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  "?איז ט�קע � גוטע אידעע'ס? ז�לסטו ��ילו מ�כן �ז� נסיעה"

�רעג ניט"".  

אױף צ�ון אין $ַײט  � ק�נו־רַײזע אױף צ$% $�כן  גע$ען איז" נסיעה�ז�"
ק ּפונקט אין מיטן טון ג�רנישט �נשטרענגענדי. אין עטלעכע $�ך �רום, ק�נ�דע

און ה�ט � �ונעם רוקנב%ן  געּפרּו$ט �נטלױ�ן 5ל-4ה�ט � דיסק $�ס ה%סט ל
ביז צ$% $ּונדערלעכע , יסורים. @1ביס גענומען �ון מַײן הי�ט־נער$

אַײנשּפריצונגען �ון דעמער�ל און � נסימדיקע אינ�וזיע �ון ק�רטיז�ן ה�בן 
עג�נגען אױף די סעסיעס �ון ה�רכיק בין איך ג. געענדיקט די מלחמה

די ג�נצע צַײט ּפרּו$נדיק ניט צו , גוף־טער�ּפיע און געמ�כט די �לע געניטונגען
ן $�ס $עט  ה�ב � צַײטב�מבע אינעם רוקטר�כטן $עגן שט�רביק%ט און צי איך

ן איך ל־זמּכ, דער ד�קטער ה�ט געה�לטן �ז נ%ן. אױ�רַײסן אין מיטן � ּפ�רט�זש
  .ה�ט גע$�רנטערה%ט מסּכים גע$ען, דער �נ�ירער,  און �לעקס;היט זיך �ּפ

$ּונדערלעכע , אױף נסיעות מיט איםצ$% מ�ל איך בין שױן געה�ט גע$ען 
אױף מער5 �ון , באין נונ�$ּוט,  �רַײןאנסיעות $ַײט אין די $יסטע לענדער

, ּפיזעם־�קסן, רעני�ערן, $עלף, ��ט� ש%נע שט�רקע ל�נדש. גהודס�ן־בוכטע
טַײך־�ר�ּפ דורך � ל�נגן ) ניט־$ילנדיק(נדיק ��ילו � רױבט�קס ש$ימע, �%גל

 און זַײנען ��רג%ט די זון �בער קױם, אין מיטן זומער. מהלך שטר�מש$עלן
ן �רום זשומזשען און זױג, ן ק�מ�רןנעמילי�, נ%ן, שטענדיק ד� געצ%לטע טױזנט

). מיר ה�בן ק%ן מ�ל ניט געד�ר�ט איבערלעבן דעם קורצן ש$�רץ־�ליגן־סעז�ן(
 נסיעה $ַײל זי איז גע$ען די  ד�זיקעראיך ה�ב סּפעציעל �רױסגעקוקט אױף דער

%ן ניט ק, איז;  סעּפטעמבער�נה%ב�ון סוף אױגוסט ביז , לעצטע אינעם י�ר
און אמתע טונקעלע )  $י די זומערדיקע $�לקנסטשג�רני, $%ניקסטנס(אינסעקטן 

איז אין ג�נצן רודערן 'ס, צוריק גערעדט. נעכט מיט שטערן און א�שר צ�ון־ליכט
שטענדיק ,  ניט ק%ן טַײכשטר�ם צו ט�ן ּכמעט די ג�נצע �רבעט–אױף �זערעס 

, ורצעמערסטנס ק, ּפ�רט�זשן" עכעעטל" מיט –דער $ינט אין ּפנים �רַײן 
  .בלי־נדר

                                                 
 The Barrens or Barren Lands  א
  Nunavut  ב
  Hudson Bay  ג
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די טעג  �ער�ּפל�נען זַײנען –  איז $ַײט ניט ק%ן ��רגעניגןהַײנטד�ס ��רן 
 אױף �ן ענגן בענקל עדמ�נט�ן ק%ן ב�סט�ן $י אױט�בוסן׃ לעךמער ּפַײנגע$�רן 

  אוןאױף זַײן ערשטן �לי$�ס איז  ּפ�רשױןגר�בן ש$יצנדיקן , לעבן � גרױסן
גע$�רן אינעם ה�טעל �יר איך   ביןאון אױ�גע$עקט; ורא ��רן �לִיען$�ס ה�ט מ

$�ס ז% ה%בן , � ז%גער אין דער �רי �ון צ$% נ�ר�נים אינעם נעענטסטן צימער
איך . �ן מיט גרױסן טומל ּפ�קן און אױסּפ�קן ז%ער געצַײג אױף � געיעג־רַײזע

זי איז געה�ט גע$ען אױף . $�רטן אױך, רט אינעם �ער�ּפ�דזשין גע�ונעןה�ב 
.  �רַײנגערעכנטמיט מירדי צ$% , צען מ�ל �רִיער,  �כט�ןנסיעות מיט �לעקס 

