
  די בערן
  בַײ די זַײלן �ון ג�לדשט�ן

1982, אױגוסט, ב��ין־אינדזל  
  

,  נ�ר �זױ ה�בן מיר ז גערו�ן"די זַײלן �ון ג�לדשטן"אין דער אמתן זַײנען ז ניט גע	ען ��יציעל 
לטן ן צעשּפ� שטגרױען 	�נט איבערן ס�	ע־טַײך �ון �ר ה�בן זיך געל�גערט ימ. איך מיטן ברודער �רעד

 בַײם ברעג 1 דעם ג�נצן 	עג �ון די ט�לוס־�ר�ּפל�ז	�ס �ירט  י�רר � טי�ע שּפיציקע טורעמס �ון צ	אין
  גן,זינט מיר זַײנען �	עק �ון ּפ�נגנירטונגאיז גע	ען דעם נַײנטן ל�גער 'ס.  ביז דער הימל־ליניערױף� טַײך

קן דעם ים און , איצט �ר�ּפ, איבערן ּפ�נגנירטונג־דורכג�נג, ע־טַײך	יזעלב�רג־�רױף ּפ�סע דעם 
  .2בר�וט�ן־אינדזל

  

און , �מ�ליקן שלעכטן 	עטער, שטיקער קרַײטיש גן מיט  ב�ה�נדלטגוט, מיר ה�בן גוט ��רבר�כט
: ז עס גט גוט	ּוסטזיניק � בעסער ניט 	ערן צו ב�–קן עין־הרע . 	�ס זַײנען געה�ט גע	ען ש	ערע ּפעק

אױ�של�גן דעם געצעלט און ק�כן 	�רמעס ה�בן מיר שױן . עּפעס טוט זיך �לע מ�ל, ןדי געטער ב�מערק
  "?ז�ל דער אױ	ן מ�כן �ז� טומל"�דער " ?איז ד�ס � טל �ונעם געצעלט"מער ניט קן , גרינג געט�ן

איז קן מ�ל ניט טונקל 'נ�ר ס, גט די זון ט�קע אונטער,  זומערנוג שּפעט איןאיז שױן גע	ען געעס 
, 	עלכער ב�רג איז ד�סה�בן מיר געה�ט דעם גע	נטלעכן שמועס 	עגן , בין־השמשותאינעם . גע	�רן

" יךק"די , סוף־ּכל־סוף אױ�גער�מט דעם ל�גער ��ר דער נ�כט, ּפרּו	ן ��רגלַײכן די ק�רטע מיט דער ערד
, אנער אױ�ן �נדערן � ּפ�ר י�רדן �ונעם עק געצעלטשּפ�רט גע�נדי צ	 ּפעק , צוגעגרט ��רן �רישטיק

  .3און זיך �	עקגעליגט של��ן, טי	ל �	עקגעשטעלנט אונטערן רעגן־דעקונגשדי 

ריבער איבערן ק�ם אױף כ�טש די זון איז נ�ך ניט �,  זער ליכטיק�רן שױן גע	–�רי אין דער �רי 
שנער "ן׃ געשטַײערט זיך מיט די �נטקעגנדיקע ��דערונ די צַײט אין דער �רי 	ען מע אױךאיז עס . מזרח

� ,  ה�ב זיך אױ�געזעצט אינעם ז�קאיך" ?י גרױס איז דער ּפענכער מַײנער	"�דער " 	�רעמער של�ף־ז�ק

                                                           
1  talus chute :נערדי דעלט�ּפגעשּפ�לטן , �ר�ּפגע��לן �ון די סק�לעס אױבן, אין דער גרס 	י � ק�ּפ ביז �ן אױט�, ע �ון שט

  )).scree(הסט ד�ס סקרי , זש	יר, מיט קלענערע שטנער(דורכן 	עטער 
 ,Owl R., Pangnirtungק אין ק�נ�דע׃ אינעם מזרחדיקן �רקטי, )Baffin Island( ד�ס זַײנען �לע ערטער אױף ב��ין־אינדזל  2

Weasel R., Broughton Island : ן איבערג�נג דורך אַײוִיטוק מלוכישן ּפ�רק�)Auyuittuq National Park .( ּפ�נגנירטונג און
  ). 500 און 1325ב��עלקערונג �ן ערך (בר�וט�ן־אינדזל זַײנען שטעטלעך 

3 " … and so to bed. "– Samuel Pepys  



בין איך ��רבַײ �רעד �ז , �ז איך ג �רױף.  	�ס דער 	עטער איז זען,קוק צו ט�ן דורך דער געצעלט־טיר
מיר ה�ט זיך "ה�ב געהערט 	י , נ�ך �לץ שלע�עריק,  איךעּפעס 	�סה�ט ער אױסגערו�ן ,  גט �ר�ּפער

יך ה�ב געזען א"	�ס ער ה�ט אין דער אמתן געז�גט איז גע	ען ." �ז איך ה�ב געזען � 	ַײסן בער. געחלומט
  !"ה�ב ניט געז�לט'כ. ה�ב אים עּפעס געז�גט'כ! � 	ַײסן בער

  

און קוקנדיק דורך דער געצעלט־טיר ה�ט ער געקענט זען די , ער ה�ט זיך געה�ט אױ�געכ�ּפט ��ר מיר
�  קַײערס �רום ַײןזמיט ,  	ּו מיר ה�בן �	עקגעשטעלט די ּפעק ּפונקטגעל־	ַײסע זַײט �ון � קלנעם בער

