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איז אױך ק�ן אומּפרעצעדענטיקער 'נ�ר ס, ��רן ּפ�מעלעך אין ערגעץ ניט, ה�ט ניט געז�לט זַײן �זױ'ס
 ניט צו בל�זן זיך �ון � (ישן �רומ��רן ּפ�ל�ראמתן ג�ר � גע#�נטלעכע ז�ך אינעם אין דער –חידוש ניט 

  ).ש#ערער נ�ר ניט ק�ן עקסטרעמע נסיעה טיף אין ב�ק�נטער טעריט�ריע �רַײן

�ון ב�סט�ן ק�ן , ע �לִיעןטדרַײ טעג ��רקניּפ,  איז ניט גע#ען � העל�ט �ון דער הנאה��רן �הערד�ס
 אין דער  נסיעהרן זַײנען אױס די צ#� �נדערע #�ס ה�בן געז�לט מיט��.און א�נער �ל�ן דערצו, 1אומ�נ�ק
הינטער ג�ן א�נער �ל�ן , ניט #�ס איך ה�ב גע#�לט. �דרבא צוליב אמתע א�גענע סיבות, רגעלעצטער 

ר אױב ניט לי־בילעטן #ערן �שר־יצר־ּפ�ּפיאון די � (#�לט זען ד�ס ל�נדע�בער איך ה�ב ל�נג ג, העק
איז ד�ס �רַײן אינעם , .2E.P.I.R.B �ן ברענגען�ז איך מוז מיט, געשּפ�רטדי קינדער ה�בן זיך אַײנ). געניצט

  .שױן ש#ערן ּפ�ק

געשיקט דעם �נגעל�דנעם ּפ�ק איבעראיך ה�ב ג�ה�ט �רִיער .  �ט ד�ס איז גוט געג�נגען–דער ּפ�ק 
�לִיען �#עק ק�ן כינע , ט ��רלױרן ג�ןער ז�ל ני, .ס.ּפ.מיט �עדעקס �דער או, אינעם ה�טעל אין אומ�נ�ק

ה�בן ז� , �בי #�ס ��ר �ן עקסּפעדיט�ר איז ד�ס גע#ען, ה�לט אין מוח. �נשט�ט מיט מיר ק�ן גרינל�נד
איז ד�ס מיר גע#ען � נער#עזער , ּפ�קונג #�ס איז �רױס �ון ל�נד#י נ�כצושּפירן � , ניט געקענט ��רשט�ן

 ב�שטעטיקט, דורך ק�ּפנה�גן,  אין גרינל�נדש ביז דער גרױסער ק�סטן איז ערשט �נגעקומעןחוד
  . אױף מיר גע#�רט אינעם ה�טעלה�ט'ס. מיט � ּפ�ר קלונגען סוף־ּכל־סוף

#�ס ער איז גע#ען דער ,  אוני#ערסיטעט־סטודענטןאיך ה�ב �רִיער געה�ט �ּפגעמ�כט מיטן דעניש
 מַײלן אױף 45ּכדי צו ��רן � , צו דינגען � שי�ל, לַײבמענטש דעם זומער אינעם ה�טעל/ליסטביור�

נציקע ע�ענונג אינעם א�דער ט�ל #�ס איז די , 3 ביזן קוסוּפ נו� ּכמעט צוק�ּפנסדרום־מזרח �י�רד־�רױף
ניט ( �ון ד�נען �ירט � רוטע .4־ה�לבינדזלשט�ציקער ב�רג־#�נט #�ס איז די צ�נדיקע זַײט �ונעם נוסו�ק

 צענטער �ונעם#�ס ��ר�ולט דעם נדש��ט ביז � ל�נגער �זערע דורך ּפרעכטיקע ב�רג־ל�) ק�ן סטעשקעס
�ון ד�נען ה�ב .  ד�ס קל�נע דער�ל אױ�ן דרומדיקער זַײט,5און �ון ד�נען �רױס ק�ן ס�ק�ק, ה�לבאינדזל

