די בערן
בײַ די זײַלן ון ג לדשטן
בין־אינדזל ,אױגוסט1982 ,
אין דער אמתן זײַנען ז ניט גע ען יציעל "די זײַלן ון גלדשט ן" נר זױ הבן מיר ז גערון,
איך מיטן ברודער רעד .מיר הבן זיך געלגערט איבערן ס ע־טײַך ון  נט גרױען שט ן צעשּפלטן
אין צ שּפיציקע טורעמס ון  טיער יר ס ירט דעם גנצן עג ון די טלוס־רּפלז 1בײַם ברעג
טײַך רױף ביז דער הימל־ליניע .ס'איז גע ען דעם נײַנטן לגער זינט מיר זײַנען  עק ון ּפנגנירטונג ,ג ן
ברג־רױף ּפסע דעם יזעלע־טײַך ,איבערן ּפנגנירטונג־דורכגנג ,איצט רּפ ,ק ן דעם ים און
ברוטן־אינדזל.2

מיר הבן גוט רברכט ,גוט בהנדלט מיט שטיקער קרײַטיש ג ן ,מליקן שלעכטן עטער ,און
ס זײַנען געהט גע ען ש ערע ּפעק .ק ן עין־הרע – בעסער ניט ערן צו ב ּוסטזיניק ז עס ג ט גוט:
די געטער במערקן ,עּפעס טוט זיך לע מל .אױשלגן דעם געצעלט און קכן רמעס הבן מיר שױן
גרינג געטן ,מער ניט ק ן "איז דס  ט ל ונעם געצעלט?" דער "זל דער אױ ן מכן ז טומל?"
עס איז שױן גע ען גענוג שּפעט אין זומער ,ג ט די זון טקע אונטער ,נר ס'איז ק ן מל ניט טונקל
גע רן .אינעם בין־השמשות ,הבן מיר געהט דעם גע נטלעכן שמועס עגן עלכער ברג איז דס,
ּפרּו ן רגלײַכן די קרטע מיט דער ערד ,סוף־ּכל־סוף אױגערמט דעם לגער ר דער נכט ,די "קיך"
צוגעגר ט רן רישטיק ,די צ ּפעק נגעשּפרט א נער אױן נדערן  ּפר ירדן ונעם עק געצעלט,
די שטי ל  עקגעשטעלנט אונטערן רעגן־דעקונג ,און זיך  עקגעליגט שלן.3
רי אין דער רי – שױן גע רן ז ער ליכטיק ,כטש די זון איז נך ניט ריבער איבערן קם אױף
מזרח .עס איז אױך די צײַט אין דער רי ען מע שטײַערט זיך מיט די נטקעגנדיקע דערונגען׃ "ש נער
רעמער שלף־זק" דער " י גרױס איז דער ּפענכער מײַנער?" איך הב זיך אױגעזעצט אינעם זק ,
 :talus chute 1די דעלטע ון שט נער ,אין דער גר ס י  קּפ ביז ן אױט ,רּפגעלן ון די סקלעס אױבןּ ,פגעשּפלטן
דורכן עטער )מיט קלענערע שט נער ,זש יר ,ה סט דס סקרי ).((scree
 2דס זײַנען לע ערטער אױף בין־אינדזל ) ,(Baffin Islandאינעם מזרחדיקן רקטיק אין קנדע׃ Owl R., Pangnirtung,
 :Weasel R., Broughton Islandן איבערגנג דורך אײַויִטוק מלוכישן ּפרק )ּ .(Auyuittuq National Parkפנגנירטונג און
ברוטן־אינדזל זײַנען שטעטלעך )בעלקערונג ן ערך  1325און .(500
Samuel Pepys – "… and so to bed." 3

קוק צו טן דורך דער געצעלט־טיר ,זען ס דער עטער איז .ז איך ג רױף ,בין איך רבײַ רעד ז
ער ג ט רּפ ,הט ער אױסגערון עּפעס ס איך ,נך לץ שלעעריק ,הב געהערט י "מיר הט זיך
געחלומט .ז איך הב געזען  ײַסן בער ".ס ער הט אין דער אמתן געזגט איז גע ען "איך הב געזען
 ײַסן בער! כ'הב אים עּפעס געזגט .כ'הב ניט געזלט!"