איז , !" �ּפל�ז ד�ס! �קיש", ה�ט ער אױף אים געשריגן, אמתער ניו־י�רקער 	�ס ער איז. זַײן ּפ�ק�ון זַײט 
ניט זיך  דער בער ה�טצום גליק . 4ט�קטיש ניט, גע	ען ניט הע�לעךעס אים ּתיּכף אַײנגע�ל�ן �ז ד�ס איז 

 ט�קע � ביסל איז מיר אַײנגע��לן �ז די מצZ איז'ביז ס, ה�ב איך געד�כט, בער� קלן . גרינג ב�לדיקט
� גרױסער ער . �ענט אין דער געגנט � מ�מעאיז ד� נ'ס איז גע	ען � בערל 	�ס מנט �ז'ס. מער דעליק�ט

  .�בער נ�ר מיט � קלן ביסל מער, מעג זַײן סּכנהדיקער

׃ אױב 5צום ק�סמ�סער��רערס �עג�ַ
זער אונט ה�לטן מיטן,  צו קוקןטער	ַײעז�גט �רעד ה�ט זיך �ּפג
. ה�ב איך זיך געמוזט צוקוקן, ניט צו 	יסן מיר איז גע	ען ערגער .קענען ז אים ניט זען,  ז ניט זעןקעןער 

ם ּכדי אים צו ב��רַײען  איש�קלען און ר�נגלען מיט, ד�ס בערל ה�ט געה�לטן �רעדס ּפ�ק אינעם מױל
 צעשט די רנ�ר ב�לד ה�ט ע, ניט קן לַײכטעבַײ אונדז זַײנען די ּפעק נ�ך �לץ גע	ען .  ּפ�קצ	טן �ונום

	ַײט � י�רד ,  ברעג טַײךאױֿףןּפעק און איז אונטערגעל��ן �ן שום מי מיטן ּפ�ק אין מױל קן דעם זש	ין 
מיר . ר ק�מ�ר־נעץשל�סענער ��ין דערעקענט זען אױב איך שּפ�ר �ן דעם ק�ּפ אגקױם איך ה�ב אים . צען

זער 	ַײט טַײך־�רױף זַײנען ניט . ן נַײל�ן און נעץרל�זן די זיכערקט �ון שט�רק��, גלוסט זיך ג�ר נישט
  .ניט �זױ אַײנשטעלערישן בערל, י� געשט�נען די מעמע מיטן צ	טן

�ז דער , איז מיר געקומען אױ�ן זינען'נ�ר אדער ס,  אױסגעשטרעקט � ה�נט נ�כן �ּפ�ר�טאיך ה�ב
ט מיך ע�ז ער 	, 6ה�ט �רעד שטיל געשעּפטשעט, רקקל�נג �ונעם לעדל 	עט א�שר ברענגען אױ�מע

סן ניט �ז מיר עלע –ז ז�לן אונדז דערזען , אױב איך טו �בי 	�ס,  אדער די בערןןדערהרגענע	 ה ז
איך ה�ב זיך . איז ��רט � שטיקל רחZות אין �זעלכע �יקציעס און אַײנרעדענישן'סנ�ר , זַײנען ד�

, מיר ה�בן זיך דורכגעשושקעט. ז צו ב�טר�כטן, נ�ך �לץ מערסטנס אינעם של�ף־ז�ק, �רומגעדרט
 עענ�ר די איד" ,זען מיר אױס 	י ים־הינט", די זעקמחמת אין , א�שר ז�לן מיר �רױסקריכן �ון די זעק

                                                           
, )Miss Manners(�רַײלין מידאות , ה�ב איך � ברי	 געשריבן דער עטיקעט־מZינטע,  	ען מיר זַײנען צוריק אין דער הם 4

	�ס 	�לט גע	ען עּפעס , אױב מע גע�ינט זיך רעדן מיט � 	ַײסן בער, און גע�רעגט, דערצלט 	עגן דעם ברודערס גר�בקט
  .איר ענט�ער איז משמעות ��רלױרן געג�נגען אין דער ּפ�סט. צו ז�גןהע�לעך און געהעריק 

5  Hitchhiker’s Guide to the Galaxy ון� Douglas Adams  
  .אין נ�רמ�לע צַײטן, 	�ס איז ג�ר ניט דער שטגער מַײ דער משּפחה  6



איז גע	ען ט�קע � 'מילא 	�ס ס, ב�רבלען זיך	�לט געמנט � סך טומל און ' ס–ה�בן מיר �ּפגעל�זט 
  .נ�רישע אידעע סַײ־	י־סַײ

  

  בילד �ון די בערן

,  	עגן 	ַײסע בערן7.ט.מ.צ �ון די בר�שורןערלַײ ה�בן מיר געקר�גן �ל, אדער מיר זַײנען �ּפגע��רן
, —א, �ז 	ען איך ה�ב ז ב�	יזן �ן איבערז�רגערישן �רַײנד,  �זױ �יל. שרעקלעכע מעׂשיות � סךמיט

דעם מיר ה�בן בר�	 ציטירט . ��רןמיר ט�רן ניט , גע��דערט) זיסטמאון או(ה�ט ער אונדז שט�רק 
דער קל�ר 	י ט�ג ." 	ַײסע בערן גע�ינט מען זער זעלטן אינעם ּפ�רק"�רק 	עג	ַײזער׃ אַײוִיטוק ּפ

איז גע	ען , �ז דער מצZ איז מיר קל�ר גע	�רן, דער צ	טער �דער דריטער געד�נק מַײנער. קוש־המ	ת
 — ז�גן � ליגן דעם �רַײנד אז ז�לן, 	�ס ז�ל זַײן די לעצטע טּוונג מַײנע׃ �נשרַײבן � ברי	ל די קינדער

