רן ּפמעלעך אין ערגעץ ניט
גרינלנד
יולי1998 ,
ס'ה ט ניט געז לט זײַן זױ  ,רן ּפמעלעך אין ערגעץ ניט ,נ ר ס'איז אױך קן אומּפרעצעדענטיקער
חידוש ניט – אין דער אמתן ג ר  גע#נטלעכע זך אינעם ּפ לרישן רומ רן )ניט צו בל זן זיך ון 
ש#ערער נ ר ניט קן עקסטרעמע נסיעה טיף אין בקנטער טעריט ריע רײַן(.
ד ס הער רן איז ניט גע#ען  העלט ון דער הנאה ,דרײַ טעג רקניּפטע ליִען ,ון ב סט ן קן
אומנק ,1און אנער לן דערצו .די צ #נדערע  #ס ה בן געז לט מיט רן זײַנען אױס נסיעה אין דער
לעצטער רגע ,דרבא צוליב אמתע אגענע סיבות .ניט  #ס איך ה ב גע #לט ,גן אנער לן הינטער
העק ,בער איך ה ב לנג גע #לט זען ד ס לנד )און די לי־בילעטן #ערן שר־יצר־ּפּפיר אױב ניט
געניצט( .די קינדער ה בן זיך אײַנגעשּפרט ,ז איך מוז מיטברענגען ן  ,2E.P.I.R.B.איז ד ס רײַן אינעם
שױן ש#ערן ּפק.
דער ּפק – ט ד ס איז גוט געגנגען .איך ה ב גהט ריִער איבערגעשיקט דעם נגעל דנעם ּפק
אינעם ה טעל אין אומנק ,מיט עדעקס דער אוּ.פ.ס ,.ער ז ל ניט רלױרן גן ,ליִען #עק קן כינע
נשט ט מיט מיר קן גרינלנד .הלט אין מוח ,בי  #ס ר ן עקסּפעדיט ר איז ד ס גע#ען ,ה בן ז
ניט געקענט רשטן# ,י נ כצושּפירן  ּפקונג  #ס איז רױס ון לנד ,איז ד ס מיר גע#ען  נער#עזער
חודש ביז דער גרױסער קסטן איז ערשט נגעקומען אין גרינלנד ,דורך ק ּפנהגן ,בשטעטיקט
סוף־ּכל־סוף מיט  ּפ ר קלונגען .ס'ה ט אױף מיר גע#רט אינעם ה טעל.
איך ה ב ריִער געהט ּפגעמכט מיטן דענישן אוני#ערסיטעט־סטודענט # ,ס ער איז גע#ען דער
ביור ליסט/לײַבמענטש דעם זומער אינעם ה טעל ,צו דינגען  שילּ ,כדי צו  רן   45מײַלן אױף
דרום־מזרח י רד־רױף ּכמעט צוק ּפנס ביזן קוסוּפ נו ,3דער ט ל  #ס איז די אנציקע עענונג אינעם
שט ציקער ברג־#נט  #ס איז די צנדיקע זײַט ונעם נוסוק־הלבינדזל .4ון דנען ירט  רוטע )ניט
קן סטעשקעס( דורך ּפרעכטיקע ברג־לנדשט ביז  לנגער זערע  #ס רולט דעם צענטער ונעם
הלבאינדזל ,און ון דנען רױס קן סקק ,5ד ס קלנע דערל אױן דרומדיקער זײַט .ון דנען ה ב
איך געקענט  רן אױן ברעג־דמער צוריק אינעם ער ּפ רט .ט איז גע#ען דער ּפלן  ,ש#ערע נ ר
נ ך לץ  מיגלעכע ,ילו אנער לן ,אױב בגעהיט .ט ד בין איך גע#ען ,גנץ צוגעגרט  ,חידוש
 #ס איך בין ן שום לעצטע־רגע־נער#ן.