אױך � נ�כ�מ�ליקער קליענט �בער מיר ה�בן זיך , �ון אױסטר�ליע, �נדרואון 
 $י אונדז ערסרודער די צו גע�ינעןגרינג גע$ען איז 'ס(. געגנט��רִיער ניט ב

משמעות זַײנען די �נדערע �יר .) �לִיעןצו�ּפלַײט $�רטנדיק  די היגע צ$ישן
ּפלוצעם ה�ט ד�ס אױסגעזען $י  – ��רט סמיטקליענטן שױן �רִיער גע�לױגן ק%ן 

מע דערקלערט  (ק�ליע גע$�רן עּפעס איז$ַײל אונדזער �ער�ּפל�ן , � קלוגע ז�ך
און ק%נער ה�ט ניט גע$ּוסט צי מיר $עלן ) �$דאי, ק%ן ּפרטים ק%ן מ�ל ניט

� קרו5 �ון " (�רקטישע צַײט. "�נקומען אין ��רט סמיט ��ילו דעם ט�ג
 די ג�נצע געמ�כט$�לט בטל '�בער ס, איז ט�קע אומ��רמעל") יִידישער צַײט"

ן איבעריקן �ער�ּפל�ן און מיר צום גליק ה�בן ז% ערגעץ $ּו גע�ונען �. מעׂשה
  .זַײנען �$עק ��רשּפעטיקט נ�ר אױף �יר שעה

ק�נו־רודערס אױסגעט%לט און דער ג�נצער ��רמ�ג , אױף מ�רגן
 זַײנען מיר �ּפגע�לױגן אין צ$% ,דדולוט־זעקאַײנגעּפ�קט אין 

ון־מזרח ביז דער  אױף � דרַײ־שעהיקן �לי אױף צ�ה$ילדעניש־�ער�ּפל�נען
אױ�ן רוקקער �ון דער �רִיערדיקער  (�זערע $ּו מע ה�ט געה�ט �$עקגעל%גט

, ד�ס ג�נצע �רומזיצן. %ב �ון אונדזער נסיעהבַײם �נה די ק�נוען )נסיעה
ה�ט מיך געמ�כט �לץ מער , �רַײנגעשט�ּפט אין גרױסע און קל%נע �ער�ּפל�נען

איז ניט �זױ גוט . �בער הל$�י $ַײטער ניט ערגער,  דעם רוקן��רדאגהט $עגן
ניט שט�רק , נידעריקע $�לקנס און $י � מ�ל � רעגנדל.  $עטערגע$ען דער

מיר ה�בן געל�נדט אױף . ּכמעט נ�ר, גענוג �ּפצושטעלן די �ער�ּפל�נען
  .מ�ליקן רעגנדל צו�אין ,  בַײם ר�נד �ון די $יסטע לענדער,ו־�זערע.ש

$עגן ,  אױף די געצעלטןל�גט׃ $י מע ש רע�ער�טדעם�לעקס ה�ט געה�לטן 
און �זױ , זיך ל�גערן, רודערן, דעם ט�ג ��ר ט�ג צַײטּפל�ן ��רן עסן, זיכערק%ט

                                                 
  .גע$%נטלעך אױף ק�נו־רַײזעס, �ון געדיכטער ק�נ$ע געמ�כט, � מין רוקז�ק: Duluth pack ד
  bush-plane ה
 .ט�ר מען ניט ע�ענטלעך געבן די אמתע נעמען �ון די ערטער,  �ז מע ה�לט מיט עלנטק%ט בַײ �זעלכע נסיעותו
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נ�ר אױב ער איז " דיריגירנדיק"מע קען אים ה�לטן ��ר � ביסל . און �זױ
  .�ז זַײן שט%גער טױג ג�נץ גוט, מוז מען ז�גן, בט5ה,  שט%גערשטרענג אין זַײן

  "?קען איך העל�ן מיט דעם"איך׃ 

� ּפױזע אױף צ$% ." (איר $עט ד�ס שלעכט ט�ן, � ד�נק, נ%ן"�לעקס׃ 
  ."נ�ר ניט לױט מַײן או�ן, ניט שלעכט, נו) "און דערנ�ך � שמ%כעלע, ט�קטן

בַײם רעדן �ון ב�שיצן די , �ז �לעקס, יך צעשמ%כלטדזשין און איך ה�בן ז
  .צעטר�טן ��רטר�גן � שטיק שרעטל־בערעזעה�ט , נ�טור

�בער מיר זַײנען געג�נגען צו זען � דערבַײִיקע , ניט ק%ן ��רן דעם ט�ג
סן �קם־שּפורן �ון ּפיזע. � סך $�ל�שּפורן �בער ניט ק%ן $עלף. $�לף־ק�נורע

אױך �בער די א%נציקע $ילדע חיות זַײנען גע$ען די עטלעכע גרױע־סױקעס $�ס 
  .ק$יטשען אױף � קול לעבן די געצעלטן