ער הט זיך געהט אױגעכּפט ר מיר ,און קוקנדיק דורך דער געצעלט־טיר הט ער געקענט זען די
געל־ ײַסע זײַט ון  קל נעם בער ּפונקט ּו מיר הבן  עקגעשטעלט די ּפעק ,מיט זײַן קײַערס רום 
זײַט ון זײַן ּפק .אמתער ניו־ירקער ס ער איז ,הט ער אױף אים געשריגן" ,קיש! לז דס ּפ!" ,איז
עס אים ּתיּכף אײַנגעלן ז דס איז גע ען ניט העלעך ,ניט טקטיש .4צום גליק הט דער בער זיך ניט
גרינג בל דיקט  .קל ן בער ,הב איך געדכט ,ביז ס'איז מיר אײַנגעלן ז די מצ Zאיז טקע  ביסל
מער דעליקט .ס'איז גע ען  בערל ס מ נט ז ס'איז ד נענט אין דער געגנט  ממע  .גרױסער ער
מעג זײַן סּכנהדיקער ,בער נר מיט  קל ן ביסל מער.
רעד הט זיך ּפגעזגט ײַטער צו קוקן ,הלטן מיטן אונטעררערס עג ַזער צום קסמס5׃ אױב
ער קען ז ניט זען ,קענען ז אים ניט זען .מיר איז גע ען ערגער ניט צו יסן ,הב איך זיך געמוזט צוקוקן.
דס בערל הט געהלטן רעדס ּפק אינעם מױל ,שקלען און רנגלען מיט אים ּכדי אים צו ברײַען
ונום צ טן ּפק .בײַ אונדז זײַנען די ּפעק נך לץ גע ען ניט ק ן לײַכטע ,נר בלד הט ער צעש ט די
ּפעק און איז אונטערגעלן ן שום מי מיטן ּפק אין מױל ק ן דעם זש ין אױףֿן ברעג טײַך ,ײַט  ירד
צען .איך הב אים קױם געקענט זען אױב איך שּפר ן דעם קּפ אין דער רשלסענער קמר־נעץ .מיר
גלוסט זיך גר נישט ,רלזן די זיכערק ט ון שטרקן נײַלן און נעץ .ניט ז ער ײַט טײַך־רױף זײַנען
י געשטנען די מעמע מיטן צ טן ,ניט זױ אײַנשטעלערישן בערל.
איך הב אױסגעשטרעקט  הנט נכן ּפרט ,נר א דער ס'איז מיר געקומען אױן זינען ,ז דער
קלנג ונעם לעדל עט אשר ברענגען אױמערק ,הט רעד שטיל געשעּפטשעט ,6ז ער עט מיך
סן ניט ז מיר
דערהרגענען א דער די בערן ,אױב איך טו בי ס ,ז זלן אונדז דערזען – עלעה ז
זײַנען ד ,נר ס'איז רט  שטיקל רחZות אין זעלכע יקציעס און אײַנרעדענישן .איך הב זיך
רומגעדר ט ,נך לץ מערסטנס אינעם שלף־זק ,ז צו בטרכטן .מיר הבן זיך דורכגעשושקעט,
אשר זלן מיר רױסקריכן ון די זעק ,מחמת אין די זעק" ,ז ען מיר אױס י ים־הינט ",נר די אידעע
 4ען מיר זײַנען צוריק אין דער ה ם ,הב איך  ברי געשריבן דער עטיקעט־מZינטע ,רײַלין מידאות ),(Miss Manners
דערצ לט עגן דעם ברודערס גרבק ט ,און גערעגט ,אױב מע געינט זיך רעדן מיט  ײַסן בער ,ס לט גע ען עּפעס
העלעך און געהעריק צו זגן .איר ענטער איז משמעות רלױרן געגנגען אין דער ּפסט.
 Hitchhiker’s Guide to the Galaxy 5ון Douglas Adams
 6ס איז גר ניט דער שט גער מײַ דער משּפחה ,אין נרמלע צײַטן.

הבן מיר ּפגעלזט – ס' לט געמ נט  סך טומל און ברבלען זיך ,מילא ס ס'איז גע ען טקע 
נרישע אידעע סײַ־ י־סײַ.

