בער־י גדע־שּפיץ
אױגוסט2003 ,
"זלסטו ילו מ כן ז נסיעה? ס'איז ט קע גוטע אידעע?"
"רעג ניט".
" ז נסיעה" איז גע$ען ק נו־רײַזע אױף צ$ %$כן $ײַט אױף צון אין
ק נ דע ,אין עטלעכע $ך רוםּ .פונקט אין מיטן טון גרנישט נשטרענגענדיק
הט דיסק $ס ה%סט ל-4ל 5געּפרּו$ט נטלױן ונעם רוקנב%ן און הט
ביס גענומען ון מײַן היט־נער .@1$יסורים ,ביז צּ$ %$ונדערלעכע
אײַנשּפריצונגען ון דעמערל און נסימדיקע אינוזיע ון קרטיזן הבן
געענדיקט די מלחמה .הרכיק בין איך געג נגען אױף די סעסיעס ון
גוף־טער ּפיע און געמ כט די לע געניטונגען ,די ג נצע צײַט ּפרּו$נדיק ניט צו
טר כטן $עגן שט רביק%ט און צי איך הב צײַטבמבע אינעם רוקן $ס $עט
אױרײַסן אין מיטן ּפרט זש .דער דקטער הט געה לטן ז נ%ןּ ,כל־זמן איך
היט זיך ּפ; און לעקס ,דער נירער ,הט גע$רנטערה%ט מסּכים גע$ען.
איך בין שױן געה ט גע$ען צ %$מל אױף נסיעות מיט איםּ$ ,ונדערלעכע
נסיעות $ײַט אין די $יסטע לענדערא רײַן ,אין נונ ּ$וטב ,אױף מער 5ון
הודסן־בוכטעג .ש%נע שט רקע ל נדש ט$ ,עלף ,רעניערןּ ,פיזעם־קסן,
%גל ,ילו רױבט קס ש$ימענדיק )ניט־$ילנדיק( טײַך־ רּפ דורך ל נגן
מהלך שטרמש$עלן .אין מיטן זומער  ,רג%ט די זון בער קױם און זײַנען
שטענדיק ד געצ%לטע טױזנט ,נ%ן ,מילינען קמ רן ,זשומזשען און זױגן רום
)מיר הבן ק%ן מל ניט געד רט איבערלעבן דעם קורצן ש $רץ־ליגן־סעזן(.
איך הב סּפעציעל רױסגעקוקט אױף דער דזיקער נסיעה $ײַל זי איז גע$ען די
לעצטע אינעם יר ,ון סוף אױגוסט ביז נה%ב סעּפטעמבער; איז ,ניט ק%ן
אינסעקטן )%$ניקסטנס ,גרנישט $י די זומערדיקע $לקנס( און אמתע טונקעלע
נעכט מיט שטערן און אשר צון־ליכט .צוריק גערעדט ,ס'איז אין ג נצן רודערן
אױף זערעס – ניט ק%ן טײַכשטרם צו טן ּכמעט די ג נצע רבעט ,שטענדיק
דער $ינט אין ּפנים רײַן – מיט "עטלעכע" ּפרט זשן ,מערסטנס קורצע,
בלי־נדר.
א The Barrens or Barren Lands
ב Nunavut
ג Hudson Bay

דס רן הײַנט איז $ײַט ניט ק%ן  רגעניגן – ערּפל נען זײַנען די טעג
גע$רן מער ּפײַנלעך $י אױטבוסן׃ בסטן ק%ן עדמנטן אױף ן ענגן בענקל
לעבן גרױסן ,גרבן ש$יצנדיקן ּפ רשױן $ס איז אױף זײַן ערשטן לי און
$ס הט מורא  רן ליִען; און אױגע$עקט בין איך גע$רן אינעם הטעל יר
ז%גער אין דער רי ון צ %$נ רנים אינעם נעענטסטן צימער$ ,ס ז %ה%בן
ן מיט גרױסן טומל ּפ קן און אױסּפ קן ז%ער געצײַג אױף געיעג־רײַזע .איך
הב געונען דזשין אינעם ערּפרט $ ,רטן אױך .זי איז געה ט גע$ען אױף
נסיעות מיט לעקס ן כט ,צען מל ריִער ,די צ %$מיט מיר רײַנגערעכנט.