� ש#ערע נ�ר , �ט איז גע#ען דער ּפל�ן.  געקענט ��רן אױ�ן ברעג־ד�מ�ער צוריק אינעם �ער�ּפ�רטאיך
� חידוש , ג�נץ צוגעגר�ט, �ט ד� בין איך גע#ען. אױב �בגעהיט, ��ילו א�נער �ל�ן, נ�ך �לץ � מיגלעכע

  .#�ס איך בין �ן שום לעצטע־רגע־נער#ן

נ�ך � דעניש אוני#ערסיטעט־סטודענט �רבעטן ד� , �ליסטי און �ר�ּפ בַײם ה�#ן מיטן ביור�רישטיק �ר
 � ק�בינע־קר�סער מיט –א�נער מיטן שי�ל , לביקן עלטערע�ונעם ז, נדער�און ז#� גרינל, דעם זומער

ה�ט געז�לט זַײן � 'ס. �רױף �י�רד־#�ס איך ה�ב געדינגט צו ��רן –צ#� ריזיקע דרױסנדיקע מ�ט�רן 
זיך דר�ען צ#�נציק מינוט נ�כן �ּפ��ר �ונעם ה�#ן ה�בן מיר �נגעהױבן נ�ר , נסיעה �ון � שעה דרַײ

רו9 'נ�ר ס, 6ד� און ד�רט � קל�ן אַײז־בערגל. הינהעריק �לץ ּפ�מעלעכער דורך דיקער און דיקער אַײז

                                                           
1  Uummannaq : � ט �ון�מען �ון � שט�מען, מענטשן1500דער נ�ּכטעט , אין מער9 גרינל�נד,  אױף �ן אינדזל מיטן זעלביקן נ
  . אױף צ�ון אין דער גע�גר��ישער בר�ט°71
 2 eaconBescue Rndicating Iosition Pmergency E :?@@@  

3  Kûssûp nûa  
4  Nûssuaq Peninsula  
5  Saqqaq : דעם צ�ונדיקען ברעג �ון , קער זַײט �ונעם ה�לבינדזלאױף דער דרומדי,  אַײנ#ױנערס�200 שטעטל �ון א�שר

  ).Disko Bay(דיסק�־בוכטע 
ניט צו ��רגלַײכן מיט דעם אַײז־�י�רד לעבן אילוליס�ט ,  דער גלעטהסער צוק�ּפנס �ון אומ�נ�ק־�י�רד איז � קל�נינקער 6
)Ilullissat( ,ס איז דער מקור �ון ס�ס '#�כן דעם צ�ון־�טל�נטיק רו9 בערג #�מיט �ט דעם " ב�רימט זיך"אילוליס�ט (דערגר

  ).Titanic(ב�רג #�ס ה�ט געזונקען דעם טיט�ניק 



און  .אַײז �ון עטלעכע י�רן, נ�ר � סך מער #י � �וס אין דער גרעב,  � ּפ�ר צ�לןעטלעכט דיק נ�ר, קרִיעס
  .ט�קע ענג �נגעּפ�קט

 �זױ גיך #י � שיּכור #�לט 7"שיּכורס ג�נג" �  עּפעסנ�ר , קר�סירן ּכסדרדיק �י�רד־�רױףניט ק�ן
צו מ�כן נ�ר אין מיטן די קרִיעס איז גרינג ,  זיך גע�ורעמטה�טניט ק�ן נַײ אַײז . קריכן אױף �לע �ירגעקענט 

אױסה�לטמיר זַײנען מיט שעקלט�ן אױ�ן , �ן �נשטעל
שט�ען אױ�ן ��דערב�רד מיט  צ#� �ון אונדז. 8

�ון , �#עקצושטױסן די ּפַײדעס אַײז גענוג קל�ן �ז ז� ז�לן זיך ז�רגן מיט די קל�נע סלוּפעס, שי�ל־ה�קן
בַײ ג�ר �נדערש �ון ד�ס �רַײנ��רן אינעם ה�#ן , ט #עגן איז גע#ען נ�ך � סך זעצן און קר�צןסדע