בילד ון די בערן
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א דער מיר זײַנען ּפגערן ,הבן מיר געקרגן לערלײַ ברשורן ון די צ.מ.ט .עגן ײַסע בערן,
מיט  סך שרעקלעכע מעׂשיות .זױ יל ,ז ען איך הב ז ב יזן ן איבערזרגערישן רײַנד ,א—,
הט ער אונדז שטרק )און אומזיסט( געדערט ,מיר טרן ניט רן .מיר הבן בר ציטירט דעם
אײַויִטוק ּפרק עג ײַזער׃ " ײַסע בערן געינט מען ז ער זעלטן אינעם ּפרק ".קלר י טג דער
קוש־המ ת .דער צ טער דער דריטער געדנק מײַנער ,ז דער מצ Zאיז מיר קלר גע רן ,איז גע ען
ס זל זײַן די לעצטע טּוונג מײַנע׃ נשרײַבן  ברי ל די קינדער ,ז זלן זגן  ליגן דעם רײַנד א—
עגן ס איז געשען ,אױסצומײַדן ן א ביק ט מיט "איך הב דיר געזגט".
רעדס ּפק ענט זיך מיט  טּפל־שלעסל און ער הט געלזט די בלײַבלעך צוזמען אין דער מיט.
הט דס בערל בטּפט אױן הינטן און ס'הט זיך גרינג געענט ,גרנישט צעריסן ,גרנישט צעברכן.
אױב מיר זײַנען רױס דערון ,גנץ ,געזונט ,און שטרק ,עט זײַן דער א נציקער נדענק בער־שּפײַעכץ.8
די ממע מיטן מורא דיקן בערל זײַנען אין גנצן ניט הונגעריק ,ניט ר אונדז ,ניט רן לגער־עסנ רג,
נר דער גיבור הט געהלטן אין א ן אױרײַסן ּפעקלעך גרּפ ,9קעז ,סלמי ,גליקלעך אײַנטעמען
נבײַסנס און שקלדקעס ,דעם לומיניען־ל ש בתוכם .ריר־געטריקנטע מלצײַטן זײַנען ניט געעלן.
עס הט י געענט  ּפעקל ריר־געטריקנטע ּפרעזשעניצעס  ,שמעק געטן ,און ס'רו Zאיבערגעלזט,
געלער ּפרשיק אומעטום אױף דער טונדרע .רעד ,ס ער הט זעלכע ּפרעזשעניצעס ײַנט אױך ,הט
נר קױם נערקענט ז דס בערל איז עּפעס  גורמ .
נך שעהען רעגן זיך צי ז עלן בלד מכן ון אונדז  הױּפט־געריכט ,דער אשר  ערציק
מינוט ,הט די ממע עּפעס געבעבעט ,הט דס בערל איבערלזט דעם בלגן ,צוריקגעגנגען דעם
געזינד ,און ז לע הבן שלינדערט טײַך־רױףּ ,ו ז זײַנען טקע נך זעלטענער .ון אינע ניק אינעם
געצעלט זײַנען ז גיך ניט צו דערזען .די כרוקן ז ערע )בױכ טיק?( הט זיך מער ניט געלזט הערן,
רביטן מיט טומלדיקע ק יטשן און קרקן  ,נטור־דקומענטר מיט אונדז אין דער מיט׃  טוץ רבן
 7צון־מערZדיקע טעריטריעס )  ,(Northwest Territoriesט ל ון קאנדע .אין  1999בער הט מען ּפגעש דט דעם
ט ל ס ליגט אױף צון ון דער ב מער־ליניע און געמכט ון אים  נ ע טעריטריע ,נונ ּוט (Nunavut) ,רוט מען זי ,ר
די אינויִטן .בין־אינדזל געינט זיך איצט אין נונ ּוט.
 8ױן ּפק און ברט אױף  ּפר קרצקעס רעדס ס הט אױף ז  שטיקל בלוט ון ן אײַנשניט ון ריִער .דס הט
צוגעציט דעם בערל ,הט ער ז  ײַלע רומגע רן.
 :gorp 9מע זגט ז דס איז  נמען נך " ,”good old raisins and peanutsבער דס איז  ליגן ,עּפעס שּפעטער
אױסגעטרכט .איך מ ן ז ס'איז ּפשוט ן אױסגעטרכט רט )ון ּתלמידים אין  .(.M.I.Tריגינעל איז דס גע ען גלײַכע
חלקים רזשינקעס ,יסטשקעס ,און ברעכלעך שקלד .רבײַט ס איר ילט...