  ."איך ה�ב דיר געז�גט "מיטאױסצומַײדן �ן אביקט , 	עגן 	�ס איז געשען

. בלַײבלעך צוז�מען אין דער מיט�רעדס ּפ�ק ע�נט זיך מיט � ט�ּפל־שלעסל און ער ה�ט געל�זט די 
. ג�רנישט צעבר�כן, ג�רנישט צעריסן,  געע�נטה�ט זיך גרינג'ה�ט ד�ס בערל ב�ט�ּפט אױ�ן הינטן און ס

. 8 בער־שּפַײעכץדענק	עט זַײן דער אנציקער �נ, און שט�רק, געזונט, ג�נץ, אױב מיר זַײנען �רױס דער�ון
, ניט ��רן ל�גער־עסנ	�רג, ניט ��ר אונדז, אין ג�נצן ניט הונגעריקדי מ�מע מיטן מורא	דיקן בערל זַײנען 

גליקלעך אַײנ�טעמען , ס�ל�מי, קעז, 9ר דער גיבור ה�ט געה�לטן אין אן אױ�רַײסן ּפעקלעך ג�רּפנ�
 .�ריר־געטריקנטע מ�לצַײטן זַײנען ניט גע�עלן. דעם �לומיניען־לש בתוכם, �נבַײסנס און ש�ק�ל�דקעס

, רוZ איבערגעל�זט'און ס,  � שמעק געט�ן,עס ה�ט י� געע�נט � ּפעקל �ריר־געטריקנטע ּפרעזשעניצעס
ה�ט , 	�ס ער ה�ט �זעלכע ּפרעזשעניצעס �ַײנט אױך, �רעד. געלער ּפר�שיק אומעטום אױף דער טונדרע

  . �נערקענט �ז ד�ס בערל איז עּפעס � גורמנ�ר קױם

�דער א�שר � �ערציק , ־געריכטשעהען �רעגן זיך צי ז 	עלן ב�לד מ�כן �ון אונדז � הױּפטנ�ך 
צוריקגעג�נגען דעם , ה�ט ד�ס בערל איבערל�זט דעם ב�ל�ג�ן, ה�ט די מ�מע עּפעס געבעבעט, מינוט

 �ון אינע	ניק אינעם .	ּו ז זַײנען ט�קע נ�ך זעלטענער,  ה�בן שלי�נדערט טַײך־�רױף און ז �לע,געזינד
, ה�ט זיך מער ניט געל�זט הערן) ?בױכ	טיק(די כרוקן זערע . יט צו דערזעןגעצעלט זַײנען ז גיך נ

׃ � טוץ ר�בן  מיט אונדז אין דער מיט� נ�טור־ד�קומענט�ר,  ק	יטשן און קר�קן טומלדיקע��רביטן מיט

                                                           
 �בער ה�ט מען �ּפגעשדט דעם 1999אין . �ון קאנ�דע� טל , )Northwest Territories (צ�ון־מערZדיקע טעריט�ריעס  7

��ר , רו�ט מען זי) Nunavut(, נונ�	ּוט, טל 	�ס ליגט אױף צ�ון �ון דער במער־ליניע און געמ�כט �ון אים � נע טעריט�ריע
  .ב��ין־אינדזל גע�ינט זיך איצט אין נונ�	ּוט. די אינוִיטן

ד�ס ה�ט . ון ב�רט אױף � ּפ�ר ק�רצקעס �רעדס 	�ס ה�ט אױף ז � שטיקל בלוט �ון �ן אַײנשניט �ון �רִיער �ױ�ן ּפ�ק א 8
  . ה�ט ער ז � 	ַײלע �רומגע	�ר�ן, צוגעציט דעם בערל

9  gorp: מע ז�גט �ז ד�ס איז � נ�מען נ�ך "good old raisins and peanuts” ,עּפעס שּפעטער , יז � ליגן�בער ד�ס א
�ריגינעל איז ד�ס גע	ען גלַײכע .). �M.I.Tון ּתלמידים אין (�כט 	�רט ראיז ּפשוט �ן אױסגעט'איך מן �ז ס. אױסגעטר�כט

  ...��רבַײט 	�ס איר 	ילט. און ברעכלעך ש�ק�ל�ד, �יסט�שקעס, חלקים ר�זשינקעס



ט אױף � ריזיקן ה�בן זיך �	עקגעזעצ, קוקנדיק נ�ך שיריים �ון די בערן, ה��נדיק, מיט עטלעכע מע	עס
ג�ר ניט צו�רידן מיט א־ּפר�שיק �נשט�ט , זיך ב�קל�גן אױ�ן דוחק אין עסן, שטן נ�ענט צום געצעלט

  .אונדז

מע ה�ט נ�ך �לץ . זַײנען מיר �רױס �ונעם געצעלט,  געגנטגל אין דער� נ�ר  מיטמיט � מ�ל בר�	
	ּו מיר גען , � מַײל �ינף טַײך־�ר�ּפ. ף און גן נ�ך 	ַײטער �	עק	ַײט טַײך־�רױ, געקענט זען די בערן

 מַײלן ביז דער לעצטע �12-10ון ד�רטן נ�ך � . �10ּפד�ך־הַײזקעטע טס נ�ענדיגע�ינט זיך , סַײ־	י־סַײ
די . 12 בר�וט�ן־אינדז � שי�ל־��ר קן	עגן די ּפ�רק־שט�בן ר�די�ִירן קען מע 	ּו, 11הַײזקע בַײם ברעג ים