און נדרו ,ון אױסטר ליע ,אױך נכ מליקער קליענט בער מיר הבן זיך
ריִער ניט ב געגנט) .ס'איז גע$ען גרינג צו געינען די רודערערס $י אונדז
צ$ישן די היגע לײַט  $רטנדיק ּפצוליִען (.משמעות זײַנען די נדערע יר
קליענטן שױן ריִער געלױגן ק%ן רט סמיט – ּפלוצעם הט דס אױסגעזען $י
קלוגע ז ך$ ,ײַל אונדזער ערּפל ן איז עּפעס ק ליע גע$רן )מע דערקלערט
ק%ן מל ניט ק%ן ּפרטים$ ,דאי( און ק%נער הט ניט געּ$וסט צי מיר $עלן
נקומען אין רט סמיט ילו דעם טג " .רקטישע צײַט" ) קרו 5ון
"ייִדישער צײַט"( איז ט קע אומרמעל ,בער ס'$לט בטל געמ כט די ג נצע
מעׂשה .צום גליק הבן ז %ערגעץ ּ$ו געונען ן איבעריקן ערּפל ן און מיר
זײַנען $עק  רשּפעטיקט נר אױף יר שעה.
אױף מרגן ,ק נו־רודערס אױסגעט%לט און דער ג נצער  רמג
אײַנגעּפ קט אין דולוט־זעקד ,זײַנען מיר ּפגעלױגן אין צ%$
$ילדעניש־ ערּפל נעןה אױף דרײַ־שעהיקן לי אױף צון־מזרח ביז דער
זערע ּ$ו מע הט געה ט $עקגעל%גט )אױן רוקקער ון דער ריִערדיקער
נסיעה( די ק נוען בײַם נה%ב ון אונדזער נסיעה .דס ג נצע רומזיצן,
רײַנגעשטּפט אין גרױסע און קל%נע ערּפל נען ,הט מיך געמ כט לץ מער
 רדאגהט $עגן דעם רוקן ,בער הל $י $ײַטער ניט ערגער .ניט זױ גוט איז
גע$ען דער $עטער .נידעריקע $לקנס און $י מל רעגנדל ,ניט שט רק
גענוג ּפצושטעלן די ערּפל נען ,נר ּכמעט .מיר הבן געל נדט אױף
ש.־זערעו ,בײַם ר נד ון די $יסטע לענדער ,אין צומליקן רעגנדל.
לעקס הט געה לטן דעם רעערט׃ $י מע שלגט אױף די געצעלטן$ ,עגן
זיכערק%ט ,דעם טג  ר טג צײַטּפל ן  רן עסן ,רודערן ,זיך ל גערן ,און זױ

ד  :Duluth packמין רוקז ק ,ון געדיכטער ק נ$ע געמ כט ,גע%$נטלעך אױף ק נו־רײַזעס.
ה bush-plane
ו ז מע ה לט מיט עלנטק%ט בײַ זעלכע נסיעות ,טר מען ניט עענטלעך געבן די אמתע נעמען ון די ערטער.
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און זױ .מע קען אים ה לטן  ר ביסל "דיריגירנדיק" נר אױב ער איז
שטרענג אין זײַן שט%גער ,בט5ה ,מוז מען זגן ,ז זײַן שט%גער טױג ג נץ גוט.
איך׃ "קען איך העלן מיט דעם?"
לעקס׃ "נ%ן ,ד נק ,איר $עט דס שלעכט טןּ ) ".פױזע אױף צ%$
ט קטן ,און דערנך שמ%כעלע( "נו ,ניט שלעכט ,נר ניט לױט מײַן און".
דזשין און איך הבן זיך צעשמ%כלט ,ז לעקס ,בײַם רעדן ון ב שיצן די
נ טור ,הט צעטרטן  רטרגן שטיק שרעטל־בערעזע.
ניט ק%ן רן דעם טג ,בער מיר זײַנען געג נגען צו זען דערבײַיִקע
$לף־ק נורע .סך $לשּפורן בער ניט ק%ן $עלף .שּפורן ון ּפיזעם־קסן
אױך בער די א%נציקע $ילדע חיות זײַנען גע$ען די עטלעכע גרױע־סױקעס $ס
ק$יטשען אױף קול לעבן די געצעלטן.