מיט עטלעכע מע עס ,הנדיק ,קוקנדיק נך שיריים ון די בערן ,הבן זיך  עקגעזעצט אױף  ריזיקן
שט ן נענט צום געצעלט ,זיך בקלגן אױן דוחק אין עסן ,גר ניט צורידן מיט א ־ּפרשיק נשטט
אונדז.
מיט  מל בר מיט נר  גל אין דער געגנט ,זײַנען מיר רױס ונעם געצעלט .מע הט נך לץ
געקענט זען די בערן ,ײַט טײַך־רױף און ג ן נך ײַטער  עק  .מײַל ינף טײַך־רּפּ ,ו מיר ג ען
סײַ־ י־סײַ ,געינט זיך די נענטסטע ּפדך־הײַזקע .10ון דרטן נך   12-10מײַלן ביז דער לעצטע
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הײַזקע בײַם ברעג יםּ ,11ו מע קען רדייִרן די ּפרק־שטבן עגן  שיל־ר ק ן ברוטן־אינדז  .די
הילצערנע בײַטלעך הבן זיך אונדז געדכט זױ זיכערער י לױטער נײַלן ,און זױ שטרק איז גע ען
דער חשק אונדזערער צו זײַן ס ײַטער ון די בערן ,ז מיר הבן  קורצן יּכוח געהט ,צי אשר זלן
מיר איבערלזן דס געצעלט און נעמען די יס אױף די ּפל צעס ק ן דער הײַזקע .בער ס'איז גע ען 
שּפגל נײַ געצעלט און  טײַערס ,און די בערן זײַנען שױן ײַט  עק ,הבן מיר עס אײַנגעּפקט 13און
געזמעלט דעם בערלס ּפל .מיר לטן ניט הונגערן ,מיטן עסן אין מײַן ּפק און ס איז געבליבן אין
רעדס ,און בלױז  ּפר טעג מער.
סע הבן געדױערט צ שעה די ינף מײַלן ,איבער גנץ גוט ג ן אױן לי־ערך גוט־געטריקנט ברעג
טײַך .מיר הבן מרשירט מיט  ניגינדל גענומען ון א נער  ברשור עגן בערן׃ "ס'רו Zמענטשן קומען
איבער נלן ון ײַסע בערן  ".סך צײַט הבן מיר רברכט קוקן איבער די ּפל צעס .און אױך
דיסקוטירן טקטישע ברירות ,למשל׃ צי הט מען צײַט גענוג זיך צו ב גן ק ער ון דער טײַך ,שלינדערן
שטילערה ט 14רױף אױף דער שטציקער זײַט ונעם או־געורעמטן 15טל ,ײַט  קנּפ מײַל ,אױב די
בערן ײַזן זיך נך  מל ,ערן גרעסער.
בער ניט ק ן בערן .מיר הבן געטרן ,ז ז זײַנען ריבער אינעם נדערן ירד איבער 
זײַט־טל .דער ּפרק־ עג ײַזער הט דס דערמנט י  רוטע ס די בערן ניצן ינטער־צײַט ,ען ז
זײַנען ניט זױ "זעלטן אינעם ּפרק ".מיר הבן געהט בטרכט ג ן אױף דעם עג י  זײַט־שּפציר,
בער ניט געטן.
מיר זײַנען נגעקומען בײַ דער הײַזקע שּפעט נכמיטג  ,עגעל גט די ּפעק און געצײַג ,און
איבערגעקוקט אונדזער "רט" – ניט י די נדערע ס מיר זײַנען רבײַ ,די דזיקע הײַזקע הט ניט
ק ן שטנג צו רשּפרן די טיר ון אינע ניק .זי איז גנץ קרעּפקע גע ען ,כטש  בער ,מיט גענוג
ּכעס  ,דאי  גרױסער ער ,לט געקענט רײַנברעכן ,מיט שטנג ,ן שטנג .ס'איז ד גע ען  רדי,
הבן מיר נגעקלונגען דעם ּפרק־שטב .דעם עלדערער זײַנען אונדזערע בערן גר געעלן׃ "ז זײַנען
ז ער זעלטן ד אין ּפרק ,די צײַט ון יר ,נר ס'ר ט מיך צו הערן עגן ז !" ער הט זיך  דאי
רזיכערט ז בײַ אונדז איז גוט און מיר הבן י גענוג עסן און נט; ער הט מסּכים גע ען מיט אונדזער
טרעף גן ּוהין די בערן .מיר הבן לע שטרק גע לט גל בן ז די בערן זײַנען אין ערגעץ נדערש.
מיר הבן געמכט עטשערע און זיך רײַנגעקליבן .ס'איז גע ען  ש נער רט ,נר די לע ש רצע
מעׂשיות מיר הבן געהט געל ענט הבן אונדז נער עז געמכט ,און לע מל איז דס רױסג ען אין
דרױסן ן ענין ון רומקוקן יעדן ינקל ,הנדיק ז ס'זל ניט זײַן ק ן חידושים מיט  לקערנדיקן בער.
 10די קל נע הילצערנע בײַטלעך ,גרױס גענוג צו הלטן צ געלעגערס  ,טישל ,און  ּפר לקערלעך ר זּפסן ,לע 15-
 10מײַלן וננדער לענג־אױס דעם ּפרק .גע ענטילעך מיט  בטעריע־רדי און  ביסל נט און עסן.
 11ס איז" "tidewaterאױף ייִדיש׃ "ים־ל ץ־ סער"?
 12דס שטעטל ,ס איז  נמען נכן אינדזל ,הט ן ערּפרט מיט קמערציעלע ליען "רױס".
" 13אײַנגעּפקט" איז אשר ניט אין גנצנ דער אמת .מיר נבן ניט געניצט דס געצעלט ון דעמלט ן ,און ען איך הב עס
רױסגענומען אין דער ה ם ,עס אױסצור ניקן ,הב איך געונען קניּפלעך און ּפלנטערס אומעטום ,אין די שנירלעך און י ניט
איז ילו אין דער רעגן־דעקונג .איך ס ז מיר הבן לץ רײַנגעשלעּפט אינעם געצעלטּ ,ו מיר קענען זיך אײַנּפקן ּו ס'איז
"זיכערער" ,נר ס'דכט זיך ,ז אהר הבן מיר געּפרּו ט צונױקנ טשן און אײַנּפקן דס געצעלט ון אינע ניק.
 14מע טר ניט לױן.
 :@@@ 15ס'קלינגט מיר לש ,דס ב גן דעם דזיקן ּפרטיציּפ ,אין דעם ל – ?

