון אונטן געזאָגן װאָס מיר
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זאָלן טאָן .מיר האָבן אים גאָר ניט געקענט אַרױסצי ִען װי ער שטײט און גײט,
א׳
װײַל די שפּאַרע־זײַטן זײַנען געװען װײך און ער האָט ניט געקענט זיך העלפֿן.
"מײַן קאַסקע איז אַזױ פֿאַראײַזיקט געװאָרן ",האָט באַוערס געשריבן,
אַז מײַן ק ָאפּ איז געװען אַרומגעצאַמט אין אַ האַרטער פּײַדע אײַז און איך
האָב ניט געקענט אַראָ פּקוקן אָן אײַנבײגן דעם גאַנצן קערפּער .דעריבער האָט
ביל זיך ספּאָטיקעט מיט אײן פֿוס אין אַ שפּאַרע ,בין איך אױך אַרײַן מיט בײדע
פֿיס ]פּונקט װען איך האָב געשריגן אַ װאָרענונגב׳[ ,די בריק איז אײַנגעפֿאַלן און
אַר ָאפּ בין איך .צום גליק זײַנען די געשפּאַנען בכּיװן געמאַכט ,זײ זאָלן קענען
אױסהאַלטן אַזאַ זאַך ,און דאָרט בין איך געהאַנגען מיטן תּהום אונטן און די
אײַז־געסקאָרעװעטע זײַטן בײַ יעדער האַנט ,אַזױ שמאָל ,אַז ס'װאָלט געװען גאָר
גרינג זי אַריבערצוטרעטן אױב איך האָב נאָר געקענט זען .ביל האָט געזאָגט,
69
"װאָס װילט איר?" איך האָב געבעטן פֿאַרן אַלפּינשטריק מיט ַא באָלין־קנופּ
פֿאַר מײַן פֿוס .אַרױפֿצי ִען די באָלין־קנופּ און מײַן געשפּאַן אַ מאָל איבער אַ באָל
ג׳
האָבן זײ מיר אַרױסגעשלעפּט.
דערװײַל האָב איך פֿון אױבן זיך אַװעקגעלײגט איבער דער שפּאַרע און דערלאַנגט בירדי
די באָלין־קנופּ; ער האָט אין איר אַרײַנגעשטעקט דעם פֿוס; דערנאָך האָט ער דעם פֿוס
אױפֿגעהױבן ,מאַכנדיק לױז דעם שטריק; איך האָב געהאַלטן דעם שטריק בעת ער האָט זיך
אױפֿגעהױבן בײַם צװײטן פֿוס ,אַזױ אַרום זאָל ביל האָבן עפּעס לױז בײַם געשפּאַן; ביל האָט
דעמאָלט געהאַלטן דאָס געשפּאַן ,דערלאָזנדיק בירדי אױפֿצוהײבן דעם פֿוס און מיר געבן װידער
עפּעס לױז .מיר האָבן אים אַרױסגעשלעפּט צאָל נאָך צאָל ,בעת די פֿינגער זײַנען ָאפּגעפֿרױרן
געװאָרן ,װײַל די טעמפּעראַטור איז געװען  .-46°שפּעטער האָבן מיר אָפֿט גענוצט דעם אופֿן
ראַטעװען עמעצן פֿון אַ שפּאַרע ,און ס'איז געװען אַ װוּנדערלעך שטיקל חריפֿות ,װי דער װאָס
האָט דאָס אױסגעטראַכט ,אױפֿן מאָמענט ,װי װײַט איך װײס ,איז געװען אַ פֿאַרפֿרױרענער
מענטש ,אַלײן אַרײַן אין אַ שפּאַרע.70
פֿאָרנט האָבן מיר געקענט זען נאָך אַ קאַם ,און מיר האָבן ניט געװוּסט װיפֿל
ליגן נאָך הינטער אים .ס'האָט אױסגעזען גאָר שלעכט .ביל איז געגאַנגען װײַט
פֿאָרױס צוגעבונדן צום אַלפּינשטריק און מיר זײַנען רעכט אַרױס פֿון דער
דאָזיקער צרה .דער אופֿן ,מיטן פֿאָרגײער אױף אַ לאַנגן שטריק אַפֿרי ִער ,האָבן
מיר מסכּים געװען ,איז זײער נוציק .פֿון דעם מאָמענט אָן איז אַלץ בעסער
געװאָרן און אונדז איז אַלצדינג געגאַנגען גלאַט ביזן סוף .נאָכדעם װאָס מיר
זײַנען אָנגעקומען אױפֿן ים־אײַז איז די גאַנצע איבערלעבונג שױן פֿאַרטיק אין
א׳ מײַן אײגן טאָגביכל
ב׳ װילסאָן
ג׳ באַוערס
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עטלעכע טעג אַרום ,הײַזקע־שפּיץ האָט זיך תּמיד אָנגעזען ,און ס'איז געװען
טאָגליכט .מיר האָט אַלע מאָל געפֿילט װי די גאַנצע רײ געשעענישן האָט זיך
גורם געװען דורך אַ רײ אױסערגעװײנטלעכע צופֿאַלן ,און נאָך אַ געװיסער
סטאַדיע האָבן מיר גאָר ניט געקענט קאָנטראָלירן װי עס װעט זיך פֿירן .אונטער
װעגנס קײן ק ַאפּ־קראָזיער ,װען די לבֿנה האָט זיך פּלוצעם באַװיזן פֿון הינטער די
װאָלקנס און אַנטפּלעקט פֿאַר אונדז אַ גרױסע שפּאַרע װאָס װאָלט אונדז מיטן
שליטן גרינג אַר ָאפּגעשלונגען ,האָב איך זיך געפֿילט ,אַז נאָך אַזאַ גאולה װעלן
מיר ניט אונטערגײן .נאָכדעם װאָס מיר האָבן פֿאַרלױרן דאָס געצעלט און ס'איז
געװען אַ סבֿרא ,אַז מיר װעלן עס קײן מאָל ניט געפֿינען ,בעת מיר ליגן אין די
זעק איבערװאַרטנדיק די זאַװערוכע ,האָב איך אײַנגעזען ,אַז מיר זײַנען
פּנים־אל־פּנים מיט אַ לאַנגן קאַמף אַקעגן די קעלט ,װאָס מיר װאָלטן דערפֿון ניט
געקענט אַרױסקומען מיטן לעבן .איך קען ניט באַשרײַבן װי אומבאַהאָלפֿן איך
האָב געהאַלטן מיר קענען זיך ראַטעװען ,און װי אַזױ מיר זײַנען אַרױס פֿון אַזאַ
רײ גאָר שרעקלעכע געשעענישן .װען מיר האָבן אָנגעהױבן גײן צוריק ,האָב איך
זיך געפֿילט ,אַז ס'װעט בעסער װערן און דעם טאָג האָב איך געהאַט אַ בולטע
השׂגה ,אַז מיר װעלן דורכגײן נאָך אײן שלעכטע פּרוּװוּנג און דערנאָך װעלן מיר
קענען האָפֿן ,אַז ס'װעט װערן בעסער.
דורכן גײן לענג־אױס דער דאָלענע זײַנען מיר אַרױס פֿון די דריקקאַמען,
געגאַנגען װײַטער דעם גאַנצן טאָג אַרױף און אַר ָאפּ און ניט געטראָפֿן קײן
שפּאַרעס .באמת מער ניט קײן שפּאַרעס און מער ניט קײן דריק .איך מײן ,אַז
ס'איז געװען אָט דעם טאָג װען אַ װוּנדערלעכער גלי ציט זיך איבערן באַריער
ראַנד פֿון ק ַאפּ־קראָזיער; אונטן איז דאָס געװען דער שלאָגיקסטער פּאָמס װאָס
מע קען זיך פֿאָרשטעלן ,צעשט ַאפּלענדיק זיך אַרױף דורך די אַלע שאַטירונגען
פֿון רױט ,ביז אַ בלאַסן גרין ,און װײַטער ביז צום טיפֿן בלאָען הימל .ס'איז געװען
א׳
גאָר דער בולטסטער רױט װאָס איך האָב װענס געזען אינעם הימל.
ס'איז געװען  -49°די נאַכט און מיר זײַנען פֿרי אונטער װעגנס אין אַ קעלט פֿון .-47°
מיטאָגצײַט האָט זיך טעראָר־שפּיץ העכער אױפֿגעהױבן פֿאַר אונדז ,ערעבוס גיך געװאָרן מער
פֿאַר די אױגן ,און מיר האָבן געהאַט דעם ערשטן העל ליכטיקן טאָג ,כאָטש די זון װעט זיך
באַװײַזן איבערן האָריזאָנט ערשט אין אַ חודש אַרום .איך קען ניט באַשרײַבן װי אָט די ליכט
האָט אונדז צוגענומען אַ שטײן פֿון האַרצן .מיר זײַנען פֿאַרבײַ דעם שפּיץ מחוץ פֿון אונדזער
פֿרי ִערדיקן מאַרשרוט ,און האָבן געזען דאָרט װוּ מיר זײַנען געװען שלעכט פֿאַרשנײט דרײַ טעג
אױף דער נסיעה אַרױס.
א׳ מײַן אײגן טאָגביכל.
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דער מינימום איז געװען  -66°די אַנדערע נאַכט און מיר זײַנען צוריקגעקומען אין דעם
װינטלאָזן װינקל פֿונעם באַריער ,מיט זײַן װײכן שנײ ,נידעריקע טעמפּעראַטורן ,נעפּלען און
טומאַנען ,און אָנהאַלטיקע ָאפּזעצונגען פֿון די אינעװײניקסטע סקאָרעס .שבת און זונטיק ,דעם
29סטן און 30סטן ,האָבן מיר זיך געטאָ פּטשעט װײַטער איבער דער װיסטעניש ,גאַנץ
פֿאַראײַזיקט װי געװײנטלעך ,נאָר דער שלאָס שטײן 71איז אַלץ גרעסער געװאָרן .פֿון צײַט צו
צײַט האָט אונדז געדאַכט ,אַז ס'קומט אַ טומאַן אָדער װינט ,נאָר ס'האָט זיך אַלע מאָל
אױסגעלײַטערט .מיר זײַנען שװאַך געװאָרן ,װי שװאַך האָבן מיר געקענט פֿאַרשטײן נאָר איצט,
אָבער מיר האָבן געמאַכט גוטע מאַרשן ,כאָטש פּאַמעלעכע – טעג װען מיר זײַנען געגאַנגען ½,4
¼ 7½ ,6½ ,6¾ ,7מײַלן .בײַ דער נסיעה אַרױס האָבן מיר אַריבערגעטראָגן ,געגאַנגען פֿאָרױס
אפֿשר ½ 1מײַל אַ טאָג אין דעם אָרט .דער אױבנאױף װאָס פֿאַר אים האָבן מיר געהאַט
געציטערט איז ניט געװען אַזױ זאַמדיק צי װײך װי פֿרי ִער ,און די ָאפּזעצונגען נאָך בולטער .זײ
קומען אַרױס װען אַ סקאָרע פֿאַלט אַר ָאפּ אונטער די פֿיס .געװײנטלעך נעמט דאָס אַרײַן אַ שטח
פֿון אַ יאַרד צװאַנציק אַרום ,און דער אױבנאױף פֿאַלט אַר ָאפּ דורך אַ לופֿט־ ָאפּשטאַנד פֿון עפּעס
אַ צאָל צװײ־דרײַ  ,מיט אַ װײכן זיפֿץ ,װאָס דאָס אַלץ רופֿט אַרױס ערשט דעם געדאַנק ,אַז
ס'זײַנען דאָ שפּאַרעס אַרום .אין דעם געגנט װוּ מיר גײען איצט זײַנען זײ געװען גאָר בולטער װי
אַנדערש װוּ ,און אין אײנעם אַ טאָג ,בעת ביל איז געװען אינעם געצעלט אָנצינדנדיק דעם
פּרימוס ,האָב איך אַרײַנגעשטעקט דעם פֿוס אין אַ לאָך װאָס איך האָב געהאַט אױסגעגראָבן.
דאָס האָט אַרױסגערופֿן אַ גרױסע ָאפּזעצונג׃ שליטן ,געצעלט ,און מיר אַלע זײַנען אַר ָאפּגעפֿאַלן
אפֿשר אַ פֿוס ,און דער קלאַנג דערפֿון האָט געשאַלט אױף מײַלן און מײַלן; מיר האָבן אים
אױסגעהערט ביז מיר זײַנען צו קאַלט געװאָרן .ס'האָט געמוזט געדױערן גאַנצע דרײַ מינוט.
אין די הפֿסקות פֿון מאַרש האָבן מיר זיך ָאפּגעשטעלט אין דעם געשפּאַן ,די שטריקן פֿון זײ
לײגנדיק לױז אינעם שיטיקן שנײ .מיר זײַנען געשטאַנען ,ס ַאפּענדיק מיט די רוקנס אָנגעשפּאַרט
אין דער באַרגיקער מאַסע פֿאַרפֿרױרן געצײַג װאָס איז אונדזער לאַסט .ס'איז ניט געװען קײן
װינט ,װײניקסטנס ניט מער װי דאָס קלענסטע װינטעלע; דער אָטעם האָט געקנאַקלט בעת ער
פֿרירט .ס'איז ניט געװען קײן אומנײטיקער שמועס; איך װײס ניט װי אַזױ די צונגען זײַנען קײן
מאָל ניט פֿאַרפֿרױרן געװאָרן ,נאָר אַלע מײַנע צײן ,װאָס זײערע נערװן זײַנען שױן לאַנג
דערהרגעט געװאָרן ,האָבן זיך שטאַרק צעשפּאַלטן .מיר זײַנען געגאַנגען אפֿשר דרײַ שעה זינט
עסן אָנבײַסן.
"װאָס טוט זיך מיט די פֿיס ,טשערי?" מאַכט ביל.
"זײער קאַלט".
"נו ,גוט; בײַ מיר אױך אַזױ ".מיר האָבן זיך ניט מטריח געװען צו פֿרעגן בײַ בירדי׃ ער
האָט קײן מאָל ניט געהאַט קײן ָאפּגעפֿרױרענעם פֿוס פֿון אָנהײב ביזן סוף.
שפּעטער מיט אַ האַלבער שעה ,בעת מיר מאַרשירן ,שטעלט ביל די זעלביקע פֿראַגע .איך
זאָג אים ,אַז דער גאַנצער חוש איז אַװעק; ביל האָט נאָך אַלץ אַ ביסל געפֿיל אין אײן פֿוס אָבער
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דער צװײטער איז פֿאַרלױרן .האָט ער באַשטימט מיר זאָלן זיך שױן לאַגערן; נאָך אַ גרױליקע
נאַכט קומט .מיר האָבן זיך אָנגעהױבן אױסשפּאַנען ,בעת ביל ,אײדער ער טוט עפּעס אַנדערש,
טוט אױס די פּעלצענע קוליקלעך פֿון די הענט ,זאָרגעװדיק אױספֿורעמענדיק די װײכע טײלן
בעת זײ פֿרירן )געװײנטלעך זײַנען די קוליקלעך ניט צעגאַנגען אױף די הענט( ,און לײגט זײ
אַװעק אױפֿן שנײ פֿאַר אים – צװײ שװאַרצע פּינטלעך .זײַנע געהעריקע פּעלצענע קוליקלעך
זײַנען פֿאַרלױרן געגאַנגען װען דער איגלו־דאַך איז אַװעק; אָט די פּאָר זײַנען געװען די
דעליקאַטע הינט־הױט־אונטערשלעק װאָס מיר האָבן געבראַכט דערצו ,שײנע זאַכן ,אַז מע קוקט
זײ אָן ,דערט ַאפּט זײ װען זײ זײַנען נײַע ,אױסגעצײכנט װען טרוקן פֿאַרן דרײען די שרױפֿן פֿון אַ
טעאָדאָליט ,72נאָר צו דעליקאַט פֿאַר רימענס און פּאַסן .פּונקט איצט װײס איך ניט װאָס ער
װאָלט געקענט טאָן אָן זײ.
אַרבעטנדיק מיט די װאָלענע האַלב־קוליקלעך און קוליקלעך שטענדיק אױף די הענט און
איבער זײ די פּעלצענע קוליקלעך װען ס'איז מיגלעך ,האָבן מיר ביסלעכװײַז אױפֿגעמאַכט די
שנאָלן און פֿאַרשפּרײט דאָס גרינע קאַנװענע דילטוך אױפֿן שנײ .אָט דאָס האָט מען צוגעפּאַסט
פֿאַרן ניצן װי אַ זעגל ,נאָר מיר האָבן קײן מאָל ניט געקענט אױפֿשטעלן אַ זעגל אױף אָט דער
נסיעה .די ל ָאפּעטע און די יאַמש־שטעקנס ,מיטן אונטערשלאַק ,דאָס אַלײן אונטערגעשלאָגן מיט
אײַז ,צוגעבונדן צו זײ ,האָט מען אײַנגעפּאַקט אױבן אױף דער לאַסט און מיר האָבן זײ איצט
אַװעקגעלײגט אױפֿן שנײ ביז מע האָט זײ באַדאַרפֿט .דערנאָך איז דאָס טועכץ געװען
אױפֿצוהײבן די דרײַ שלאָפֿזעק און זײ אַװעקצולײגן אױפֿן דילטוך ,אײנס נאָכן צװײטן; זײ האָבן
עס באַדעקט ,פּױשנדיק זיך איבער די זײַטן – די עקשנותדיקע טרונעס זײַנען אונדז געגאַנגען אין
לעבן ... .אײנער פֿון אונדז װאָלט איצט געדאַרפֿט גײן אין אַ זײַט אָנצוּװאַרעמען די פֿינגער .די