 #�ס ן די צ#� אינוִיטזַײנען,ע צושט�נדןיקּפנים �ל ּפנים מיט די ז�לב,  דעמ�לט.1982 אין 9בר�וט�ן־אינדזל
ך � נסיעה צו �וס אױף ב��ין־אינדזל �זױ ּפ�מעלעך און נ�" דער גרױסער שט�ט"נעמען אונדז צוריק אין 

  .�ז איך מ�ן �ז ד�ס אַײז ה�ט ק�ן מ�ל ניט �נגעט�ּפט ד�ס שי�ל, �זױ ז�רגע#דיק גע��רן

 ניט גוט  נ�ךה�בן מיר, שּפעטער  שעה�ן �נדערטה�לבןמיט . ט�קע ��רן ּפ�מעלעך אין ערגעץ ניט
 ��ענע י�רד �ון � ל זַײנען מיר � ּפ�ר הונדערטעא�ן מ�.  העל�ט �ון דער #ַײטקַײט ביזן צילגעמ�כט �

 ה�ט בחוריםא�נער �ון די . אינדזלר שט�ציקער #�נט �ונעם ה�לבגרױסן גר�זיקן ��ך צו�וסנס �ון דער ג�
�#דאי ��ר (אין גע#ען אומיגלעך די #�נט טערן �רױ�קלע. �ירגעל�גט איך ז�ל ד�רט ג�ן אױף דער יבשה

. ּפ�זע ברעג!) ? מַײלן15(� #עג �בער א�שר קען איך גע�ינען , )קמיט �דער �ן דעם היּפש גרױסן ּפ�, מיר
ן דער ��ך איז ��רש#ּונדע.  ה�ט די אידעע �ּפגע#�ר�ן,שט�ענדיק אױ�ן ק�בינע, � גיך קוק מיטן בינ�קל

. לנדיק גלַײך אין #�סער �רַײןע ריכטונגען ּפינקט אין ג�לע שט�ציקן שט�ן ��גע#�רן אין ב�ד
�לט איך #).  #�ס איז טַײטש �ט ד�ס, איז �ן ��ט־גע�ונענער �רט־נעמען אין גרינל�נד" 10אי#נ�רסו�ק("

 צו .E.P.I.R.B  געניצט דעםאון דעמ�לט , ע#�רן ג ביז ד�ס עסן איז אױ�געגעסןגעקענט ל�גערן אױ�ן ��ך
  .קריגן � ��ר צוריק אין שטעטל

,  שעה ��רן �ון אומ�נ�ק זַײנען מיר גע#ען ּפנים �ל ּפנים מיט צעשּפ�לטן נ�ר צוגערירטן ּפ�קן ה�לבנף�י
.  �ה�םצוריקקערן,  �רומצודר�ען צַײט זיךשױן. ם ערשטן מיגלעכן ל�נדן־�רטנ�ך #ַײט � מַײל �כט �ונע

געש�סן מיט דער  די #�ס זַײנען ניט ��רנומען מיט �ירן �דער �#עקשטױסן קרִיעס ה�בן��רנקיק צוריק
א�שר ,  �דער קעלבןא�שר #עט � ב�רג זיך איבערקערן. ביקס נ�ך דער ר� אױף די אַײזבערג אין דער �רום

זיך ניט ) מסּתמא(�ז מיר #�לטן , ז� זַײנען גע#ען גענוג #ַײט �#עק. #�ס ניט��ר , נ�ר ��ר ד�ס
משמעות זַײנען ניט . איז ג�רנישט ניט געשען, איז גע#ען'בעסער #י ס�בער , דערטרינקן אין די כ#�ליעס

�ב י� געקענט און איך ה(איך בין זיך מודה �ז איך ה�ב אױך געש�סן . גע#ען ק�ן שי�לעך #ּו מע שיסט
אױ�ן ה�לבן #עג זַײנען מיר ��רבַײ נ�ענט צו . �ר�ּפשלינגען די חששים, )טרע�ן די זַײט �ון � ב�רג

�ז איך ,  �ירגעל�גט איצטטןי�ה�בן די ,  נ�שות�250-200 ד�רף מיט � ב��עלקערונג �ון , 11איקער�ס�ק
�;  #�ס קענט גוט דעם �י�רדּפרּובירן גע�ינען � �ישער, ז�ל איך ל�גערןד�רט . ן אין ד�רף �רַײןז�ל ג