די הײַזקע איז געשטנען אױף ן ּפגעשניטענעם אױשטײַג לעבן  טײַכעלע ס שטרמט טיף אין ז ער
שטציקע אײַנגעשניטענע ברעגן .איבערן טײַכל איז געשטנען דער ּפטרעט ,ס מע הט אים געקענט
רשליסן נר ון אױסנ ניק  ,מדנע זך ,ס הט רױסגערון נרישע נר ,זעט אױס ,נ טיקע
מינהגים ,טמער א נער ון אונדז הט געדרט ג ן אױף דעם גנג׃ קוקן אױף די ינגער צי ס'איז ד 
בער אינעם טײַכל־געלעגער ,רשליסן דעם בניצער אינע ניק אױף  גע יסער צײַט )מילא ס  בער
הט געקענט רױס רן דעם שטנג דער ּפשוט צעשטערן דעם ּפטריט אין גנצן( ,געטרױען דעם
ניט־בניצער ,ער עט טקע צוריקקומען און עענען די טיר ,ן חכמות ,בער־ יצן ,דער ּפהלטן.
מיר הבן רבכט  שטילע נכטּ ,פגעהקט עטלעכע מל דורך טע קלנגען – דער ינט דער
סקריּפן ון דער הײַזקע – ס הט לע מל געירט צו " ס איז דס? הסט דו דס געטן צי די
בערן?" רײַנצורעכענען די לע מיגלעכע ענטערס ,הבן מיר דער ממן  מען געגעבן "אשר" ,און די
צ בערלעך "י־י" און "נ ן־נ ן" .נר מיר הבן דורכגעלעבט די נכט .מיטן נײַעם טג איז געקומען
שלעכטע עטער ,הבן מיר געבליבן זיצן ,געשּפילט אין סקרבל דער רמי ,געל ענט ,געגעסן ,און זיך
 עקגעלִא גט שלן נך  מל.
הלבע נכט דער  ביסל שּפעטער ,און גר ן נדער מין קלנג" .רעדי ,איז דס גע ען דו?" "נ ן,
ס'איז ד  לּפע ױן ענצטער ".אמת" ,י־י" איז צוריק .אינעם ינקל ּפונקט אונטערן שּפיץ דך איז
דס ענצטערל ,אשר  וס אױף  זײַט ,ון ש ערן גלז מיט רשטרקן־דרטן ,הלב בדעקט
גע רן ון  לּפע .דס קל נע גיבורל איז רױף אױן דך .מיר ב דע ,מיט א ן מחשZה צ ישן אונדז
און נך לץ אין די שלף־זעק ,הבן זיך געקטשעט רּפ ון די געלעגערס אױף דער ּפדלגע ,געקרכן
י של ערלעך צו דער טיר ,זי רמכט צו הלטן קעגן ס זל ניט קומען .ממע מיט
בלײַב־אין־דער־ה ם זײַנען געשטנען עטלעכע ירדן ײַט  עק אין רנט ,זעע דיק דורכן קל נעם
ענצטערל אין דער טיר .דכט זיך אױס ,ז דער זײַט־ עג ק ן דעם נעענסטן ירד איז ז אױך ניט געעלן.
דס בערל הט רומגעקרכן איבער דער גנצער הײַזקע ,און סוף־ּכל־סוף איז ער רּפ אין רנט,
צוגעצױגן  נײַגעריקער צו ן א ל־ס נגעילט מיט ּפל .ער הט זיך  קרעל געטן אין  לּפע אױף
ן עק ון  שטיק בלעך און סק ּוטשעט ,ס הט געהט די ממע רױף אױף די הינטערשטע יס ,זוכן
ס עס הט געשט איר קינד .נר  קלוגע ממע קענט אירע קינדער ,הט זי נר געבורטשעט ז דס
בערל זל זיך בעסער ּפהיטן ,און סײַ־ י־סײַ איז שױן צײַט ּפצוג ן .מיר הבן אױסגעטעמט דס ערשטע
מל אין עטלעכע מינּווטן און געקוקט ז ז ג ען גרינג  עק ,דס מל טײַך־רּפ.
 ב זע שעה ,רשט ט זיךּ .פונקט ּוהין מיר ילן ג ן ,הבן מיר גר ניט גע לט נטרען אױף ז
נך  מל .צוריק אױף דער רדי ,רעדן מיטן ּפרק־ר לטער ,16הט ער מסּכים גע ען ,ז "צ מל
איז מאזלדיק" ,עט ער אונדז שיקן עמעצן ,ער זל אונדז רױסבל טן .מיר הבן געדרט  שיל־ר
ון דער קומעדיקער הײַזקע סײַ־ י־סײַ ,עלן די אינויִטן 17ונעם שיל זיך טרען מיט אונדז אין  ּפר טעג
רום .לט עס אונדז רן רטן? מחמת ערשט מוז ער הנדלען רטע ען דרײַ יעגערס ס זײַנען
שטעקן געבליבן אױף  קריִע ען ז ער שיל איז אױס גזלין .איצט הבן מיר זיך געילט שולדיק ס
מיר הבן אים געשטערט ,הבן מיר אים רזיכערט ז בײַ אונדז איז גוט ,מיר קענען רטן ,דרבא.
ס איז טקע גע ען דער אמת .מיר הבן געגעסן ,געשּפילט אין קרטן ,געגנגען רשן רום דער
הײַזקע ,נער עז און ק ן מל ניט ז ער ײַט ,און גע לט יסן ס ר  מענטש עט זײַן דער
בל טער .׃  דאי עט ער קענען ג ן צ טיק שעה  טג ,איבער דער טונדרע ינף מײַל  שעה .מיר
עלן שטרבן אױסגעמטערטעּ ,פרּו ן מיט אים מיטצוהלטן
נך  נכט מיט שלף און "איז דס גע ען דו?" מיטגזײַט צומרגנס הבן מיר זיך גע לגערט,
גענודיעטע ,ען ס'הט זיך געלזט הערן  גר מדנער קלנג ,לץ הילכיקער .דער יּכוח עגן דעם
 "park-ranger" 16אױף ייִדיש איז ס?
 :Inuits 17דס לק ון גרונלנד און דעם צונדיקסטן ט ל צון־מעריקע .ז ער לשון רון ז אינוקטיטוט ),(Inuktitut
דער גרינלנדיש.