און �זױ שט�רק איז גע	ען ,  זיכערער 	י לױטער נַײל�ן�זױהילצערנע בַײטלעך ה�בן זיך אונדז געד�כט 
צי א�שר ז�לן , �ז מיר ה�בן � קורצן 	יּכוח געה�ט, צו זַײן 	�ס 	ַײטער �ון די בערןדער חשק אונדזערער 

איז גע	ען � '�בער ס.  הַײזקען די �יס אױף די ּפלצעס קן דערנעמעמיר איבערל�זן ד�ס געצעלט און 
 און 13ה�בן מיר עס אַײנגעּפ�קט, שױן 	ַײט �	עקזַײנען די בערן און , שּפ�גל נַײ געצעלט און � טַײערס

ז געבליבן אין מיטן עסן אין מַײן ּפ�ק און 	�ס אי, מיר 	�לטן ניט הונגערן. געז�מעלט דעם בערלס �ּפ��ל
  .און בלױז � ּפ�ר טעג מער, �רעדס

ל�י־ערך גוט־געטריקנט ברעג איבער ג�נץ גוט גן אױ�ן ,  די �ינף מַײלן געדױערט צ	 שעהסע ה�בן
קומען רוZ מענטשן 'ס" � בר�שור 	עגן בערן׃ יט � ניגינדל גענומען �ון אנערמיר ה�בן מ�רשירט מ. טַײך

און אױך .  ��רבר�כט קוקן איבער די ּפלצעס ה�בן מיר� סך צַײט." �לן �ון 	ַײסע בערןאיבער �נ�
שלי�נדערן ,  למשל׃ צי ה�ט מען צַײט גענוג זיך צו בגן ק	ער �ון דער טַײך,ט�קטישע ברירותדיסקוטירן 

אױב די , ט � קנ�ּפ מַײל	ַײ,  ט�ל15 �רױף אױף דער שט�ציקער זַײט �ונעם או־גע�ורעמטן14שטילערהט
  .	ערן גרעסער, בערן 	ַײזן זיך נ�ך � מ�ל

זַײנען �ריבער אינעם �נדערן �י�רד איבער � ז �ז , מיר ה�בן געטר��ן. �בער ניט קן בערן
ען ז 	,  דער ּפ�רק־	עג	ַײזער ה�ט ד�ס דערמ�נט 	י � רוטע 	�ס די בערן ניצן 	ינטער־צַײט.זַײט־ט�ל

,  מיר ה�בן געה�ט ב�טר�כט גן אױף דעם 	עג 	י � זַײט־שּפ�ציר."זעלטן אינעם ּפ�רק"זַײנען ניט �זױ 
  .�בער ניט געט�ן

און , �	עגעלגט די ּפעק און געצַײג, מיר זַײנען �נגעקומען בַײ דער הַײזקע שּפעט נ�כמיט�ג
די ד�זיקע הַײזקע ה�ט ניט ,  �נדערע 	�ס מיר זַײנען ��רבַײ ניט 	י די–" ��רט"איבערגעקוקט אונדזער 

מיט גענוג , כ�טש � בער, זי איז ג�נץ קרעּפקע גע	ען. קן שט�נג צו ��רשּפ�רן די טיר �ון אינע	ניק
,  � ר�די�איז ד� גע	ען'ס. �ן שט�נג, מיט שט�נג, 	�לט געקענט �רַײנברעכן, �	דאי � גרױסער ער, ּכעס

ז זַײנען "דעם 	עלדערער זַײנען אונדזערע בערן ג�ר גע�עלן׃ . ה�בן מיר �נגעקלונגען דעם ּפ�רק־שט�ב
  �	דאיזיךער ה�ט !" צו הערן 	עגן ז�רט מיך 'נ�ר ס, די צַײט �ון י�ר, זער זעלטן ד� אין ּפ�רק

ּכים גע	ען מיט אונדזער סער ה�ט מ; �בן י� גענוג עסן און נ��ט��רזיכערט �ז בַײ אונדז איז גוט און מיר ה
  .מיר ה�בן �לע שט�רק גע	�לט גלבן �ז די בערן זַײנען אין ערגעץ �נדערש. טרעף 	�גן 	ּוהין די בערן

�רצע נ�ר די �לע ש	, איז גע	ען � שנער �רט'ס. מיר ה�בן געמ�כט 	עטשערע און זיך �רַײנגעקליבן
און �לע מ�ל איז ד�ס �רױסגען אין , מעׂשיות מיר ה�בן געה�ט געלענט ה�בן אונדז נער	עז געמ�כט

. יקן בערז�ל ניט זַײן קן חידושים מיט � ל�קערנד'ס �ז ה��נדיק,  �רומקוקן יעדן 	ינקלדרױסן �ן ענין �ון

                                                           
-15 �לע , און � ּפ�ר �לקערלעך ��ר ז�ּפ�סן, � טישל,  גרױס גענוג צו ה�לטן צ	 געלעגערס,די קלנע הילצערנע בַײטלעך  10
  .גע	ענטילעך מיט � ב�טעריע־ר�די� און � ביסל נ��ט און עסן.  מַײלן �ונ�נדער לענג־אױס דעם ּפ�רק10
  ?"ים־�לץ־	�סער"אױף יִידיש׃ " tidewater" 	�ס איז 11
  ."�רױס"ה�ט �ן �ער�ּפ�רט מיט ק�מערציעלע �ליען , 	�ס איז � נ�מען נ�כן אינדזל, �ס שטעטל ד 12
און 	ען איך ה�ב עס , מיר נ�בן ניט געניצט ד�ס געצעלט �ון דעמ�לט �ן. איז א�שר ניט אין ג�נצנ דער אמת" אַײנגעּפ�קט " 13