אױף מרגן איז דער $עטער ביסל בעסער גע$רן ,שטיקלעך זון הבן זיך
ב $יזן דורך די $לקנס ,בער נך לץ צומליקע רעגנדלעך ,און לץ איז נך
גע$ען דורכגע%$קט ,זײַנען מיר געג נגען נך מל אױף שּפ ציר בעת דס
געצײַג זל זיך אױסטריקענען .נך $לשּפורן און מיסט ,און אױך ל ּפעדרוקן
ון $עלעלעך .גר נײַע ,איז לעקס ריבער אין "אױסשּפיר־שט%גער",
געדערט מיר זלן לע ש$ײַגן און זיך ב $עגן זרגע$דיק .איך אױך ,נר
ּתמיד ה לט איך ,ז די חיות זײַנען קליגער ון אונדז און %$סן שױן ון אונדזער
"ּפטש טע$ען" .נך ערציק מינוט נכג%ן די שּפורן$ ,ס מיר הבן
 רלױרן ון אױג אױף די שט%נער און אין די זומּפיקע ערטער$ ,ידער ּפגעזוכט
אין די ז מדיקע ,זײַנען מיר ּפ מעלעך געג נגען ב רג־ רױף אױף קל%נעם קױּפ
און  רחידושט זיך מיט דער משּפחה $עלף$ ,ס  $לגערט זיך אױבן .צ%$
ש $רצע און דרײַ גרױע דער $קסענע און א%ן גרױ $עלל$ ,ס זײַנען לע
ּתיּכף נטלן $ען ז %הבן אונדז דערזען ,אין צ %$גרוּפעס אין נטקעגנדיקע
ריכטונגען$ .ײַט הונדערט י רדן הבן ז %זיך ּפגעשטעלט און געה לטן ן
אױג אױף אונדז ,רע$ענדיק א%ן גרוּפע צו דער צ%$טער ,כטש ס'איז גע$ען
ש$ער צו הערן אינעם $ינט .ז %זײַנען גע$ען צו $ײַט $עק  ר גוטע
טגר יעס ,נר די לע ּפ ר טן ה לטן אין א%ן רּפכ ּפן.
דס גערטענע "געיעג" הט גרינגער געמ כט אױסה לטן דעם $עטער,
בער דעם $נט איז געקומען נך מל רעגן און דערצו "כ טע־יבער"$ .י
מ רק ט$ען הט געזגט )דער ,געזלט זגן( " ,לע רעדן $עגן דעם $עטער
און הל $י $לטן ז %שױן אױהערן ".רומרעדן $ס עס טוט זיך מיטן
ב רמעטער דער צי דער $ינט רוקט זיך איבער און $ס דס לץ זל נזגן
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– דס ג נצע רומרעדן איז צוגעקומען נענט צו רעליגיעזער ּכ$נה,
אומ רמײַדלעך ז מע שט%ט ש $ך  ר דעם אומקערע$דיקס און
אומרױסז%ע$דיקס .מילא $ס דער ב רמעטער טױג ניט זױ $ײַט אױף
צון .מיר איז $דאי בעסער די זון א%דער רעגן ,נר "עס איז $ס עס איז און
$ס עס $עט זײַן ",זל מען ּפשוט  $רטן אױף דעם עתיד .ט די שטעלונג מײַנע
איז מיר ל%ן גע$ען חידוש$ ,ײַל איך הב ט קע ײַנט רומג%ן אין רעגן.
דער עתיד איז נגעקומען אין דער רי מיט דעם זעלביקן $עטער .נכן
נבײַסן הט זיך געד כט ז דער כ טע־יבער הט  רכ ּפט לעקס ל%ן ,און
ער הט ב שלסן בײַ זיך ,ז לסוף $עלן מיר זיך לזן $ײַטער רן,
%$ניקסטנס אױף עטלעכע שעה רודערן .די רעגן־דעקונגען ון די געצעלטן זײַנען
נך גע$ען נ ס ,בער מילא׃ "ּפ קט ז %אײַן זױ" – שױן גענוג .גוט בײַ מיר,
דער עיקר $ײַל דס מ%נט ,ז דער ערשטער ּפרט זש $עט ּפגעל%גט $ערן
אױף טג .ביז איצט איז בײַ מיר נך גוט מיטן רוקן ,ילו מיט דעם אױה%בן
און טרגן בײַם אױסלדן די ערּפל נען ,אױשטעלן די ק נוען ,א ז" ,$נר די
ּפרט זשן $עלן זײַן דער אמתער אױסּפרּו.$
לעקס און נדרו זײַנען גע$ען אין א%ן ק נו ,דזשין און איך אין צ%$טן.
