
 טױטע ל�סן אין געדיכטע �עלדער
נ�ך � מ�ל שט�ט ��ר אונדז � ��נט �ון קר�צעדיקע טענענב�מער מיט ! אױ

דערצו �ן �ר�ּפגע��לענער עלטער־ז�דע . ז�ערע ש�ר�ע טױטע אונטערצ�ַײגן
מוזן מיר �רומג�ן , נו.  צעבר�כענע שּפיציקע צ�ַײגןזַײנע�ון � טענענבױם מיט 

  ...און דערנ�ך . ם ערגסטן ט�לדע
—–—–  

אױסגעטשוכעט , ה�ב זיך אױ�געכ�ּפט אינעם �רעסטלדיקן �רימ�רגן'כ
גע��רן מיט � מ�ל דורכן �ּפ��שן ד�ס ּפנים אינעם ג�ר ק�לטן �זערע־��סער 

, שטיק�ּפגעגעסן � גוטן �רי, )איך ז�ל זיך �ילן �י � מענטש און ניט �י ק�ן חיה(
  .מערסטנס ה�בערגריץ, כ�טש � ּפר�סטן

�לץ אין דרױסן איז , � ה�לבע נ�כט איז געג�נגען � ש�ערער רעגן מיט �ינט
קומט מער '��ילו �ז ס. און דער הימל זעט אױס נ�ך �לץ גרױ און דר�ענדיק, נ�ס

ה�ט 'ס: זַײן ערגערה�ט געקענט 'ס. �ערט מען נ�ס �ון די קוסטעס, ניט ק�ן רעגן
געקענט זַײן � ט�ג �ען מיר ג�ען �ון א�ן ל�גערּפל�ץ אין � צ��טן מיטן ג�נצן 

�ז דער ". ט�ג־נסיעה"הַײנט בלױז לַײכטע זעק אױף � . געצַײג אױף די ּפל�צעס
  .�עטער בלַײבט נישקשה איז ד�ס � ש�ערע �בער �ן אינטערעס�נטע �רבעט

——––  

��עק �ון די , מע ג�ט איבער שט�ק און שט�ן? ר �ן �רבעט��ס ��
ד�ס איז � ט�ל �ון . גע��נטלעך �לטע ב�נער, זוכנדיק טױטע ל�סן, סטעשקעס

קיניגלעכן "� ּכמעט �ו�ציק־י�ריקער אױס��רשונג �ון דער עק�ל�גיע אױף 
ירט מען ד�ס שַײכות דער עיקר שטוד; א"אױבערשטער �זערע"אין דער " אינדזל

זומערצַײט . די �רעסערס און די אױ�גע�רעסענע, בצ�ישן די �עלף און די ל�סן
זוכן צ�נער און ב�נער �ון , גל�זן זיך �רױס �יר גרוּפעס ��לונטירן �ון ערד��ך

, )�ן צ�נער �דער ��ניקסטנס א�ן צ�ן זַײנען די ב�נער ניט נוציק(טױטע ל�סן 
�י ל�נג צוריק , יך צו דער�יסן �עגן דעם עלטער און געזונט �ונעם ל�סּכדי ז

) טױטע(די �עלף זַײנען קליגער און ב�ש�דענער �י די . 'וכ, זי איז געשט�רבן/ער
מוז מען ז� נ�כג�ן מיט ר�די�־ק�לנערס �דער �ון �ער�ּפל�נען , ל�סן

  .ורן אױ�ן שנ��ען מען קען דערזען ז�ערע שּפ, �ינטערצַײט

, טריט בַײ טריט, געל�סן, ּפ�מעלעך, מיר ג�ען ז�לבע זעקס אין � שורה
יעדער אין זַײן א�גענעם ּפ�ס �ונעם , קוקנדיק אױף די �יס און אױף ב�דע זַײטן

מע קוקט און קוקט �י�ל דער טערען .  אין דער בר�ט�10-15 י�רד , ב�דן
  .ױך �ר�ּפגע��ר�ענע הערנערזוכן ב�נער און א, דערל�זט



