די סגע
ון

די רקטישע ים־ש לבן
ד רעדט זיך די סגע ון בעריש יצחקזון ,ס ער רט אױף צ ון ּכדי צו
גע ינען גרינלנד ,אים אײַנצונעמען אין נמען ון די בני־טערצעס ,און זײַן
בגעגעניש מיט די רקטישע ים־ש לבן .דס איז גע ען אין אײַזלנדּ ,ו ער
הט זיך געזמט  ײַלע א#דער ער רט ּפ ק#ן גרינלנד ,אױף צערבע ען.
אױ ן עג הט ער  ײַלע אונטערגעהל ן  ח&רה ריזן ס ז #לע גלצן
אױף  גלעטשערּ,כדי צו זען צי ער ב עגט זיך צי נ#ן.
–– ט ,ט ,ט! דרט! ,הסטו געזען?
— ס? ּו? ס? כ'הב גרנישט געזען.
— מע דרף קוקן מיט אױגן! ס'איז טקע  ש ער שטיקל רבעט מיט
זעלכע מיטרבעערס.
ער הט ז #איבערגעלזט צו ז#ער מחלוקת און ,צוריק רנדיק צום שי ל,
איבערגענעכטיקט אין  שטעטל ס ה#סט יק ,הרט בײַם ברעג ים .ער הט
דרט גע ונען ן רט אױף דער ּפלזשע ,לעבן  סקלע  ,עק ונעם ינט ,
בעק עמער רט זיך  עקצוזעצן ,נקוקן די כ ליעס מיט עטלעכע טרט עס
ים־ּפּפוגײַען ,ס ז #טונקען זיך אונטער ,א#נער נכן צ #טן ,כּפן יש .אין
ים ײַט  הונדערט טמער 1שט#ען הױכע ,צעברכענע זײַלן שט#ן ,צעקלּפט
און אױסגעשניצט דורכן אינדנברך" ,די סטעקס" .נך די טעג מיט די ריזן און
ז#ער גלעטשער איז אים איצט גע ען גוט ,דס זיצן א#נער ל#ן שטילערה#ט
זיך צוהערן צום סעררױש און ינט.
" ער זיצט אױף  שט#ן איז צ  #מל דער ר#ט" ,איז ער רױף צוריקצוג#ן
אין כסניא .צ ישן ים און דעם עג דורכן שטעטל הט ער דערזען  סטעשקע,
 בר#טעּ ,כמעט  שליך ,ס ירט א שר  רסט 2דורך  בר#טן
ב קסענעם שטח  ,עק ון די הײַזלעך ,ביז צום צ #טן עק שטעטל  .קוק
טן? ר ס ניט?

 :"faðmr" 1ן לט־נר עגישער לענג־א#נס ,ן ערך זעקס יס אין דער לענג; "זױ לנג י די רשּפר#טונג ון די  ענע
רעמס .ון ט דעם רט שטמט דס ענגלישע רט "."fathom
 :"rôst" 2דס לט־נר עגישע רט ר "ּפרו" ,געניצט רן מהלך צ ישן צ  #רו־ּפשטעלןּ ,כמעט  מײַל אין דער לענג.

דער עג הט גע ירט דורך עלדער מיט גרזן ,אין דער ה#ך ביז איבער די
קניען .ש#ן הבן ז #גע כעט אינעם ינט – די גרזן ,ד"ה,ניט די קניען – און
שױן בײַ די ערשטע ּפר טריט הט ער דערזען  ּפר ים־ש לבן ,ש#נע קל#נע
#גל ,רערס־שב רערס .3מע רו ט ז #אין אײַזלנד "קריִעס" צוליב ז#ער
בענומענע קולות .שױן  געשר #ון די צענדליק #גל  .ביסל ײַטער און נך
 ּפר צענדליק בליץ־ ײַסע "קראיִעדיקע" מיט ז#ערע ש רצע מיצלעך .טרט
בײַ טרט לץ מער און לץ שרײַיקער  ,בהלה .אױבן זײַנען ז #אױף אים
נגע לױגן  ,לקן ון עטלעכע הונדערטער #גל איבער זײַן קּפ; אונטן הבן
געצנקט די שטנס אױף די כנדיקע גרזן.
נענט זײַנען ז #גע לױגן צו זײַן קּפ ,ער הט מורא געהט ז #זלן אים ניט
שלגן אױף ן אמת ,ון מל צו מל הט ער זיך אונטערגעבױגן ען די שטנס
צעאײַלן זיך ון נענט רבײַ.
דס געשר #איז געקומען ון אומעטום ,ה#זעריק בער ש#ן .נענט זײַנען ז#
גע לױגן ,בער שלגן הבן ז #אים ניט געשלגן ,איז זײַן מורא  עק ,כטש
ער הט נך לץ  ט רּפגעבױגן דעם קּפ  .הלבע שעה ן אױ הער זײַנען
ז #אױף אים נגע לן – ז  הונדערט ליִען צוריק אױף די נעסטן ,קומען נך
 הונדערט אים צו רענען ער זל ניט שטערן ז#ערע קורטשיקלעך.
סוף־ּכל־סוף איז ער נגעקומען בײַם צ #טן עק שטעטל ,איבערגעלזט די
שרײַענדיקע #גל ,און צוריקגעגנגען דורכן שטעטל ,רײַן אין כסניא צו דער
צײַט ון עטשערע .גוט ס ער איז דרט געהט גע ען ּפונקט דעמלט – אין
צ  #דרײַ ך רום עלן די לע ים־ש לבן ּפ ליִען מיט די אױ גע קסענע
א רוחים אױף דרום אינעם נטרקטיק ,לט ער ניט איבערגעלעבט דעם
"נ ל".
אױב דס איז #ניק ,ז ער איז  עקגע רן ונעם ים־ש לבן־שטעטל,
הט ער דערזען נך א#ן ּונדער ,דער לעצטער א#דער ער קומט ן אין
גרינלנד׃ דער עג הט גע ירט צ ישן דעם ים אױף לינקס און  הױכער
סקלע אױף רעכטס .איבערן קנט ון דער סקלע לט רּפ  גרױסער
סער ל .דס סער איז בער ניט געקומען צו ּפליושקען אױף דער ערד,
נר עס איז צוריקגעבלזן גע רן אין  לקן טומן .דער ּפל#ן אונטן בלײַבט
טרוקן  ,עלט מיט מכיקע קישנס ל ע ,געשלי ענע ,געלע ,בר עדיקע
קישנס  .מדנע לנד איז דס.
 3ט דער קל#נער ,טקע דעליקטער ױגל בלײַבט בײַ זומער  גנץ יר ,ליט ער ײַט אױף צ ון ,ק#ן דעם רקטיק,
הדע עט אױס דרט די ּפױקעלעך אין צ ונדיקן זומער ,און נך  ּפר חדשים ליט ער ײַט אױף דרום ,ק#ן דעם נטרקטיק,
 20,000מײַלן  יר.
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