די נדערע יר זײַנען גע$ען צּ %$פרעלקער$ ,ס זײַנען געקומען בײַנ נד,
עלסטן מיט דזשעקי הבן ב קענט ביל מיט דזש ן מיט ק נו־רן ערשט דעם
יר .אין מיטן זערע איז גע$ען ּפ סטקעדיקער $ינט ון הינטן אױף רעכטס,
$ס הט אונדז געערלעך געּפרּו$ט ן אומדרײַ טן ,@2בער מיט מי הבן
מיר זיך געקענט בריהן .עלסטן איז גע$ען עּפעס בלזער @3בער זיך גוט
אױגעירט און ט קע  רזיכערט זיך ,ז ביל מיט דזש ן זײַנען ניט
ּפגעשט נען ב זונדער אױף הינטן.
ס'איז גע$ען נך לץ  ר$לקנט און כמ רנע ,בער ניט ק%ן רעגן .די
זערע־ברעגן זײַנען גע$ען ש%נע שט%נערנע גזימסן ,ב דעקט מיט ש $רצע און
גרױע לישײַען .צ$ישן די צעשּפרענקלטע געזעמלעך ּפגעריסענע ש $רצע
טענענב%מער זײַנען גע$ען ש%נע קברעצן מערביקע $ײַס־געלע רעניער־מך
)$ס איז אין דער אמתן מין לישײַ( און אױך ט%למליקע שטחים רױטע
בער־י גדעס און ברוסניצעס ,און ש $רצע י גדעס ,נידעריקע און קל%נע ,נר
זיסע .מטיקעס ק נ דע־גענדז הבן געכ ּפט שיִער ניט בחינמדיקע י זדע אױן
צון־$ינטּ .פר גרױע סױקעס זײַנען געלױגן איבערן ל גער – אשר איז ד
$ס צו עסן – און ש $רץ־ה לדז־טונקערס ,אױסרונדיק חסר־דעהדיק אינעם
 רנ כט ,הבן צוגעגעבן גוטן סוף צו גוטן טג ,לסוף הבן מיר זיך גערירט
ון רט ,און איצט אין בעט רײַן.
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אױף מרגן – $ס איז דס?  ,י ,דינסטיק – איז געקומען דער ערשטן
ערנסטן ּפרּו $ונעם רוקן׃ נך צען מינוט רודערן זײַנען מיר נגעקומען בײַ
ש$ערן ּפרט זש ,צ%$־דריטל מײַל אין דער לענג .איך הב אױגעטן מײַנס,
ז%ער ,ז%ער ּפגעהיט – ניט ק%ן רױ $רן דעם ק נו אױף די ּפל%צעס .איך
הב אױך איבערגעטרגן ּפר ק סטנס ,ש$ערע ,נר ניט זױ סּכנהדיק$ ,ײַל
די ּפ ק־רעם ה לט דעם רוקן $י קל מער .ביז איצט ניט ק%ן צרות ,ק%ן
עין־הרעּ ,פטויִ .ון דרטן הבן מיר גרינג גערודערט דורך ן ענגער ב נד טײַך,
ש $רצע שט%נערנע גזימסן נענט אױף ב%דע זײַטן .דער $עטער הט זיך אין
ג נצן אױסגעלײַטערט און דער טײַך הט זיך צעשּפר%ט אין ל נגער ענגער
זערע.