רישטיק רי און ר ּפ בײַם ה#ן מיטן ביור ליסט ,נ ך  דעניש אוני#ערסיטעט־סטודענט רבעטן ד
דעם זומער ,און ז #גרינלנדער ,ונעם זעלביקן עלטער ,אנער מיטן שיל –  קבינע־קרסער מיט
צ #ריזיקע דרױסנדיקע מ ט רן –  #ס איך ה ב געדינגט צו  רן י רד־רױף .ס'ה ט געז לט זײַן 
נסיעה ון  שעה דרײַ ,נ ר צ#נציק מינוט נ כן ּפ ר ונעם ה#ן ה בן מיר נגעהױבן זיך דרען
הינהעריק לץ ּפמעלעכער דורך דיקער און דיקער אײַז .ד און ד רט  קלן אײַז־בערגל ,6נ ר ס'רו9

 :Uummannaq 1דער נ מען ון  שט ט ון   1500מענטשן ,אױף ן אינדזל מיטן זעלביקן נ מען ,אין מער 9גרינלנדּ ,כטעט
 71°אױף צון אין דער גע גרישער ברט.
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  :Saqqaq 5שטעטל ון אשר  200אײַנ#ױנערס ,אױף דער דרומדיקער זײַט ונעם הלבינדזל ,דעם צונדיקען ברעג ון
דיסק ־בוכטע ).(Disko Bay
 6דער גלעטהסער צוק ּפנס ון אומנק־י רד איז  קלנינקער ,ניט צו רגלײַכן מיט דעם אײַז־י רד לעבן אילוליסט
) # ,(Ilullissatס איז דער מקור ון ס'רו 9בערג  #ס דערגרכן דעם צון־טלנטיק )אילוליסט "ברימט זיך" מיט ט דעם
ברג  #ס ה ט געזונקען דעם טיטניק ).(Titanic

קריִעס ,עטלעכט דיק נ ר  ּפ ר צ לן ,נ ר  סך מער #י  וס אין דער גרעב ,אײַז ון עטלעכע י רן .און
טקע ענג נגעּפקט.
ניט קן קרסירן ּכסדרדיק י רד־רױף ,נ ר עּפעס  "שיּכורס גנג" 7זױ גיך #י  שיּכור  #לט
געקענט קריכן אױף לע יר .ניט קן נײַ אײַז ה ט זיך געורעמט ,נ ר אין מיטן די קריִעס איז גרינג צו מכן
ן נשטעל ,מיר זײַנען מיט שעקלט ן אױן אױסהלט .8צ #ון אונדז שטען אױן  דערב רד מיט
שיל־ה קן# ,עקצושטױסן די ּפײַדעס אײַז גענוג קלן ז ז ז לן זיך ז רגן מיט די קלנע סלוּפעס ,ון
דעסט #עגן איז גע#ען נ ך  סך זעצן און קרצן ,ג ר נדערש ון ד ס רײַנ רן אינעם ה#ן בײַ
ברוט ן־אינדזל 9אין  .1982דעמ לטּ ,פנים ל ּפנים מיט די זלביקע צושטנדן,זײַנען די צ #אינויִטן  #ס
נעמען אונדז צוריק אין "דער גרױסער שט ט" נ ך  נסיעה צו וס אױף בין־אינדזל זױ ּפמעלעך און
זױ ז רגע#דיק גע רן ,ז איך מן ז ד ס אײַז ה ט קן מ ל ניט נגעטּפט ד ס שיל.
טקע  רן ּפמעלעך אין ערגעץ ניט .מיט ן נדערטהלבן שעה שּפעטער ,ה בן מיר נ ך ניט גוט
געמכט  העלט ון דער #ײַטקײַט ביזן ציל .אן מ ל זײַנען מיר  ּפ ר הונדערטע ענע ירד ון 
גרױסן גר זיקן ך צווסנס ון דער ג ר שט ציקער #נט ונעם הלבאינדזל .אנער ון די בחורים ה ט
ירגעלגט איך ז ל ד רט גן אױף דער יבשה .רױקלעטערן די #נט אין גע#ען אומיגלעך )#דאי ר
מיר ,מיט דער ן דעם היּפש גרױסן ּפק( ,בער אשר קען איך געינען  #עג ) 15מײַלן?!( ּפזע ברעג.
