טױטע לסן אין געדיכטע עלדער
אױ! נך  מל שטט ר אונדז  נט ון קרצעדיקע טענענבמער מיט
זערע שרע טױטע אונטערצײַגן .דערצו ן רּפגעלענער עלטער־זדע
ון  טענענבױם מיט זײַנע צעברכענע שּפיציקע צײַגן .נו ,מוזן מיר רומגן
דעם ערגסטן טל .און דערנך ...
—–—–

כ'הב זיך אױגעכּפט אינעם רעסטלדיקן רימרגן ,אױסגעטשוכעט
גערן מיט  מל דורכן ּפשן דס ּפנים אינעם גר קלטן זערע־סער
)איך זל זיך ילן י  מענטש און ניט י קן חיה(ּ ,פגעגעסן  גוטן רישטיק,
כטש  ּפרסטן ,מערסטנס הבערגריץ.
 הלבע נכט איז געגנגען  שערער רעגן מיט ינט ,לץ אין דרױסן איז
נס ,און דער הימל זעט אױס נך לץ גרױ און דרענדיק .ילו ז ס'קומט מער
ניט קן רעגן ,ערט מען נס ון די קוסטעס .ס'הט געקענט זײַן ערגער :ס'הט
געקענט זײַן  טג ען מיר גען ון אן לגערּפלץ אין  צטן מיטן גנצן
געצײַג אױף די ּפלצעס .הײַנט בלױז לײַכטע זעק אױף  "טג־נסיעה" .ז דער
עטער בלײַבט נישקשה איז דס  שערע בער ן אינטערעסנטע רבעט.
——––

ס ר ן רבעט? מע גט איבער שטק און שטן ,עק ון די
סטעשקעס ,זוכנדיק טױטע לסן ,גענטלעך לטע בנער .דס איז  טל ון
 ּכמעט וציק־יריקער אױסרשונג ון דער עקלגיע אױף "קיניגלעכן
אינדזל" אין דער "אױבערשטער זערע"א; דער עיקר שטודירט מען דס שײַכות
צישן די עלף און די לסןב ,די רעסערס און די אױגערעסענע .זומערצײַט
לזן זיך רױס יר גרוּפעס לונטירן ון ערדךג ,זוכן צנער און בנער ון
טױטע לסן )ן צנער דער ניקסטנס אן צן זײַנען די בנער ניט נוציק(,
ּכדי זיך צו דעריסן עגן דעם עלטער און געזונט ונעם לס ,י לנג צוריק
ער/זי איז געשטרבן ,וכ' .די עלף זײַנען קליגער און בשדענער י די )טױטע(
לסן ,מוז מען ז נכגן מיט רדי־קלנערס דער ון ערּפלנען
ינטערצײַט ,ען מען קען דערזען זערע שּפורן אױן שנ.
מיר גען זלבע זעקס אין  שורהּ ,פמעלעך ,געלסן ,טריט בײַ טריט,
קוקנדיק אױף די יס און אױף בדע זײַטן ,יעדער אין זײַן אגענעם ּפס ונעם
בדן  ,ירד  10-15אין דער ברט .מע קוקט און קוקט יל דער טערען
דערלזט ,זוכן בנער און אױך רּפגערענע הערנער.