מיר הבן זיך געל גערט אױף קל%נעם אױה%ב איבער ז מדיקער
ּפל זשע .מע הט אױסגעשּפר%ט די נ סע קל%דער ,און $דאי איז נגעקומען
)קורץ( רעגנדל .נכדעם ז מיר הבן אױגעשלגן די געצעלטן ,געמ כט
"ה%ם" ,בין איך רײַן אין טײַך זיך צו  $שן – "נך צוגב צו דער רשימה ון
בדן צו געדענקען"זּ .פר כטיקער זונ רג נג ,רױט־ר נזשענע ל מען
ּפגעשּפיגלט אין דער זערע ,און די טונקערס הט נך מל גערון
משוגעונערה%ט דעם ג נצן $נט.
אין דער נ כט זײַנען געקומען ט%למליקע רעגנדלעך – געקלונגען $י
מבול אינע%$ניק אין געצעלט .בער קלר בײַ צײַטנס  ר דער רבעט – טג
מיט יר ּפרט זשן ,ניט ל נגע ,בער ש$ערע׃ גרינגער ג%ן אױף
ז

זױ הט ט געשריבן  ,H. W. Tilmanבריטישערמחבר ,ב רג־שטײַגער ,און )אין די שּפעטערדיקע ירן( מ טרס.
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רעניער־סטעשקעס דער גל טן שט%ן ,נר ס'איז אױך ריבער איבער
עלדזן־ימים דער זומּפיקער ערדער ,דער דורך $עלדל  רקרימטע קל%נע
טענענב%מער ,צױטיקע צווסנס מיט ּפלנטער אױסגעטריקנטע צ$ײַגעלעך.
בײַם לעצטן ּפרט זש הט איבער אונדז רױגעש$עבט ן מערקינער־דלער.
מיר איז גע$ען גוט ,ק%ן עין־הרע ,נך היּפש שטיקל רבעט – ּפר
ק נוען )ניט א%נער ל%ן!( און אױך ק סטנס און זעק ,ן צרות – $ײַטער זױ,
מיט מזל!
מיר הבן געונען ז%ער ש%נעם רט  רן ל גער ,לעבן
בלעזלענדיקער שטרמש$על .אױסגעמ טערטע ,הבן מיר אײַנגעג נגען אױף ן
רט ול מיט קנױלן  רן געצעלט ,נר שלן הבן מיר גוט געשלן.
קומט טג מיט זײַן א%געןער נ רעשק%ט – דער סוף ון א%נער
ּפרט זש איז גע$ען זױ ענג ,ז בלױז א%ן ק נו ּפ סט שטילנע .הב איך
שט רק געה לטן דעם עק ונעם שטריק ון לעקסעס ק נו ,אים רױסצושטױסן
ביסל $עק אױף דער זערע .נו ,גוט$ ,ס איך ה לט עסט דעם עק אין ה נט,
נר ק%נער הט ניט צוגעבונדן דעם צ%$טן עק אױן ק נו" .ר געזונט!" צום
גליק הט זיך דער ק נו ּפגעשטעלט ניט $ײַט ון ברעג ,הט דזשין
רױסגעברדיעט ,אים צוריקגעבר כט ,און עסט  רבונדן דעם שטריק.
רױס ון געצעלט אין מיטן נ כט )ג %רעד מיטן ּפענכער( ,הב איך
ב מערקט אשר צון־ליכט – ניט ק%ן  רבן ,בלױז זילבערן־$ײַס$ ,י
ל5נה־ליכט ,און ס'הט זיך ניט ק%ן סך גערירט ,נר ניט $י $לקן .אשר.
אין דער רי ,נר א%ן ּפרט זש ,און דערנך ש%נער טג רודערן ,קיל
$ינטל אונדערן בלױען הימל .מיר זײַנען דורך א%ן שטרמש$על ,איך מיט ביל
זײַנען גע$ען געג נגען דער לעצטער ק נו$ ,י קערערח – ן חריות און ּכ5וד,
$ס ,צום גליק ,איז אונדז גערטן גע$רן.