 גיך קוק מיטן בינ קל ,שטענדיק אױן קבינע ,ה ט די אידעע ּפגע #רן .דער ך איז רשּ#ונדען
גע #רן אין בדע ריכטונגען ּפינקט אין ג לע שט ציקן שטן לנדיק גלײַך אין #סער רײַן.
)"אי#נרסוק "10איז ן ט־געונענער רט־נעמען אין גרינלנד # ,ס איז טײַטש ט ד ס( .איך  #לט
געקענט לגערן אױן ך ביז ד ס עסן איז אױגעגעסן גע #רן ,און דעמ לט געניצט דעם  E.P.I.R.B.צו
קריגן   ר צוריק אין שטעטל.
ינף הלבן שעה  רן ון אומנק זײַנען מיר גע#ען ּפנים ל ּפנים מיט צעשּפלטן נ ר צוגערירטן ּפק,
נ ך #ײַט  מײַל כט ונעם ערשטן מיגלעכן לנדן־ רט .שױן צײַט זיך רומצודרען ,צוריקקערן הם.
צוריק רנקיק ה בן די  #ס זײַנען ניט רנומען מיט ירן דער #עקשטױסן קריִעס געש סן מיט דער
ביקס נ ך דער ר אױף די אײַזבערג אין דער רום .אשר #עט  ברג זיך איבערקערן דער קעלבן ,אשר
נ ר ר ד ס ,ר  #ס ניט .ז זײַנען גע#ען גענוג #ײַט #עק ,ז מיר  #לטן )מסּתמא( זיך ניט
דערטרינקן אין די כ#ליעס ,בער בעסער #י ס'איז גע#ען ,איז ג רנישט ניט געשען .משמעות זײַנען ניט
גע#ען קן שילעך ּ#ו מע שיסט .איך בין זיך מודה ז איך ה ב אױך געש סן )און איך ה ב י געקענט
טרען די זײַט ון  ברג( ,ר ּפשלינגען די חששים .אױן הלבן #עג זײַנען מיר רבײַ נ ענט צו
איקערסק  ,11ד רף מיט  בעלקערונג ון  250-200נשות ,ה בן די יטן איצט ירגעלגט ,ז איך
ז ל גן אין ד רף רײַן .ד רט ז ל איך לגערןּ ,פרּובירן געינען  ישער  #ס קענט גוט דעם י רד;
אשר #עט ער קענען מיך ברענגען צוק ּפנס אין י רד רױף .דעם ירלג ה ב איך אױך ּפגעל זט –
 #ס ז ל גרעסער קענטעניש טון ּפנים ל ּפנים מיט  #נט ון אײַז ,ניט צו רעדן ון דער ּפר בלעם # ,ס
ענגליש־רעדערס זײַנען זעלטן אינעם ד רף )ייִדיש? י # ,דאי( .ס' #לט גע#ען אינטערעסנט ,נ ר דער
ק ּפ מײַנער איז רנומען גע#ען נ ר מיטן שּפציר.
איך  #לט געקענט ט ן ד ס שּפציר  ביסל גיכער #י ריִער ּפלנירט ,ן העלדישע מהלכן לע ט ג,
דערר  #לט איך געקענט בלײַבן אין אומנק  ּפ ר טעג# ,רטן׃  שטרקער #ינט ונעם דרום־מזרח
ז ל רױסבל זן ד ס אײַז )ס'רו (9רױס ונעם י רד ,דער #ניקסטענס מכען עס גענוג לױז .צוריק
  :Drunkard’s Walk 7מטעמטישער בגריף׃  ּפונקט ב#עגט זיך לע מ ל  בשיטמטער #ײַטקט נ ט אין  ריכטונג
אױסגעקליבן אױף טרף.
 Shackleton 8און זײַן שיף  ,Enduranceדי ברימטע עקסּפעדיציע ון ) 1917-1914מיט דער צײַט #עט רױסקומען ן
איבערזעצונג מײַנע ון שעקלט נס בוך דרום ,די דרײַ נסימדיקע נסיעות אױף דער ד זיקער עקסּפעדיציע(
  ,Broughton Island 9קלן אינדזל לעבן  ,Baffin Island, Nunavutדי מזרחדיקסטע טל ונעם קנדישן רצטיק.