 ב 

—–—–  

, ��רױס זעט אױס � ביסל ליכטיקער.  נ�ך מער טענענב�מער–און דערנ�ך 
 מע ג�ט � –ט�קע �זױ ! הל��י, �עט ב�לד �ערן גרינגער'�ז ס, קען מען ה��ן

, �ז דער ��לד איז שיטערער, ��ס ד�ס מ�נט גע��נטלעך, ביסל ב�רג־�רױף
, אױף רעכטס ג�ט דזש�. ן מיר בעסער �רומזוכן און א�נער דעם צ��טן זעןקענע

ה�ב איך קױם געקענט , כ�טש � קל�נינקע, � שט�רקע, � יונגע �רױ �ון ק�נ�דע
מיט � ט6ע , � �ױלער מענטש,  ד�ן–�ַײטער אױף רעכטס . אױ�ה�בן איר ּפ�ק

רן גע��רן � ג�נץ מעת־לעת דעם צ��טן ער איז ��רלױ(צו ג�ן �ַײט ��רױס 
, ��ס ה�ט �נגע�ירט � גוטע נסיעה, דער שעף, אױף לינקס ג�ט דזשעף). ט�ג

, לעבן אים איז ר�ן. �ז ק�ן רעגן ז�ל ניט קומען בַײ ט�ג, ה�ט ��ילו �ר�נזשירט
ה�ט ער , דיציעטע מ�ל אױף דער ד�זיקער עקסּפע��13ס ד�ס איז ��ר אים ד�ס 

און �ַײט אױף לינקס ג�ט . שױן � ּפ�ר גוטע אױגן און � סך געדולד ��רן זוכעניש
דרינגט דורך די צ�ַײגן מיט � הױכער , �י � בוהַײ אין � ּפ�רצעלַײ־קר�ם, קל�

 –קען מען אים דערהערן �ון דער �ַײטנס , טר�סקער� אוַן ּפל�ּפלט צו זיך �ל�ן
  .מ�לט 5זַײן 

ביז , �°240ז מיר �עלן ג�ן עטלעכע שעה אין � ריכטונג �ון , דער ּפל�ן איז
; אױף דער ק�רטע" 885קױּפ "ב�צ�כענט , צום געגנט �ון � גע�יסן קױּפ

מיר . דערנ�ך אױף צ�ון א�שר � שעה און �ון ד�רט צוריק אין ל�גערּפל�ץ
צי אױף � זַײט מיט , �רױף,  צ�ַײגן �ר�ּפרוקנדיק די, דורך די ב�מער" ש�ימען"

זַײנען מיר �נגעקומען אין � קל�נער ; די �רעמס �דער �ר�ּפגעל�זטן ק�ּפ
נ�ך שענער �ַײל מע קען ט�קע , מיט גר�ז און � סך לו�טלעך, � ש�נע, ל�נקע

  . י�רד25כ�טש בלױז � , ג�ן �ן גער�נגל

דזשעף און איך קומען �ן �ּו זי . גיט דזש� � געשר�!" ענער�ן �ר�ּפגע��ר�"
מיט דער �ירע אױף מַײן ק�מּפ�ס . מ�ך־ב�דעקטן ה�רן, שט�ט מיט �ן �לטן

מעסט איך אױס דעם די�מעטער �ון דער ב�זע און דזשעף שרַײבן ד�ס �ן 
, �לט ער זעט אױס�י , צוז�מען מיט נ�טיצן �עגן �ּו מיר ה�בן אים גע�ונען

מע ז�ל אים ניט �נטדעקן � צ��ט , איך צ�כען �ן �ן איקס אױ�ן ה�רן. �"א�ז
  .דמ�ל

�בער , � היּפש ביסל ��סער �ּפצוטרינקען, �בי � ּתירוץ זיך �ּפצורוען, נו
ד� און . און נ�ך � מ�ל �רַײן אין ��לד, �ריבער דער ל�נקע, צוריק אין �עג

��ט מ�ל �לטע טױטע , ד�רט צ�ישן די טענענב�מער זַײנען ד� גרױסע בערעזעס
�ט די מתים זַײנען עּפעס קונדסים׃ �ז מע שּפ�רט זיך �ן אין �ז� . שױן י�רן ל�נג