 –  דעם �ירל�ג ה�ב איך אױך �ּפגעל�זט.  �רױף צוק�ּפנס אין �י�רד מיך ברענגעןא�שר #עט ער קענען
#�ס , �ון דער ּפר�בלעםצו רעדן ניט , #�ס ז�ל גרעסער קענטעניש טון ּפנים �ל ּפנים מיט � #�נט �ון אַײז

נ�ר דער , #�לט גע#ען אינטערעס�נט'ס). �#דאי, י�? יִידיש(ענגליש־רעדערס זַײנען זעלטן אינעם ד�רף 
  .��רנומען גע#ען נ�ר מיטן שּפ�צירק�ּפ מַײנער איז 

, לדישע מהלכן �לע ט�ג�ן הע, איך #�לט געקענט ט�ן ד�ס שּפ�ציר � ביסל גיכער #י �רִיער ּפל�נירט
  שט�רקער #ינט �ונעם דרום־מזרח׃ �ן#�רט, דער��ר #�לט איך געקענט בלַײבן אין אומ�נ�ק � ּפ�ר טעג

צוריק . #�ניקסטענס מ�כען עס גענוג לױז�דער , ס �ונעם �י�רד�רױ) רו9'ס(�רױסבל�זן ד�ס אַײז �ל ז

                                                           
7  Drunkard’s Walk : ט אין � ריכטונג�ט נ�� מ�טעמ�טישער ב�גריף׃ � ּפונקט ב�#עגט זיך �לע מ�ל � ב�שיטמטער #ַײטק

  .ףאױסגעקליבן אױף טר�
8  Shackleton און זַײן שיף Endurance ,מיט דער צַײט #עט �רױסקומען �ן  (1917-1914 עקסּפעדיציע �ון די ב�רימטע

  )די דרַײ נסימדיקע נסיעות אױף דער ד�זיקער עקסּפעדיציע, דרוםאיבערזעצונג מַײנע �ון שעקלט�נס בוך 
9  Broughton Island , ן אינדזל לעבן�  .די מזרחדיקסטע ט�ל �ונעם ק�נ�דישן �רצטיק, �Baffin Island, Nunavut קל

10  Ivnarssuaq  
11  Ikerasak  



  אוןנ�ר #י �נטערע שטעט,  מענטשן1500א�שר , אומ�נ�ק איז ניט ק�ן גרױסער שט�ט. אינעם ה�טעל
, ה�טעל מיט � ��נער רעסט�ר�ן) טַײערער(איז �לע מ�ל ��ר�ן עּפעס � גוטער , שטעטלעך אין גרינל�נד

  .ר�ּפ�רט��ט מ�ל אינעם �ע

ה�ב איך דערזען דעם ביור�ליסט מיט �ן , �ז איך קום �ר�ּפ די טר�ּפ אױף צו עסן �רישטיק, צו מ�רגנס
 ז� טוליען זיך צוז�מען איבער �ז, איז גע#ען דער ��ר#�לטער,  זיך אױס#ַײזט, #�ס, עלטערן גרינל�נדער

 איך בין ��רבַײגעג�נען ה�ב איך געמוזט כ�ּפן � בליק אױף דער �ז. עּפעס ערנסט �רומרעדן, � רינגלהע�ט
ד�ס , אױססדרן רעסער#�ציעס, צום ה�טעל, איך ה�ב דערקענט א�נעם � ברי# מַײנעם!  � חידוש–הע�ט 

 ��ר מורא? ?זיך געז�רגט ז� #עגן #�ס ה�בן.דינגן ד�ס שי�ל צו ��רן �י�רד־�רױף, �ּפשיקן דעם ּפ�ק
�ז ז� ה�בן , סגערעכנט ה�ב איך �רױ�רומרעדן סך נ�ך � .ה�ט זיך אױסגע#יזן, ל�דנדיקע �מעריק�נער