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אינעם ה טעל .אומנק איז ניט קן גרױסער שט ט ,אשר  1500מענטשן ,נ ר #י נטערע שטעט און
שטעטלעך אין גרינלנד ,איז לע מ ל רן עּפעס  גוטער )טײַערער( ה טעל מיט  נער רעסט רן,
ט מ ל אינעם ער ּפ רט.
צו מ רגנס ,ז איך קום ר ּפ די טרּפ אױף צו עסן רישטיק ,ה ב איך דערזען דעם ביור ליסט מיט ן
עלטערן גרינלנדער # ,ס# ,ײַזט זיך אױס ,איז גע#ען דער ר#לטער ,ז ז טוליען זיך צוזמען איבער
 רינגלהעט ,עּפעס ערנסט רומרעדן .ז איך בין רבײַגעגנען ה ב איך געמוזט כּפן  בליק אױף דער
העט –  חידוש! איך ה ב דערקענט אנעם  ברי #מײַנעם ,צום ה טעל ,אױססדרן רעסער#ציעס ,ד ס
ּפשיקן דעם ּפק ,דינגן ד ס שיל צו  רן י רד־רױף#.עגן  #ס ה בן ז זיך געז רגט?? מורא ר
ל דנדיקע מעריקנער ,ה ט זיך אױסגע#יזן .נ ך  סך רומרעדן ה ב איך רױסגערעכנט ,ז ז ה בן
מורא ,איך  #לט געטענהט ז ה ט מיר געהט צוגעז גט מיך צו ברענגען צוק ּפנס אין י רד ,ניט נ ר
צוגעז גט  ּפרּו #צו ט ן; אױב זױ#  ,טערער ּפרּו #ה ט געז לט זײַן ן אומזיסטער .ה ב איך ז
מ9טיח גע#ען ,ז ט מער דער מצ# 9ערט בעסער # ,לט איך נ ך  מ ל בצ לן ,און רײַן עסן רישטיק.

אומנק־אינדזל

שלינג־און־שלנג אין אומנק – איך בין געגנגען צו וס אומעטום אין שטעטל ,גע#נטלעך ּפזע דעם
ּפ טק #ע־געורעמטן ה#ן )ּכמעט ד ס גנצע שטעטל( ,הלטן ן אױג אױף די שילעך ,שמועסן מיט די
רבײַגערס  #ס קענען כ טש  ביסל ענגליש .12דער #עטער ה ט זיך ט איבערגעביטן ,גע#נטלעך
#רעם מיט זון )50°ף( ,אן ט ג ײַכט מיט רעגנטלעך )40°-35°ף( ,נ ר זעלטן מיט  #ינט ,קן מ ל ניט
קן שטרקער #ינט ונעם דרום־מזרח# .רטן# ,רטן# ,רטן , ,די מענטשהט! 13ניט זױ שלעכט,
טקע ,חוץ דעם  #ס איך ה ב ניט געהט  #ס צו לענען .אינעם ּפק איז #עקגעלגט  "קלענערן
דיקענס" ,נ ר ד ס איז געמנט "ר דער נסיעה" ,ה ב איך גלבעכצדיק ד ס ניט גע #לט רױסנעמען,
ה ב איך געדרט בלײַבן מיט  מיטלמ סיק ער ּפלן־בוך # ,ס איך ה ב אים איבערגעלענט  מ ל
דרײַ־יר .ד ס היגע לענ#רג איז גע#ען דער אױף דעניש דער אױף גרינלנדיש.
נ ך יר טעג ה ב איך זיך אונטערגעגעבן ,געקױט ן ער ּפלן־בילעט – אין דער אמתן 
העליק ּפטער־בילעט – קן אילוליסטּ# ,14ו איך #על עּפעס געינען צו ט ן .די העליק ּפטער־רוטע ירט
ּפונקט ריבערן הלבינדזל ּ#ו איך ה ב געז לט זײַן  .ריזיקע קרסער־שיף איז גע#ען ד אין ה#ן ,ה ב
 12שּפעטער ,בײַ דער סוף ון דער נסיעה ,ה ב איך זיך טקע בגעגנט מיט  ּפ ר לק ייִדיש־רעדערס ,איז ד ס בער ן נדער
מעׂשה.