אין די שנירלעך און 	י ניט ,  ה�ב איך גע�ונען קניּפלעך און ּפל�נטערס אומעטום, ניקןעס אױסצור, �רױסגענומען אין דער הם
איז '	ּו מיר קענען זיך אַײנּפ�קן 	ּו ס, איך 	ס �ז מיר ה�בן �לץ �רַײנגעשלעּפט אינעם געצעלט. איז ��ילו אין דער רעגן־דעקונג

  .ן מיר געּפרּו	ט צונױ�קנטשן און אַײנּפ�קן ד�ס געצעלט �ון אינע	ניק�ז א�הר ה�ב, ד�כט זיך'נ�ר ס, "זיכערער"
  . מע ט�ר ניט לױ�ן 14
   ?–אין דעם ��ל , ד�ס בגן דעם ד�זיקן ּפ�רטיציּפ, קלינגט מיר ��לש'ס:  @@@ 15



ר�מט טיף אין זער ט אױ�שטַײג לעבן � טַײכעלע 	�ס שעם�ּפגעשניטענען אױף �ן די הַײזקע איז געשט�נ
	�ס מע ה�ט אים געקענט , איבערן טַײכל איז געשט�נען דער �ּפטרעט. שט�ציקע אַײנגעשניטענע ברעגן

נטיקע , זעט אױס, 	�ס ה�ט �רױסגערו�ן נ�רישע נ�ר ,�ך מ�דנע ז�, ר �ון אױסנ	ניק��רשליסן נ�
איז ד� � ' גן אױף דעם ג�נג׃ קוקן אױף די �ינגער צי סה�ט געד�ר�ט אנער �ון אונדז ט�מער, יםמינהג

 בער � מילא 	�ס(��רשליסן דעם ב�ניצער אינע	ניק אױף � גע	יסער צַײט , בער אינעם טַײכל־געלעגער
געטרױען דעם , ) אין ג�נצןּפטריטשטערן דעם �עה�ט געקענט �רױס	�ר�ן דעם שט�נג �דער ּפשוט צ

  .�דער �ּפה�לטן, בער־	יצן, �ן חכמות, ריער 	עט ט�קע צוריקקומען און ע�ענען די ט, ניט־ב�ניצער

 דער 	ינט �דער –דורך ��טע קל�נגען  מ�ל עטלעכע�ּפגעה�קט , מיר ה�בן ��רב�כט � שטילע נ�כט
ה�סט דו ד�ס געט�ן צי די ? 	�ס איז ד�ס"�ס ה�ט �לע מ�ל גע�ירט צו  	–סקריּפן �ון דער הַײזקע 

און די , "א�שר"ה�בן מיר דער מ�מ�ן � �מען געגעבן , �רַײנצורעכענען די �לע מיגלעכע ענט�ערס" ?בערן
עם ט�ג איז געקומען מיטן נַײ. נ�ר מיר ה�בן דורכגעלעבט די נ�כט". נן־נן"און " י�־י�"צ	 בערלעך 

 זיך און, עסןגעג, געלענט, ר�מי אין סקר�בל �דער געשּפילט, יבן זיצןה�בן מיר געבל, שלעכטע 	עטער
  .�	עקגעִלאגט של��ן נ�ך � מ�ל

, נן" "?איז ד�ס גע	ען דו, �רעדי. "און ג�ר �ן �נדער מין קל�נג, ה�לבע נ�כט �דער � ביסל שּפעטער
ן שּפיץ ד�ך איז עראינעם 	ינקל ּפונקט אונט. איז צוריק" י�־י�", אמת." טערצאיז ד� � ל�ּפע �ױ�ן �ענ'ס

ה�לב ב�דעקט , �ון ש	ערן גל�ז מיט ��רשט�רקן־דר�טן, א�שר � �וס אױף � זַײט, ד�ס �ענצטערל
מיט אן מחשZה צ	ישן אונדז , מיר בדע.  אױ�ן ד�ךד�ס קלנע גיבורל איז �רױף .גע	�רן �ון � ל�ּפע

געקר�כן , ה�בן זיך געק�טשעט �ר�ּפ �ון די געלעגערס אױף דער ּפ�דל�גע, און נ�ך �לץ אין די של�ף־זעק
מ�מע מיט . זי ��רמ�כט צו ה�לטן �קעגן 	�ס ז�ל ניט קומען, 	י שלערלעך צו דער טיר

זעע	דיק דורכן קלנעם ,  עטלעכע י�רדן 	ַײט �	עק אין ��רנט געשט�נעןהם זַײנעןבלַײב־אין־דער־
  .�ז דער זַײט־	עג קן דעם נעענסטן �י�רד איז ז אױך ניט גע�עלן, ד�כט זיך אױס. �ענצטערל אין דער טיר

, ז ער �ר�ּפ אין ��רנטאון סוף־ּכל־סוף אי,  הַײזקערד�ס בערל ה�ט �רומגעקר�כן איבער דער ג�נצע
� ל�ּפע אױף ט�ן אין גע ה�ט זיך � קרעל רע. ן אל־��ס �נגע�ילט מיט �ּפ��ל צו �ערצוגעצױגן � נַײגעריק