קאָכער האָט מען אױפֿגעבונדן פֿונעם אײבערל פֿונעם אינסטרומענט־קאַסטן; עטלעכע טײלן פֿון
איר האָבן מיר אַװעקגעלײגט אױף די זעק מיטן פּרימוס ,דאָס בלעכל שפּירט ,שװעבעלעך,
אאַז"װ; אַנדערע טײלן האָבן מיר געלאָזט ,מע זאָל זײ שפּעטער אָנשיטן מיט שנײ .האַלטנדיק אַ
שטעקן אין יעדער האַנט האָבן מיר דרײַ פֿאַרשפּרײט די יאַמשן איבער דער גאַנצער זאַך" .גוט?
אַר ָאפּ!" מאַכט ביל; האָבן מיר זײ צערטלעך אַר ָאפּגעלאָזט אױפֿן װײכן שנײ ,זײ זאָלן ניט צו טיף
אײַנזינקען .דאָס אײַז אינעװײניק אױפֿן אונטערשלאַק פֿונעם געצעלט איז מערסטנס געפֿורעמט
געװאָרן דורך דער פּאַרע פֿונעם קאָכער .דאָס האָבן מיר פֿרי ִער ניט געקענט ָאפּשלאָגן אָדער
ָאפּשפּענדלען ,און איצט ,דעם אמת געזאָגט ,האָט דאָס אונדז גאָר ניט געאַרט .דאָס קלײנע
לופֿטערל אינעם שפּיץ ,װאָס זאָל אַרױסלאָזן די אָ פּאַרע ,האָבן מיר צוגעבונדן כּדי אײַנצוהאַלטן
װאָס מער היץ .דערנאָך אַריבער מיטן דרױסנדיקן צודעק און פֿאַר אײנעם פֿון אונדז הײבט זיך
אָן די דריטע ערגסטע אַרבעט אין אַ טאָג .די ערגסטע אַרבעט איז געװען דאָס אַרײַנקריכן אין די
זעק; די צװײטע אָדער זעלביקע ערגסטע איז געװען ליגן אין זײ זעקס שעה )מיר האָבן דאָס
פֿאַרמינערט ביז זעקס(; דאָס דאָזיקע דריטע ערגסטע איז געװען ראַנגלען זיך מיטן אָנצינדן דעם
פּרימוס און קאָכן אַ מאָלצײַט.
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װי קוכער אױף אַ טאָג האָט מען גענומען דאָס צעבראָכענע מעטאַלענע גערעם ,אַלץ װאָס
בלײַבט פֿונעם לײַכטער ,און קױם מיט צרות אַרײַנגעקראָכן דורך דעם קרײנדל װאָס פֿורעמט די
טיר .דאָס אַרומגעצאַמטע אָרט אינעװײניק אינעם געצעלט האָט געפֿילט קעלטער װי אין דער
דרױסנדיקער לופֿט; מע האָט געפּרוּװט מיט דר ַײ ,פֿיר שװעבעלע־קעסטלעך און קײן שװעבעלע
װיל זיך ניט אָנרײַבן; כּמעט פֿאַרצװײפֿלט ,האָט מען געבעטן ,זײ זאָלן דערלאַנגען אַ נײַ קעסטל
פֿונעם שליטן ,און פֿון דעם געפֿונען אַ שװעבעלע װאָס צינדט זיך אָן װײַל ס'איז נאָך ניט געװען
אין דער װאַרעם ,אַזױ צו זאָגן ,אינעם געצעלט .דאָס ליכט האָט געהאַנגען אױף אַ דראָט פֿונעם
שפּיץ געצעלט .ס'װעט זײַן נודנע צו דערצײלן װאָס פֿאַר אַן אַרבעט איז געװען דאָס אָנצינדן
דעם פּרימוס ,און אױפֿבינדן די רימענס פֿון דעם עסן־זאַק פֿאַר דער װאָך .מסתּמא האָבן די
אַנדערע צװײ מענטשן שױן אײַנגעגראָבן דאָס געצעלט ,רעכט אַװעקגעשטעלט דאָס װאָס
בלײַבט אין דרױסן ,אָנגעפֿילט און דערלאַנגט אַרײַן דעם קאָכער ,אַװעקגעלײגט דעם
טערמאָמעטער אונטערן שליטן ,און אַזױ װײַטער .דערצו זײַנען אַלע מאָל געװען אַ פּאָר
פֿאַרדינסטלעך װאָס מע האָט געדאַרפֿט טאָן ,נאָר איר מעגט זיך פֿאַרלאָזן ,אַז זײ זײַנען אַרײַן
װאָס גיכער ,װען זײ האָבן דערהערט דאָס צישען פֿונעם פּרימוס און דערזען דעם גלי פֿונעם
ליכט אינעװײניק .בירדי האָט געמאַכט אַ דנאָ פֿאַרן קאָכער פֿון אַ לײדיקן ביסקװיט־בלעכל צו
פֿאַרנעמען דעם אָרט פֿונעם טײל װאָס איז אַװעקגעבלאָזן געװאָרן .איז דאָס געװען אין אַלגעמײן
געראָטן ,נאָר מע האָט עס געדאַרפֿט האַלטן פֿעסט – אױף בילס שלאָפֿזאַק ,װײַל די פּלאַטשיקע
פֿאַרפֿרױרענע זעק האָבן באַדעקט דעם גאַנצן דיל .דאָס קאָכן איז איצט געװאָרן אַ לענגערער
ענין .אײנער האָט אױסגעזעצט דעם ביסקװיט און דער קוכער האָט אַװעקגעשטעלט די ראַציע
פּעמיקאַן אינעם אינעװײניקסטן קאָכער ,װאָס איז שױן האַלב פֿול מיט װאַסער .אַז מע האָט אַ
געלעגנהײט האָט מען אױסגעטאָן דאָס טאָג־ און אָנגעטאָן דאָס נאַכט־שוכװאַרג – פֿעלענע זאָקן
פֿון קעמלהאָר ,און פּעלצענע שטיװל .אין דער פֿינצטערלעכער ליכט האָבן מיר בודק געװען די
פֿיס נאָך ָאפּגעפֿרױרנקײט.
איך מײן ,אַז ס'האָט געדױערט ניט װײניקער װי אַ שעה ,אײדער מיר האָבן געהאַט אַ הײסן
מאָלצײַט אין מױל אַרײַן׃ פּעמיקאַן און דערנאָך הײס װאַסער װאָס אין אים האָבן מיר
אײַנגעז ַאפּט די ביסקװיטן .אָנבײַסן איז געװען טײ און ביסקװיטן; פֿרישטיק – פּעמיקאַן,
ביסקװיטן ,און טײ .מיר האָבן זיך ניט געקענט אױסמיטלען מיט מער עסן־זעק – דרײַ זײַנען
געװען שױן שלעכט גענוג ,און די אַלע רימענס זײַנען געװען װי דראָטן .דער רימען פֿון דער
געצעלט־טיר אָבער איז געװען דאָס ערגסטע ,און מע האָט אים געמוזט פֿעסט פֿאַרבינדן ,בפֿרט
װען ס'בלאָזט .אין די פֿרי ִערע טעג האָבן מיר זיך באַמיט ָאפּצובערשטן דאָס געפֿריר פֿונעם
געצעלט אײדער מיר האָבן אים אײַנגעפּאַקט ,נאָר שױן לאַנג האָט דאָס אונדז גאָר ניט געאַרט.
דער הוש איז אָנגעקומען אין די פֿיס; מיר האָבן באַהאַנדלט די אײַנפֿרירס; און מיר זײַנען
אַלץ װאַרעמער ,װאָס מיר האָבן אָנגעטאָן דאָס טרוקענע שוכװאַרג פֿאַרן עסן .דערנאָך האָבן
מיר אָנגעהױבן אַרײַנקריכן אין די זעק.
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בירדיס זאַק האָט אים געפּאַסט גאָר פֿײַן ,כאָטש אפֿשר װאָלט עס געװען אַ ביסל ענג מיט
דעם גאַג ַאפּוך אינעװײניק .ער האָט געמוזט האָבן אַ גרעסערן צופֿיר פֿון היץ װי אַנדערע
מענטשן ,װאָרן ער האָט קײן מאָל ניט געהאַט קײן אמתע צרות מיט די פֿיס בעת אונדזערע זײַנען
געװען כּסדר ָאפּגעפֿרױרן; ער האָט געשלאָפֿן ,איך האָב מורא צו זאָגן װיפֿל ,לענגער פֿון אונדז,
אַפֿילו אין די לעצטע טעג; ס'איז געװען אַ פֿאַרגעניגן ,ליגנדיק װאַך כּמעט אַ גאַנצע נאַכט ,צו
הערן זײַנע כר ָאפּען .ער האָט אױסגעקערט זײַן זאַק אָפֿט מאָל במשך פֿון דער נסיעה ,פֿון פּעלץ
צו פֿעל און פֿון פֿעל צו פּעלץ ,און אַזױ אַרום איז ער פּטור געװאָרן פֿון אַ סך נעץ ,װאָס איז
אַרױסגעקומען װי שנײ אָדער טאַקע װי קנעפּ אײַז .װען מיר האָבן אױסגעקערט די זעק ,איז דער
אײנציקער אופֿן געװען דאָס צו טאָן תּיכּף אַז מיר זײַנען אַרױס ,און אַפֿילו דעמאָלט האָט מען
געדאַרפֿט זײַן גיך ,אײדער דער זאַק װערט פֿאַרפֿרױרן .פֿאַרלאָזן דאָס געצעלט בײַ נאַכט 73איז
געװען גאָר אַ פֿאַרמעסט אַרײַנצוקריכן צוריק אינעם זאַק אײדער ער װערט פֿאַרהאַרטעװעט.
פֿאַרשטײט זיך איז דאָס געװען בײַ די קעלטסטע טעמפּעראַטורן.
מע האָט ניט געקענט אונטערצינדן די זעק און מיר האָבן געפּרוּװט אַרײַנשטעקן דעם
פּרימוס אין זײ כּדי זײ צו צעלאָזן ,נאָר ס'איז אונדז ניט געראָטן .פֿרי ִער ,װען ס'איז געװען זײער
קאַלט ,האָבן מיר אָנגעצונדן דעם פּרימוס אין דער פֿרי בעת מיר זײַנען נאָך אַלץ געלעגן אין די
זעק; אין אָװנט האָבן מיר אים געלאָזט ברענען ביז מיר האָבן ערשט אױפֿגעריסן די זעק־מײַלער.
נאָר בײַם צוריקקער האָבן מיר ניט געהאַט גענוג נאַפֿט פֿאַר אַזאַ שװױלטאָג ,ביז די לעצטע פּאָר
טעג.
איך גלײב ניט ,אַז אַבי װער ,װי קראַנק ער זאָל ניט זײַן ,האָט געהאַט אַן ערגערע צײַט װי
מיר האָבן איבערגעלעבט אין די זעק ,ציטערנדיק מיט קעלט ביז די רוקנס האָבן זיך שי ִער ניט
צעבראָכן .אײנע פֿון די צוגעגעבענע צרות בײַם צוריקקער איז געװען דער פֿאַרנעצטער מצבֿ פֿון
די הענט אין די זעק בײַ נאַכט .מיר האָבן געדאַרפֿט טראָגן די קוליקלעך און האַלב־קוליקלעך,
װאָס זײַנען געװען װאָס נאַסער׃ װען מיר האָבן זיך אױפֿגעכ ַאפּט אין דער פֿרי זײַנען זײ געװען
װי אַ װעשינס הענט – װײַסע ,צעקנײטשטע ,פֿאַרנעצטע .גאָר ניט קײן געזונטער אָנהײב צו דעם
טאָגס אַרבעט .מיר האָבן שטאַרק געװאָלט האָבן עטלעכע זעקלעך סענעגראָז פֿאַר די הענט װי
אױך פֿאַר די פֿיס; אײן מעלה פֿון דעם מין זאַק איז דאָס װאָס מע קען פֿון אים אַרױסטרײסלען די
פֿײַכטקײט; נאָר מיר האָבן בלױז געהאַט גענוג פֿאַר די נעבעכדיקע פֿיס.
די שױדערס פֿון דעם צוריקקער זײַנען צעשװוּמען אין זכּרון און איך װײס ,אַז דעמאָלט
זײַנען זײ צעשװוּמען געװען צום לײַב .איך מײן ,אַז דאָס איז חל אױף אונדז אַלע ,װאָרן מיר
זײַנען געװען גאָר ָאפּגעשװאַכט און פֿאַרהאַרטעװעט .דעם טאָג ,װען מיר זײַנען אַר ָאפּגעקומען
בײַ די פּענגװינען ,איז מיר געװען אַלץ אײנס צי איך בין אַר ָאפּ אין אַ שפּאַרע צי ניט .מיר האָבן
שױן איבערגעלעבט גאָר אַ סך זינט דעמאָלט .איך װײס ,אַז מיר האָבן געשלאָפֿן בײַם מאַרשירן,
װײַל ס'האָט מיך אױפֿגעװעקט װען איך האָב זיך אָנגעשטױסן אױף בירדי ,און בירדי האָט זיך
אױפֿגעװעקט װען ער האָט זיך אָנגעשטױסן אױף מיר .איך מײן ,אַז ביל ,קערעװענדיק פֿאָרױס,
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האָט זיך װאַך געהאַלטן .איך װײס ,אַז מיר זײַנען אַנטשלאָפֿן געװאָרן װאַרטנדיק אינעם
לפֿי־ערכדיקן װאַרעמען געצעלט מיטן אָנגעצונדענעם פּרימוס – מיט די שיסלען אָדער פּרימוס
אין די הענט .איך װײס ,אַז די שלאָפֿזעק זײַנען געװען אַזױ פֿול מיט אײַז ,אַז ס'האָט אונדז ניט
געאַרט אױב מיר האָבן פֿאַרגאָסן װאַסער אָדער הוש אױף זײ װוּ זײ ליגן אױפֿן דילטוך בעת מיר
קאָכן אױף זײ מיטן צעמזיקטן קאָכער .זײ זײַנען געװען אַזױ שלעכט ,אַז מיר האָבן זײ קײן מאָל
ניט אױפֿגעװיקלט אינעם געװײנטלעכן אופֿן װען מיר זײַנען אַרױס אין דער פֿרי׃ מיר האָבן
געעפֿנט זײערע מײַלער װאָס װײַטער אײדער זײ זײַנען פֿאַרפֿרױרן געװאָרן ,און זײ אױפֿגעהױבן
מער־װײניקער פּלאַטשיק אױפֿן שליטן .מיר אַלע דרײַ האָבן געהאָלפֿן אױפֿהײבן יעדן זאַק ,װאָס
האָט אױסגעזען גאַנץ ענלעך אױף אַ צעקװעטשטער טרונע און מסתּמא איז געװען אַ סך
האַרטער .איך װײס ,אַז אױב ס'איז געװען נאָר  -40°װען מיר האָבן זיך געלאַגערט אױף אַ נאַכט
האָבן מיר גאָר ערנסט געהאַלטן ,אַז מיר װעלן האָבן אַ װאַרעמע ,און װען מיר האָבן זיך
אױפֿגעכ ַאפּט אין דער פֿרי ,אױב די טעמפּעראַטור איז געװען אין די מינוס זעכציקער ,האָבן מיר
זיך ניט נאָכגעפֿרעגט װעגן דעם .דער מאַרש אױף אַ טאָג איז געװען חדװהדיק אין פֿאַרגלײַך
מיטן ָאפּרו בײַ נאַכט ,און בײדע זײַנען געװען שרעקלעך .אונדז איז געװען אַזױ שלעכט װי עס
האָט געקענט זײַן און נאָך אַלץ גײן װײַטער; אָבער איך האָב קײן מאָל ניט געהערט קײן אײנציק
באַקלאָגנדיק װאָרט ,און אױך ניט ,מײן איך ,קײן אײנציקע קללה ,און איך האָב געזען
מסירת־נפֿש אױסהאַלטן יעדע פּראָבע.
שטענדיק האָבן מיר זיך דערנענטערט צו דער הײם און האָבן געמאַכט גוטע מאַרשן .װעלן
מיר דורכהאַלטן; ס'איז געװען בלױז אַן ענין פֿון צי ִען זיך װײַטער נאָך עטלעכע טעג׃ זעקס,
פֿינף ,פֿיר ,... ,אפֿשר איצט דר ַײ ,אױב מיר זײַנען ניט פֿאַרשנײט .די הױפּט־הײַזקע איז
געשטאַנען הינטער דעם באַרגרוקן װוּ דער טומאַן פֿורעמט זיך און װערט אַװעקגעבלאָזן ַא מאָל
איבער אַ מאָל ,און דאָרט שטײט שלאָס שטײן; אפֿשר װעלן מיר קענען דערזען
אָבסערװאַציע־בערגל צו מאָרגנס ,און הינטער אים שטײט די אַנטדעקונג־הײַזקע ,גוט פֿאַרזאָרגט
און באַקװעם; זײ װאָלטן שױן צוגעשיקט טרוקענע שלאָפֿזעק פֿון ק ַאפּ־עװאַנס כּדי אונדז צו
געבן שלום־עליכם דאָרט .מיר האָבן זיך גערעכנט ,אַז די צרות זײַנען שױן פֿאַרטיק בײַם
באַריער־קאַנט ,און זיכער איז ער ניט װײַט אַװעק" .דו האָסט עס בײַם האַלדז ,האַלט אױס ,דו
האָסט עס בײַם האַלדז" – עס לױפֿט כּסדר אינעם מוח.
און מיר האָבן טאַקע אױסגעהאַלטן .װי גוט זײַנען די זכרונות פֿון אָט די טעג .מיט װיצן
װעגן בירדיס בילדהיטל; מיט לידער װאָס מיר האָבן געדענקט פֿונעם גראַמאַפֿאָן; מיט גיכע