  ה�בן זיךשטיקלעך זון, גע$�רן אױף מ�רגן איז דער $עטער � ביסל בעסער
ך  �לץ איז נ�און, עך רעגנדלע�בער נ�ך �לץ צומ�ליק, זן דורך די $�לקנסיב�$

 זַײנען מיר געג�נגען נ�ך � מ�ל אױף � שּפ�ציר בעת ד�ס ,גע$ען דורכגע$%קט
און אױך ל�ּפעדרוקן , מיסטנ�ך $�ל�שּפורן און . געצַײג ז�ל זיך אױסטריקענען

 ,"אױסשּפיר־שט%גער"איז �לעקס �ריבער אין , ג�ר נַײע. �ון $על�עלעך
נ�ר , איך אױך. גן און זיך ב�$עגן ז�רגע$דיק מיר ז�לן �לע ש$ַײגע��דערט

סן שױן �ון אונדזער  זַײנען קליגער �ון אונדז און $%�ז די חיות, ּתמיד ה�לט איך
$�ס מיר ה�בן , נ�ך � �ערציק מינוט נ�כג%ן די שּפורן". �ּפטש�טע$ען"

ּפגעזוכט $ידער �, ��רלױרן �ון אױג אױף די שט%נער און אין די זומּפיקע ערטער
זַײנען מיר ּפ�מעלעך געג�נגען ב�רג־�רױף אױף � קל%נעם קױּפ , אין די ז�מדיקע

צ$% . $�ס $�לגערט זיך אױבן,  משּפחה $עלףמיט דעראון ��רחידושט זיך 
 �לע  זַײנען$�ס, סענע און א%ן גרױ $על�לש$�רצע און דרַײ גרױע דער$�ק

אין צ$% גרוּפעס אין �נטקעגנדיקע , $ען ז% ה�בן אונדז דערזעןּתיּכף �נטל��ן 
$ַײט � הונדערט י�רדן ה�בן ז% זיך �ּפגעשטעלט און געה�לטן �ן . ריכטונגען

יז גע$ען א'כ�טש ס, רע$ענדיק א%ן גרוּפע צו דער צ$%טער, אױג אױף אונדז
��ר גוטע עק �$ צו $ַײט ז% זַײנען גע$ען. $ינטש$ער צו הערן אינעם 

  .נ�ר די �לע �ּפ�ר�טן ה�לטן אין א%ן �ר�ּפכ�ּפן, ��ט�גר��יעס

,  ה�ט גרינגער געמ�כט אױסה�לטן דעם $עטער"געיעג"ד�ס גער�טענע 
 $י ."כ�טע־�יבער" רעגן און דערצו � מ�ל ��בער דעם �$נט איז געקומען נ�ך 

�לע רעדן $עגן דעם $עטער ", )געז�לט ז�גן, דער� (געז�גט מ�רק ט$ען ה�ט
�רומרעדן $�ס עס טוט זיך מיטן ." און הל$�י $�לטן ז% שױן אױ�הערן

ב�ר�מעטער �דער צי דער $ינט רוקט זיך איבער און $�ס ד�ס �לץ ז�ל �נז�גן 
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, $נה ד�ס ג�נצע �רומרעדן איז צוגעקומען נ�ענט צו � רעליגיעזער ּכ–
 און ס ��ר דעם אומקערע$דיק ש$�ךאומ��רמַײדלעך �ז מע שט%ט

מילא $�ס דער ב�ר�מעטער טױג ניט �זױ $ַײט אױף . סאומ��רױסז%ע$דיק
עס איז $�ס עס איז און "נ�ר ,  רעגן�מיר איז �$דאי בעסער די זון א%דער . צ�ון

 �ט די שטעלונג מַײנע .ױף דעם עתיד $�רטן אּפשוטז�ל מען " ,$�ס עס $עט זַײן
  . איך ה�ב ט�קע �ַײנט �רומג%ן אין � רעגן$ַײל,  � חידוש גע$עןאיז מיר �ל%ן

נ�כן . ם זעלביקן $עטערדער עתיד איז �נגעקומען אין דער �רי מיט דע
 און ,־�יבער ה�ט ��רכ�ּפט �לעקס �ל%ן �ז דער כ�טע געד�כט זיךה�ט �נבַײסן

, �ז לסוף $עלן מיר זיך ל�זן $ַײטער ��רן, ער ה�ט ב�של�סן בַײ זיך
די רעגן־דעקונגען �ון די געצעלטן זַײנען . $%ניקסטנס אױף עטלעכע שעה רודערן

, גוט בַײ מיר.  שױן גענוג– "ּפ�קט ז% אַײן �זױ"�בער מילא׃ , נ�ך גע$ען נ�ס
ר ערשטער ּפ�רט�זש $עט �ּפגעל%גט $ערן �ז דע, דער עיקר $ַײל ד�ס מ%נט

