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טיול אוטובוס סובב איסלנד 4-17/ 8 /2015
בחום יולי אוגוסט  40מעלות בצל,
החליטה קבוצת קשישתאים לטייל.
לצנן את העצמות שיבשו פה ושם,
הצטיידו בתרמיל ומקל וטרמוס חם.
מקצות הארץ ,שכונה קיבוץ ועיר
התאספו והחליטו את אש הנעורים להבעיר.
כמו בסיירת מטכ"ל בוססו בבוץ ובשלג
חצו גבעות ,הרים ופלג.
העפילו למפלים ,להר געש עם אגם כחול,
חצו את מדבר אסקיה ,אדמת טרשים וחול.
טבלו בבריכה טרמית ,תוצר הטבע הנפלא –
טיפסו להר הגעש הפעיל –קרפלה.
טיילו בין לגונות ,ופיורדים  -לשונות של ים,
נשמו אדי גייזרים וניחוחות גפרית גם.
בחיק הטבע על ארוחות שחיתות עינגו החיך,
זללו גבינות ,סלמון ,נקניקים – מבלי "לברך".
צפו בבית קברות של קרחונים בדרכם האחרונה,
היו עדים ל"תחיית המתים" למרות ש"משיח לא בא"!
בהר הגעש "לאקי" ,זה עם  140הלועות הפעורים,
חיפשנו נואשות מקום ל"קופי אאוט" ולא ל"קופי אין".
בלית בירה גם אוטובוס הוא מתרס
על זה לא מדברים  ...שקט הס...
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שתים עשרה מעלות מעל האפס באיסלנד זהו חום לוהט
ונהגנו המקסים ,עלי ,כמעט לגמרי התפשט.
הוא הדגים ריענון מיוחד בנהר -
פטנט איסלנדי של טבילת הראש והצוואר.
לקראת החורף אוספים החוואים באיסלנד שעפסלאך תועות
ואשחר – מפעיל אז את "מחלקת האבדות/מציאות".
במלונות או פונדקי דרכים
מלקט חפצים שהותירו מטייליו הישראלים..
בחלק מהזמן ה"שמונצניקים" לא עשו מלאכתם נאמנה
ושמי איסלנד כוסו גשם ורוח ועננה..
אשחר בנסיונו כי רב" ,תימרן בין הטיפות",
ואנחנו זכינו ממוזיאונים מיוחדים ליהנות.
במשך יומיים גשם הזלעפות לא חדל
אך דבקנו במשימה ועלינו על קרחון "מירדל".
גם ביום השלישי ,לא נסגרו ארובות השמים
ואיי ווסטמן נמוגו לעינינו כאדוות הים והמים.
אך לא מדריך כאשחר מוותר – ומיד מוצא יעד אחר:
על סוסים איסלנדיים בשיירת רוכבים
גימלאי "איילה" חידשו ימי נעורים.
הלאה הפחד ,כולם מתגברים
יהיה במה להשוויץ מול הבנים והנכדים...
לסיום היום בחקלאות האיסלנדית ערכנו סיור לימודי
ראינו כיצד גדלים ירקות ופרות בארץ הקור והמחשכים.
בעזרת טכנולוגיה מתקדמת ואוצרות הטבע השופעים
מצמחיחים כל דבר בבתי גידול –ממש פלא פלאים.
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לא בכדי נקראת איסלנד ארץ המפלים –
ראינו אותם בכל הצורות והגדלים:
מלפנים ,מאחור ,מימין ומשמאל
מלמטה ומלמעלה
גואשים ושוצפים ומפזרים נתזים,
דוקטורט ב"מפלוגיה" – כל אחד השלים.
לקראת סיום העיקוף הגדול של האי המיוחד
המשכנו להלך גם בגשם גם בקור ללא כל פחד או מורא,
על חוף ים סוער ליד מצוקי מצולעים קבלנו עוד שעור בגיאולוגיה -
רכבנו על אופנועי השלג במרומי הקרחון בלובן הבוהק
ולמשולש הזהב שמנו פנינו להיפרד מהנוף המרתק.
עוד מפל ,ועוד אגם וצוקים מרהיבים בנוף הפתוח
רייקיביק עיר מופלאה ,ולגונה כחולה לקינוח.
בלילה האחרון למדנו עד בוקר אור
כדי שאת המבחן של אשחר נוכל לעבור..
אז מה נגיד ומה נאמר?
הטיול? – שם דבר !
המדריך ? – אין כמו אשחר !
והנהג? – נהדר !
הקבוצה מוצלחת -
האווירה מלאה נחת -
וכל החוויה משובחת !
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על כולם ועל הכל מנצח מדריך מדליק – אשחר.
מטייל בעולם בכיף – כאילו אין מחר.
נער אשכולות ובקי בחומר ,יצירתי ומלא כרימון
ממש עלם חמודות ,שופע מרץ ואון.
בלהט נעורים עם חוש הומור בריא אותנו סוחף
חוזר על ה"חומר" בוקר וערב ואיננו מחפף.
דואג שנשנן ונזכור למרות שבגילנו זה לא קל –
אחרת – מה נספר לנ כדים? אם לא נדע – חבל!
מגיעים לך עוד סופרלטיבים -זה לא מספיק,
אך חששתי שמא פתאום תסמיק.
אז לך – אשחר היחיד והמיוחד:
מודים לך ביחד וגם כל אחת ואחד.
על טיול מקסים בארץ השלג ,האש והקור
שלמרות ימי הגשם הפחת בו קסם ואור.
חיממת ליבנו בימים הקרים
דאגת לרווחתנו ואת המורל להרים.
היית נציג סמוי של "שומרי המשקל"
דאגת שגופנו לא יהיה יותר קל.
ארוחות שחיתות כמו ברומי של אז
גרמו לפיטום והליכת ברווז...
אז תודה לך ולקבוצה המקסימה
זו היתה באמת אחלה של טעימה.
מעוררת תיאבון ותשוקה להמשיך ולטייל
בעזרת הבריאות ,הכסף והאל...
כתבה ברכה בירן – בלב עולץ ורן
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