נך מל ש%נער ל גער־רט$ ,ײַסע טענענב%מער און טעּפעכער
רעניער־מך אומעטום .און די היגע טונקערס .איך הב ב שלסן זיך
אױצוכ ּפן אין מינט נ כט )צי ּפענכער צי ניט( ,אשר $עט זײַן צון־ליכט .די
נדערע הט מיך געבטן איך זל ז %אױ$עקן אױב ס'איז $ס צו זען .און
ּכך־ה$ה – ה לבע נ כט בין איך רױס און דערזען העל־$ײַסן בר%טן ּפ ס
איבערן הימל ,די עקן כן .ז%ער ש%ן .איך הב די נדערע אױגע$עקט ,הבן
מיר געש ן אױף דער רגע נײַ רעליגיע  ,רגעטערן דס צון־ליכט.
ח ” :“sweepדער $ס רט דס לעצטע שיל ,טמער עּפעס געשעט מיט ן נדער קנו.
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אין דער רי הט זיך נגעהױבן נך ש%נער טג )נך דעם ב שערטן
רעגענדל ,קורצס( .ניט ק%ן ּפרט זשן ,נר שט רקער $ינט ון רנט הט
געמ כט ש$ער דעם רודערן ,און כ $ליעס גענוג גרױס הבן געמ כט דעם
רודערן אינטערעס נט .מיט דער צײַט זײַנען לע ריבער איבער דער זערע ן
צרות.
דער ל גער איז גע$ען אױף בר%טן הױכל נד 15' ,איבער דער ּפל זשע,
מיט ש $רצע טענענב%מערּ ,פגעריסענע ,מיט נ קעטע צ$ײַגן ,בלױז ד און
דרט געזעמלעך גרינע נדלען .און מיט די גרעסערע $ײַסע טענענב%מער )איך
%$ס? לעקס הט געזגט זױ און זױ( .די ערד רום איז ג נץ טרוקן גע$ען,
ב דעקט מיט קרוכלען רעניער־מך.ס'איז גע$ען קלר אױבן ,און ה לב א%נס
אין דער רי איז גע$ען נך ן אױסשטעלונג ון צון־ליכט.
בער בײַם אױ$עקן איז דער $עטער ביסל שמוציק גע$רן ,גרױ מיט
רעגענדלעך .נר ס'הט אױגעהערט רעגענען נכן עסן רישטיק ) לע מל די
זעלבע ז ך׃ זױ יל ּפעקלעך הבערגריץ $י מע $יל ,מיט רזשינקעס ,צוקער,
און דס גלײַכן( .זײַנען מיר ּפגערן ה לב צען ,רױס ון דער קל%נער
ב שיצטער בוכטעלע און גרינג ר ריבער אױף יענער זײַט אײַ־זערעּ$ ,ו
ה%בט זיך ן ש$ערע%$ ,טיקדיקע ,בער די לעצטע ּפרט זש .בלױז
ה לב מײַל ,בער דריטל איז דורך זומּפ$ ,י ג%ן אױף ש$מען ,און עטלעכע
טוץ ש $רצע ליגן דערצו .כטש דס ג%ן איז ש$ער ,דס איז לץ ,דס איז די
$עלט ,מע טר כט בלױז דערױףּ$ ,ו צו שטעלן דעם וסּ$ ,ו צו קערע$ען דעם
ק נו .ס'איז גע$ען אײַנגענעם ,דס "לעבן אין דער איצטיק%ט".
ביל הט געכ ּפט יש ,גרױלינגט ,גרױס ,אשר דרײַ ונד .לעקס
הט עס רײַנגעמישט אין דער זוּפ – געשמ ק!
נך מל צון־ליכט ,ה לב צ %$אין דער רי .בײַם אױכ ּפן איז דער
טײַך גע$ען ג נץ ב דעקט אין נעּפל ,ז%ער ש%ן מיטן רױש ון דער שטרמש$על
אױף דרום .אױבן איז דער הימל קלר ,בל – דער נעּפל הט זיך צוגעטוליעט
צום  $סער.
מיר הבן גערודערט נר ביז א%נס ז%גער נ"מ ,אױגעשלגן די געצעלטן
און ,כטש מיד ,געלזט זיך אין $עג רײַן ,זוכן חיות ,ברט ּפיזעם־קסן .דס
ג%ן איז גע$ען גרינג ,אױף הױכן עסקערי$,ס שלענדערט זיך רום ביז
ט  ,graylingמין ל קס$ ,ס לעבט אין זיסן  $סער.