%בן אױ�ה דעם ��ילו מיט, ביז איצט איז בַײ מיר נ�ך גוט מיטן רוקן. אױף � ט�ג
נ�ר די , $"א�ז, אױ�שטעלן די ק�נוען, און טר�גן בַײם אױסל�דן די �ער�ּפל�נען

  .ּפ�רט�זשן $עלן זַײן דער אמתער אױסּפרּו$

. דזשין און איך אין � צ$%טן, נדרו זַײנען גע$ען אין א%ן ק�נו�לעקס און �
 ,$�ס זַײנען געקומען בַײנ�נד, רדי �נדערע �יר זַײנען גע$ען צ$% ּפ�ר�עלקע

 ערשט דעם ��רן מיט ק�נו־ביל מיט דזש��ן ב�קענט בןעלסט�ן מיט דזשעקי ה�
, קעדיקער $ינט �ון הינטן אױף רעכטסאין מיטן �זערע איז גע$ען � ּפ�סט. י�ר

�בער מיט מי ה�בן , @$2�ס ה�ט אונדז גע�ערלעך געּפרּו$ט �ן אומדרַײ ט�ן
 �בער זיך גוט @3בל�זערעלסט�ן איז גע$ען עּפעס � . מיר זיך געקענט בריהן

ן זַײנען ניט �ז ביל מיט דזש��, יכערט זיךאון ט�קע ��רזאױ�גע�ירט 
  . אױף הינטןּפגעשט�נען ב�זונדער�

 די. �בער ניט ק%ן רעגן, כמ�רנעאיז גע$ען נ�ך �לץ ��ר$�לקנט און 'ס
ב�דעקט מיט ש$�רצע און , גזימסןברעגן זַײנען גע$ען ש%נע שט%נערנע �זערע־

צ$ישן די צעשּפרענקלטע געזעמלעך �ּפגעריסענע ש$�רצע . גרױע לישַײען
 נען גע$ען ש%נע ק�ברעצן מערביקע $ַײס־געלע רעני�ער־מ�ךטענענב%מער זַײ

 רױטע שטחים און אױך ט%למ�ליקע ) � מין לישַײאין דער אמתן$�ס איז (
נ�ר , נידעריקע און קל%נע, און ש$�רצע י�גדעס, בער־י�גדעס און ברוסניצעס

ינמדיקע י�זדע אױ�ן מ�טיקעס ק�נ�דע־גענדז ה�בן געכ�ּפט � שִיער ניט בח. זיסע
  ד� א�שר איז– ױגן איבערן ל�גערלזַײנען גע� � ּפ�ר גרױע סױקעס .צ�ון־$ינט

 אינעםאױסרו�נדיק חסר־דעהדיק , טונקערס ש$�רץ־ה�לדז־ און–$�ס צו עסן 
ה�בן מיר זיך גערירט לסוף , ה�בן צוגעגעבן � גוטן סוף צו � גוטן ט�ג, ��רנ�כט

  . איצט אין בעט �רַײןאון, �רט�ון 
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 איז געקומען דער ערשטן –דינסטיק , י�, �?  $�ס איז ד�ס–אױף מ�רגן 
ערנסטן ּפרּו$ �ונעם רוקן׃ נ�ך � צען מינוט רודערן זַײנען מיר �נגעקומען בַײ � 

, איך ה�ב אױ�געט�ן מַײנס. � צ$%־דריטל מַײל אין דער לענג, ש$ערן ּפ�רט�זש
איך .  ניט ק%ן �רױ�$�ר�ן דעם ק�נו אױף די ּפל%צעס–ז%ער �ּפגעהיט , ז%ער

$ַײל , ניט �זױ סּכנהדיקנ�ר , ש$ערע, ה�ב אױך איבערגעטר�גן � ּפ�ר ק�סטנס
ק%ן , ביז איצט ניט ק%ן צרות. די ּפ�ק־רעם ה�לט דעם רוקן $י � קל�מער

, גרינג גערודערט דורך �ן ענגער ב�נד טַײךמיר בן ה�  �ון ד�רטן.ּפטוִי, עין־הרע
דער $עטער ה�ט זיך אין .  אױף ב%דע זַײטן נ�ענטש$�רצע שט%נערנע גזימסן

  ענגערערגג�נצן אױסגעלַײטערט און דער טַײך ה�ט זיך צעשּפר%ט אין � ל�נ
  .�זערע

  

ז�מדיקער מיר ה�בן זיך געל�גערט אױף � קל%נעם אױ�ה%ב איבער � 
און �$דאי איז �נגעקומען � ,  די נ�סע קל%דערמע ה�ט אױסגעשּפר%ט. ּפל�זשע

געמ�כט � , �כדעם �ז מיר ה�בן אױ�געשל�גן די געצעלטןנ. רעגנדל) קורץ(
 דער רשימה �ון צונ�ך � צוג�ב " –בין איך �רַײן אין טַײך זיך צו $�שן , "ה%ם"