ניט נ�ר , ן צוק�ּפנס אין �י�רדעאיך #�לט געטענהט ז� ה�ט מיר געה�ט צוגעז�גט מיך צו ברענג, מורא
ה�ב איך ז� .  ּפרּו# ה�ט געז�לט זַײן �ן אומזיסטערערטער� #�, אױב �זױ; צוגעז�גט � ּפרּו# צו ט�ן

  . �רישטיקעסןאון �רַײן , #�לט איך נ�ך � מ�ל ב�צ�לן, �ז ט�מער דער מצ9 #ערט בעסער, מ9טיח גע#ען

 
  ק־אינדזלאומ�נ�

 גע#�נטלעך ּפ�זע דעם, לאיך בין געג�נגען צו �וס אומעטום אין שטעט –שלינג־און־של�נג אין אומ�נ�ק 
שמועסן מיט די , ה�לטן �ן אױג אױף די שי�לעך, )ּכמעט ד�ס ג�נצע שטעטל ( ה�#ןּפ�טק�#ע־גע�ורעמטן

גע#�נטלעך , דער #עטער ה�ט זיך ��ט איבערגעביטן. ��12רבַײג�ערס #�ס קענען כ�טש � ביסל ענגליש
ק�ן מ�ל ניט , נ�ר זעלטן מיט � #ינט, )ף°40-°35(כט מיט רעגנטלעך א�ן ט�ג �ַײ, )ף°50(#�רעם מיט זון 

, שלעכטניט �זױ  13!די מענטשה�ט, �, #�רטן, #�רטן, #�רטן. ק�ן שט�רקער #ינט �ונעם דרום־מזרח
 קלענערן"אינעם ּפ�ק איז �#עקגעל�גט � . ה�ב ניט געה�ט #�ס צו ל�ענען�חוץ דעם #�ס איך , ט�קע

, ה�ב איך גל�בעכצדיק ד�ס ניט גע#�לט �רױסנעמען, "��ר דער נסיעה"נ�ר ד�ס איז געמ�נט , "דיקענס
מ�ל  � נטל�עגע#�ס איך ה�ב אים איבער,  �ער�ּפל�ן־בוךמיטלמ�סיקה�ב איך געד�ר�ט בלַײבן מיט � 

  . �דער אױף גרינל�נדיש�דער אױף דענישאיז גע#ען ד�ס היגע ל�ענ#�רג . דרַײ־�יר

� ן ת אין דער אמ–געקױ�ט �ן �ער�ּפל�ן־בילעט , נ�ך �יר טעג ה�ב איך זיך אונטערגעגעבן
 העליק�ּפטער־רוטע �ירט די.  ט�ן גע�ינען צו#ּו איך #על עּפעס, 14 ק�ן אילוליס�ט– העליק�ּפטער־בילעט

ה�ב , � ריזיקע קר�סער־שיף איז גע#ען ד� אין ה�#ן.  זַײןעז�לטה�ב גּפונקט �ריבערן ה�לבינדזל #ּו איך 

                                                           
איז ד�ס �בער �ן �נדער , ה�ב איך זיך ט�קע ב�געגנט מיט � ּפ�ר��לק יִידיש־רעדערס, בַײ דער סוף �ון דער נסיעה,  שּפעטער 12

  .מעׂשה
    !Oh, the humanity: �ז ער ב�שרַײבט די הינדנערג־ׂשר�ה, Herbert Morrison,  גענומען �ון דעם �נז�גער 13
14  Ilullissat ,ט אין גרינל�נד�5000ב��עלקערונג , די דריטע גרעסטע שט .Nuuk) ט�און ) די הױּפטשטSisimiut זַײנען די 

  גרעסערע



ה�ט ער מיר געז�גט �ז איך ה�ב געקענט קריגן � ק�בינע , איך געשמועסט מיט א�נעם � שי�ק�סיר
ּפ�ציר #ּו ד�ס ש, ��רן �רום דעם ה�לבינדזל ק�ן ס�ק�ק, אױף דער שיף, )ל�מיר ז�גן, "געדערעם־קל�ס("