זוכן , יסגעה�ט די מ�מע �רױף אױף די הינטערשטע �	�ס ה�ט ,  סק�	ּוטשעט�ן עק �ון � שטיק בלעך און
ה�ט זי נ�ר געבורטשעט �ז ד�ס , נ�ר � קלוגע מ�מע קענט אירע קינדער. 	�ס עס ה�ט געש�ט איר קינד
מיר ה�בן אױסגע�טעמט ד�ס ערשטע .  איז שױן צַײט �ּפצוגןסַײ־	י־סַײאון , בערל ז�ל זיך בעסער �ּפהיטן

  .ד�ס מ�ל טַײך־�ר�ּפ, ען גרינג �	עקגקט �ז ז קומ�ל אין עטלעכע מינּווטן און גע

ה�בן מיר ג�ר ניט גע	�לט �נטרע�ן אױף ז , לן גןי 	ּפונקט 	ּוהין מיר. ��רשטט זיך, � בזע שעה
צ	 מ�ל "�ז , ה�ט ער מסּכים גע	ען, 16רעדן מיטן ּפ�רק־��ר	�לטער, צוריק אױף דער ר�די�. נ�ך � מ�ל
מיר ה�בן געד�ר�ט � שי�ל־��ר . ער ז�ל אונדז �רױסב�לטן, ז שיקן עמעצןד	עט ער אונ, "קאיז מאזלדי

  �ונעם שי�ל זיך טרע�ן מיט אונדז אין � ּפ�ר טעג17	עלן די אינוִיטן, �ון דער קומעדיקער הַײזקע סַײ־	י־סַײ
זַײנען לען ר�טע	ען דרַײ יעגערס 	�ס מחמת ערשט מוז ער ה�נד? 	�לט עס אונדז �רן 	�רטן. �רום

 שולדיק 	�ס ה�בן מיר זיך גע�ילטאיצט . ג�ז�ליןשטעקן געבליבן אױף � קרִיע 	ען זער שי�ל איז אױס 
  .�דרבא, מיר קענען 	�רטן,  אונדז איז גוט בַײאים ��רזיכערט �ז רה�בן מי, מיר ה�בן אים געשטערט

ג�נגען ��רשן �רום דער גע, עשּפילט אין ק�רטןג, מיר ה�בן געגעסן.  אמתדער 	�ס איז ט�קע גע	ען
  	�ס ��ר � מענטש 	עט זַײן דעראון גע	�לט 	יסן,  און קן מ�ל ניט זער 	ַײטנער	עז, הַײזקע

מיר .  שעהינף מַײל �איבער דער טונדרע �,  שעה � ט�ג קענען גן צ	�טיק׃ �	דאי 	עט ער. ב�לטער
  מיטצוה�לטן איםמיט ּפרּו	ן ,  אױסגעמ�טערטעלן שט�רבן	ע

, ערטזיך גע	�לג מיר ה�בןמיט�גזַײט צומ�רגנס " ?איז ד�ס גע	ען דו"נ�ך � נ�כט מיט של�ף און 
דעם דער 	יּכוח 	עגן . לץ הילכיקער�,  געל�זט הערן � ג�ר מ�דנער קל�נגה�ט זיך'	ען ס, גענודיעטע

                                                           
16 " park-ranger "ס�	אױף יִידיש איז ?  
17  Inuits : ל צ�ון־�מעריקעד�ס ��לק �ון גרונל�נד און, )Inuktitut(זער לשון רו�ן ז אינוקטיטוט . דעם צ�ונדיקסטן ט

  .�דער גרינל�נדיש



יך צוגעהעצקעט צו דער  ה�ט ז18.	.ט. דרַײר�ד־� ה�ט זיך געענדיקט 	ען � ג�ר צעשל�גענעבעלטער
 	�ס א�שר 	�לט געדרט דעם בערל � ,22219דער ּפ�ס�זשיר ב�	��נט מיט � רעמינגט�ן , הַײזקע

זַײנען , 	ּו מיר גן, אין דער הַײזקע בַײם ים ה�בן איבערגענעכטיקט �20ל�ן און דזש��לי קינ�לוסי. סּפ�דיק
ה�ט 'ס, � ש�ס דורכן 	ענטיל�ציע־ל�ך ה�ט �זױ געהילכט. די בערן געקומען צו ג�סט בַײ ז ד�רט

 דער  �ט 	עלן �לן גן אין� סZרא �ז ז(אינעם ים זַײנען ז �נטל��ן , �נגע	�ר�ן � מורא אױף די בערן
	עלן מיר �לע , �ונדעסט	עגן זַײנען ז געקומען. איז מער ניט 	�ס צו שרעקן, )סַײ־	י־סַײריכטונג 

  .און עסן �נבַײסן. ד�ס �לץ מיט � קלן שטיקל ענגליש און � סך ��כען מיט די הענט. �רױסגן צוז�מען

  
בעריש       )    אױף � שט�ן(�רעד   

מער , � ה�לב מַײל, "ּפ�ט־ּפ�ט"אױ�ן �ױרױס רּפל�ן׃ ז 	עלן ��רן מיר ה�בן �ּפגעמ�כט � ��
מיר 	עלן נ�כגן צו . מיר ז�לן ז נ�ך קענען זען, זיך �ּפשטעלן גע	נטלעך אױף �ן אױ�הב, 	ניקער

. ר ז דערי�גןביז מי, )?	י�ל גיכער ה�בן מיר געקענט גן (ּכסדרדיק נ�ר ניט גיכער 	י גע	נטלעך, �וס
	ען מיר ה�בן זיך געד�ר�ט , מיר ה�בן ב�ש	ינדלט נ�ר אן מ�ל. ז ה�בן גע	�רט מיט געדולד