װערטער פֿון מיטגעפֿיל װעגן ָאפּגעפֿרױרענע פֿיס; מיט ברײטהאַרציקע שמײכלען פֿאַר שװאַכע
װיצן; מיט דערמאָנונגען פֿון די גליקלעכע בעטן װאָס קומען .מיר האָבן ניט פֿאַרגעסן דעם "זײַט
אַזױ גוט" און "אַ שײנעם דאַנק" ,װאָס זײ זײַנען אַזױ װיכטיק אין אַזעלכע צושטאַנדן ,און די
אַלע קלײנע פֿאַרבינדונגען מיט לײַטישער ציװיליזאַציע װאָס מיר האָבן מיט זײ געקענט װײַטער
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פֿירן .איך װעל שװערן ,אַז ס'איז נאָך אַלץ געװען אַ חסד בײַ אונדז װען מיר האָבן זיך שאַטײַעט
אַרײַן .און מיר האָבן זיך באַהערשט – אַפֿילו מיט גאָט.
ס'איז געװען מיגלעך ,אַז מיר װעלן אָנקומען בײַ הײַזקע־שפּיץ דעם אָװנט; מיר האָבן איצט
מער נאַפֿט געברענט :אָט דאָס אײן־גאַלאָן בלעכל האָט אונדז גוט געקלעקט .און געברענט מער
ליכט אױך; אַ מאָל האָבן מיר מורא געהאַט ,אַז זײ װעלן אױסגײן .דער דאָזיקער אינדערפֿרי איז
אונדז געװען אַ גיהנום -57° :אין אונדזער איצטיקן מצ ֿב .אָבער ס'איז געװען שטיל ,און דער
באַריער־קאַנט האָט שױן ניט געקענט זײַן װײַט.
דער אױבנאױף איז האַרטער געװאָרן; עס זײַנען געװען אַ פּאָר װינט־געבלאָזענע בראָזדעס;
די סקאָרע האָט זיך צו אונדז אױפֿגעהױבן .דאָס שלעפּן דעם שליטן איז גרינגער געװאָרן; מיר
האָבן אַלע מאָל געהאַט אַ חשד ,אַז דער באַריער גײט דאָ ערגעץ באַרג־אַר ָאפּ .איצט איז דער
האַרטער שנײ געװען אױפֿן אױבנאױף ,באַװײַזנדיק זיך װי גרױסע ק ַאפּױערגעשטעלטע
באַסײנען ,װאָס אױף זײ האָבן מיר זיך אױסגעגליטשט ,און די פֿיס זײַנען װאַרעמער געװאָרן,
װײַל זײ זײַנען ניט אַר ָאפּ אין װײכן שנײ .פּלוצעם האָבן מיר דערזען אַ ליכטיקן גלאַנץ אינעם
פֿינצטערניש אין דער קװער פֿון אונדזער גאַנג .ס'איז געװען דער באַריער־קאַנט׃ איצט איז
אונדז גוט געװען.
מיר האָבן ָאפּגעפֿירט דעם שליטן פֿון אַ זאַװײ אױף דעם ים־אײַז ,מיט דעם זעלביקן קאַלטן
שטראָם פֿון אַר ָאפּגיסנדיקער לופֿט ,װאָס האָט געהאַט קאַליע געמאַכט די הענט מיט פֿינף װאָכן
צוריק; מיר האָבן זיך אַרױסגערוקט פֿון דעם ,זיך געלאַגערט און געגעסן; די טעמפּעראַטור האָט
זיך שױן אױפֿגעהױבן ביז  .-43°כּמעט האָבן מיר געקענט שפּירן װי ס'װערט װאַרעמער בשעת
מיר גײען אַרום ק ַאפּ־אַרמיטאַזש די לעצטע דרײַ מײַלן .מיר האָבן באַהױבן שלעפּן דעם שליטן
אױפֿן אײַזפֿוס ,און אַװעקגעגראָבן דעם זאַװײ פֿון טיר .די אַלטע הײַזקע האָט אונדז געפֿילט
נישקשהדיק װאַרעם.
ביל האָט זיך איבערגעצױגן ,אַז מיר זאָלן ניט אַרײַנגײן אין דער װאַרעמער הײַזקע בײַ
ק ַאפּ־עװאַנס װען מיר קומען דאָרט אָן – מאָרגן בײַ נאַכט! מיר זאָלן זיך צוװאַרעמען
ביסלעכװײַז ,בלײַבן אין דרױסן אין אַ געצעלט ,צי אינעם צובױ אױף אַ טאָג צװײ .נאָר איך בין
זיכער ,אַז מיר האָבן ניט בדעה געהאַט אַזױ צו טאָן .פּונקט איצט האָט אונדז הײַזקע־שפּיץ ניט
געגעבן קײן פֿאָראורטל לטובֿת אַזאַ ָאפּהאַלטונג .ס'איז געבליבן פּונקט װי ס'איז געװען װען מיר
זײַנען ָאפּגעגאַנגען; קײנער האָט אונדז דאָרט גאָרנישט ניט צוגעשטעלט– ניט קײן שלאָפֿזעק,
ניט קײן צוקער; נאָר ס'איז יאָ געװען אַ סך נאַפֿט .אינעװײניק אין דער הײַזקע האָבן מיר
אױפֿגעשלאָגן אַ טרוקן געצעלט װאָס איז דאָ געװען שױן זינט די טעג פֿון דער מאַגאַזין־נסיעה,
אָנגעצונדן אין דעם צװײ פּרימוסן ,געזעסן דרעמלענדיק אױף די זעק ,און געטרונקען קאַקאַאָ אָן
צוקער ,אַזױ געדיכט ,אַז צו מאָרגנס זײַנען מיר גאָר איבערגעזעטיקט דערמיט .מיר זײַנען געװען
זײער גליקלעך ,אַנטשלאָפֿן צװישן יעדן שלונג ,און נאָך עטלעכע שעה האָבן מיר אַרומגערעדט
פּלענער ,אַז מיר װעלן כּלל ניט אַרײַנקריכן אין די זעק .נאָר עמעצער װאָלט געדאַרפֿט אָ פּהיטן
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דעם פּרימוס ,ס'זאָל װײַטער ברענען אױסצומײַדן ָאפּגעפֿרױרנקײט ,און מיר האָבן זיך ניט
געקענט געטרױען צו בלײַבן װאַך .ביל און איך האָבן געפּרוּװט זינגען אַ דועט .לסוף האָבן מיר
זיך אַרײַנגעװײקט אין די זעק .מיר האָבן זײ פֿאַרטראָגן בלױז אַ שעה דרײַ און זײַנען מיט דאַנק
אױפֿגעשטאַנען דרײַ אַ זײגער אין דער פֿרי ,געװען גרײט זיך אײַנצופּאַקן װען מיר האָבן
דערהערט דעם װינט אָנהײבן צו בלאָזן .ס'איז ניט גוט געװען ,זײַנען מיר געזעסן אינעם געצעלט
און װײַטער געדרעמלט .דער װינט איז שטיל געװאָרן האַלב צען ,זײַנען מיר אין װעג אַרײַן עלף
אַ זײגער .מיר זײַנען אַרױס אין ,ס'האָט אונדז געדאַכט ,אַ שׂרפֿה ליכט .ס'איז ערשט געװען
איבער אַ יאָר װען איך בין געקומען צו פֿאַרשטײן ,אַז אַ גרױסער טײל פֿון אַזאַ בין־השמשות,
װאָס קומט פֿאָר בײַם סוף װינטער ,איז פֿאַרשטעלט געװאָרן פֿון אונדז דורך די בערג ,װאָס
אונטער זײ זײַנען מיר דורכגעפֿאָרן .איצט ,מיט גאָרנישט צװישן אונדז און דעם צפֿון־האָריזאָנט,
װאָס הינטער אים ליגט די זון ,האָבן מיר געקענט זען װי ניט פֿרי ִער שױן חדשים לאַנג ,און די
מיניעדיקע װאָלקנס דעם טאָג זײַנען געװען גאָר שײן.
מיר האָבן פּשוט געשלעפּט מיט אַלע כּוחות און האָבן אױפֿגעטאָן כּמעט צװײ מײַל אַ שעה׃
צװײ מײַלן אױף אַ שלעכטלעכן זאַלץ־אױבנאױף ,דערנאָך גרױסע כװאַליעס האַרטע סאַסטרוגי
און גוט גײן .מיר האָבן געשלאָפֿן אין מיטן גײן .מיר זײַנען געקומען אַכט מײַל ביז  4אַ זײגער
נ"מ און שױן פֿאַרבײַ גלעטשער־צונג .דאָרט האָבן מיר געגעסן אָנבײַסן.
בײַם זאַמלען די אַלע כּלים אײַנצופּאַקן דאָס לעצטע מאָל האָט ביל שטיל געזאָגט" ,איך װיל
אײַך דאַנקען פֿאַר אַלץ װאָס איר האָט געטאָן .איך האָב ניט געקענט געפֿינען צװײ בעסערע
באַלײטערס – און דערצו װעל איך קײן מאָל ניט געפֿינען אַזױנע".
איך שטאָלציר מיט דעם.
די אַנטאַרקטישע אױספֿאָרשונג איז זעלטן אַזױ שלעכט װי מע שטעלט זיך פֿאָר ,זעלטן אַזױ
שלעכט װי זי קלינגט .נאָר די אָ נסיעה איז געװען מחוץ לשון׃ ס'זײַנען ניטאָ קײן װערטער צו
באַשרײַבן די אימה.
מיר האָבן זיך געט ָאפּטשעט נאָך עטלעכע שעה און ס'איז געװאָרן זײער פֿינצטער ,האָבן
מיר אַרומגערעדט װוּ ס'געפֿינט זיך ק ַאפּ־עװאַנס .מיר זײַנען אים סוף־כּל־סוף פֿאַרב ַײ; ס'האָט
געדאַרפֿט זײַן צען ,עלף אַ זײגער ,און ס'איז געװען מיגלעך ,אַז עמעצער װעט אונדז דערזען
בשעת מיר שלעפּן צו צו דער הײַזקע" .צעשפּרײט זיך גוט ",האָט ביל געזאָגט" ,זײ זאָלן קענען
זען ,אַז מיר זײַנען נאָך אַלץ דר ַײ ".נאָר מיר האָבן געשלעפּט לענג־אױס דעם ק ַאפּ ,איבער דער
ים־פֿלײץ־שפּאַרע ,אַרױף אױפֿן ברעג ביז דער סאַמע טיר פֿון דער הײַזקע אָן שום קלאַנג .ניט
קײן געפּילדער פֿון דער שטאַל ,ניט קײן בילן פֿון די הינט אױפֿן זאַװײען איבער אונדז .מיר האָבן
זיך ָאפּגעשטעלט און דאָרט געשטאַנען ,פּרוּװנדיק זיך אױסשפּאַנען ,זיך אַלײן און אײנער דעם
צװײטן ,פֿון די פֿאַרפֿרױרענע געשפּאַנען – די געװײנטלעכע לאַנגע אַרבעט .האָט זיך די טיר
געעפֿנט – "גאָט מײַנער! אָט איז די קראָזיער פּאַרטיע!" האָט אַ קול געזאָגט ,און איז
פֿאַרשװוּנדן געװאָרן.
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אַזױ האָט זיך געענדיקט די ערגסטע נסיעה אױף דער װעלט.
————–
און איצט װעט דער לײענער פֿרעגן ,װאָס איז געשען מיט די דרײַ פּענגװינאײער ,װאָס
צוליב זײ האָבן די דרײַ מענטשן זיך ריזיקירט דרײַ הונדערט מאָל אַ טאָג און דרײַ מענטשלעכע
קערפּערס זיך אָנגעשטרענגט ביז צום װײַטסטן עק מענטשלעכן אױסהאַלט־כּוח.
לאָמיר איבערלאָזן דעם אַנטאַרקטיק אױף אַ רגע און זיך פֿאָרשטעלן אינעם יאָר  1913אין
דעם נאַטור־װיסנשאַפֿט־מוזײ אין דרום־קענסינגטאָן .איך האָב געהאַט געשריבן צו זאָגן ,אַז איך
װעל דעמאָלט צושטעלן די אײער .דאָ זײַנען געװען איך אַלײן ,טש-.ג ,.דער אײנציקער
לעבן־געבליבענער פֿון די דר ַײ ,און דער ערשט־ אָדער שװעל־ממונה פֿון די הײליקע אײער .איך
האָב ניט אָנגעשריבן קײן װאָרט בײַ װאָרט באַריכט פֿון זײַן ברוך־הבא ,נאָר דער טעם לאָזט זיך
אַרױס אַזױ׃
ערשט־ממונה׃ װער זײַט איר? װאָס װילט איר? װאָס דען ,איז דאָס אַן אײערקראָם? װי
קומט איר אַרײַנצומישן מיט אונדזערע אײער? איר װילט איך זאָל אײַנרופֿן אַ פּאָליציאַנט? איר
זוכט דאָס קראָקאָדיל־אײ? װאָס װײס איך פֿון אײער? בעסער זאָלט איר רעדן מיר ה' בראַון; ער
איז דער ,װאָס פּאָקאָסטירט די אײער.
איך נעם זיך צו ה' בראַון ,װאָס פֿירט מיך אַרײַן פֿאַר דעם הױפּט־ממונה ,אַ מענטש פֿון
װיסנשאַפֿטלעכן אַספּעקט ,מיט צװײ טבֿעס׃ די ערשטע ,צוגעלאָזן אײדל מיט דעם כּל־ולך
)װײניקסטנס אַ ראָטשילד צװישן נאַטור־װיסנשאַפֿטלערס ,רעכן איך( ,װאָס מיט אים שמועסט
ער ,און די צװײטע ,אױסערגעװײנטלעך דערװידערדיק ,אַפֿילו פֿאַר אַ װיסנשאַפֿטלעכן קנאַקער,
מיט מיר.
איך מאַך זיך באַקאַנט מיט חנעװדיקן עניװת װי דער ברענגער פֿון די פּענגװינאײער ,און
דערלאַנג זײ .דער הױפּט־ממונה נעמט זײ צו אָן שום װאָרט דאַנקען ,און דרײט זיך צו צו דעם
קנאַקער זײ אַרומצורעדן .איך װאַרט .די טעמפּעראַטור פֿון מײַן בלוט װערט העכער .זײער
שמועס גײט װײַטער גאָר אַ לאַנגע צײַט ,דאַכט זיך מיר .פּלוצעם דערזעט מיך דער הױפּט־ממונה
און זעט אױס װי ס'פֿאַרדריסט אים װאָס איך בין נאָך אַלץ דאָ .
הױפּט־ממונה׃ איר דאַרפֿט ניט װאַרטן.
גיבורישער אױספֿאָרשער׃ איך װאָלט װעלן האָבן אַ קװיט פֿאַר די אײער ,זײַט אַזױ גוט.
הױפּט־ממונה׃ ס'איז ניט נײטיק; אַלץ איז גוט .איר דאַרפֿט ניט װאַרטן.
גיבורישער אױספֿאָרשער׃ איך װאָלט װעלן האָבן אַ קװיט.
נאָר שױן דעמאָלט לײגט ק ָאפּ דער הױפּט־ממונה צו אין גאַנצן צו דעם יאַ־טעבע־דאַם.
פֿילנדיק אומבאַקװעם בײַם אונטערהערן זײער שמועס ,גײט דער גיבורישער אױספֿאָרשער
העפֿלעך פֿון שטוב אַרױס ,און באַזעצט זיך אױף אַ בענקל אינעם אומעטיקן קאָרידאָר
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אױסנװײניק ,װוּ ער פֿאַרברענגט די צײַט מיט רעפּעטירן אין מוח װי ער װעט אײַנזאָגן דעם
הױפּט־ממונה װען דער קנאַקער געזעגנט זיך .נאָר דער דאָזיקער קנאַקער באַװײַזט קײן סימן
ניט ,אַז ער װעט זיך רירן פֿון אָרט ,און די אױספֿאָרשערס געדאַנקען און כּװנות װערן אַלץ
פֿינצטערער .בעת דער טאָג פֿאַרגײט קוקן אױף אים מסופּק מינערדיקע באַאַמטע ,אַרײַן־ און
אַרױסגײענדיק צו דעם גדול ,און פֿרעגן זיך נאָך אױף זײַן עסק .דער ענטפֿער איז אַלע מאָל דער
זעלבער׃ "איך װאַרט אױף אַ קװיט פֿאַר אַ פּאָר פּענגװינאײער ".לסוף װערט קלאָר פֿון דעם
אױספֿאָרשערס מינע ,אַז ער װאַרט באמת אױף קײן קװיט ניט ,נאָר ָאפּצוטאָן אַ מאָרד .משמעות
מעלדט מען אַזױ דעם באַשערטן קרבן; סײַ װי סײַ קומט סוף־כּל־סוף דער קװיט און דער
אױספֿאָרשער גײט אַרױס מיט דעם ,פֿילנדיק זיך װי ער האָט זיך אױפֿגעפֿירט װי אַן אײדעלער
מענטש ,אָבער גאָר אומצופֿרידן מיט אָט דער שװאַכער טרײסט ,אַז שעהען לאַנג איז ער ממשיך
זײַנע אױסגעטראַכטע רעפּעטיציעס פֿון דעם װאָס ער האָט געװאָלט טאָן דעם ממונה )מערסטנס
מיט די שטיװל( כּדי אים צו לערנען תּרבות.
]דאָ היפּן מיר איבער די שפּעטערדיקע געשיכטע און דעם װיסנשאַפֿטלעכן באַריכט װעגן די פּענגװינען[.
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קאַ פּיטל אַכט