 13גענומען ון דעם נז גער ,Herbert Morrison ,ז ער בשרײַבט די הינדנערג־ׂשרהOh, the humanity! :
 ,Ilullissat 14די דריטע גרעסטע שט ט אין גרינלנד ,בעלקערונג ) Nuuk .5000די הױּפטשט ט( און  Sisimiutזײַנען די
גרעסערע

איך געשמועסט מיט אנעם  שיקסיר ,ה ט ער מיר געז גט ז איך ה ב געקענט קריגן  קבינע
)"געדערעם־קלס" ,ל מיר ז גן( ,אױף דער שיף  ,רן רום דעם הלבינדזל קן סקקּ# ,ו ד ס שּפציר
ה ט זיך געז לט ענדיקן .איך ה ב געקענט ט ן ּכמעט די גנצע נסיעה #י  שלף ון ד רטן ,בין איך
רומגעל ן ריבערטר גן ד ס געצײַג ,אײַנקסירן דעם ער ּפלן־בילעט ,און סוף־ּכל־סוף קומען לן
אױן ב רד.
איך ה ב ניט געז לט קנעם ל זן #יסן ,ז איך בין ד אױף דער שיף נ ר ביזן נקום אין סקק ,ה ט
מיר דערקלערט דער קסיר # ,ס איז גע#ען  ביסל נריש# ,ײַל די לע נדערע קענען זיך שױן ,און איך
טר ג )נ ך לץ רנע( לגערן־קלדער .צ #טעג מיט  נכט איז לץ גע#ען ג ר ּפ ש  ,רן בק#עם,
ן שום מי בײַ בילד שן לנדשט אין מיטן אײַזבערג ון לע געשטלטן .די ד זיקע מעׂשה ון דער
נסיעה ביז הער ה ט מיר רדינט  ּפ ר ּכוסעס ,און ס'איז מיר אײַנגעלן ,ז איך בין גע#ען סט ון
דער אגענער געזעלשט.

אומנק ירד ,רײַ ון אײַז
איקערסק שטט רצכנט אין מיטן .דער גלעטשער אױף רעכטס) Store Gletsher ,דעניש ר "גרױסער גלעטשער"(,
איז דער ק#ל ר די אײַזבערג אינעם י רד .ס'רו 9אײַז אינעם בילד )לעבן דעם גלעטשער און אױף דרום ון איקערסק(
איז קריִעס ,ררױרן ים־אײַז.
) Uאױף לינקס 1¼”  ,ר ּפ(ּ :פונקט בײַם קנט ונעם  ט  ,די שט ט און דער אינדזל אומנק
) Bד ס מער9דיקע ּפנים ונעם גרױסן אינדזל ) " – Storøenדער גרױסער אינדזל" – ,דער  ( Sagdliaruseqאױבן אױף
לינקס( :אנער ון די צ #ערטער אין ט דעם געגנט  #ס מע רוט ז  "suaq") Ivnarssuaqאיז  סויקס ,טײַטש "זער
גרױס"; דער גנצער נ מען איז טײַטש )מן איך( "ג ר גרױסע סקלע  #ס לט ר ּפ שט ציק אין #סער רײַן; יענער,
ּפונקט "רום דעם עק" ון דער שט ט ,איז  ױגל־סקליע ,מיט טױזנטער קלנע קס 15און נדערע ים־גל ,מכן
נעסטן ,ליִען רום  #לקנ#ײַז ,ג#לדיק שרײַען –  ּ#ונדער.
 S,I,L,Kשטען ּפזע דעם דרומדיקן ברעג י רד ,אין ט דעם סדר ,ון לינקס אױף רעכטס:
 :Sדער גר זיקער ך
 :Iדער צ#טער Ivnarssuaq
 :Lדער מער9דיקסטער רט ּ#ו ס'איז מיגלעך צו לנדן.
 ,Kûgssûp nûa :Kדער וס ונעם ט ל ּ#ו ס'הבט זיך ן ד ס שּפציר ,ירן שטר ם־רױף ,אױף מזרח ון דרום
אינעם  Nûgssuaq־הלבינדזל רײַן.
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