 רױט־�ר�נזשענע �ל�מען ,� ּפר�כטיקער זונ��רג�נג. ז"ב�דן צו געדענקען
 און די טונקערס ה�ט נ�ך � מ�ל גערו�ן ,�ּפגעשּפיגלט אין דער �זערע

  .דעם ג�נצן �$נטמשוגעונערה%ט 

 געקלונגען $י � –אין דער נ�כט זַײנען געקומען ט%למ�ליקע רעגנדלעך 
 � ט�ג – ��ר דער �רבעט  בַײ צַײטנסבער קל�ר�.  געצעלטןמבול אינע$%ניק אי
 אױף  ג%ןגרינגער�בער ש$ערע׃ , ניט ל�נגע, מיט �יר ּפ�רט�זשן

                                                 
  .מ�טר�ס) אין די שּפעטערדיקע י�רן(און , ב�רג־שטַײגער, � בריטישערמחבר, H. W. Tilman ה�ט ��ט געשריבן  �זױז
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 איבער�ריבער  אױך איז' סנ�ר, רעני�ער־סטעשקעס �דער גל�טן שט%ן
 $עלדל ��רקרימטע קל%נע  �דער דורך �, ערם �דער זומּפיקער ערדמי�עלדזן־י

 . צ$ַײגעלעךעיקנטרצױטיקע צו�וסנס מיט � ּפל�נטער אױסגעט, נב%מערטענע
  .$עבט �ן �מערקינער־�דלערט�זש ה�ט איבער אונדז �רױ�געשבַײם לעצטן ּפ�ר

� ּפ�ר  – נ�ך � היּפש שטיקל �רבעט, ק%ן עין־הרע, מיר איז גע$ען גוט
,  $ַײטער �זױ–�ן צרות , ן זעק און אױך ק�סטנס או)!ניט א%נער �ל%ן (ק�נוען

  !מיט מזל

לעבן � ,  �רט ��רן ל�גערז%ער � ש%נעם מיר ה�בן גע�ונען
 ןה�בן מיר אַײנגעג�נגען אױף �, אױסגעמ�טערטע.  שטר�מש$עלענדיקערבלעזל

  .נ�ר של��ן ה�בן מיר גוט געשל��ן, ��רן געצעלטמיט קנױלן   �ול�רט

 דער סוף �ון א%נער � –ג מיט זַײן א%געןער נ�רעשק%ט  � ט�קומט
ה�ב איך . טילנעש�ז בלױז א%ן ק�נו ּפ�סט , ּפ�רט�זש איז גע$ען �זױ ענג

אים �רױסצושטױסן , שט�רק געה�לטן דעם עק �ונעם שטריק �ון �לעקסעס ק�נו
�עסט דעם עק אין ה�נט$�ס איך ה�לט , גוט, נו. � ביסל �$עק אױף דער �זערע ,

צום !" ��ר געזונט ". עק אױ�ן ק�נוצ$%טןנ�ר ק%נער ה�ט ניט צוגעבונדן דעם 
ה�ט דזשין , גליק ה�ט זיך דער ק�נו �ּפגעשטעלט ניט $ַײט �ון ברעג

  .און �עסט ��רבונדן דעם שטריק, אים צוריקגעבר�כט, �רױסגעבר�דיעט

ה�ב איך , )ג% רעד מיטן ּפענכער( מיטן נ�כט �רױס �ון געצעלט אין
$י , בלױז זילבערן־$ַײס,  ניט ק%ן ��רבן–צ�ון־ליכט ב�מערקט א�שר 

  . א�שר.נ�ר ניט $י � $�לקן, ה�ט זיך ניט ק%ן סך גערירט'און ס, ל5נה־ליכט

� קיל , � ש%נער ט�ג רודערןדערנ�ך און ,  א%ן ּפ�רט�זשרנ�, אין דער �רי
איך מיט ביל , מיר זַײנען דורך א%ן שטר�מש$על. ױען הימלל$ינטל אונדערן ב

,  און � ּכ5ודן �חריות �– ח$י קערער, זַײנען גע$ען געג�נגען דער לעצטער ק�נו
  .איז אונדז גער�טן גע$�רן, גליק םצו ,$�ס

טעּפעכער $ַײסע טענענב%מער און ,  � ש%נער ל�גער־�רט � מ�לנ�ך
איך ה�ב ב�של�סן זיך . און די היגע טונקערס. רעני�ער־מ�ך אומעטום

�די . א�שר $עט זַײן צ�ון־ליכט, )צי ּפענכער צי ניט (צוכ�ּפן אין מינט נ�כטאױ
און  .איז $�ס צו זען' סב�נדערע ה�ט מיך געב�טן איך ז�ל ז% אױ�$עקן אױ

יך �רױס און דערזען � העל־$ַײסן בר%טן ּפ�ס  ה�לבע נ�כט בין א–ּכך־ה$ה 
ה�בן , איך ה�ב די �נדערע אױ�גע$עקט. ז%ער ש%ן. די עקן ��כן, איבערן הימל

��רגעטערן ד�ס צ�ון־ליכט, מיר געש��ן אױף דער רגע � נַײ רעליגיע.  

