
  די ס�גע

ון  

  די �רקטישע ים־ש�לבן
 

 צו  אױף צ
ון ּכדי�ס ער 
�רט,  רעדט זיך די ס�גע 
ון בעריש יצחקזוןד�
און זַײן , אים אַײנצונעמען אין נ�מען 
ון די בני־טערצעס, גע
ינען גרינל�נד

ּו ער , ד�ס איז געען אין אַײזל�נד. ב�געגעניש מיט די �רקטישע ים־ש�לבן
  .ר�בעעןעאױף צ, ער ער 
�רט �ּפ ק#ן גרינל�נדה�ט זיך געז�מט � ַײלע א#ד

געה�ל
ן � ח&רה ריזן �ס ז# �לע גל�צן אונטער� ַײלע  ט עראױ
ן עג ה�
  . צו זען צי ער ב�עגט זיך צי נ#ןּכדי ,אױף � גלעטשער

  ? געזעןה�סטו, !ד�רט! �ט, �ט,  �ט––

  . רנישט געזען�ה�ב ג'כ? �ס? ּו? �ס —

 מיט  �רבעט� שער שטיקלאיז ט�קע 'ס! מע ד�רף קוקן מיט אױגן —
 .�זעלכע מיט�רבעערס

, צוריק
�רנדיק צום שי
ל, געל�זט צו ז#ער מחלוקת אוןאיבערער ה�ט ז# 
ער ה�ט . ה�רט בַײם ברעג ים, איבערגענעכטיקט אין � שטעטל �ס ה#סט יק

ינט�עק 
ונעם, לעבן � סק�לע, גע
ונען �ן �רט אױף דער ּפל�זשעד�רט   , �
�נקוקן די כ�ליעס מיט עטלעכע טר�טעס , בעקעמער �רט זיך �עקצוזעצן

אין . כ�ּפן 
יש, א#נער נ�כן צ#טן, �ס ז# טונקען זיך אונטער, ַײעןגים־ּפ�ּפו
צעקל�ּפט , צעבר�כענע זַײלן שט#ן,  שט#ען הױכע1
�טמערערט ים ַײט � הונד

נ�ך די טעג מיט די ריזן און ". די סטעקס", ךון אױסגעשניצט דורכן אינדנבר�א
 זיצן א#נער �ל#ן שטילערה#ט  ד�ס,גוטגעען איצט אים ז#ער גלעטשער איז 

  .זיך צוהערן צום �סעררױש און ינט

איז ער �רױף צוריקצוג#ן , "דער
ר#טן איז צ# מ�ל ער זיצט אױף � שט#"
, צישן ים און דעם עג דורכן שטעטל ה�ט ער דערזען � סטעשקע. אין �כסניא

 דורך � בר#טן 2ר�סטשר � �ס 
ירט א
, ּכמעט � שלי�ך, � בר#טע
 קוק �. ביז צום צ#טן עק שטעטל, �עק 
ון די הַײזלעך,  שטחב��קסענעם


�ר �ס ניט? ט�ן?  

                                                 
1 " faðmr :"עגישער לענג־א#נס�זױ ל�נג י די 
�רשּפר#טונג 
ון די �
ענע "; �ן ערך זעקס 
יס אין דער לענג, �ן �לט־נ�ר


ון �ט דעם �רט שט�מט ד�ס ענגלישע �רט . �רעמס"fathom."  
2 " rôst :" עגישע  .ּכמעט � מַײל אין דער לענג, געניצט 
�רן מהלך צישן צ# רו־�ּפשטעלן, "�ּפרו"�רט 
�ר ד�ס �לט־נ�ר



אין דער ה#ך ביז איבער די , 
ירט דורך 
עלדער מיט גר�זןגע  ה�טדער עג
 און –ניט די קניען ,ה"ד,  די גר�זן– אינעם ינט כעט
�ה�בן ז# געש#ן . קניען

ש#נע קל#נע , שױן בַײ די ערשטע ּפ�ר טריט ה�ט ער דערזען � ּפ�ר ים־ש�לבן
צוליב ז#ער " סעִיקר"מע רו
ט ז# אין אַײזל�נד  .3
�רערס־שב
�רערס, 
#גל