��לט ער �ר�ּפ מיט , טױטן �בער דיקן און שט�רק־אױסז�ענדיקן בערעזע־שט�ם
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�ז מע טרעט �ן אױף �ז� �לטן גרױסן , �ך קונציקער איזנ. � מ�ל מיט � קנ�ק
אינע��ניק איז ; ג�ט דער �וס גלַײך אין קל�ץ �רַײן, �ר�ּפגע��לענעם שט�ם

  .דער שט�ם אין ג�נצן ��ר�ױלט גע��רן נ�ר די ק�רע בלַײבט �י ס�ליד

�רױס � צעדערבױם דערזע איך �, ��ר אונדז ג�ט דער �עג ב�רג־�ר�ּפ
דערהערט מען � , נ�ר א�דער מע ג�ט אין אים �רַײן. � זומּפ, נו, דרַײ, צ��

דערזעען מיר � �ַײסן ש�רבן , ג�ען מיר �לע צו צו אים!" ב�ן", געשר� �ון ר�ן
�בער נ�ך " כ�ּפ"מיט צ�נער איז ד�ס � , גוט. ה�לב ב�דעקט מיט בלעטער

גר�בט ר�ן ,  די אונטערשטע ב�רדב�נער מיט די שנַײדצ�נערבעסער �עלן זַײן
דרַײ צ�ל אין דער טיף זַײנען ד� די � ב�נער און � , צ��. ּפונקט אונטערן ש�רבן

מיר �נדערע דר�ען זיך �רום אין דער געגנט ". גוטע צ�נער"ביסל טי�ער צ�� 
ונעם קרבן און טר�גט עס  יעדער ��לף רַײסט אױף � ט�ל �–און זומּפ בתוכם 

דזשעף רעק�רדירט אין הע�טל די . ער ז�ל קענען עסן בשלום, ��עק אױף � זַײט
עמעצער . איך גע�ין � �וסב�ן ��ס ה�ט נ�ך �לץ מ�רך. �לע נ�טיקע ּפרטים

, דער ּכלל איז. ניט ק�ן �רטריט, �לע געזונטע, קױּפט �ן ריּפן און רוקנב�נער
�ז מען איז ( �ה�ם הטר�גט די ב�נער, עס �נטדעקט דער ערשטער � ּפגירה�ער 

  ).קען מען ג�ן מיט ��רמ�כטע אױגן, � �ױלער

דורכגע��קטע ערד . אין זומּפ �רַײן, ל�זן מיר זיך �ידער אין �עג �רַײן, איז
שױן ּכמעט , אין די נידעריקערע ערטער בלױז צוליב רעגן צי �ן �לטן ביבערסט��

קען מען גע�ינען ערטער �ּו צו , �ז מע ג�ט ז�רגע�דיק. � ל�נקע כ�טש � נ�סע
��ס ד�ס ��לט גע�ען � ש�ערע ז�ך מיט , מע ג�ט �י אױף קריכלקעס. טרעטן

� סך ב�מער מיט די גרױסע . עס ��קסט אומעטום טכױרקרױט. ש�ערע ּפעק
  .די קלענערע �ון ה�ריק־ּפיקה�לצןלעכער �ון מיצל־ּפיקה�לצן און 

ּכמעט אין ג�נצן , �ז �ז� ל�נד איז מיר � ביסל ענג, איך מוז זיך מודה זַײן
קױם �ן אױסבליק �חוץ �ונעם ברעג , ב�דעקט מיט געדיכטע צ�ונדיקע �עלדער

ום ז�לץ �ז �זױ �יל ��סער ז�ל ה�בן ק�ן ש, איז מיר ג�ר �רעמד'און ס(�זערע 
 �וס אין ��150ס ��לט �ר�ּפ � , �חוץ א�ן סק�לע, �לץ איז ב�רעליעף). ניט

ה�בן מיר געד�ר�ט גע�ינען � �עג �רום איר �נצוקומען צו דער , �זערע
�ערט מען געדולדיק צי , מע ג�ט ניט גיכער �י � קיל�מעטער � שעה. ּפל�זשע