                                                 
  .ט�מער עּפעס געשעט מיט �ן �נדער �קנו, דער $�ס ��רט ד�ס לעצטע שי�ל: ”sweep“  ח
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ערטן נ�ך דעם ב�ש(� ש%נער ט�ג נ�ך אין דער �רי ה�ט זיך �נגעהױבן 
נ�ר � שט�רקער $ינט �ון ��רנט ה�ט , ניט ק%ן ּפ�רט�זשן). � קורצס, רעגענדל

און כ$�ליעס גענוג גרױס ה�בן געמ�כט דעם , געמ�כט ש$ער דעם רודערן
 �לע �ריבער איבער דער �זערע �ן  מיט דער צַײט זַײנען.רודערן אינטערעס�נט

 .צרות

,  איבער דער ּפל�זשע15'� , בר%טן הױכל�נדױף � דער ל�גער איז גע$ען א
בלױז ד� און , מיט נ�קעטע צ$ַײגן, �ּפגעריסענע, מיט ש$�רצע טענענב%מער

איך  (און מיט די גרעסערע $ַײסע טענענב%מער. ד�רט געזעמלעך גרינע נ�דלען
 ,רוקן גע$עןדי ערד �רום איז ג�נץ ט. )�לעקס ה�ט געז�גט �זױ און �זױ? $%ס

און ה�לב א%נס , קל�ר אױבן איז גע$ען'ס. קרוכלען רעני�ער־מ�ךב�דעקט מיט
  .אין דער �רי איז גע$ען נ�ך �ן אױסשטעלונג �ון צ�ון־ליכט

גרױ מיט ,  גע$�רן ביסל שמוציק איז דער $עטער �ם אױ�$עקן�בער בַײ
�לע מ�ל די (כן עסן �רישטיק ה�ט אױ�געהערט רעגענען נ�' נ�ר ס.רעגענדלעך

, צוקער, ינקעסשמיט ר�ז, זעלבע ז�ך׃ �זױ �יל ּפעקלעך ה�בערגריץ $י מע $יל
�רױס �ון דער קל%נער ,  ה�לב צען��רן מיר �ּפגעזַײנען ).און ד�ס גלַײכן

ּו $,  אַײ־�זערעט און � גרינג ��ר �ריבער אױף יענער זַײלעב�שיצטער בוכטע
בלױז � . �בער די לעצטע ּפ�רט�זש, טיקדיקע� $%, ה%בט זיך �ן � ש$ערע

און עטלעכע , $י ג%ן אױף ש$�מען, �בער � דריטל איז דורך � זומּפ, ה�לב מַײל
ד�ס איז די , ד�ס איז �לץ, כ�טש ד�ס ג%ן איז ש$ער.  דערצוטוץ ש$�רצע �ליגן

$ּו צו קערע$ען דעם , ּו צו שטעלן דעם �וס$, מע טר�כט בלױז דערױף, $עלט
  ."לעבן אין דער איצטיק%ט"ד�ס , םאיז גע$ען אַײנגענע'ס. ק�נו

�לעקס . א�שר � דרַײ �ונד, גרױס, ט� גרױלינג,  � �ישטביל ה�ט געכ�ּפ
  ! געשמ�ק–מישט אין דער זוּפ געה�ט עס �רַײנ

בַײם אױ�כ�ּפן איז דער . ין דער �רי ה�לב צ$% א,נ�ך � מ�ל צ�ון־ליכט
 מיטן רױש �ון דער שטר�מש$על ז%ער ש%ן, נץ ב�דעקט אין נעּפלטַײך גע$ען ג�

געטוליעט צו דער נעּפל ה�ט זיך –בל� , אױבן איז דער הימל קל�ר. אױף דרום
  . $�סערצום 

לטן עדי געצאױ�געשל�גן , מ"מיר ה�בן גערודערט נ�ר ביז א%נס � ז%גער נ
ד�ס . ב�רט ּפיזעם־�קסן, זוכן חיות,  אין $עג �רַײןגעל�זט זיך, כ�טש מיד, און

 ביז � $�ס שלענדערט זיך �רום,יאױף � הױכן עסקער, ג%ן איז גע$ען גרינג

                                                 
  .$�ס לעבט אין זיסן $�סער, � מין ל�קס, grayling  ט
גיט ; � ז�מד־ק�ם גע�ורעמט �ונעם �ּפז�ץ �ון � שטר�ם $�סער $�ס איז � מ�ל געל��ן אינע$%ניק דורך � גלעטשער: esker  י