—–—–

און דערנך – נך מער טענענבמער .רױס זעט אױס  ביסל ליכטיקער,
קען מען הן ,ז ס'עט בלד ערן גרינגער ,הלי! טקע זױ – מע גט 
ביסל ברג־רױף ,ס דס מנט גענטלעך ,ז דער לד איז שיטערער,
קענען מיר בעסער רומזוכן און אנער דעם צטן זען .אױף רעכטס גט דזש,
 יונגע רױ ון קנדע  ,שטרקע ,כטש  קלנינקע ,הב איך קױם געקענט
אױהבן איר ּפק .ײַטער אױף רעכטס – דן  ,ױלער מענטש ,מיט  ט6ע
צו גן ײַט רױס )ער איז רלױרן גערן  גנץ מעת־לעת דעם צטן
טג( .אױף לינקס גט דזשעף ,דער שעף ,ס הט נגעירט  גוטע נסיעה,
הט ילו רנזשירט ,ז קן רעגן זל ניט קומען בײַ טג .לעבן אים איז רן,
ס דס איז ר אים דס 13טע מל אױף דער דזיקער עקסּפעדיציע ,הט ער
שױן  ּפר גוטע אױגן און  סך געדולד רן זוכעניש .און ײַט אױף לינקס גט
קל ,י  בוהײַ אין  ּפרצעלײַ־קרם ,דרינגט דורך די צײַגן מיט  הױכער
טרסקער אוןַ ּפלּפלט צו זיך לן ,קען מען אים דערהערן ון דער ײַטנס –
זײַן 5ט מל.
דער ּפלן איז ,ז מיר עלן גן עטלעכע שעה אין  ריכטונג ון  ,240°ביז
צום געגנט ון  געיסן קױּפ ,בצכענט "קױּפ  "885אױף דער קרטע;
דערנך אױף צון אשר  שעה און ון דרט צוריק אין לגערּפלץ .מיר
"שימען" דורך די במער ,רוקנדיק די צײַגן רּפ ,רױף ,צי אױף  זײַט מיט
די רעמס דער רּפגעלזטן קּפ; זײַנען מיר נגעקומען אין  קלנער
לנקע  ,שנע ,מיט גרז און  סך לוטלעך ,נך שענער ײַל מע קען טקע
גן ן גערנגל ,כטש בלױז   25ירד.
"ן רּפגערענער!" גיט דזש  געשר .דזשעף און איך קומען ן ּו זי
שטט מיט ן לטן ,מך־בדעקטן הרן .מיט דער ירע אױף מײַן קמּפס
מעסט איך אױס דעם דימעטער ון דער בזע און דזשעף שרײַבן דס ן
צוזמען מיט נטיצן עגן ּו מיר הבן אים געונען ,י לט ער זעט אױס,
אז" .איך צכען ן ן איקס אױן הרן ,מע זל אים ניט נטדעקן  צט
מלד.
נו ,בי  ּתירוץ זיך ּפצורוען  ,היּפש ביסל סער ּפצוטרינקען ,בער
צוריק אין עג ,ריבער דער לנקע ,און נך  מל רײַן אין לד .ד און
דרט צישן די טענענבמער זײַנען ד גרױסע בערעזעס ,ט מל לטע טױטע
שױן ירן לנג .ט די מתים זײַנען עּפעס קונדסים׃ ז מע שּפרט זיך ן אין ז
טױטן בער דיקן און שטרק־אױסזענדיקן בערעזע־שטם ,לט ער רּפ מיט
ב

