
 סיכום לא סופי–המסע לאיסלנד 

לזיהוי  חילקתי בד צבעוני, גוריון-התעופה בן-בשדה, /516 -נפגשנו ב

מנסה לזכור שמות של חברי הקבוצה והנה , מעט מתוק לדרך, המזוודות

מחשבות על מלון  כבר עלו לי .דקות 15 -המטוס יאחר ב –הודעה לא צפויה 

לם לופטנזה טסה מהר יותר או–בברלין ותסריט פרנקפורט חוזר ובגדול 

 !בחלוםוהגענו לטיסת ההמשך כמו 

אין –ק 'צ. ולא חייכה ישר בהתחלה, איסלנד נראתה באופק אפורה משהו

למרות האיחור של נהג עצבני וארוחת בוקר ומשם קדימה לתחילת , במלון

האנשים "מנסים להתרשם מאדמת הטרשים ו, מסתכלים לצדדים . המסע

ביום השני . מפעל אלומיניום והבירה רייקיאוויק, ףמגרש הגול, "הנעלמים

מצגת יבשה , מתרשמים מחתכי הקניון, לטיול מגיעים למישורי הפרלמנט

מספרים על סלע החוק . על משטר הלוחות והופ קופצים לביקור בתוך השבר

ובריכת , ועל מישורי הפרלמנט וכיצד אנשים הקימו חברה ובית ( לוגברג)