ה�בן ז זיך . גענוג �ז מיר ה�בן �נגעהױבן ��רבַײטן די שטי	ל מיט גומעשיךטיף , איבערט�ּפטשען � טַײכל
  .געגעבן איבערן טַײכל אנעם נ�כן צ	טן� ��ר , צוריקגע��רן בַײ אונדז, צעל�כט

אין . מיר ה�בן ��רבר�כט � געּפ�קטע נ�ר אַײנגענעמע גל�טיקע נ�כט אין דער לעצטער הַײזקע, איז
ה�בן ז גערוקט , מילא ד�ס ז�לץ־	�סער און זש�	ער; דער �רי ה�בן מיר געה�ל�ן �נל�דן ד�ס שי�ל

מיר ה�בן . ט אין 	�סער �רַײן לעבן דעם שי�ל און אים ב�הױבן אױ�שלעּפן אױ�ן ב�רטּפונק. 	.ט.דעם �
 עס 	עט געדױערן � �יר שעה ביזן שטעטל –זיך �נגעט�ן מיט יעדן שטיק קלדער 	�ס מיר ה�בן געה�ט 

 אױף 21ן � קלן ק�יוטלאיז גע	ע'ס(זיצן שטיל אינעם שי�ל , 	עט זַײן � קרירה, אױף בר�וט�ן־אינדזל
ה�בן מיר דערצו גע	�לט זען �לצדינג , ּכמעט אין ג�נצן �נגעשט�ּפט מיט געצַײג, �בער � ּפיצינקס, ��רנט

  ).און ניט גע	�לט אױסזען 	י 	כע, אױ�ן 	עג

                                                           
18  All Terrain Vehicle :ס קען ��רן אומעטום�	ן �ורל   .�ן ��ר	עגן, � קל
19  Remington 222 ,ס מע ניצט מיט בערן, � קלַײנע ביקס�	ניט .  
20  Allan and Jaolie Kinaloosie ,יונגע ברידער �ונעם שטעטל בר�וט�ן־אינדזל.  
21  cuddy cabin :נטלעך אױף ��רנט אין � שי�למע קען זיך גע	נטלעך ניט , קורץ אין דער הך. � קלנע ק�בינע גע	

  .אױ�שטעלן גלַײך



 
 �ל�ן און דזש��לי קינ�לוסי

יט צעשּפ�לטענע מ, רן מיר גר�ד �י�רד־�ר�ּפקודם־ּכל ��. �יר שעה אױב מע ��רט גלַײך �הין
� ּפ�ר הענגן  נ�ענט אױף בדע זַײטן מיט � צעבר�כענעם שיכט נעּפל ,שט�ציקע, ש	�רצע סק�לעס

מיר זַײנען �רױס אינעם ��ענעם ים אױף דער 	י ב�לד  . �לן�22ון מ�רד�ר	י עּפעס , הונדערט �יס אױבן
י�ג געאיז די נסיעה גע	�רן � , גע	�רן 	ינטיקער און קעלטער גיךאיז , 23ט ד�	יס־דורכג�סמערZדיקער זַײ

 ה�בן נ�ך זנ�ר , שט�ט־לַײט 	�ס מיר זַײנען, טע ז�ך ה�ט ד�ס זיך אונדז געד�כט�ן אומזיס .נ�ך ים־הינט
ר 	י � העל�ט �ון � �וסב�ל אינעם  גרעסעניט, אױף די קעּפ �ון ים־הינטדער ר געש�סן דעם ביקס 

 ס�ף־ּכל־סוף.  ה�בן ז זיך ��רש�סן �	דאי��ט מ�ל. ביז � הונדערט י�רדן �ונעם 	יגנדיקן שי�ל, 	�סער
איז 'סנ�ר , איז געטר��ן'ה�בן ז געמנט �ז ס, ה�ט אנער � ש�ס געט�ן גלַײך איבערן ��דערב�רד

�רעד און איך ה�בן געמנט . ה�בן ז געקוקט אױף די �ינגער ��רױס.  דער ים־הונטנדען גע	�רן��רש	ּו
ס נטוױגן צו קענען דערזען � ים־ה אה�בן מיר ניט געה�ט די, צןער �רבעט איז ּפשוט ד�רט צו זי�ז אונדז

ז�לן . �דער �ן ענלעכער, רנקס און �ט איז עמיר �בער � קוק געט�ן אױף ליה�בן , ק�ּפ צ	ישן די כ	�ליעס
 קומעןדערצו ז�לן מיר נ�ך גיכער �רױס(עגיקע קולטור לּכZוד �ן �לן־אױסקומעדיקע געי, מיר ז דערצלן

איך ה�ב � ריר געט�ן דעם מיטן ביקס און . גוט, נו? ה חי� שלום אױף דער, �דער ניט, )קעלט�ון דער 
מיר זַײנען . צער־בעלי־חםאױס ; און גש�סן, געש�קלט מיטן ק�ּפ, �ט ער געקוקטה, געטִייטלט

ד�ס שי�ל ז�ל ניט , נ�ך אינעם 	�סער, נט צום שי�ק�נטו דעם �מ�ליקן ים־הגעבונדןצו, �ריבערגע��רן
  .	ערן נ�ך ברודיקער

 	ּו , קױם �רױס �ונעם 	�סער,סּפעסדי 	יזַײט־��ר אױף אנער �ום קורצער � דערנ�ך איז געקומען 
	�ס ז 	עלן ניצן , מיר איז גע�לען. מיר ה�בן געמ�כט ט בעת אנער �ון ז ה�ט געקַײלט דעם ים־הונט