פֿרילינג
]אַ טײל פֿונעם נאָענסטן ק ַאפּיטל ,זײער צוריקקער[.

אינעװײניק איז געװען אַ מהומה .ס'רובֿ מענטשן האָט זיך שױן אַװעקגעלײגט שלאָפֿן ,און
איך האָב אַ צעשװוּמענע דערמאָנונג פֿון מענטשן אין פּיזשאַמע און כאַלאַטן װאָס זײ האָבן מיך
געכ ַאפּט און געפּרוּװט אױסטאָן די פּײַדעס פּאַנצער װאָס זײַנען מײַנע קלײדער .סוף־כּל־סוף
האָבן זײ ָאפּגעשניטן די קלײדער און זײ אַװעקגעװאָרפֿן אין אַ קאַנטיקער קופּע צופֿוסנס פֿון מײַן
געלעגער .צו מאָרגנס זײַנען זײ אַ דורכגעװײקטע מאַסע פֿון  24פֿונטן .ברױט און אײַנגעמאַכטס
און קאַקאַ ָא; אַ פֿאַרפֿלײצונג מיט פֿראַגעס; "איר װײסט ,אַז דאָס איז די שװערסטע נסיעה װאָס
מע האָט װענס דורכגעפֿירט" פֿון סקאָטן; אַ צעבראָכענער דיסק פֿון דזשאָרדזש ראָבי 74אױפֿן
גראַמאַפֿאָן ,װאָס פֿון דעם האָבן מיר זיך צעלאַכט ביז אין אונדזער שװאַכן מצבֿ איז אונדז געװען
שװער אױפֿצוהערן .בלי־ספֿק ,אַז איך האָב ניט אױסגעהאַלטן די נסיעה אַזױ גוט װי װילסאָן;
מײַן מױל איז אָפֿן געפֿאַלן בײַם אַרײַנקום ,האָבן זײ מיר דערצײלט .דערנאָך אַרײַן אין מײַן
װאַרעמען קאָלדרע־זאַק ,און איך האָב זיך געהאַלטן װאַך פּונקט גענוג לאַנג צו טראַכטן ,אַז
גן־עדן מוז זײַן עפּעס װי דאָס.
מיר האָבן געשלאָפֿן צען טױזנט טױזנט יאָר ,אױפֿגעװאַכט צו געפֿינען אַלעמען עסן
פֿרישטיק ,און פֿאַרבראַכט אַ מחיהדיקן טאָג פּוסט־און־פּאַס ,האַלב שלאָפֿנדיק און אין גאַנצן
גליקלעך ,זיך צוהערנדיק צו די נײַעס און ענטפֿערנדיק אױף פֿראַגעס.
מע קוקט אױף אונדז װי באַשעפֿענישן פֿון אַ פֿרעמדער װעלט .דעם
נאָכמיטאָג האָב איך זיך געגאָלט נאָכדעם װאָס איך האָב אײַנגעװײקט דאָס פּנים
אין אַ הײסן שװאָם ,און דערנאָך זיך געבאָדן .לאַשלי האָט מיך שױן ָאפּגעשױרן.
ביל זעט אױס גאָר דאַר ,און מיר האָבן אַלע זײער פֿאַרװײנטע אױגן צוליב דחק
אין שלאָפֿן .איך האָב ניט קײן סך ַאפּעטיט ,דאָס מױל איז גאָר טרוקן און דער
האַלדז װײטיקדיק מיט אַ צרהדיקן טרוקענעם הוסט ,װאָס האָט מיר װײ געטאָן
די גאַנצע נסיעה .מײַן טעם־חוש איז פֿאַרשװוּנדן געװאָרן .מיר זײַנען גאָר
א׳
צעבאַלעװעט געװאָרן ,נאָר אונדזערע בעטן זײַנען דאָס גרעסטע פֿאַרגעניגן.
נאָר דאָס האָט ניט לאַנג געדױערט׃
נאָך אַ זײער גליקלעכער טאָג פּוסט־און־פּאַס .נאָכדעם װאָס איך בין
אַנטשלאָפֿן געװאָרן אַ מאָל צװײ־דרײַ  ,האָב איך זיך אַװעקגעלײגט אין בעט,
געלײענט קים ,75און געשלאָפֿן .צװײ שעה נאָך אַ מאָלצײַט האָבן מיר געװאָלט
א׳ מײַן אײגן טאָגביכל.
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אַ צװײטן און נאָך אַ קאָלאָסאַלער װעטשערע נעכטן אין אָװנט האָבן מיר געהאַט
אַ צװײטן מאָלצײַט אײדער מיר זײַנען אַרײַן אין בעט .דער טעם־חוש איז
צוריק ,נאָר אַלע אונדזערע פֿינגער זײַנען אוממיגלעך – זײ קערן זײַן געצײלטע
שטיקלעך בלײַ אַחוץ דעם געפֿיל פֿון שפּילקעס אין זײ װי אױך אין די פֿיס .די
פֿוס־פֿינגער מײַנע זײַנען גאָר געשװאָלן און עטלעכע פֿוסנעגל פֿאַלן ָאפּ .די
לינקע פּיאַטע הינטן איז אײן גרױסער צעפּלאַצטער פּוכיר .דאָס גײן גלײַך
אַרױס פֿונעם װאַרעמען בעט אין אַ שטאַרקן װינט אין דרױסן האָט מיך כּמעט
אַנידערגעװאָרפֿן .האָב איך זיך געפֿילט גאָר פֿאַרשמאַכט ,און זיך דערמוטיקט
מיטן געדאַנק ,אַז ס'איז נאָר די נערװן; אָבער ס'איז נאָך אַ מאָל געשען און איך
האָב זיך געדאַרפֿט צוריקקערן אין דער הײַזקע װאָס גיכער .בירדי קאָכט זיך
מיט פּלענער איבערצוחזרן די נסיעה איבער אַ יאָר .ביל זאָגט ,אַז ס'איז צו
ריזיקאַליש אינעם פֿינצטערניש ,און װיל דאָס ניט באַטראַכטן ,כאָטש ער מײנט,
א׳
אַז אין אױגוסט װאָלט דאָס אפֿשר געװען מיגלעך.
און נאָך אַ מאָל אין אַ טאָג צװײ אַרום׃
איך בין אַרײַנגעקומען באַדעקט מיט אַ רױטן אױסשיט װאָס איז גאַנץ
קיצלדיק .די קנעכלעך און די קני זײַנען אַ ביסל פּױשיק ,נאָר די פֿיס זײַנען ניט
אַזױ װײטיקדיק װי בײַ ביל און בירדי .עס בײַסן מיך אַ ביסל די הענט .מיר
קערן זײַן שװאַך און אױסגעמאַטערט ,כאָטש איך מײן ,אַז בירדי איז דער
שטאַרקסטער צװישן אונדז .דאַכט זיך ,אַז ער קומט צו זיך גאָר גיך .ביל איז
נאָך אַלץ זײער ָאפּגעטראָגן און רעכט אױסגעדאַרט .אַלעמענס גוטהאַרציקײט
ב׳
װאָלט צעבאַלעװעט אַ מלאך.
איך האָב אָנגעשריבן אָט די פּערזענלעכע איבערלעבונגען פֿונעם טאָגביכל װײַל זײ זײַנען
דער אײנציקער דעמאָלטיקער רעקאָרד װאָס איך פֿאַרמאָג .סקאָטס אײגן טאָגביכל פֿון דער צײַט
האַלט דעם אָ אַרױסזאָג׃
די קראָזיער־פּאַרטיע איז צוריקגעקומען נעכטן בײַ נאַכט ,נאָכן אױסהאַלטן
אױף פֿינף װאָכן די שװערסטע צושטאַנדן אַ מאָל רעקאָרדירט .זײ האָבן
אױסגעזען מער אױסצעװעטערט װי איך האָב אַ מאָל געזען .די פּנימער זײַנען
פֿאַרשנאַרט און צערונצלט ,די אױגן טעמפּ ,די הענט פֿאַרװײַסט און צעקנײטשט
פֿון זײַן כּסדר פֿײַכט און קאַלט ,אָבער מיט זײער װײניק שנאַרן פֿון
ָאפּגעפֿרױרנקײט ... .הײַנט ,נאָך אַ נאַכט ָאפּרו ,זײַנען אונדזערע פֿאָרערס גאָר
ג׳
אַנדערש אין אױסזע און שׂכל.
א׳ ד"ג
ב׳ ד"ג
ג׳ סקאָטס לעצטע עקספּעדיציע ,ב ,1 .ז.249 .
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פֿון זײַן טאָגביכל
]דאָס אונטן איז אַן אױסצוג פֿון ַאפּסלי טשערי־גאַראַרדס פּערזענלעכן טאָגביכל װאָס אין
דעם באַשרײַבט ער דעם לעצטן טאָג מאַרשירן אַהײם[.

