טיול של חב' "איילה" ,בגיפים לאיסלנד
 16.9.15בהדרכת יריב אברהם

סיכום הטיול
הגענו לאיסלנד עם הרבה צפיות
ארץ בראשית מעוררת אינספור תהיות,
ארץ גדולה רחבת מימדים
ששייכת לקצת יותר משלוש מאות אלף אזרחים.
מרחבים עצומים של טבע ונוף
עם תופעות גיאולוגיות ייחודיות ללא סוף.
מהרכס האוקייני שעלה על פני האדמה.
למדנו איך נוצרת יבשה.
ראינו גייזרים מתפרצים ושדות מעשנים
אחדים שאבדו את מרצם עם השנים.
ריחות של גפרית ,עשן וענן קיטור
נתנו לנו הרגשה שכאן זה פי השאול.
ראינו לועות של הרי געש כבויים
טיילנו סביב אגמים עם מים צבועים.
אל מכתשים מכל מיני גדלים
טיפסנו וראינו כיצד הם נוצרים.
פגשנו סלעי פרץ מכל צבע וגוון
פומיס ,סקוריה ,אופסידיאנה וטןף כמובן.
ראינו חזזיות וטחבים יוצרים את התשתית
לסוקצסית הצמחים שהתחילה מבראשית.
מרבד הטחבים הירוק והמלטף
את סלעי הלבה החדים מרכך ועוטף.
דונמים של טוף את המשטחים מכסים
משווים מראה קודר ואלגנטי לשטחים הנרחבים.

נושא המים באיסלנד הוא אייטם מיוחד
כמויות המים פה זה סיפור מספר אחד,
כמות הנהרות ששוצפים לא תתואר,
מאופק עד אופק מספרם לא נגמר.
את חלקם חצינו עם הגיפים בגבורה,
בתחילה בהיסוס ואחר כך ללא חרדה.
אפילו נהגים שזו להם טבילת מים ראשונה
עשו זאת ממש בסבלנות ובתבונה.
והמפלים -מספרם ועצמתם היא ללא שיעור,
לאחדים יש מיתולוגיה וסיפור.
יש גבוהים ,יש רחבים
וכולם רועשים ורוגשים.
חוויה גדולה ועוצמתית מאד,
שמחנו לראות כאלה עוד ועוד.
באחדים ראינו קשת יפה וצבעונית,
באחרים הסלעים ,המים וצמחיה רוקמים תמונה רבגונית.
אחדים יוצרים פרסה גדולה ורצופה,
באחרים כמות המים העצומה היא התופעה.
אל חלקם טפסנו וראינו מעל ומהצד,
אל אחד הגענו דווקא מהגב.
אך גיבור הטיול ללא כל ספק
ובזה איש לא יעז לפקפק
הוא מזג האוויר האיסלנדי המפורסם
שאת מזגו האמיתי לא תוכל לנבא לעולם.
הפכפכיות מטרידה
ממש בלי מידה.

ואנחנו ,קבוצה מגובשת וצייתנית
בגשם הלכנו לכל אתר ותצפית.
את קרחון אסקי חצינו בתנאי קור קשים,
כי אנחנו על אתרים לא מוותרים.
גם באופנועי השלג הקור הצליף בפנים
אבל אנחנו את התכנית לא משנים.

ואת כל היופי הזה לנו הנגיש ונתן
יריב מדריכנו הנאמן.
עם הסברים מעמיקים ותיאוריות יפות
הכרת שטח והתמצאות ללא גבולות.
מתנהל בסבלנות ודרך ארץ,
תמיד שופע חיוך ומרץ.
בזכותך ,יריב ,הצליח הטיול בכל קנה מידה
ועל כך אומרים לך תודה.
ולכם קבוצת מטיילים נעימה,
הייתם אחלה של חבורה.
תמיד התייצבנו בשעה שנקבעה,
מקצרים את ההליכות לפחות בחצי שעה.
שומרים על מורל גם בזמן של קשיים
וכמעט שלא מתלוננים.
ואני לכולנו אבקש לאחל
שלעולם לא נפסיק לטייל.
מירי יהודאי
מעלה החמישה