ל�זן צוה�בן ז ב�של�סן איבער, נ�ך � סך טירחה און � ביסל שמועסנ�ר , 	י � מ�ל, דעם ג�נצן ים־הונט
 איז גע	ען' ס– מיר ה�בן י� ��רזוכט �ונעם רױען ים־הונט־�לש .24 בלױז דעם ּפעלץגענומען ,ּפגירה די

  . ניסלעכדיק � ביסלנ�ר,  �ון �יש טעםג�ר ניט קן,  און זעטיקזער אַײליק

ה�ט ניט געקענט , 25אױס די גרױסע �עדערן,  � מע	ע 	�ס ש	ימט לעבן ברעג 	יסּפעמע ה�ט דערזען
ן ג�ט 	סט ��ר א,  צו ברענגען �הם אין שטעטל, ז ה�בן זי געּפ�קט און �רַײנגעלגט אין שי�ל.�לִיען
  .	�ס

                                                           
22  Mordor : זע מלכות אינעם  )Lord of the Rings, J.R.R. Tolkien(ט�לקין . ר. ר. �ון דזש" ה,ר �ון  די �ינגערלעך"ד�ס ב
23  Davis Strait ,ט ק�נ�דע �ון גרינל�נד  .	�ס צעש
ה�בן ז געז�גט �ז ז 	�לטן קן מ�ל , 	ען איך ה�ב די מעׂשה דערצלט צו � ּפ�ר גרינלענדער. 	ניקסטענס,  אין ק�נ�דע 24

  .צ�לט � ּפ�ר ד�ל�ר � ּפעלץ)  Hudson’s Bay Company(י ה�דס�נס־בוכטע־ק�מּפ�ניע ד. ניט איבערגעל�זט ד�ס �לש
25  molted :גל ��רבַײטן די �עדערן �לע י�ר  .קענען ז ניט �לִיען בעת־מעׂשה, און מיט גע	יסע 	ילדע �גל, �



 �ּפגעבר�כענע קרִיעס  בַײם ק�נט �ון די זַײנען מיר �נגעקומעןצוריק אינעם שי�ל און מיט עטלעכע שעה
קן מ�ל , ז זַײנען גע	ען שט�רק גע	�רנט מיטן שי�ל . דער ּפל�זשע אױף בר�וט�ן־אינדזלנ�ענט צו

ה�בן , 	עג דורכן אַײזצום סוף ה�בן ז גע�ונען � . 26ג�ר �ן ערנסטער עסק, קומען נ�ענט ��ילו צום אַײז
אױסגעל�דן אונדזערע ּפעק און דעם , אױף דער יבשה. 	.ט.גער�נגלט דעם �, מיר ל�נדירט ד�ס שי�ל

טירו�דיקע מע	ע ה�ט זיך געדר�ּפעט איבער דער זַײט און און געקוקט �ז די איצט , הונט־ּפעלץים־
ב�שטעטיקט דורך �לטע משלים ד� , שּפעטער זַײנען מיר גע	ױר גע	�רן. גיך 	י דער טױט�	עקגערודערט 

 ז בינדן מיט � –  די קינדערה�ט מען געמנט ��ר � מּתנה�ז די מע	ע , און ד�רט אױף דער ּפל�זשע
אױב זי קען , די קעּפזי �רום ז �דער דרען , �רומש	ימען �דער �לִיעןשנירל דער מע	עס �וס און ל�זן זי 

  .עּפעס � לעבעדיקע �לישל�נג, ניט �לִיען

מיר זַײנען . ף דרוםביז דער נ�ענסטער �ער�ּפל�ן אױ, מיר ה�בן ��רבר�כט � ּפ�ר טעג אין שטעטל
". יענע י�טן מיט די בערן"מע ה�ט אונדז אומעטום גערו�ן . אַײנגעשט�נען אינעם דורכ��רערס אינטערנ�ט

ה�בן אין דער לינקער ּפי�טע , ־סלוּפעסעלעקרטיע	�ר�נעס זיצן אױף די . איז ט�קע � קלן שטעטל' ס–
  .ע �ַײל־און־בױגנס	�ס די קינדער שיסן אױף ז מיט די קלנ

ה�בן ,  ק��עאנציקעראין דער .  קינדערהיגעאיז אונדז נ�כגעג�נגען � קלן רעדל , עןגבי 	ּו מיר �
�בער ז זַײנען ,  מיר 	�לטן זיך גע�ילט אומעטיק.בעת מיר עסן" ��27רקוקן די ק�בלונ�ס"ז געשּפילט אין 

  .שעט�לע גע	ען ג�ר �רלעך אױסגעּפ�

                                                           
ז . יט ז מיטגע��רן אין �ז� אַײז אין זער ק�בינע־קרסער	�ס איך ה�ב מ, אין די צ	�נטיקער,  ניט 	י די גרינלענדער 26

  .אַײז) דיקערן(און ניט מיטן עלטערן , כ�טש ג�ר ּפ�מעלעך, געּפרּו	ט זיך דורכשל�גן, געשטוּפט, ה�בן זיך �נגעשטױסן אינעם אַײז
27 ) kabluna ( ער אױף אינוקטיטוט	י ". די מיט בערד"אות־באות . גױים, ה"ד, )י אינוִיטןדי שּפר�ך �ון ד(	י מע רו�ט אר�ּפ
  ".די �נדערע"	י גע	נטלעך מיט �זלעכע טערמינען ��ר , קען ד�ס 	�רט זַײן � ביסל � ּפ�ר�טי	ס, "גױים"
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