]דינסטיק ,דעם 1טן אױגוסט[1911 ,

מיר האָבן פּשוט געשלעפּט מיט אַלע כּוחות און זײַנען געגאַנגען כּמעט צװײ מײַל אַ שעה;
צװײ מײַלן אױף אַ שלעכטלעכער אײבערפֿלאַך מיט זאַלץ ,דערנאָך גרױסע כװאַליענדיקע
האַרטע סאַסטרוגי ,מיט גוטן גײן .עטלעכע מאָל בין איך אַנטשלאָפֿן געװאָרן אין מיטן מאַרשירן.
מיר זײַנען געגאַנגען אַכט מײַלן ביז פֿיר אַ זײגער נ"מ און זײַנען שױן פֿאַרבײַ גלעטשער־צונג.
דערנאָך אַ האַלבע מײַל מיט שלעכטן דריק־אײַז ,װאָס עס ציט זיך פֿון גלעטשער־צונג ביז
געצעלט־אינדזל ,און דערנאָך גאָר ערגער גײן לעבן אומגרײכלעך]־אינדזל[ ,װוּ מיר האָבן זיך
געטראָפֿן מיט אַ שטאַרקן װינט פֿון צפֿון .ביז איצט איז דאָס לבֿנה־ליכט געװען גוט ,נאָר איצט
איז דאָס ליכט ערגער געװאָרן און מיר זײַנען געװען גאָר אױסגעמאַטערט .סוף־כּל־סוף זײַנען
מיר אַרום דעם ק ַאפּ ,ביסלעכװײַז זיך צוגעשלעפּט פּונקט פֿאַר דער טיר ,אָן שום שטערונג .בעת
מיר האָבן זיך אױסגעשפּאַנט ,אַלע מאָל אַ היפּש ביסל מי אין אונדזער פֿאַרפֿרױרענעם מצ ֿב ,איז
הופּער אַרױסגעקומען ,פּלוצעם זיך אָנגערופֿן "גאָט מײַנער!" און זיך צוריקגעאײַלט ,און
דערנאָך איז געװען אַ שדים־טאַנץ.
ס'איז געװען האַלב צען נ"מ ,און גאָר אַ סך פֿון דער חבֿרה זײַנען אַרױס פֿון בעט .יעדער האָט
זיך אָנגעהאַנגען אױף עפּעס אַ שטיק פֿון אונדז און אונדז אױסגעטאָן; אױף צו מאָרגנס האָט די
קלײדער מײַנע געװױגן  24פֿונטן .בעת זײ האָבן זיך צוגעהערט צו אונדזער מעשׂה אָדער
שטיקלעך פֿון איר ,זײַנען זײ אַלץ מער פֿאַרחידושט געװאָרן .מע האָט אונדז אַװעקגעזעצט עסן
קאַקאַאָ און ברױט מיט פּוטער און אײַנגעמאַכטס; מער האָבן מיר ניט געװאָלט .איך האָב
געהערט סקאָט זיך אָנרופֿן" ,נאָר ,הערט זיך אײַן ,איר װײסט ,אַז אָט דאָס איז געװען די
שװערסטע נסיעה װאָס איז אַ מאָל אױפֿגעטאָן ".שפּעטער האָבן זײ אונדז דערצײלט ,אַז די
פּנימער אונדזערע האָבן אױסגעזען עלעהײ מיר פֿאָכען מיט דער נשמה ,איז אָט דער אױסזע אין
גאַנצן פֿאַרשװוּנדן געװאָרן אױף צו מאָרגנס .פּאָנטינג האָט באַמערקט ,אַז ער האָט דערזען דעם
זעלבן אױסזע אױף די פּנימער פֿון עטלעכע רוסישע פּלעניקעס בײַ מוקדען .76איך בין בלױז
אײַנגעפֿאַלן אין די טרוקענע ,װאַרעמע קאָלדרעס .מיר דאַכט זיך ,אַז דאָס איז דער נאָענסטער
א׳
צוגאַנג צו חדװה מחוץ גן־עדן.

א׳ סקאָטס לעצטע עקספּעדיציע ,ב ,II .זז49-48 .
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בילדער

פֿרי ִער׃

פֿיגור  1די ערגסטע נסיעה אױף דער װעלט
די פֿיגורן זײַנען ]פֿון לינקס[ לײטענאַנט באַוערס ,דאָקטאָר װילסאָן ,און טשערי־גאַראַרד ,װאָס האָבן אױפֿגעטאָן װאָס איז געװען,
בלי־ספֿק ,די מערקװערדיקסטע און האַרבסטע נסיעה אַ מאָל געמאַכט אין די פּאָלאַר־געגנטן.
"אָט דאָס װינטערפֿאָרן איז אַ נײַע און דרײסטע אונטערנעמונג ,אָבער די געהעריקע מענטשן זײַנען אַװעק אַ פּרוּװ צו טאָן".
— ק ַאפּיטאַן סקאָט ,סקאָטס לעצטע עקספּעדיציע

פֿיגור  2קאַרטע פֿון דער װינטער־נסיעה
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בילדער

פֿיגור  3קײסער־פענגװינען )אַקװאַרעל פֿון װילסאָן(
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בילדער

פֿיגור  4די כאַלופּע ב ַײ ק ַאפּ־קראָזיער )אָנגעװאָרפֿן פֿון װילסאָן(
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בילדער

פֿיגור  5װילסאָנס אָנװאַרף־קאַרטע פֿון דער נסיעה )דרום אױבן(
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בילדער

בײַם סוף׃

פֿיגור  6צוריק פֿונעם קאַנט
"מיר האָבן זײ געדאַרפֿט אױסגראָבן פֿאָרזיכטיק ,און װען זײ זײַנען סוף־כּל־סוף אַנטפּלעקט געװאָרן ,האָבן די פּנימער געטראָגן
בולטע באַװײַזן פֿון די שרעקלעכע מאַטערנישן װאָס זײ האָבן אױסגעהאַלטן .זײער מראה האָט מיך גענױעט גאַנצע טעג".
" ...װאָס זײַנען זײ,
אַזױ פֿאַרדאַרט און אַזױ װילד אין דער הלבשה,
אַז זײ זײען ניט אױס װי אײַנװױנערס פֿון דער װעלט,
נאָר זײַנען זײ פֿאָרט אױף איר? "...
— שאַקספּיר ,באַנקו ָא ,מאַקבעטַ ,א ,I.ס ,iii.ש42-39.
"נאָר די אָ נסיעה איז געװען מחוץ לשון׃ ס'זײַנען ניטאָ קײן װערטער צו באַשרײַבן די אימה".
— ַאפּסלי טשערי־גאַראַרד ,די ערגסטע נסיעה אױף דער װעלט
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פּראָלאָג

פּראָלאָג
]פֿון סקאָטס לעצטע עקספּעדיציע ,ב ,1.ז[.230.

דינסטיק ,דעם 27סטן יוני ] — [1911די קראָזיער־פּאַרטיע איז אַװעק הײַנט אין דער פֿרי ,אַן
אױפֿגעלײגטע – די שװערע משׂא צעטײלט אױף צװײ -9פֿוס שליטנס .פּאָנטינג האָט זײ
פֿאָטאָגראַפֿירט מיטן בליצער און אַ פּרוּװ געטאָן מאַכן אַ פֿילם ניצנדיק אַ בליצליכט .נאָר װען
מע צינדט אָן דאָס ליכט ,האָט מען געקענט קלאָר זען ,אַז ס'איז ניט העל גענוג ,אַז ס'װעט ניט
טױגן ,און דערפֿאַר איז ניט געװען קײן חידוש ,אַז דער פֿילם איז דורכגעפֿאַלן .די דרײַ פֿאָרערס
האָבן אױסגעפֿונען ,אַז דאָס שלעפּן גײט גאַנץ גרינג אױפֿן ים־אײַז ,בעת מיר איבעריקע שטײען
אױף אַ זײַט פֿאַרן פּרוּװ .איך האָב מורא דערפֿאַר ,װאָס ס'װעט זײַן גאָר שװערער פֿאַר זײ אױפֿן
באַריער ,אָבער ס'איז ניטאָ קײן סיבה ָאפּצולײגן דעם ָאפּפֿאָר ,און אָט זײַנען זײ אין װעג אַרײַן.
מיט דער הילפֿ־פּאַרטיע בין איך אַרומגעגאַנגען אַרום דעם ק ַאפּ[...] .
גראַן 77איז נאָר װאָס געקומען צו נאַרטלען; ] [...גיט איבער װעגן אַ שלעכט שטיקל
אײבערפֿלאַך צװישן געצעלט־אינדזל און גלעטשער־צונג .גוט װאָס די פּאַרטיע האָט געהאַט
הילף דאָס אַריבערצוגײן.
אַזעלכע װינטערפֿאָרן איז אַ נײַע און דרײסטע אונטערנעמונג ,אָבער די געהעריקע מענטשן
זײַנען אַװעק אַ פּרוּװ צו טאָן .אין אַ מזלדיקער שעה.
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עפּילאָג

עפּילאָג
]פֿון סקאָטס לעצטע עקספּעדיציע ,ב ,1.זז[.254-249.