בעל טער הט זיך געענדיקט ען  גר צעשלגענע דרײַרד־.ט 18. .הט זיך צוגעהעצקעט צו דער
הײַזקע ,דער ּפסזשיר ב נט מיט  רעמינגטן  ,19222ס אשר לט געדר ט דעם בערל 
סּפדיק .לן און דזשלי קינלוסי 20הבן איבערגענעכטיקט אין דער הײַזקע בײַם יםּ ,ו מיר ג ן ,זײַנען
די בערן געקומען צו גסט בײַ ז דרט  .שס דורכן ענטילציע־לך הט זױ געהילכט ,ס'הט
נגע רן  מורא אױף די בערן ,זײַנען ז נטלן אינעם ים ) סZרא ז ז עלן ל ן ג ן אין ט דער
ריכטונג סײַ־ י־סײַ( ,איז מער ניט ס צו שרעקן .ונדעסט עגן זײַנען ז געקומען ,עלן מיר לע
רױסג ן צוזמען .דס לץ מיט  קל ן שטיקל ענגליש און  סך כען מיט די הענט .און עסן נבײַסן.

רעד )אױף  שטן(

בעריש

מיר הבן ּפגעמכט  רּפלן׃ ז עלן רן ױרױס אױן "ּפט־ּפט"  ,הלב מײַל ,מער
ניקער ,זיך ּפשטעלן גע נטלעך אױף ן אױה ב ,מיר זלן ז נך קענען זען .מיר עלן נכג ן צו
וסּ ,כסדרדיק נר ניט גיכער י גע נטלעך ) יל גיכער הבן מיר געקענט ג ן?( ,ביז מיר ז דעריגן.
ז הבן גע רט מיט געדולד .מיר הבן בש ינדלט נר א ן מל ,ען מיר הבן זיך געדרט
איבערטּפטשען  טײַכל ,טיף גענוג ז מיר הבן נגעהױבן רבײַטן די שטי ל מיט גומעשיך .הבן ז זיך
צעלכט ,צוריקגערן בײַ אונדז  ,ר געגעבן איבערן טײַכל א נעם נכן צ טן.
איז ,מיר הבן רברכט  געּפקטע נר אײַנגענעמע גלטיקע נכט אין דער לעצטער הײַזקע .אין
דער רי הבן מיר געהלן נלדן דס שיל; מילא דס זלץ־ סער און זש ער ,הבן ז גערוקט
דעם .טּ . .פונקט אין סער רײַן לעבן דעם שיל און אים בהױבן אױשלעּפן אױן ברט .מיר הבן
זיך נגעטן מיט יעדן שטיק קל דער ס מיר הבן געהט – עס עט געדױערן  יר שעה ביזן שטעטל
אױף ברוטן־אינדזל ,עט זײַן  קרירה ,זיצן שטיל אינעם שיל )ס'איז גע ען  קל ן קיוטל 21אױף
רנט ,בער  ּפיצינקסּ ,כמעט אין גנצן נגעשטּפט מיט געצײַג ,הבן מיר דערצו גע לט זען לצדינג
אױן עג ,און ניט גע לט אױסזען י כע(.

  :All Terrain Vehicle 18קל ן ורל ס קען רן אומעטום ,ן ר עגן.
  ,Remington 222 19קלײַנע ביקס ,ניט ס מע ניצט מיט בערן.
 ,Allan and Jaolie Kinaloosie 20יונגע ברידער ונעם שטעטל ברוטן־אינדזל.
  :cuddy cabin 21קל נע קבינע גע נטלעך אױף רנט אין  שיל .קורץ אין דער ה ך ,מע קען זיך גע
אױשטעלן גלײַך.

נטלעך ניט

לן און דזש לי קינלוסי
יר שעה אױב מע רט גלײַך הין .קודם־ּכל רן מיר גרד ירד־רּפ ,מיט צעשּפלטענע
ש רצע סקלעס ,שטציקע ,נענט אױף ב דע זײַטן מיט  צעברכענעם שיכט נעּפל הענגן  ּפר