ניט ד�ס , איז עס מיר אינטערעס�נט אױף � סך או�נים�ונדעסט�עגן . חסר־דעה
  .ה�ט מיך נ�ך ניט דערהרגעט'קלענסטע ��ס ס

בַײ � נ�טור�ליסט איז ד�ס ; ג�ר �ן עם־ה�רץ, ��רשט�ט זיך, �בער איך בין
  .גן־עדן
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און , מער־��ניקער, סוף־ּכל־סוף קומען מיר דורכן זומּפ מיט טרוקענע �יס
זעצן מיר זיך ��עק אױף . ��עק �ון די ק�מ�רן,  מ�ל � ביסל ב�רג־�רױףנ�ך �

, עסן �ּפ � גוט שטיקל �נבַײסן׃ קעז מיט ּפלעצלעך, � ּפ�ר ב�מערשט�מען
עּפעס � �ינטל ��לט . און � סך ��סער. ש�ק�ל�ד, סט�שקעשמיר, ר�זשינקעס

�לץ איז נ�ך � מ�ל , יז שױן שענער גע��רן�בער דער �עטער א, גע�ען � מחיה
  .טרוקן

מערסטנס , נ�כן עסן ג�ען מיר � �ַײלע אױף צ�ון און דערנ�ך צוריק �ה�ם
ג�נץ ב�דעקט מיט ב�מער �בער � ביסל , ּפ�זע � ל�נגן ק�ם �י � ��ל�יש־רוקן

 קורצע ל�סנסטעשקע �ון ��ילו �, ��ענער און ד�ס ג�ן איז � ביסל גרינגער
� סך ב�מער זעען אױס מ�דנע ש�ן מיט די צ�ַײגן און ר�ציקע . צַײט צו צַײט

� מין בל�סער גר�־גרינער לישַײ ��ס , "זקן־ב�רד"שט�מען ב�דעקט מיט 
אױ�ן �עג גע�ינען מיר נ�ך דרַײ . הענגט �ר�ּפ אין � ּפל�נטער �ון �עדעמלעך

�ן , און צ�� ב�זונדערע סכומען ב�נער, "ּפ�רל"�� �ון ז� מסּתמא � צ, הערנער
אױך � ש�רבן �ון � ביבער אױ�ן שּפיץ בערגעלע �ַײט �ון . מילא. צ�נער
��ס , �ז ז� און דער עיקר די ל�סן, דזשעף דערקלערט. מ�דנע צו ז�גן, ��סער

ה�בן אױ�גע�רעסן די , ועסן �לע מינים ב�מער �חוץ די טענענב�מער
ציטער־ט�ּפ�ליעס ��ס שט�ען נ�ענט צום ��סער און �ז די ביבערס ד�ר�ן ג�ן 

ה�ב איך דעם . איז גרינגער ��ר די �עלף ז� צו כ�ּפן, �ַײטער זוכן עסנ��רג
  . ג�ר לַײכטער �י די ל�סנב�נער–ד�זיקן ש�רבן געטר�גן 

און , � ביסל צעקר�צט, ער �עגס זַײנען מיר �לע מידשױן � ל�נגע צַײט אונט
איך ג� �ַײטער ט�ל�ַײז דורך . � ביסל נ�ס �ון ש��ס אױב ניט �ון רעגן

אױ�מונטערן זיך מיט ּפלענער �ון � ב�ד �ען מיר קומען �ן אין , עקשנותדיק�ט
ן ק�ּפטיכל בלױז � גיכער ש�ענק מיט, דעם אמת געז�גט, ה" ד–ל�גערּפל�ץ 

,  און מיט געד�נקען �ון טרוקענע קל�דער–אינעם אַײזיקן �זערע־��סער 
��ס , זיך צוצוהערן צו די טונקערס, און דעם ��רעמען של��ז�ק, ��רעמעס

  .טריט בַײ טריט, �ַײטער, �ַײטער, נו. צעל�כן זיך אין דער נ�כט

, אל־ּפנים מיט � דערטרונקענער ל�נקעמיר זַײנען �ר�ּפ �ונעם ק�ם און ּפנים־
, ��לט גע�ען � ל�נגער �נל�ג�עג �רום איר'ס. � גע�עזענעם ביבערסט��

א�שר � �וס אין , �בער �ן �לטע ביבער־ד�מבע �ירט �ריבער ּפונקט ��ר אונדז
 די צ�ַײגן און קלעצער ב�דעקט מיט,  �וס אין דער לענג25דער בר�ט און 
ל�זט גרינג �ר�ּפ � �וס אין , ��ס ב�גט זיך �ז מע טרעט עס �ן, גליטשיקן גר�ז

  .זַײנען מיר �לע �ריבער מיט קױם � ּפליושק. ��סער �רַײן



 ה 

שױן נ�ענט צו דער ה�ם ! �ה�... ל�נקעס , זומּפן, און �ַײטער דורך �עלדער
�בער �ט ד�ס קל�נע , לע אױס גלַײך די ב���לדיקטע קױּפן און זומּפן זעען �–

אין � ה�לבער שעה . ריטשקעלע גיסט זיך אין �זערע �רַײן לעבן די געצעלטן
 ! ב�ק�עם–�רום 

 

 

 

דער מחבר �ילטרירט ��סער �ון � ביבערסט��



 ו 

                                                 
א
  Isle Royale in Lake Superior , אין דער לענג48 מַײל אין דער בר�ט און �9ן ערך . 

ב
,  ל�סן3000 �עלף מיט ּכמעט �50 מ�ל זַײנען גע�ען � .  ל�סן500 אין דרַײ טש�טעס און א�שר  �עלף14-15 הַײנט זַײנען ד�  

גיט � קוק אױף די �עבזַײטלעך . איבער די י�רן ג�ען די ב��עלקערונגען �ר�ּפ און �רױף צ�ישן די צ�לן
html.peterson/expeditions/org.earthwatch.www://http  און org.isleroyalewolf.www://http.  

ג
יעל און ��ס זי שטיצט אונטער �ינ�נצ, איז � ּפרי��טע �רג�ניז�ציע ב�זירט אין מ�ס�טשוסעטס (Earthwatch)ערד��ך   

גיט � קוק אױף ז�ער �עבזַײטל׃ . מיט ��לונטירן �יסנש��טלעכע ּפר�יעקטן אומעטום אױף דער �עלט
org.earthwatch.www://http.  

ד
במשך �ון דער ��ך ה�בן מיר .  �ונעם ק�ּפשּפעט אין ה�רבסט ��לן ז� �ר�ּפ;  די ער־ל�סן ל�זן �רױס נַײע הערנער �לע י�ר 

 . �זעלכע הערנער48גע�ונען 
ה
 8מיר ה�בן גע�ונען . בעקנס, און ניט־געזונטע רוקנב�נער, א�נער � �וסב�ן, ש�רבן, די צ�נער:  ניט דעם ג�נצן קערּפער 

די �לע ב�נער ��ס מיר ה�בן ז� ב�ה�נדלט . ען ניט נוציקל�סן־קערּפערס מיט צ�נער און א�שר נ�ך � טוץ ��ס ז� זַײנען גע�
 2000נ�ך ג�ר � ש�ערן �ינטער ��ס ה�ט דערהרגעט � , 1996אין ; בלױז � שטיקל כר�מסקע ד� און ד�רט, זַײנען גע�ען ר�ן

מיט , גען ב�נער �ול מיט ��ר�ױלט �ל�שה�בן די ��לונטירן געד�ר�ט �ה�מברענ, )צוליב דעם טי�ן שנ�(ל�סן דורך הונגער 
 .מ�דן �ן � צ�ל און ג�ר � שרעקלעכן עיּפוש

, ניט מער �י � �וס צ�� אין דער ה�ך, ��ס מע זעט �עלדעלעך �ון ז�,  די ל�סן ה�בן ליב ּפ�שען זיך סּפעציעל אױף די י�דלעס ו
 .��20-30ט מ�ל �לט � י�ר , �בער לעבעדיקע,  נ�קעטע שטענגלעךשִיער ניט, ּכמעט �ן צ�ַײגן און �ן נ�דלען
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