באַריכט פֿון דער װינטער־נסיעה
מיטװאָך ,דעם 2טן אױגוסט] — [1911די קראָזיער־פּאַרטיע איז צוריקגעקומען נעכטן בײַ
נאַכט נאָכן אױסהאַלטן אױף פֿינף װאָכן די שװערסטע צושטאַנדן אַ מאָל רעקאָדירט .זײ האָבן
אױסגעזען מער אױסצעװעטערט װי איך האָב אַ מאָל געזען .די פּנימער זײַנען געװען פֿאַרשנאַרט
און צערונצלט ,די אױגן טעמפּ ,די הענט פֿאַרװײַסט און צעקנײטשט מיט כּסדרדיקער
אױסגעשטעלטקײט אין פֿײַכטקײט און קעלט ,אָבער מיט זײער װײניק שנאַרן פֿון
ָאפּגעפֿרױרנקײט ,און דער דאָזיקער שלאַק איז אױף זײ קײן מאָל ניט שטאַרק אָנגעפֿאַלן .דער
גרעסערער טײל פֿון זײערע צרות זײַנען אױפֿגעקומען ,גאַנץ קלאָר אין זיך ,צוליב לױטערער
דוחק אין שלאָף ,און הײַנט ,נאָך אַ גאַנצער נאַכט ָאפּרו ,זײַנען אונדזערע פֿאָרערס גאָר אַנדערש
אין אױסזע און שׂכל.
די מעשׂה פֿון גאָר אַ װוּנדערלעכער אױספֿירונג מוזן די העלדן אַלײן דערצײלן .װאָס גײט
מיך איצט אָן איז צו געבן דאָ נאָר די ראָשי־פּרקים פֿון דער נסיעה און צו באַמערקן בפֿרט די
װירקונגען פֿונעם אָנשטרענג ,װאָס זײ האָבן אָנגעזעצט אױף זיך אַלײן ,און די אָנלערנונגען,
װאָס זײערע איבערלעבונגען לאָזן הערן פֿאַר אונדזער קומעדיקער הדרכה.
װילסאָן איז זײער דאַר ,נאָר הײַנט אין דער פֿרי איז ער גאָר צו זיך געקומען ,אַ שאַרפֿער
און אַ פֿלינקער – באַוערס איז הײַנט שױן װי געװײנטלעך .טשערי־גאַראַרד האָט עפּעס אַ
אױפֿגעפּױשטן פּנים און זעט אױס נאָך אַלץ פֿאַרמאַטערט .ס'איז קלאָר ,אַז ער האָט געליטן דער
ערגסטער – אָבער װילסאָן זאָגט מיר אָן ,אַז זײַן געמיט האָט זיך קײן מאָל ניט געװאַקלט.
באַוערס האָט בסך־הכּל דאָס אַלץ איבערגעלעבט דער בעסטער ,און מיר דאַכט זיך ,אַז ער איז
דער שטאַרקסטער פֿאָרער װאָס האָט זיך אַ מאָל אונטערגענומען צו אַ פּאָלאַר־נסיעה ,און דערצו
אײנער פֿון די אומדערשראָקנסטע; מער פֿון אָנװוּנק װי פֿון אַרױסזאָגונג האָב איך געדרונגען זײַן
װערט צו דער פּאַרטיע ,זײַן אומפֿאַרמאַטערלעכע ענערגיע און חידושדיקער גוף־געבױ ,װאָס
מאַכט עס אים מיגלעך צו אַרבעטן װײַטער בײַ צושטאַנדן װאָס זײ װאָלטן אַנדערע פּאַראַליזירט.
קײן מאָל ניט געװען אַזאַ פֿאַרהאַרטעװעטער ,טוי ִקער ,אומפֿאַרמאַטערלעכער קלײנער מענטש.
אױף װיפֿל מע קען דרינגען איז די מעשׂה פֿון אָט דער נסיעה בקיצור אַזױ׃ די פּאַרטיע האָט
דערגרײכט דעם באַריער צװײ טעג נאָכן ָאפּפֿאָר פֿון ק ַאפּ־עװאַנס ,נאָך אַלץ שלעפּנדיק די גאַנצע
משׂא פֿון צו  250פֿונטן אַ מענטש; די שנײ־אײבערפֿלאַך האָט זיך דעמאָלט אין גאַנצן געביטן און
געװאָרן נאָך ערגער און ערגער בעת זײ זײַנען געגאַנגען פֿאָרױס .אײן טאָג האָבן זײ געקעמפֿט
װי פֿרי ִער ,געגאַנגען פֿיר מײַלן ,נאָר פֿון דעמאָלט אָן האָבן זײ געדאַרפֿט אַריבערטראָגן ,און
ס'האָט זײ געפֿילט ,אַז די העלפֿט־משׂא איז שװערער װי דאָס שלעפּן די גאַנצע משׂא אױפֿן
ים־אײַז .דערװײַל איז די טעמפּעראַטור אַראָ פּגעפֿאַלן ,און איצט אױף אַ װאָך און לענגער איז
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דער טערמאָמעטער געװען נידעריקער פֿון  .-60°אײן נאַכט האָט דער מינימום באַװיזן ,-71°
און מיט אײן נאַכט שפּעטער  109° ,-77°פֿראָסט .כאָטש אין אַזאַ שרעקלעכער קעלט איז די
לופֿט לפֿי־ערך שטיל ,האָבן זיך געדרײט פֿון צײַט צו צײַט קלײנע בלאָזעלעך װינט איבער דער
שנײי ִקער פֿלאַך מיט אַ פֿאַרפֿאַלבנדיקער פּעולה .קײן ציװיליזירטער יש האָט קײן מאָל פֿרי ִער
ניט געטראָפֿן אַזעלכע צושטאַנדן מיט ניט מער װי אַ געצעלט פֿון שיטערער קאַנװע פֿאַרן
ָאפּדאַך .מיר האָבן הײַנט געקוקט אין די אַקטן און געפֿונען ,אַז אַמונדסען 78האָט יאָ געטראָפֿן
אַזעלכע טעמפּעראַטורן אין חודש מאַרץ אױף אַ נסיעה קײן דעם צפֿון־מאַגנעטיש־פּאָלוס ,און
פֿאַרשריבן אַ מינימום פֿון  ;-79°נאָר ער איז געפֿאָרן מיט אינוי ִטן ,װאָס זײ האָבן פֿאַר אים
אױסגעבױט אַ שנײהױז אַלע נאַכט; ער האָט געהאַט אַ סך טאָגליכט; די פֿאַרשריבענע
טעמפּעראַטורן זײַנען מסתּמא ניט פֿאַרשטעלט געװען פֿון באַשטראַלונג; און לסוף האָט ער זיך
צוריקגעקערט אַהײם און װידער אָנגעקומען אין שיף נאָך פֿינף טעג אַװעק .אונדזער פּאַרטיע איז
געגאַנגען און געבליבן אַװעק פֿינף װאָכן.
עס האָט געדױערט כּמעט גאַנצע צװײ װאָכן אַריבערצוגײן דעם קעלטסטן ראַיאָן ,און
דערנאָך ,אַרומגײענדיק אַרום ק ַאפּ־מקײ ,זײַנען זײ אָנגעקומען אינעם װינט־געבלאָזענעם געגנט.
די זאַװערוכעס זײַנען געקומען אײנע נאָך דער צװײטער ,דער הימל כּסדר פֿאַרװאָלקנט ,און זײ
האָבן זיך װײַטער געט ָאפּטשעט אין אַ ליכט װאָס איז שי ִער ניט אַ שטאָק פֿינצטערניש; אַ מאָל
האָבן זײ זיך געפֿונען הױך אױף די שיפּועים פֿון טעראָר אױף לינקס ,און אַ מאָל אַרײַנגעפֿאַלן
אין די דריקקאַמען אױף רעכטס אין מיטן שפּאַרעס און אַ גערודער צעבראָכן אײַז .אָנגעקומען
אין די פֿאָרבערג בײַ ק ַאפּ־קראָזיער ,זײַנען זײ אַרױפֿגעגאַנגען  800פֿיס ,דערנאָך
אַריבערגעטראָגן דאָס האָב־און־גוטס איבער אַ מאָרען־קאַם ,און זיך גענומען בױען אַ כאַטעלע.
עס האָט געדױערט דרײַ טעג אױסצובױען די שטײנערנע װענט און פֿאַרענדיקן דעם דאַך מיט
דער קאַנװע געבראַכט דערפֿאַר .ערשט דעמאָלט האָבן זײ געקענט סוף־כּל־סוף זיך פֿאַרנעמען
מיטן תּכלית פֿון דער נסיעה.
דער קנ ַאפּער בין־השמשות מיטאָגצײַט איז געװען אַזױ קורץ ,אַז זײ האָבן געדאַרפֿט
אָנהײבן אין דער פֿינצטער ,זײַן ָאפּגעהיט ,זײ זאָלן ניט פֿאַרלירן דעם װעג צוריק אָן ליכט .דעם
ערשטן טאָג װאָס זײ זײַנען געגאַנגען אין אַזעלכע צושטאַנדן האָט געדױערט צװײ שעה
דערגרײכן די דריקקאַמען ,און כּמעט אַ גלײַכע צײַט זײ אַריבערצוקריכן ,צוגעבונדן מיטן
שטריק .סוף־כּל־סוף זײַנען זײ אָנגעקומען אין אַן אָרט איבערן נעסט־שטח װוּ עס לאָזט זיך
הערן די פֿײגל קװיטשען ,נאָר פֿון װאַנען האָבן זײ ניט געקענט געפֿינען אַ װעג אַר ָאפּ .די קנ ַאפּע
ליכט איז שװאַכער געװאָרן ,זײַנען זײ צוריק אין לאַגער .לאָזנדיק זיך נאָך אַ מאָל אין גאַנג אױף
מאָרגן ,האָבן זײ זיך געשלענגלט דורך די שרעקלעכע אײַז־שטערונגען אונטער די הױכע
באַסאַלטענע סקאַלעס; ערטערװײַז איז דער פֿעלדז איבערגעהאַנגען און אין אײן אָרט האָבן זײ
געמוזט דורכקריכן דורך אַ קלײנעם קאַנאַל אױסגעהױלט דורכן אײַז .סוף־כּל־סוף זײַנען זײ
אָנגעקומען אױפֿן ים־אײַז ,נאָר דעמאָלט איז די ליכט אַזױ שװאַך געװאָרן ,אַז זײ מוזן אַלץ
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אײַלן .אַנשטאָט אַ צװײ־דרײַ טױזנט פֿײגל אױף נעסטן ,װאָס מע האָט דאָ געהאַט געזען אין די
אַנטדעקונג־טעג ,האָבן זײ איצט געקענט צײלן בלױז אַ הונדערט; זײ האָבן ר ַאפּטעם דערהרגעט
און ָאפּגעשונדן דרײַ צוליב טראָן פֿאַרן אױװן ,און זאַמלענדיק זעקס אײער ,װאָס פֿון זײ זײַנען
נאָר דרײַ געבליבן ,האָבן זײ אַ לאָז געטאָן צוריקקערן אין לאַגער.
ס'איז מיגלעך ,אַז די פֿײגל פֿאַרלאָזן אָט דעם נעסט־שטח ,אָבער ס'איז אױך מיגלעך ,אַז
אַזױ פֿרי זײַנען דאָ בלױז אַ מינאָריטעט פֿון די פֿײגל װאָס זײ װעלן זיך שפּעטער צונױפֿקומען .די
אײער ,װאָס מע האָט זײ נאָך ניט באַטראַכט ,זאָלן העלפֿן קלאָר מאַכן דעם ענין .װילסאָן האָט
באַמערקט נאָך אַ דערװײַז פֿון דער שטאַרקײט פֿונעם ניאַניע־אינסטינקט אין די דאָזיקע פֿײגל.
בײַם זוכן נאָך אײער האָבן ער און באַוערס אױפֿגעכ ַאפּט קײַלעכדיקע שטיקלעך אײַז ,װאָס די
לעכערלעכע באַשעפֿענישן האָבן זײ ָאפּגעהיט מיט ָאפּטימיסטישער האָפֿענונג.
די ליכט איז אין גאַנצן אַװעק װען די פּאַרטיע איז דורכגעגאַנגען דורך די דריקקאַמען בײַם
צוריקקער ,און ס'איז בלױז געװען אַ מזל װאָס זײ זײַנען טאַקע װידער אין לאַגער.
די נאַכט איז געקומען אַ זאַװערוכע ,אַלץ שטאַרקער און שטאַרקער רגע נאָך רגע .דעמאָלט
האָבן זײ אױסגעפֿונען ,אַז דער אָרט װאָס זײ האָבן געהאַט אױסגעקליבן פֿאַר דער כאַטעלע
צוליב ָאפּדאַך איז געװען אין גאַנצן אָן אַ נוצן .ס'װאָלט זײ געװען גאָר בעסער זי אױסצובױען
אונטערן פֿרײַען הימל ,װאָרן דעם רציחהדיקן װינט ,אַנשטאָט דעם װאָס ער שטױסט זיך אָן אױף
זײ גלײַך ,איז אױף זײ ָאפּגעקערט אין צאָרנדיקע װיכערדיקע פּלאָשן .שװערע פּײַדעס שנײ און
שטײן װאָס מע האָט זײ געלײגט אױפֿן דאַך האָט דער װינט אַװעקגעדרײט און די קאַנװע
אַרױפֿגעצױגן; זי האָט זיך צעריסן און אָנגעשטרענגט פֿון די פֿאַרקניפּונגען – מיט דער צײַט האָט
זי געמוזט פֿאַרשװוּנדן װערן .זײ האָבן אױפֿגעשלאָגן דאָס געצעלט מיט עטלעכע װערטיקע זאַכן
אינעװײניק נאָענט צום כאַטעלע; מע האָט עס גוט פֿאַרשפּרײט און זײער שטאַרק געאַנקערט מיט
שנײ און פֿעלדזן ,נאָר אײן גװאַלדיקער בלאָז האָט עס ָאפּגעריסן און אַװעקגעדרײט .אינעװײניק
אינעם כאַטעלע האָבן זײ געװאַרט ביז דער דאַך זאָל פֿאַרשװוּנדן װערן ,באַטראַכט דערװײַל
װעגן װאָס צו טאָן אױב ער גײט אַװעק ,און געפּרוּװט אומזיסט אים צו באַװאָרענען .נאָך פֿערצן
שעה איז ער אַװעק ,בעת זײ האָבן געפּרוּװט פֿעסט מאַכן אײן עק .אַ פֿאַרשיטונג מיט שנײ האָט
זײ פֿאַרדעקט ,האָבן זײ נאָר געקענט אַרײַנשפּרינגען ס ָאפּענדיק אין די שלאָפֿזעק .באַוערס האָט
אַ מאָל אַרױסגעשטעקט דעם ק ָאפּ און געזאָגט" ,אונדז איז גוט ",אין זײַן געװײנטלעך קול אױף
װיפֿל ער האָט געקענט .די אַנדערע האָבן געענטפֿערט" ,י ָא ,אונדז איז גוט ",און זײ אַלע האָבן
געשװיגן אַ נאַכט מיט אַ האַלבן טאָג בעת דער װינט האָט גערעװעט; דער שנײ איז
אַרײַנגעקראָכן אין יעדן קנײטש און עפֿענונג פֿון די שלאָפֿזעק ,װוּ די אײַנװױנערס האָבן
געציטערט און געװאָלט װיסן װאָס עס װעט זײַן דער סוף.
די דאָזיקע בורע איז געװען די זעלבע )23סטן יולי( װאָס אין איר האָבן מיר פֿאַרשריבן
אונדזער מאַקסימאַלן װינט־כּוח ,און ס'קער זײַן ,אַז זי איז אָנגעפֿאַלן אױף ק ַאפּ־קראָזיער גאָר
שטאַרקער װי אױף אונדז.
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דער װינט איז שטיל געװאָרן מיטאָגצײַט דעם צװײטן טאָג; די פֿאַרלאָזענע פֿאָרערס זײַנען
אַרױסגעקראָכן פֿון זײערע אײַזיקע נעסטן ,זיך אױסגעמיטלט פֿאַרשפּרײטן דאָס דילטוך אױבן
איבער די קעפּ ,און אָנגעצונדן דעם פּרימוס .זײ האָבן פֿאַרזוכט דאָס ערשטע עסן זינט  48שעה
און אָנגעהױבן אױסצוטראַכטן װי אַזױ צו שאַפֿן אַ דאַך איבערן קאָ פּ בײַם צוריקקער .זײ האָבן
באַשלאָסן ,אַז זײ דאַרפֿן אױסגראָבן אַ טיפֿן גרוב יעדע נאַכט און אים באַדעקן מיטן דילטוך אַזױ
גוט װי מיגלעך .נאָר איצט איז זײ אַ שטיקל מזל געקומען; אַ זוכונג אױף צפֿון האָט אַנטפּלעקט
דאָס געצעלט װוּ עס ליגט צװישן פֿעלדזן װײַט אַ פֿערטל מײַל און ,מאָדנע צו זאָגן ,כּמעט אָן
שאָדן ,אַ פֿײַן עדות־זאָגן אױפֿן שטאָף געניצט אין זײַן קאָנסטרוקציע .אױף מאָרגן זײַנען זײ אין
װעג אַרײַן אַהײם און תּיכּף איז אױף זײ אָנגעפֿאַלן נאָך אַ זאַװערוכע ,זײ געהאַלטן אין תּפֿיסה
צװײ טעג .ביז דעמאָלט איז דער שרעקלעכער מצבֿ פֿון זײער האָב־און־גוטס ניט צו באַשרײַבן.
די שלאָפֿזעק זײַנען געװען צו שטײַף ,מע האָט זײ ניט געקענט אױפֿװיקלען ,אַזש אַזױ האַרט
פֿאַרשטאַרט ,אַז זײ האָבן זיך צעשפּאַלטן די פֿעלן װען מע פּרוּװט זײ בײגן; די פּוכענע זעק
אינעװײניק פֿון װילסאָנס און טש־ג'ס רעניפֿער־דעקן האָבן קױם פֿאַרשטעקט די לעכער פֿון
אַזעלכע שפּאַלטן .די אַלע זאָקן ,פֿינעסקאָ  ,און קוליקלעך זײַנען שױן לאַנג באַדעקט געװאָרן מיט
אײַז; אַרײַנגעשטעקט אין ברוסט־קעשענעס אָדער אינעװײניק אין די לײַבלעך בײַ נאַכט ,האָבן
די זאַכן ניט באַװיזן קײן שום סימן ָאפּגײן ,פֿון אױסטריקענען איז שױן ָאפּגערעדט .אַ מאָל האָט
געדױערט דרײַ־פֿערטל שעה בעת טש־ג איז אַרײַן אין זײַן שלאָפֿזאַק ,אַזױ פּלאַטשיק איז דאָס
פֿאַרפֿרױרן געװאָרן און אַזױ שװער איז געװען דעם זאַק צו עפֿענען .ס'איז קױם מיגלעך צו
פֿאַרשטײן די שױדערלעכע אומבאַקװעמלעכקײטן 79פֿון די פֿאַרלאָזענע פֿאָרערס ,בעת זײ האָבן
צוריקגעבראָדיעט איבערן באַריער מיט די טעמפּעראַטורן נאָך אַ מאָל שטענדיק נידעריקער פֿון
 .-60°אױף דעם אופֿן זײַנען זײ געקומען צו גײן אין הײַזקע־שפּיץ און די צװײטע נאַכט אינעם
הײם־קװאַרטיר.
װילסאָן איז אַנטױשט ,װאָס זײ האָבן אַזױ װײניק געזען פֿון די פּענגװינען ,נאָר בײַ מיר און
בײַ אַלעמען װאָס זײַנען דאָ געבליבן איז דער תּכלית פֿון אָט דער טירחה דער צוצי װאָס זי מאַכט
אױף אונדזער דמיון װי אײנע פֿון די גאַלאַנטסטע מעשׂיות אין דער פּאָלאַר־געשיכטע .אַז
מענטשן זאָלן אַרױסװאָגלען טיף אין דער פּאָלאַרנאַכט ,שטײענדיק פֿאַר די טריבסטע קעלט און
די רציחהדיקסטע בורעס אין פֿינצטערניש איז עפּעס נ ַײ; אַז זײ האָבן זיך אײַנגעשפּאַרט אין אַזאַ
טירחה אַנטקעגן אַזעלכע שװעריקײטן גאַנצע פֿינף װאָכן איז גיבוריש .אָט דערצײלט זיך אַ
מעשׂה פֿאַר אונדזער דור ,אַ מעשׂה װאָס ,איך האָף ,װעט בלײַבן שטאַרק און רירנדיק אױף
דור־דורות.
דערצו זײַנען די מאַטעריאַלע פּעולות גאָר ניט ניבֿזהדיק .איצט װעלן מיר װיסן װען דער
אױסערגעװײנטלעכער פֿױגל דער קײסער־פּענגװין לײגט די אײער און אין װאָסערע צושטאַנדן;
נאָר אַפֿילו אַז דאָס איז װײניק בנוגע דער עמבריאָלאָגיע ,האָט די פּאַרטיע באַװיזן די טבֿע פֿונעם
גרױסן־באַריער װינטערצײַט .פֿרי ִער האָבן מיר זיך נאָר געקענט פֿאָרשטעלן די שטרענגקײט;
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איצט האָבן מיר דעם דערװײַז און אױך אַ קלערער פֿאַרשטענדעניש פֿונעם אָרטיקן קלימאַט אין
אונדזער דורכגאָס.
פּראַקטיק מיט שליטנפֿאָר־עסן און אױסריכט
װעגן דער קומעדיקער שליטן־אַרבעט האָבן מיר קלאָר פֿאַרענטפֿערט עטלעכע ענינים .די
פּאַרטיע האָט געהאַט זײער פּשוטע עסנראַציעס אין פֿאַרשײדענע און עקסטרעמע פּר ָאפּאָרציעס;
זײ האָבן מיטגעבראַכט בלױז פּעמיקאַן ,פּוטער ,ביסקװיט ,און טײ .נאָך אַ קורצן פּרוּװ האָבן זײ
אױסגעפֿונען ,אַז װילסאָן ,װאָס ער האָט גענומען דעם גרעסטן סכום פֿעטס ,האָט צו פֿיל געהאַט,
און טש־ג ,װאָס ער האָט אױסגעקליבן ביסקװיט ,האָט ניט געקענט עסן זײַן גאַנצע ראַציע .מע
האָט אױסגעפֿונען אַ מיטעלן גאַנג ,װאָס גיט אַן אַלגעמײנע פּר ָאפּאָרציע װאָס איז אַלע ניחא ,און
אױך פּאַסט מיט די גאַנצע סכומען פֿון די מיטגעבראַכטע פֿאַרשײדענע זאַכן דערב ַײ .אױף דעם
אופֿן זײַנען מיר געקומען צו אַ פּשוטער און פּאַסיקער ראַציע פֿאַרן אינלאַנדישן פּלאַט ָא .די
אײנציקע שינוי װאָס מע האָט פֿירגעלײגט איז אַ צוגאָב פֿון קאַקאַאָ בײַם װאַרמעס אין אָװנט .די
פּאַרטיע איז צופֿרידן געװען מיט הײסן װאַסער ,האַלטנדיק אַז מיט טײ װאָלט געװען נאָך
שװערער אַנטשלאָפֿן צו װערן.
װעגן די שלאָפֿזעק האָט מען װײניק צוצוגעבן – דער פּוכענער זאַק קען קומען צו ניץ װי אַ
צוגאָב אױף אַ קלײנע װײַלע בײַ אַ נסיעה פֿרילינגצײַט ,אָבער זײ װערן גיך פֿאַראײַזיקט.
באַוערס האָט קײן מאָל ניט גענוצט קײן פּוכענעם זאַק ,און על־פּי נס האָט ער זיך
אױסגעמיטלט אױסצוקערן זײַן רעניפֿער־זאַק אַ צװײ־דרײַ מאָל בעת דער נסיעה .דאָ זײַנען די
װאָגן פֿון די שלאָפֿזעק פֿאַר און נאָך דער נסיעה׃
װילסאָן ,רעניפֿער־זאַק מיט פּוכענער אַרײַנשטעל
באַוערס ,נאָר רעניפֿער־זאַק
טש־גאַראַרד ,רעניפֿער־זעק מיט פּוכענער אַרײַנשטעל