 מל מיט  קנק .נך קונציקער איז ,ז מע טרעט ן אױף ז לטן גרױסן
רּפגעלענעם שטם ,גט דער וס גלײַך אין קלץ רײַן; אינעניק איז
דער שטם אין גנצן רױלט גערן נר די קרע בלײַבט י סליד.
ר אונדז גט דער עג ברג־רּפ ,דערזע איך רױס  צעדערבױם
צ ,דרײַ ,נו  ,זומּפ .נר אדער מע גט אין אים רײַן ,דערהערט מען 
געשר ון רן" ,בן!" גען מיר לע צו צו אים ,דערזעען מיר  ײַסן שרבן
הלב בדעקט מיט בלעטער .גוט ,מיט צנער איז דס  "כּפ" בער נך
בעסער עלן זײַן די אונטערשטע ברדבנער מיט די שנײַדצנער ,גרבט רן
ּפונקט אונטערן שרבן .צ ,דרײַ צל אין דער טיף זײַנען ד די  בנער און 
ביסל טיער צ "גוטע צנער" .מיר נדערע דרען זיך רום אין דער געגנט
און זומּפ בתוכם – יעדער לף רײַסט אױף  טל ונעם קרבן און טרגט עס
עק אױף  זײַט ,ער זל קענען עסן בשלום .דזשעף רעקרדירט אין העטל די
לע נטיקע ּפרטים .איך געין  וסבן ס הט נך לץ מרך .עמעצער
קױּפט ן ריּפן און רוקנבנער ,לע געזונטע ,ניט קן רטריט .דער ּכלל איז,
ער עס נטדעקט דער ערשטער  ּפגירה ,טרגט די בנערה הם )ז מען איז
 ױלער ,קען מען גן מיט רמכטע אױגן(.
איז ,לזן מיר זיך ידער אין עג רײַן ,אין זומּפ רײַן .דורכגעקטע ערד
אין די נידעריקערע ערטער בלױז צוליב רעגן צי ן לטן ביבערסט ,שױן ּכמעט
 לנקע כטש  נסע .ז מע גט זרגעדיק ,קען מען געינען ערטער ּו צו
טרעטן .מע גט י אױף קריכלקעס ,ס דס לט געען  שערע זך מיט
שערע ּפעק .עס קסט אומעטום טכױרקרױט  .סך במער מיט די גרױסע
לעכער ון מיצל־ּפיקהלצן און די קלענערע ון הריק־ּפיקהלצן.
איך מוז זיך מודה זײַן ,ז ז לנד איז מיר  ביסל ענגּ ,כמעט אין גנצן
בדעקט מיט געדיכטע צונדיקע עלדער ,קױם ן אױסבליק חוץ ונעם ברעג
זערע )און ס'איז מיר גר רעמד ,ז זױ יל סער זל הבן קן שום זלץ
ניט( .לץ איז ברעליעף ,חוץ אן סקלע ,ס לט רּפ   150וס אין
זערע ,הבן מיר געדרט געינען  עג רום איר נצוקומען צו דער
ּפלזשע .מע גט ניט גיכער י  קילמעטער  שעה ,ערט מען געדולדיק צי
חסר־דעה .ונדעסטעגן איז עס מיר אינטערעסנט אױף  סך אונים ,ניט דס
קלענסטע ס ס'הט מיך נך ניט דערהרגעט.
בער איך בין ,רשטט זיך ,גר ן עם־הרץ; בײַ  נטורליסט איז דס
גן־עדן.

ג

סוף־ּכל־סוף קומען מיר דורכן זומּפ מיט טרוקענע יס ,מער־ניקער ,און
נך  מל  ביסל ברג־רױף ,עק ון די קמרן .זעצן מיר זיך עק אױף
 ּפר במערשטמען ,עסן ּפ  גוט שטיקל נבײַסן׃ קעז מיט ּפלעצלעך,
רזשינקעס ,סטשקעשמיר ,שקלד .און  סך סער .עּפעס  ינטל לט
געען  מחיה ,בער דער עטער איז שױן שענער גערן ,לץ איז נך  מל
טרוקן.
נכן עסן גען מיר  ײַלע אױף צון און דערנך צוריק הם ,מערסטנס
ּפזע  לנגן קם י  ליש־רוקן ,גנץ בדעקט מיט במער בער  ביסל
ענער און דס גן איז  ביסל גרינגער ,ילו  קורצע לסנסטעשקע ון
צײַט צו צײַט  .סך במער זעען אױס מדנע שן מיט די צײַגן און רציקע
שטמען בדעקט מיט "זקן־ברד"  ,מין בלסער גר־גרינער לישײַ ס
הענגט רּפ אין  ּפלנטער ון עדעמלעך .אױן עג געינען מיר נך דרײַ
הערנער ,צ ון ז מסּתמא  "ּפרל" ,און צ בזונדערע סכומען בנער ,ן
צנער .מילא .אױך  שרבן ון  ביבער אױן שּפיץ בערגעלע ײַט ון
סער ,מדנע צו זגן .דזשעף דערקלערט ,ז ז און דער עיקר די לסן ,ס
עסן לע מינים במער חוץ די טענענבמערו ,הבן אױגערעסן די
ציטער־טּפליעס ס שטען נענט צום סער און ז די ביבערס דרן גן
ײַטער זוכן עסנרג ,איז גרינגער ר די עלף ז צו כּפן .הב איך דעם
דזיקן שרבן געטרגן – גר לײַכטער י די לסנבנער.
שױן  לנגע צײַט אונטער עגס זײַנען מיר לע מיד  ,ביסל צעקרצט ,און
 ביסל נס ון שס אױב ניט ון רעגן .איך ג ײַטער טלײַז דורך
עקשנותדיקט ,אױמונטערן זיך מיט ּפלענער ון  בד ען מיר קומען ן אין
לגערּפלץ – ד"ה ,דעם אמת געזגט ,בלױז  גיכער שענק מיטן קּפטיכל
אינעם אײַזיקן זערע־סער – און מיט געדנקען ון טרוקענע קלדער,
רעמעס ,און דעם רעמען שלזק ,זיך צוצוהערן צו די טונקערס ,ס
צעלכן זיך אין דער נכט .נו ,ײַטער ,ײַטער ,טריט בײַ טריט.
מיר זײַנען רּפ ונעם קם און ּפנים־אל־ּפנים מיט  דערטרונקענער לנקע,
 געעזענעם ביבערסט .ס'לט געען  לנגער נלגעג רום איר,
בער ן לטע ביבער־דמבע ירט ריבער ּפונקט ר אונדז ,אשר  וס אין
דער ברט און  25וס אין דער לענג ,די צײַגן און קלעצער בדעקט מיט
גליטשיקן גרז ,ס בגט זיך ז מע טרעט עס ן ,לזט גרינג רּפ  וס אין
סער רײַן .זײַנען מיר לע ריבער מיט קױם  ּפליושק.