� ביסל ַײטער און נ�ך . שר# 
ון די צענדליק 
#גלעשױן � ג. ותבענומענע קול
 טר�ט . ש�רצע מיצלעךז#ערעמיט " עדיקעאִיקר " בליץ־ַײסע� ּפ�ר צענדליק

 זַײנען ז# אױף אים אױבן.  � בהלה,בַײ טר�ט �לץ מער און �לץ שרַײיקער
 ה�בן אונטן; � �לקן 
ון עטלעכע הונדערטער 
#גל איבער זַײן ק�ּפ, �נגע
לױגן

  . די ש�טנס אױף די 
�כנדיקע גר�זןגעצ�נקט

 ז# ז�לן אים ניט  געה�ט מוראר ה�טע,  צו זַײן ק�ּפ זַײנען ז# גע
לױגןנ�ענט
ען די ש�טנס בױגןה�ט ער זיך אונטערגע
ון מ�ל צו מ�ל , של�גן אױף �ן אמת 

  .צעאַײלן זיך 
ון נ�ענט 
�רבַײ

 ז#זַײנען נ�ענט . ש#ןה#זעריק �בער ,  
ון אומעטוםאיז געקומעןד�ס געשר# 
�טש כ, �עק איז זַײן מורא,  ה�בן ז# אים ניט געשל�גןשל�גן�בער , גע
לױגן

 זַײנען  � ה�לבע שעה �ן אױ
הער. ק�ּפדעם �
ט �ר�ּפגעבױגןנ�ך �לץ   ה�טער
קומען נ�ך ,  �ז � הונדערט 
לִיען צוריק אױף די נעסטן–�נגע
�לן אים ז# אױף 

  . קורטשיקלעךז#ערע �רענען ער ז�ל ניט שטערן  אים צו� הונדערט

די ל�זט איבערגע,  בַײם צ#טן עק שטעטלעןאיז ער �נגעקומסוף־ּכל־סוף 
 צו דער �רַײן אין �כסניא, דורכן שטעטל געןנאון צוריקגעג�, שרַײענדיקע 
#גל

 אין – ּפונקט דעמ�לט  געען געה�טגוט �ס ער איז ד�רט.  עטשערע
וןצַײט 

גע�קסענע  מיט די אױ
לִיען �ּפדי �לע ים־ש�לבן עלןצ# דרַײ �ך �רום 

�לט ער ניט איבערגעלעבט דעם , וחים אױף דרום אינעם �נט�רקטיקא
ר
 ".�נ
�ל"


ונעם ים־ש�לבן־שטעטל�עקגע
�רן�ז ער איז , אױב ד�ס איז #ניק  ,
 א#דער ער קומט �ן אין רדער לעצטע, ה�ט ער דערזען נ�ך א#ן ּונדער

 ים אױף לינקס און � הױכער  דעםרט צישןגרינל�נד׃ דער עג ה�ט גע
י
איבערן ק�נט 
ון דער סק�לע 
�לט �ר�ּפ � גרױסער . סק�לע אױף רעכטס

, ניט געקומען צו ּפליושקען אױף דער ערד�בער איז ד�ס �סער . �סער
�ל
בלַײבט דער ּפל#ן אונטן . איז צוריקגעבל�זן גע�רן אין � �לקן טומ�ןעס נ�ר 

ב�רעדיקע , געלע, געשלי
ענע, � עלט מיט מ�כיקע קישנס ל�ע, טרוקן
  .� מ�דנע ל�נד איז ד�ס. קישנס

                                                 
, ק#ן דעם �רקטיק, 
ליט ער ַײט אױף צ
ון, ט�קע דעליק�טער 
ױגל בלַײבט בַײ זומער � ג�נץ י�ר,  �ט דער קל#נער 3

, ק#ן דעם �נט�רקטיק, און נ�ך � ּפ�ר חדשים 
ליט ער ַײט אױף דרום, מערה�דעעט אױס ד�רט די ּפױקעלעך אין צ
ונדיקן זו
  . מַײלן � י�ר20,000
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