אָנהײב
17
17
18

סוף
40
33
45

אָט דאָס גיט אַן אָנװײַז פֿון װיפֿל אײַז עס איז אַרײַן אין די זעק.
דאָס ט ָאפּל־געצעלט ,זאָגט מען ,איז אין גאַנצן געראָטן .ס'האָט געװױגן אַ  35פֿונט בײַם
אָנהײב און  60פֿונטן בײַם קריקקער׃ ס'רובֿ אײַז האָט זיך אָנגעקליבן אױפֿן אינעװײניקסטן
געצעלט.
די קראַמפּאָנס האָט מען געלױבט אין טאָג אַרײַן ,אַחוץ באַוערס ,װאָס ער האָט אַן
עקסצענטרישע איבערגעגעבנקײט צו אונדזער עלטערן שטײגער .מיר האָבן זיך דערװוּסט אַ
הונדערט פּרטים װעגן קלײדער ,קוליקלעך ,און שוכװאַרג; דאַכט זיך ,אַז ס'איז ניטאָ קײן
ענטפֿער צו די שװעריקײטן מיט אָט די חפֿצים בײַ עקסטרעמער קעלט; װילסאָן קען נאָר זאָגן,
רעדנדיק ברײט ,אַז "דאָס געצײַג איז אױסגעצײכנט ,אױסגעצײכנט ".מע טראַכט כּסדר װעגן די
מיגלעכקײטן פֿון פֿוטערנע קלײדער װי בײַ די אינוי ִטן ,מיט אַ שטילן חשד ,אַז דאָס קען זײַן
אפֿשר בעסער פֿון אונדזער ציװיליזירטן מלבוש .בײַ אונדז איז דאָס נאָר אַן ענין פֿאַר חקירה,
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װײַל ס'װאָלט געװען גאָר אוממיגלעך צו קריגן אַזעלכע חפֿצים .אַחוץ אָט דער ראַדיקאַל
פֿאַרשײדענער ברירה ,דאַכט זיך מיר ,אַז מיר זײַנען אַזױ נאָענט צו שלמות װי די פּראַקטיק
לערנט.80
על־כּל־פּנים קענען מיר איצט יאָ זאָגן ,אַז אונדזער קלײדער־סיסטעם האָט אױסגעהאַלטן אַ
שטרענגערן פּרוּװ װי אַלע אַנדערע ,פּעלץ אַרײַנגערעכנט.
די פּעולה פֿון דער נסיעה — װילסאָן האָט זיך ָאפּגעצערט דרײַ מיט אַ האַלב פֿונט; באַוערס
– צװײ מיט אַ האַלב פֿונט; טש־גאַראַרד – אײן פֿונט.
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ביבליאָגראַפֿיע
The Worst Journey in the World, Apsley Cherry-Garrard, 1922
Scott’s Last Expedition, Captain Robert Falcon Scott, 1913
די לעצטע נסיעה ,ק ַאפּיטאַן סקאָט )יי ִדיש׃ ַא .ש–ר ָא ,(.פֿאַרלאַג ב .שימין ,װאַרשע1922 ,
דערצו אױך עטלעכע טוץ ביכער פֿון דער העלדישער תּקופֿה פֿון אַנטאַרקטישער
אױספֿאָרשונג :1922-1897 ,די ביכער געשריבן פֿון די אָנפֿירער און די אָנטײל־נעמערס
אױף עקספּעדיציעס פֿון סקאָט ,שעקלטאָן ,אַמונדסען :אָפֿיציעלע באַריכטן ,בריװ,
טאָגפביכער ,אאַז"װ; און די ביכער געשריבן שפּעטער׃ געשיכטעס ,ביאָגראַפֿיעס ,אאַז"װ.
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איבערזעצערס הערות
 :Lieutenant H.R. Bowers 1װאָס מע האָט אים גערופֿן "בירדי" )"פֿײגעלע"( – " – "Birdieצוליב זײַן גרױסער נאָז.
 :pemmican 2קאָנצענטרירט עסנװאַרג געמאַכט פֿון גלײַכע חלקים פֿלײש און פֿעטס צעמאָלן און אױסגעפֿורעמט אין ציגל .תּחילת אױסגעפֿונען פֿון
אינדיאַנער אין קאַנאַדע.
 :primus 3אַ מין פּאָרטאַטיװער אױװן װאָס ברענט נאַפֿט.
 :Bonsa outfit 4איך װײס ניט װאָס דאָס זאָל זײַן.
 :man-harnesses 5צוליב אַ מין פּוריזם )ניט צו רעדן פֿון מאַסאָכיזם( האָבן די בריטישער אין יענע יאָרן געהאַלטן ,אַז ס'איז בעסער צו שלעפּן די
שליטנס אַלײן ,ניט ניצן שליטן־הינט.
 :portaging harnesses 6זעט הערה .4
 :male bamboos 7זעט הערה .4
 :sennegrass 8אַ מין גראָז װאָס מע שטעקט אַרײַן אין די שיך אײַנצוז ַאפּן שװײס.
 :blubber 9ד"ה ,אײל פֿון פּענגװין־ צי ים־הינט־פֿעטס.
 10אױף אָט דער װינטער־נסיעה גײען באַוערס )זעט הערה  ,(1עדװאַרד "ביל" װילסאָן ) (Edward “Bill” Wilsonדער אָנפֿירער ,און ַאפּסלי
טשערי־גאַראַרד ) ,(Apsley Cherry-Garrardדער מחבר .באַוערס און װילסאָן זײַנען געשטאָרבן מיט סקאָט ) (Scottמיט נײַן חדשים שפּעטער
אױף זײער צוריקקער פֿונעם דרום־פּאָלוס.
 :tide crack 11אַ שפּאַלט אינעם אײַז נאָענט צו דער יבשה ,געמאַכט פֿונעם צו־און־ ָאפּ־פֿלײץ פֿונעם ים .דאָס אַלץ קומט פֿאָר בײַם ראָס־אינדזל אינעם
ראָס־ים ,אַ טײל פֿונעם גרױסן דרומדיקן אָקעאַן; זעט די קאַרטע .דער דאָזיקער געגנט איז ערשט אַנטדעקט געװאָרן אין  1841פֿון דעם בריטישער
דזשעמס קלאַרק ראָס.
 12באַרג ערעבוס איז דער הױכפּונקט פֿון ראָס־אינדזל; ס'איז נאָך הײַנט אַ לעבעדיקער װוּלקאַן.
 13פֿון געטהעס פֿאַוסט.
 ,Captain L.E.G. Oates 14װאָס מע האָט אים גערופֿן "טיטוס" )“ .(”Titusער איז אױך געשטאָרבן מיט סקאָטן בײַם צוריקקער פֿונעם פּאָלוס .ער איז
געװען דער בעל־הבית פֿון די עטלעכע פֿערדלעך װאָס זײ האָבן געבראַכט װי טראַנספּאָרטװאַרג )אױך עטלעכע שליטן־הינט ,ניט קוקנדיק דערױף,
װאָס זײ האַלטן ,אַז מענטשן־שלעפּן איז "רײנער"(.
 :The Lancers 15אַ מין קװאַדראַטטאַנץ ,פּ ָאפּולער אינעם 19טן יאָרהונדערט.
 :Anton 16אַ רוסישער ,טיטוסעס געהילף מיט די פֿערדלעך ,װאָס מע האָט זײ געקראָגן פֿון רוסישער מאָנגאָליע.
 :Herbert G. Ponting 17דער פֿאָטאָגראַף פֿאַר דער עקספּעדיציע .ער איז באַרימט געװאָרן צוליב זײַנע פֿאָטאָגראַפֿיעס פֿון אָט דער נסיעה א" ַא.
 :Cecil H. Meares 18נאָך אַן אָנטײל־נעמער אין דער עקספּעדיציע.
 :Robert Falcon Scott 19דער אָנפֿירער פֿון דער גאַנצער עקספּעדיציע.
 :The Eastern Party 20אַ צװײטער ָאפּטײל פֿון דער עקספּעדיציע.
 :Thomas Clissold 21דער קוכער
 :McMurdo Sound 22דער אײַז־געשט ָאפּטער ים אױף מערבֿ פֿון ראָס־אינדזל )זעט די קאַרטע אין פֿיגור ( 2
 :Venesta 23דער מאַרקע־נאָמען פֿון אַ מין דיכט.
 :Willesden 24אַ מין װאַסער־באַװאָרנטע און פֿאַרשטאַרקטע קאַנװע; ס'איז אַ נאָמען נאָך אַ פֿאָרשטאָט פֿון לאָנדאָן.
 :The Depot Journey 25דעם פֿרי ִערדיקן זומער האָבן זײ געמאַכט אַ נסיעה אױף דרום איבערצולאָזן פּראָװיאַנט פֿאַר דער פּאָלוס־נסיעה דעם קומעדיקן
זומער.
 :Hut Point 26זעט די קאַרטע אין פֿיגור 2
 :icefoot 27אײַז װאָס איז צוגעקלעפּט צו דער יבשה אָבער װאָס ציט זיך װײַט איבערן ים.
W. Lashly 28
 29װעגן דער טרױעריקער נסיעה צום פּאָלוס דאַרף מען לײענען דעם גאַנצן בוך און אַװדאי אַנדערע ביכער.
 :"ontology recapitulates phylogeny" 30אַזױ האָט מען דעמאָלט געהאַלטן אָבער הײַנט ניט.
 :The Barrier 31הײַנט הײסט דאָס דער ראָס אײַז פֿאַך .ס'איז אַ מאַסע אײַז אַזױ גרױס װי פֿראַנקרײַך ,װאָס האַלט זיך אױפֿן װאַסער .דאָס אַלץ שטאַמט
פֿון די עטלעכע גלעטשערס װאָס שטראָמען באַרג־אַר ָאפּ פֿונעם אַנטאַרקטישן פּלאַט ָא .דער באַריער איז אין דורכשניט  200פֿיס אין דער הײך און
אפֿשר אַכט מאָל אַזױ טיף אונטערן װאַסער.