י  :eskerז מד־ק ם געורעמט ונעם ּפז ץ ון שטרם  $סער $ס איז מל געלן אינע%$ניק דורך גלעטשער; גיט
קוק אױף .https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Esker
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הױכּפונקט מיט בליק צוריק אױן טײַך ,הב איך בעסער געזען $י
$ס־איז־דס אױף דער ק רטע איז ט קע דס־און־יענס אױף דער ערד .ס'איז
ל נד ול מיט  $סער – טײַכן ,טײַכעלעך ,זערעס ,זערלעךּ ,פלנטער.

אױף ז מד־שּפיץ $ס שיִער ניט צעט%לט די זערע אין צ%$ען$ ,ײַט
אשר מײַל ונעם ל גער ,שט%ט ּפיזעם־קס ,און נך יר אױן לינקן
ברעג .די דזיקע יר הבן נעהױבן ריבערש$ימען צום א%נציקן ,בער נ%ן –
צוריקגעשּ$ומען .דרײַ זײַנען סוף־ּכל־סוף ריבער ,דער איבעריקער הט
$עקגע $לגערט $עק ונעם טײַך .אשר $עלן מיר זיך נך מל טרען.
רבעטער־טג איז געקומען מיט סך רבעט – ב לד $י מיר זײַנען רױס
ונעם ּפד ך אינעם קל%נעם בוכטעלע ,הבן מיר ג ה ט שט רקן $ינט מיט
כ $ליעס צ %$מיט ה לב וס אין דער ה%ך .ס'הט געדױערט לענגער $י
ה לבע שעה זיך ריבערשלעּפן איבערן מײַל ביזן צ%$טן ברעג – $י
ב רג־און־טל־ב ן .דער ברעג הט געגעבן ּפד ך ונעם $ינט בער צ$ישן די
שּפיצן בײַם ענע בוכטעס הבן זיך נך מל ב $יזן $ינט און כ $ליעס.
סוף־ּכל־סוף זײַנען מיר רײַן אין ל נגער ,ענגער זערע ,דורך ז%ער
מדנעם רײַנג נג׃ דער עק זערע איז גע$ען ז%ער ּפל טשיק ,מע הט קױם
געקענט רודערן ,חוץ ן ענגן ק נ ל ,טיף און בל דורכן ּפל טשיקן געלן ז מד
אױף ב%דע זײַטן ,אשר דרײַסיק וס אין דער לענג .מסּתמא איז דס
דורכגעשניט גע$רן ון דס נײַ יעדן רילינג דורכן הױכן  $סער ון
שנ%־שמעלצן.
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דער לעצטער ל גער׃ ד הבן מיר געד רט  $רטן טג צ%$־דרײַ אױף
די ערּפל נען .הב איך דס  $רטן נגעהױבן מיטן זיך אױסבדן ,דס
ערשטע מל אין ּפר טעגיא .מיר איז גוט גע$ען ,בער איך מ%ן ז דזש ן.
איז ביסל אױגעשרקן גע$רן $ען זי איז  רבײַגעג נגען לענג־אױס דער
ּפל זשע.
ה לב צ %$אין דער רי איז נך מל גע$ען צון־ליכט )נך לץ ניט
"  ,י"( ,און מ רס איז זױ העל גע$ען ז מע קען זען זײַן ּפשּפיגלונג אין דער
זערע.
אין דער רי זײַנען מיר רי אין $עג רײַן ,זוכן חיות – ש%נער טג,
זוניק ,זעכציק גר ד .נך שעה ג%ן ,איבער ריטשקע ,ן אמתער מיט
שט%נערנעם געלעגער ,ניט די גע%$נטלעכע דורכגע%$קטע ערד ,און ּפ זע די
עסקערס $ען מיר קענען – נך שעה ג%ן הבן מיר דערזען$ ,ײַט אשר
מײַל ,ן א%נציקן ּפיזעם־קס ,לעבן סט $ .$י נמרוד זײַנען מיר נעענטער
געקרכן ,שטיל ,שטיל .ב ט ּפט ער די ז מדיקע ערד מיט דער טל און דערנך
הט ער זיך געק טשעט אינעם לױזן ז מד .נך זײַן בד הט ער זיך
$עקגעל%גט כ ּפן דרימל.