ד

און ײַטער דורך עלדער ,זומּפן ,לנקעס  ...ה! שױן נענט צו דער הם
– די בלדיקטע קױּפן און זומּפן זעען לע אױס גלײַך ,בער ט דס קלנע
ריטשקעלע גיסט זיך אין זערע רײַן לעבן די געצעלטן .אין  הלבער שעה
רום – בקעם!

דער מחבר ילטרירט סער ון  ביבערסט

ה

א  ,Isle Royale in Lake Superiorן ערך  9מײַל אין דער ברט און  48אין דער לענג.
ב הײַנט זײַנען ד  14-15עלף אין דרײַ טשטעס און אשר  500לסן  .מל זײַנען געען   50עלף מיט ּכמעט  3000לסן,
איבער די ירן גען די בעלקערונגען רּפ און רױף צישן די צלן .גיט  קוק אױף די עבזײַטלעך
 http://www.earthwatch.org/expeditions/peterson.htmlאון . http://www.isleroyalewolf.org
ג ערד  ך ) (Earthwatchאיז  ּפריטע רגניזציע בזירט אין מסטשוסעטס ,ס זי שטיצט אונטער יננציעל און
מיט לונטירן יסנשטלעכע ּפריעקטן אומעטום אױף דער עלט .גיט  קוק אױף זער עבזײַטל׃
. http://www.earthwatch.org
ד די ער־לסן לזן רױס נײַע הערנער לע יר; שּפעט אין הרבסט לן ז רּפ ונעם קּפ .במשך ון דער ך הבן מיר
געונען  48זעלכע הערנער.
ה ניט דעם גנצן קערּפער :די צנער ,שרבן ,אנער  וסבן ,און ניט־געזונטע רוקנבנער ,בעקנס .מיר הבן געונען 8
לסן־קערּפערס מיט צנער און אשר נך  טוץ ס ז זײַנען געען ניט נוציק .די לע בנער ס מיר הבן ז בהנדלט
זײַנען געען רן ,בלױז  שטיקל כרמסקע ד און דרט; אין  ,1996נך גר  שערן ינטער ס הט דערהרגעט  2000
לסן דורך הונגער )צוליב דעם טין שנ( ,הבן די לונטירן געדרט המברענגען בנער ול מיט רױלט לש ,מיט
מדן ן  צל און גר  שרעקלעכן עיּפוש.
ו די לסן הבן ליב ּפשען זיך סּפעציעל אױף די ידלעס ,ס מע זעט עלדעלעך ון ז ,ניט מער י  וס צ אין דער הך,
ּכמעט ן צײַגן און ן נדלען ,שיִער ניט נקעטע שטענגלעך ,בער לעבעדיקע ,ט מל לט  יר .20-30
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