  .https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Esker� קוק אױף 
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  $יגעזעןה�ב איך בעסער , הױכּפונקט מיט � בליק צוריק אױ�ן טַײך
איז � ' ס.יז ט�קע ד�ס־און־יענס אױף דער ערד$�ס־איז־ד�ס אױף דער ק�רטע א

  .� ּפל�נטער, �זערלעך, �זערעס, טַײכעלעך,  טַײכן–ל�נד �ול מיט $�סער 

  

$ַײט , אױף � ז�מד־שּפיץ $�ס שִיער ניט צעט%לט די �זערע אין צ$%ען
ן לינקן און נ�ך �יר אױ�, שט%ט � ּפיזעם־�קס, א�שר � מַײל �ונעם ל�גער

 –�בער נ%ן , די ד�זיקע �יר ה�בן �נעהױבן �ריבערש$ימען צום א%נציקן. ברעג
דער איבעריקער ה�ט , דרַײ זַײנען סוף־ּכל־סוף �ריבער. צוריקגעש$ּומען

  . א�שר $עלן מיר זיך נ�ך � מ�ל טרע�ן.�$עקגע$�לגערט �$עק �ונעם טַײך

 ב�לד $י מיר זַײנען �רױס – � סך �רבעט �רבעטער־ט�ג איז געקומען מיט
ה�בן מיר ג�ה�ט � שט�רקן $ינט מיט , �ונעם �ּפד�ך אינעם קל%נעם בוכטעלע

ה�ט געדױערט לענגער $י � 'ס. כ$�ליעס � צ$% מיט � ה�לב �וס אין דער ה%ך
  $י �–ה�לבע שעה זיך �ריבערשלעּפן איבערן מַײל ביזן צ$%טן ברעג 

דער ברעג ה�ט געגעבן �ּפד�ך �ונעם $ינט �בער צ$ישן די . ב�רג־און־ט�ל־ב�ן
  . כ$�ליעס$ינט און  ב�$יזן נ�ך � מ�לה�בן זיךשּפיצן בַײם ��ענע בוכטעס 

דורך ז%ער �  ,ענגער �זערע, סוף־ּכל־סוף זַײנען מיר �רַײן אין � ל�נגער
מע ה�ט קױם , ק �זערע איז גע$ען ז%ער ּפל�טשיקמ�דנעם �רַײנג�נג׃ דער ע

טיף און בל� דורכן ּפל�טשיקן געלן ז�מד , �חוץ �ן ענגן ק�נ�ל, געקענט רודערן
  איז ד�סמסּתמא. ר דרַײסיק �וס אין דער לענגא�ש, זַײטןאױף ב%דע 

�ון  הױכן $�סערדורכן�ון ד�ס נַײ יעדן �רילינג גע$�רן דורכגעשניט  
   .־שמעלצןשנ%
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דער לעצטער ל�גער׃ ד� ה�בן מיר געד�ר�ט $�רטן � ט�ג צ$%־דרַײ אױף 
ד�ס , אױסב�דןזיך ה�ב איך ד�ס $�רטן �נגעהױבן מיטן . די �ער�ּפל�נען

. דזש��ן�בער איך מ%ן �ז , מיר איז גוט גע$ען. יאערשטע מ�ל אין � ּפ�ר טעג
�געג�נגען לענג־אױס דער ��רבַײגעשר�קן גע$�רן $ען זי איז איז � ביסל אױ

  .ּפל�זשע

נ�ך �לץ ניט  (צ�ון־ליכטה�לב צ$% אין דער �רי איז נ�ך � מ�ל גע$ען  
און מ�רס איז �זױ העל גע$ען �ז מע קען זען זַײן �ּפשּפיגלונג אין דער , ")י�, �"

  .�זערע

, %נער ט�ג � ש– זוכן חיות ,ר �רי אין $עג �רַײןאין דער �רי זַײנען מי
�ן אמתער מיט � , � ריטשקעאיבער , נ�ך � שעה ג%ן. ד� זעכציק גר�, זוניק

ע די זאון ּפ�, ניט די גע$%נטלעכע דורכגע$%קטע ערד, שט%נערנעם געלעגער
�שר � $ַײט א,  ה�בן מיר דערזען נ�ך � שעה ג%ן–עסקערס $ען מיר קענען 

$י נמרוד זַײנען מיר נעענטער . לעבן � סט�$,  א%נציקן ּפיזעם־�קס�ן, מַײל
און דערנ�ך מיט דער טל� ב�ט�ּפט ער די ז�מדיקע ערד . שטיל, שטיל, געקר�כן

נ�ך זַײן ב�ד ה�ט ער זיך . ה�ט ער זיך געק�טשעט אינעם לױזן ז�מד
  .ט כ�ּפן � דרימל�$עקגעל%ג

ה�ט ,  י�רד50ר ה�בן �ּפגעטש�ט�$עט דעם גרױסן ברױנעם קױּפ ביז � מי
מיר ה�בן זיך . )נעם איך �ן (די אױערן �נגעשטעלט, ער דעם ק�ּפ אױ�געהױבן