מיר הבן ּפגעטש ט $עט דעם גרױסן ברױנעם קױּפ ביז  50י רד ,הט
ער דעם קּפ אױגעהױבן ,די אױערן נגעשטעלט )נעם איך ן( .מיר הבן זיך
געמ כט $י  רגלי$ערט אױף מינוט דרײַ־יר ,ביז ער ל%גט זיך $עק נך
מל .זײַנען מיר געקומען צען־צ$עלף י רד ון אים און גענומען רּפכ ּפן
בילדער ביז דס געּפילדער ון די לע ּפ ר טן הט אים אױגע$עקט .איז ער
רױגעשט נען בער ניט נטלן ,נר געשט נען  ר זײַן ּפרטרעט ,ערשט
דעם רעכטן ּפריל ,דערנך דעם לינקן.

יא איך מ%ן ז ּפר מל הב איך זיך ניט געבדן צען־עלף טעג ,חוץ  $שן דס ּפנים$ ,ס לזט מיך ילן בסיל $י
מענטש .ס'זײַנען גע$ען טעג מיט קמ רן זױ געדיכט ,ז דס  $שן זעט אױס $י חנדל.

9

לינקס

סוף־ּכל־סוף הט ער ּפ מעלעך גע$גלט מערסטנס אין דער ריכטונג צום
ל גער צו ,זײַנען מיר אים נכגעג נגען אױף $ײַלע ,ביז ער איז רױף אױף
קל%נעם קױּפ .ער הט זיך ּפגעשטעלט און מיטן קּפ געשטױסן אױן שט ם ון
טױטן טענענבױם ,זיך געדר%ט און אױף אונדז געקוקט – מיר זײַנען $ײַט גע$ען
צ $נציק י רד – ב ט ּפט די ערד ,געשנרכצט און בורטשעט .נך מינוט
זיך נקוקן )"דו זגסט מיר עּפעס?"( ,איז ער נטלן .די ג נצע  $נטורע
הט אונדז געלזט צוריקקער ון יר שעה ,אשר זיבן מיט ה לב מײַלן.
אין דער רי נך שּפ ציר ,ן חיות חוץ יר טענענבױם־ $לדהינער
אױף שט%נערנעם קױּפל און ּפרסטן ליקער אױף קל%נעם בױם .מיר
זײַנען צוריק אין ל גער בײַ צײַטנס  רן רעסערס נבײַסן ,און זיך צעג נגען,
יעדער אױף זײַן א%גענעם $עג .מרגן זלן נקומען די ערּפל נען.
איך בין געג נגען לענג־אױס דער ז מדיקער ּפל זשע הונדערט י רדן ביז
צום קל%נעם קױּפל בײַם שּפיץ אױף מער 5ונעם ל גער .מײַן ּפל ץּ .פר
צעּפ טלטע טענענב%מער צ$ישן די שט%נער$ ,ס זײַנען לע ב דעקט מיט
רױטע בער־י גדע־קוסטן .דער $ינט הט זיך  רשט רקט ,בלזנדיק מיט אשר
 10-12קנוּפן$ ,ס מ כט אױף דער ּפל זשע קל%נעם אינדנברך און אױף דער
זערע $ײַסקעּפלעך .אױבן אױן קױּפל איז גע$ען נידעריק שטיקל גזימס ון
שט%ן ,לישײַ־ב דעקט ,עּפעס שטול ,זעלטענע און נגעל%גטע ז ך ד בײַם
ברעג ון די $יסטע לענדער .די ה רבסט־קלירן הבן זיך דס יר
 רשּפעטיקט ,הט לעקס געזגט ,און די בערגעלעך רום דער זערע הבן
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נך לץ ב $יזן סך גרין ) חוץ די נדל־ב%מער( צ$ישן די געלע
ק רליק־בערעזעס און העלע רױטע י גדע־קוסטן און ערד־דעקן .איך הב זיך
$עקגעזעצט ,ב טר כט די כ $ליעס .דער רוקן איז שטיל געבליבן די ג נצע
צײַט און ס'איז גע$ען גר ש%נע נסיעה – בין איך צורידענער.
בין איך נך ניט ק%ן טױטער.

דער אױסבליק ון בער־יגדע־שּפיץ
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