בין איך , איך ה�ב געקענט ט�ן ּכמעט די ג�נצע נסיעה #י � של�ף �ון ד�רטן .ה�ט זיך געז�לט ענדיקן
און סוף־ּכל־סוף קומען �ל�ן , אַײנק�סירן דעם �ער�ּפל�ן־בילעט, �רומגעל��ן �ריבערטר�גן ד�ס געצַײג

  .אױ�ן ב�רד

ה�ט , �ז איך בין ד� אױף דער שיף נ�ר ביזן �נקום אין ס�ק�ק, זן #יסןאיך ה�ב ניט געז�לט ק�נעם ל�
און איך ,  די �לע �נדערע קענען זיך שױן#ַײל, #�ס איז גע#ען � ביסל נ�ריש, מיר דערקלערט דער ק�סיר

, ��רן ב�ק#עם, שצ#� טעג מיט � נ�כט איז �לץ גע#ען ג�ר ּפ�. ל�גערן־קל�דער) נ�ך �לץ ר�נע(טר�ג 
די ד�זיקע מעׂשה �ון דער . בערג �ון �לע געשט�לטןאַײזיטן �ן שום מי בַײ בילד ש�ן ל�נדש��ט אין מ

�ז איך בין גע#ען ס�ט �ון , איז מיר אַײנגע��לן'און ס, ��רדינט � ּפ�ר ּכוסעסנסיעה ביז �הער ה�ט מיר 
  .דער א�גענער געזעלש��ט



 

  �רַײ �ון אַײז, אומ�נ�ק �י�רד
, ")גרױסער גלעטשער"דעניש ��ר  (Store Gletsher, טסדער גלעטשער אױף רעכ. שט�ט ��רצ�כנט אין מיטןאיקער�ס�ק 

) ס�קלעבן דעם גלעטשער און אױף דרום �ון איקער�(רו9 אַײז אינעם בילד 'ס. איז דער ק#�ל ��ר די אַײזבערג אינעם �י�רד
  .��ר�רױרן ים־אַײז,  קרִיעסזאי
U) ּפ ”¼�1 , אױף לינקס�):�ר�ט�ט און דער אינדזל אומ�נ�ק,  ּפונקט בַײם ק�נט �ונעם ��די שט  
B)  ס מער9דיקע ּפנים �ונעם גרױסן אינדזל�ד)Storøen  –" דער , –" דער גרױסער אינדזל� Sagdliaruseq ( אױבן אױף

�נער �ון די צ#� ערטער אין �ט דעם געגנט #�ס מע רו�ט ז� א): לינקסIvnarssuaq") suaq "ער "טַײטש , סאיז � סו�יק�ז
, יענער; סער �רַײן�גרױסע סק�לע #�ס ��לט �ר�ּפ שט�ציק אין #ג�ר ) "מ�ן איך(דער ג�נצער נ�מען איז טַײטש ; "גרױס

מ�כן ,  און �נדערע ים־��גל�15קס קל�נע מיט טױזנטער, איז � �ױגל־סק�ליע, ט�ט�ון דער ש" �רום דעם עק"ּפונקט 
  . � #ּונדער–ג#�לדיק שרַײען , #�לקנ#ַײז�לִיען �רום , נעסטן

S,I,L,Kרד�ען ּפ�זע דעם דרומדיקן ברעג �י�  :�ון לינקס אױף רעכטס, אין �ט דעם סדר,  שט
S:זיקער ��ך�דער גר   
I : טער�  Ivnarssuaqדער צ#

L :רט #ּו סדער מער9דיק�לעך צו ל�נדןאיז מיג'סטער .  
K :Kûgssûp nûa ,ל #ּו ס�ס שּפ�ציר'דער �וס �ונעם ט�ן ד�בט זיך �אױף מזרח �ון דרום , �ירן שטר�ם־�רױף, ה

  . ־ה�לבינדזל �רַײןNûgssuaqאינעם 

                                                           
15  little auks  



======================= 

  בעריש ג�לדשט�ן2009 ©דרוקרעכט 
Copyright  2009 Barry Goldstein 
5 December 2009 3:29 PM 
fornpamelekh.doc 

=============== 