ביז ער ל%גט זיך �$עק נ�ך � , געמ�כט $י ��רגלי$ערט אױף � מינוט דרַײ־�יר
לף י�רד �ון אים און גענומען �ר�ּפכ�ּפן זַײנען מיר געקומען � צען־צ$ע. מ�ל

איז ער . ױ�גע$עקטאם בילדער ביז ד�ס געּפילדער �ון די �לע �ּפ�ר�טן ה�ט אי
ערשט , נ�ר געשט�נען ��ר זַײן ּפ�רטרעט, �רױ�געשט�נען �בער ניט �נטל��ן

  .דערנ�ך דעם לינקן, דעם רעכטן ּפר��יל

                                                 
$�ס ל�זט מיך �ילן � בסיל $י � , �חוץ $�שן ד�ס ּפנים,  איך מ%ן �ז � ּפ�ר מ�ל ה�ב איך זיך ניט געב�דן � צען־עלף טעג יא

  .�ז ד�ס $�שן זעט אױס $י � חנדל, זַײנען גע$ען טעג מיט ק�מ�רן �זױ געדיכט'ס. מענטש
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  לינקס

עך גע$�גלט מערסטנס אין דער ריכטונג צום  ער ּפ�מעלה�טל־סוף סוף־ּכ
ביז ער איז �רױף אױף � , זַײנען מיר אים נ�כגעג�נגען אױף � $ַײלע, ל�גער צו

ער ה�ט זיך �ּפגעשטעלט און מיטן ק�ּפ געשטױסן אױ�ן שט�ם �ון . נעם קױּפקל%
 מיר זַײנען $ַײט גע$ען –נדז געקוקט זיך געדר%ט און אױף או, � טױטן טענענבױם
נ�ך � מינוט . געשנ�רכצט און בורטשעט,  ב�ט�ּפט די ערד–� צ$�נציק י�רד 

די ג�נצע �$�נטורע . איז ער �נטל��ן, )"?דו ז�גסט מיר עּפעס("זיך �נקוקן 
  . מַײלןלבא�שר זיבן מיט � ה�, ה�ט אונדז געל�זט � צוריקקער �ון �יר שעה

 נענבױם־$�לדהינערע�ן חיות �חוץ �יר ט, נ�ך � שּפ�ציראין דער �רי 
מיר . סטן �ליקער אױף � קל%נעם בױםאױף � שט%נערנעם קױּפל און � ּפר�

, גען זיך צעג�נאון ,צַײטנס ��רן �רעסערס �נבַײסןזַײנען צוריק אין ל�גער בַײ 
  .מ�רגן ז�לן �נקומען די �ער�ּפל�נען. גיעדער אױף זַײן א%גענעם $ע

 ביז  � הונדערט י�רדןאיך בין געג�נגען לענג־אױס דער ז�מדיקער ּפל�זשע
� ּפ�ר .  מַײן ּפל�ץ. צום קל%נעם קױּפל בַײם שּפיץ אױף מער5 �ונעם ל�גער

מיט  ב�דעקט �לע$�ס זַײנען , צעּפ�טלטע טענענב%מער צ$ישן די שט%נער
בל�זנדיק מיט א�שר , דער $ינט ה�ט זיך ��רשט�רקט. רױטע בער־י�גדע־קוסטן

$�ס מ�כט אױף דער ּפל�זשע � קל%נעם אינדנבר�ך און אױף דער ,  קנוּפן10-12
 איז גע$ען � נידעריק שטיקל גזימס �ון  קױּפלאױבן אױ�ן . �זערע $ַײסקעּפלעך

� זעלטענע און �נגעל%גטע ז�ך ד� בַײם ,  � שטולעּפעס, לישַײ־ב�דעקט, שט%ן
די ה�רבסט־ק�לירן ה�בן זיך ד�ס י�ר . $יסטע לענדערברעג �ון די 

און די בערגעלעך �רום דער �זערע ה�בן ,  געז�גט�לעקסה�ט , ��רשּפעטיקט
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  צ$ישן די געלע)�חוץ די נ�דל־ב%מער (נ�ך �לץ ב�$יזן � סך גרין
איך ה�ב זיך . ק�רליק־בערעזעס און העלע רױטע י�גדע־קוסטן און ערד־דעקן

 דער רוקן איז שטיל געבליבן די ג�נצע . די כ$�ליעסב�טר�כט, �$עקגעזעצט
  . בין איך � צו�רידענער–איז גע$ען ג�ר � ש%נע נסיעה ' און סצַײט

  .איך נ�ך ניט ק%ן טױטערבין 

  

 
  בער־י�גדע־שּפיץדער אױסבליק 	ון
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 1 sciatic nerve?  
  broach, port, starboard, stern quarter?  שיף־טערמינען אױף יִידיש2 

3  “bloviator” ?קן־שיסער�ל�?  