הונדערט יס אױבן ,עּפעס י ון מרדר 22ל ן .בלד י מיר זײַנען רױס אינעם ענעם ים אױף דער
מערZדיקער זײַט ד יס־דורכגס ,23איז גיך גע רן ינטיקער און קעלטער ,איז די נסיעה גע רן  געיג
נך ים־הינט .ן אומזיסטע זך הט דס זיך אונדז געדכט ,שטט־לײַט ס מיר זײַנען ,נר ז הבן נך
דער ר געשסן דעם ביקס אױף די קעּפ ון ים־הינט ,ניט גרעסער י  העלט ון  וסבל אינעם
סער ,ביז  הונדערט ירדן ונעם יגנדיקן שיל .ט מל  דאי הבן ז זיך רשסן .סף־ּכל־סוף
הט א נער  שס געטן גלײַך איבערן דערברד ,הבן ז געמ נט ז ס'איז געטרן ,נר ס'איז
רש ּונדען גע רן דער ים־הונט .הבן ז געקוקט אױף די ינגער רױס .רעד און איך הבן געמ נט
ז אונדזער רבעט איז ּפשוט דרט צו זיצן ,הבן מיר ניט געהט די אױגן צו קענען דערזען  ים־הונטס
קּפ צ ישן די כ ליעס ,הבן מיר בער  קוק געטן אױף לינקס און ט איז ער ,דער ן ענלעכער .זלן
מיר ז דערצ לן ,לּכZוד ן ל ן־אױסקומעדיקע געיעגיקע קולטור )דערצו זלן מיר נך גיכער רױסקומען
ון דער קעלט( ,דער ניט  ,שלום אױף דער חיה? נו ,גוט .איך הב  ריר געטן דעם מיטן ביקס און
געטיִיטלט ,הט ער געקוקט ,געשקלט מיטן קּפ ,און גשסן; אױס צער־בעלי־ח ם .מיר זײַנען
ריבערגערן ,צוגעבונדן דעם מליקן ים־הונט צום שיקנט ,נך אינעם סער ,דס שיל זל ניט
ערן נך ברודיקער.
דערנך איז געקומען  קורצער זײַט־ר אױף א נער ום די יסּפעס ,קױם רױס ונעם סערּ ,ו
מיר הבן געמכט ט בעת א נער ון ז הט געקײַלט דעם ים־הונט .מיר איז געלען ,ס ז עלן ניצן
דעם גנצן ים־הונט ,י  מל ,נר נך  סך טירחה און  ביסל שמועס ,הבן ז בשלסן איבערצולזן
די ּפגירה ,גענומען בלױז דעם ּפעלץ .24מיר הבן י רזוכט ונעם רױען ים־הונט־ל ש – ס'איז גע ען
ז ער אײַליק און זעטיק ,גר ניט ק ן טעם ון יש ,נר  ביסל ניסלעכדיק.
מע הט דערזען  מע ע ס ש ימט לעבן ברעג יסּפע ,אױס די גרױסע עדערן ,25הט ניט געקענט
ליִען .ז הבן זי געּפקט און רײַנגעל גט אין שיל ,צו ברענגען ה ם אין שטעטל ,א ן גט סט ר
ס.
 :Mordor 22דס ב זע מלכות אינעם "ה,ר ון די ינגערלעך" ון דזש .ר .ר .טלקין )(Lord of the Rings, J.R.R. Tolkien
 ,Davis Strait 23ס צעש ט קנדע ון גרינלנד.
 24אין קנדע ,ניקסטענס .ען איך הב די מעׂשה דערצ לט צו  ּפר גרינלענדער ,הבן ז געזגט ז ז לטן ק ן מל
ניט איבערגעלזט דס ל ש .די הדסנס־בוכטע־קמּפניע ) (Hudson’s Bay Companyצלט  ּפר דלר  ּפעלץ.
  :molted 25גל רבײַטן די עדערן לע יר ,און מיט גע יסע ילדע  גל ,קענען ז ניט ליִען בעת־מעׂשה.