איבערזעצערס הערות

 :Cape Crozier 32זעט די קאַרטע אין פֿיגור 2
 :pressure 33הױכע קאַמען אײַז ,געפֿורעמט װען אײן ריזיקע מאַסע קרי ִעס צעשלאָגט זיך מיט אַ צװײטער.
 :nesting expedition 34זאַמלען אײער איז אַ מאָל געװען אַ פּ ָאפּולער פֿערדל
 :Turk’s Head 35אַ שטײנערנע סקאַלע אַ זיבן הונדערט פֿוס אין דער הײך ,אַ נאָמען נאָכן אױסזע ,אױף צפֿון פֿון דער גלעטשער־צונג
 :Glacier Tongue 36זעט די קאַרטע אין פֿיגור 2
 37פֿאַרשטײט זיך ,אַז זײ זײַנען װײַט אױף דרום פֿון דעם אַנטאַרקטישן קרײַז .דאָס הײסט ,אױף עטלעכע חדשים אַרום דעם 21סטן יוני איז ניטאָ קײן זון
)אַחוץ אפֿשר אַ שטיקל פֿאַרטאָג־ליכט אַרום האַלבן טאָג( .און גאַנץ פֿאַרקערט אַרום דעם 21סטן דעצעמבער.
 :balaklava 38אַ מין װאָלן היטל װאָס באַדעקט דעם גאַנצן ק ָאפּ מיט כּמעט דעם גאַנצן פּנים.
 39סקאָט האָט געפֿירט אַ פֿרי ִערדיקע עקספּעדיציע אױסצופֿאָרשן אין דעם זעלבן געגנט ,אין  .1904-1901אָט די עקספּעדיציע איז געװען אַ נאָמען נאָך
איר שיף ,אַנטדעקונג ) Discoveryאױף ענגליש(.
 40אױף ענגליש׃ “ ”You've got it in the neck -- stick it -- stick it -- you've got it in the neckאיך האָב זײַן פֿאָרמל אַלײן געניצט אָבער
אַװדאי קײן מאָל ניט אין אַזעלכע צושטאַנטן ,אַ גרױסן דאַנק.
 41דאָס הײסט  ;Oatesזעט הערה .14
 :Hoosh 42אַ מאכל ,עפּעס צװישן אַ זופּ און אַ געדישעכץ ,געמאַכט פֿון פּעמיקאַן און ביסקװיטן.
 :Force 3 43לױט דעם באָפֿאָרט־מעסטער איז דאָס "אַ מילד װינטל" :מער־װײניקער נײַן מײַל אַ שעה.
 :Claridge’s 44אַ באַרימטער רעסטאָראַן אין לאָנדאָן
 :Mount Terror 45דער צװײטער גרױסער באַרג אױף ראָס־אינדזל ,אַ טױטער װוּלקאַן .ערעבוס און טעראָר זײַנען נעמען נאָך ראָסעס צװײ שיפֿן.
 :pressure 46דאָס איז שײך צו דער גרױסער צעשטערונג פֿונעם גלעטשעראײַז װוּ דער גלעטשער צעשמעטערט זיך קעגן דער ערד אָדער צעבײגט זיך
שטאַרק .דאָס פֿורעמט ריזיקע קאַמען אײַז ,גרױסע שפּאַרעס ,און אומגעהײַערע ק ַאפּױערגעפֿאַלענע פּײַדעס אײַז.
ָ :mock moons 47אפּטישע אילוזיעס אַרױסגערופֿן דורך קריסטאַלן אײַז גאָר הױך אין דער לופֿטן.
 48דאָס איז אַ זעלטענע דערמאָנונג ,אַז מענטשן האָבן "נײטיקײטן" ,אַזױ צו זאָגן ,ניט נאָר אין אָט דעם בוך נאָר אומעטום אין אַזאַ מין באַריכטן.
 :finnesko 49װײכע שטיװל געמאַכט פֿון רעניפֿער־פֿעל ,מיט די האָר אינעװײניק )פֿון די סקאַנדינאַװישע לענדער(.
 :hair socks 50אפֿשר זאָקן פֿון פֿוטער אָדער האָר פֿון עפּעס אַ חיה
 :the Beardmore Glacier 51אַ ריזיקער גלעטשער ,װאָס איז אַנטדעקט געװאָרן פֿון שעקלטאָן אין  ;1908אָט דער גלעטשער איז געװען די רוטע קײן
דעם דרום־פּאָלוס פֿאַר שעקלטאָן )ער האָט זיך צוריקגעקערט – און בלײַבט לעבן – אפֿשר  100מײַלן װײַט פֿונעם פּאָלוס( און שפּעטער פֿאַר
סקאָט.
 52כּוח־" :9אַ שטאַרקע בורע" 51 :מײַל אַ שעה.
 53כּוח־" :10אַ גאַנצע בורע" 62 :מײַל אַ שעה.
 54ס'איז ניט קלאָר צי זײ שלעפּן צװײ שליטנס צי נאָר אײן שליטן; איך מײן ,אַז זײ האָבן נאָך אַלץ צװײ אָבער זײ דאַרפֿן זײ מער ניט אַריבערטראָגן,
קענען שלעפּן בײדע אין אײנעם .פֿונדעסטװעגן שרײַבט ער דאָ "שליטן" און דאָרט "שליטנס".
 55אַזאַ פֿראַגע!
 56להיפּוך צו דער געװײנטלעכער מײנונג איז אַן איגלו סתּם אַ הױז ,ניט נאָר אַ הױז געמאַכט פֿון אײַז אָדער שנײ )אױף אינוקטיטוט ,דאָס לשון פֿון די
אינויִט ,די אײַנװױנערס פֿון גרינלאַנד און די צפֿונדיקסטע ערטער אין צפֿון־אַמעריקע(.
 57כּוח־4׃ "אַ מאָסיק װינטל 14 ,מײַל אַ שעה"; כּוח־" :5אַ פֿריש װינטל 20 ,מײַל אַ שעה".
 58ד"ה -38° ,פֿאַר.
 59אַז פּענגװינען זײַנען פּרימיטיװע פֿײגל האָבן געהאַלטן די ביאָלאָגן אין יענער צײַט; ס'איז אַ טעות .זעט אױך הערה .30
 60אין אַזאַ קעלט האָט ביל געדאַרפֿט האָבן קוליקלעך; אפֿשר מײנט איר אַז ביל האָט געהאַט אַן אַנדער מין האַנט־דעקונג.
 61לױט הירש פּערלאָװס פּראַכטיק ביכל׃ איז  snipeדער בעקאַס )ן(
 62כּוח־" :11שטורעם 75 ,מײַל אַ שעה"; כּוח־" :12הוראַגאַן 92 ,מײַל אַ שעה"
 :Admiral Peary 63אַן אַמעריקאַנישער אױספֿאָרשער ,װאָס האָט געטענהט ,אַז ער איז געװען דער ערשטער צו דערגרײכן דעם צפֿון־פּאָלוס אין .1909
הײַנט האַלט מען דאָס פֿאַר אַ ליגן.
 64זעט הערה 48

איבערזעצערס הערות

 :"eider-down" 65לױט הירש פּערלאָװן איז דער מין קאַטשקע "די גאַגאַ )ס(" .אַזאַ שלאָפֿזאַק האָט צװײ טײלן׃ אינעװײניק איז אַ זאַק פֿון פּוך,
אױסנװײניק — קאַריבו )רעניפֿער( פֿעל .נאַסער פּוך װאַרעמט גאָר ניט.
) :sastrugus, -i 66פֿון רוסיש( אוזאָרן פֿון כװאַליעס געפֿורעמט דורכן װינט אױפֿן האַרט געפּאַקטע שנײ.
 :"tent downhaul" 67דאָס "אַר ָאפּצי ִער" איז אַ קאַלקע פֿאַר דעם ים־טערמין ,דאָ אָנגעװענדט אױף געצעלטן.
 :"picture hat" 68אַ מין פֿרױענהיטל ,מיט אַ ברײטן ראַנד ,געװײנטלעך שװאַרץ ,מיט שטרױס־פֿעדערן .דאָ איז דאָס איראָניש געמײנט.
 :"bowline" 69אַ מין קניפּל ,גוט באַקאַנט בײַ מאַטראָסן.
 70זיכער האָט מען דאָס פרי ִער אױסגעטראַכט אָבער ס'איז זײ ניט באַקאַנט.
 :Castle Rock 71זעט די קאַרטע אין פֿיגור 2
 :”theodolite“ 72אַ מין מעסטונגס־אינסטרומענט.
 73זעט הערה 48
 :George Robey 74אַן ענגישער קאָמיקער.1954-1869 ,
 :Kim 75רודיאַרד קיפּלינג.
 :Mukden 76אַ שטאָט אין כינע ,דער אָרט אין  1905פֿון אַ שלאַכט אין דער רוסיש-כינעזישער מלחמה.
 ,Triggve Gran 77אַ נאָרװײגער ,איז געװען דער נאַרטלען־מומחה אױף דער עקספּעדיציע.
 78אַ היפּש שטיקל איראָניע׃ ניט װאָס די פּרטים זײַנען פֿאַלש ,נאָר בײַ די צװײ פּאָלוס־נסיעות ,סקאָטס און אַמונדסענס ,איז גאַנץ קלאָר אַז אַמונדסען איז
װײַט דער פֿעי ִקערער .סקאָטס נסיעה איז געװען פֿול מיט יסורים ,איז ער געשטאָרבן מיט די פֿיר באַלײטערס )װילסאָן און באַוערס בתוכם( ,אױפֿן
צוריקקער פֿונעם פּאָלוס )װאָס אַמונדסען האָט דערגרײכט מיט אַ חודש פֿרי ִער( .אין פֿאַרגלײַך איז אַמונדסענס נסיעה װי אַ שפּאַציר אין פּאַרק.
לײַענט  The South Poleפֿון .1913 ,Roald Amundsen
 79שטײט עס אינעם ענגליש׃ " – "discomfortכּמעט קאָמיש ,ניצן אַזאַ מילד װאָרט ,אַבי אַ נעגאַטיװ ,אָבער "אַ קלײניקײט" ,פֿאַר די אַלע שװעריקײטן,
פּײַניקונגען ,יסורים ,װאָס די דרײַ זײַנען דורכגעגאַנגען.
 80נאָך אַ שטיקל טראַגישע איראָניע .אין פֿאַרגלײַך מיט אַמונדסען )װאָס ער האָט טאַקע אַ סך אָנגענומען פֿון דער טעכניק פֿון די אינויִטן( זײַנען זײ גאָר
װײַט פֿון שלמות ,אי מיט קלײדער ,אי מיט געצײַג ,אי מיט פֿאָרמיטלען ,אי מיט עסן.