צוריק אינעם שיל און מיט עטלעכע שעה זײַנען מיר נגעקומען בײַם קנט ון די ּפגעברכענע קריִעס
נענט צו דער ּפלזשע אױף ברוטן־אינדזל .ז זײַנען גע ען שטרק גע רנט מיטן שיל ,ק ן מל
קומען נענט ילו צום אײַז ,גר ן ערנסטער עסק .26צום סוף הבן ז געונען  עג דורכן אײַז ,הבן
מיר לנדירט דס שיל ,גערנגלט דעם .ט . .אױף דער יבשה ,אױסגעלדן אונדזערע ּפעק און דעם
ים־הונט־ּפעלץ ,און געקוקט ז די איצט טירודיקע מע ע הט זיך געדרּפעט איבער דער זײַט און
 עקגערודערט גיך י דער טױט .שּפעטער זײַנען מיר גע ױר גע רן ,בשטעטיקט דורך לטע משלים ד
און דרט אױף דער ּפלזשע ,ז די מע ע הט מען געמ נט ר  מּתנה די קינדער – ז בינדן מיט 
שנירל דער מע עס וס און לזן זי רומש ימען דער ליִען ,דער דר ען ז זי רום די קעּפ ,אױב זי קען
ניט ליִען ,עּפעס  לעבעדיקע לישלנג.
מיר הבן רברכט  ּפר טעג אין שטעטל ,ביז דער נענסטער ערּפלן אױף דרום .מיר זײַנען
אײַנגעשטנען אינעם דורכרערס אינטערנט .מע הט אונדז אומעטום גערון "יענע יטן מיט די בערן".
– ס'איז טקע  קל ן שטעטל .רנעס זיצן אױף די עלעקרטיע־סלוּפעס ,הבן אין דער לינקער ּפיטע
ס די קינדער שיסן אױף ז מיט די קל נע ײַל־און־בױגנס.
בי ּו מיר ג ען ,איז אונדז נכגעגנגען  קל ן רעדל היגע קינדער .אין דער א נציקער קע ,הבן
ז געשּפילט אין "רקוקן די קבלונס "27בעת מיר עסן .מיר לטן זיך געילט אומעטיק ,בער ז זײַנען
לע גע ען גר ר לעך אױסגעּפשעט.

 26ניט י די גרינלענדער ,אין די צ נטיקער ,ס איך הב מיט ז מיטגערן אין ז אײַז אין ז ער קבינע־קר סער .ז
הבן זיך נגעשטױסן אינעם אײַז ,געשטוּפט ,געּפרּו ט זיך דורכשלגן ,כטש גר ּפמעלעך ,און ניט מיטן עלטערן )דיקערן( אײַז.
 (kabluna) 27י מע רוט א רּפ ער אױף אינוקטיטוט )די שּפרך ון די אינויִטן( ,ד"ה ,גױים .אות־באות "די מיט בערד" .י
"גױים" ,קען דס רט זײַן  ביסל  ּפ רטי ס ,י גע נטלעך מיט זלעכע טערמינען ר "די נדערע".
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