, מסתורי אצל נשות הקבוצה וזרקנו מטבע למזל  ההטבעה שהעלתה חיוך

 .כפי שהמלך הדני עשה

" מפלי הלבה"ומשם בדהרה אל , ממשיכים לקפיטריה להרגיע את הרעב

רקהולט וסנורי . אוי כמה מים ואיזה פלגים ומפלונים, "מפלי התאומים"ו

את הקבוצה , סטורלסון חיכו שנגיע וגם מים רותחים ומבעבעים ואדים רבים

 .מגיעים לבורגנס חתיכת עיירה ושם בערב כל הקבוצה נחרה! יעההפת

, לחצי האי סנייפלסנס והחבורה כבר שרה, יום השלישי נוסעים מערבה

ול ורן עד כמה עמוק חדר לאדמה ומתרשמים מאד מההפלגה 'מקריאים על ג

. מספר פוזות ואני צולל, העופות מדגמנים לתיירים מישראל. המרהיבה

נחתנו . ושחפים ופופינים ולבסוף כמה צדפים רק לאמיצים, קורמורן ימי

שוקולד בזלת והליכה לאורך הצוקים וכולם כעת , מצוקי הים, בארנסטאפי

וורד משתרכת מאחור מצלמת נופים ותיירים . מבינים שבאיסלנד יש נופים

שחפיות תוקפות בחריונים . פסל הטרול ואגדה ומאד מתרשמים! חתיכים

 ..על הפנים והמדריך חטף הכול

סיפורי אלף לילה , חוזרים לסטיקי ושם מתחילים ערב חברתי ומעט חושפים

, ועל ניסיון ואיומים בהתאבדות בגלל בחינה בבגרות, ולילה על זכייה בלוטו

 .איבודי דרך ואי ידיעת השחייה וכך הפלגנו בסיפורינו עד הזריחה

, ומפה לתיקייה חוצים נופים ומחלקים דפים, ביום הרביעי הנסיעה ארוכה

נוסעים . וגם סיפורים ואגדות יפים, נתונים ומספרים, הסבר על העופות

בעלי חיים ייחודיים כלבי הים , ושם פוגשים לראשונה לחצי האי וטנסנס

השמש מחייכת וגם גשם ניתך וחצי מהחברה בורחת הישר , המתוקים



 ג בכלאוטובוס שכזה לא יכולנו להשי, סטורלה הנהג אדם חביב. למקלט

. ומערכת שבורהפטיש אין אוויר מעט , הישר ממוזיאון הרכב בבירה, מחיר

חייך אלינו והמפרץ כולו קרן ומשם גלגל מתפוצץ ( hvidserkus) הסלע הלבן 

 .בגלל רברס כושל ועזרה לא צפויה ונפתרה הבעיה, 

, שבתי בוץ הם לא בדיוק בתי מגורים, נוסעים לבתי הדשא ושם מבינים

בוחנים את כלי הבית ובגלל , כה באיסלנד והחברה מתרשמים מסורת ארו

משם דוהרים לבירה ! שהאיסלנדיים היו בוודאי גמדים, המיטות טוענים 

החברה לוחצים ואני . ורוצים להספיק משהו לסיום היום, בצפון אקוריירי

משם לכנסייה לרחוב ההליכה . שוטטנו בהנאה שלמה הבוטנינכנע ולגן 

עולים עלייה ונגמר . בחבורה עייפה -תמלאו במהרהוספסלי המקום ה

 .ולישון ארוחת ערב, האוויר

מ "ק 5/מה זה , מבט קצר על איה פיורד , ביום החמישי את המלון עזבנו

לשקט " אגם המראה"מצטלמים בפוזות ונהנים מהנוף ומשם ל? וזהו

בילהה מחליקה מרוב , מפל גולפוס אכן רעם ונרגש לבואינו. הקסום

המון תמונות , ואני משגיח שהחברים לא יעשו תעלול, ות ונוקעת רגלהתרגש

. נפגשים נרגשים ממראה המים הגועשים ובקפטריהוהולכים לאורך המים 

מתנפלים . והמיוואט החלו לעשות צרות, משם לדמויי הלועות נסענו

ומנשקים את נילי הנמוכה ועוזי הגבוה והחלטנו לשים לדבר קץ ולבשנו 

משם . שבתיירים כמונו מתעללים, ו על הקטנטנים הטורדנייםוצחקנמסכות 

סיפורים על מסיבת שתייה ושריפת הטרולים , לגן הפסלים דימבורגי

עלינו לסלע השער ומשם כיד ( יש אחת כזו באיסלנד)מהשמש החמה 

 . יצרנו פסלים בהנאה, הדמיון הטובה

מטה מים מלמעלה סדק עמוק ול ,ארוחת מרקים טובה ושוב לשבר להפתעה

כולם מחמיצים , ומה עם השער לגיהינום. ממש עולה על כל דמיון, חמים

בוץ מבעבע אכן מקום לנופש חלומי והחברה מצלמים כל  ,פנים מהסירחון

אסקייה בוטלה , נוסעים למלון לגואר ושם מנוחה. בועה ואת הקיטור הלחצני

המדריך אולם הקבוצה יודעת לשמור על חיוך ולקוות ש, והאכזבה עמוקה

 !טולייגלה ויחשוף תכנית שוות ערך ותחליף ראוי לב. יפתיע ויעשה חיתוך

ביקרנו מקרוב ועלינו לצילום , ביום השישי את קרפלה וויטי הגדול חווינו 

דרך השלג . 5791-שנמשכה עד ל 5791ירדנו להליכה להתפרצות של שנת ,

חלוצים  מצליחים להגיע ולשבור שיאים וגם קבוצת, וגשרונים שבורים

לבסוף רוצים  .ה והאדים חזרה בחיוך מנצחים'שמתוך הלבה השווארצ

בחמי מיוואט המרגיעים , השרירים והמון צחוקים וחיוכיםלהרפות את 

 .לבסוף למלון בהוסאוויק וכולם מרוצים, והחמים

 



ביום השביעי מחכים בצפייה להגיע לספינה שמפליגה הרחק לים הפתוח 

דולפינים שעוברים אותנו , זנב מכן וגב משם, חלשוחח עם לוויתן על בטו

! אף הוא את הדלי מילא, זדהותבקפיצות ונילי מקיאה וצביקה לאות ה

יש , ציניקלים שיאמרו אכן מדריך כארז חוזרים מרוצים מהצייד המוצלח ויש

 ...לו קשר עם היונקים הגדולים ונראה אותו מתמודד עם היונקים הקטנים

מה קורה כאן , נו מה אתם אומרים, י 'ה באסבירגממשיכים לקניון הפרס 

ולמי אתם מאמינים למסורת ומעשי האלים או לצד הגיאולוגי של ? חברים

כנראה שלבסוף נמשכנו לסיפור הפשוט של סלייפניר ? אנשים מלומדים

ששתה ברנאווין ודפק רגל קשה לקרקע המוצקה ויצר , הסוס של אודין 

גועש שוצף  ,מפל דטיפוס אמר הכול .הפרסה לתפארת שבכל איסלנד ידוע

בכמויות של מים מטורפות והחבורה שוב מבינה שבאיסלנד יש נופים עם 

מחכים לעוד הפתעות וסיפורים מגיעים לבירת המזרח אגילסטאדיר ! נשמה

  .משם אל הפיורדים היפים זזים. וחנייה עושים

וא התכווץ ה,מה קרה לחדר , מגיעים למלון בוטיק קטן ושם מתחיל הבלגן

אולם החבורה מחמיצה , חדר אוכל קטן עם בישול ביתי, ואין מקום לישון

ביום השמיני קמים לראות אבנים וגן . פנים ומבעבעת כמו לבה מבפנים

משם דרך . אוסף מרהיב של אספנית בשם פטרה ביום קסום, קסום

, ם על לשונות ימייםשירי דייגים והסברי, הפיורדים המרהיבים המזרחיים

מקנחים במרק בדיופיווגור ומשם . אמן עם ביצים וחנות עם עצמות לווייתן

עדרי הרנדי ראינו . ממשיכים לחוף חלוקים ועד כמה נעים לגעת באבנים

 .הענק ואטנאיוקוטלכמה לבנים מחליפים פרווה ומשם להופ לקרחון 

רואים , יקות לבדרך חתחתים ודפ, הטרנזיטים חיכו והחבורה קפצה עליהם

מתלבשים בחליפות . שם דליל החמצן, קרחון ומרחוק הים ומגיעים לבקתה

מקבלים תדרוך כיצד נוהגים , ובקסדות והמשלחת מוכנה להרביץ תמונות

אבל מספר נהגים שכחו , לא אגיד ואזכיר שמות. ויוצאים לדרך ומתפרעים

דריך מגיע פרצו גדרות וירדו רחוק והמ, מהדרך ואת הפסים המוליכים 

יפה כמה , צילומים ופוזות של כולם והנוף נפתח והחיוך רחב. ומחלץ מצרות

 .עם לב של יהלום, אכן קרחון ענק, כאן ממש חלום

, שמים כחולים ושמש במרום, ביום התשיעי מזג האוויר עולה על כל דמיון 

ף מיץ תפוזים וגושי קרח גדולים על חו, שטים ביוקולסלרון והכול כחול ויפה 

ממשיכים לשמורת סקפטפל . לעוד לגונה מציצים וגם ממנה נהנים, שחור

ושם רואים כיצד מים גועשים יכולים ממש להרים נופים וחופים וגם גשרים 

המפל השחור עם המשושים שאל אם ממראהו נהנים ומשם . גדולים

ינים אכזבו רבות ולמלון ליד ויק נסענו ללא ופהפ. לדירהוליי לראות ציפורים

 .פתעותה



החבורה פורצת , יורדים למלון בויק וריח של ביוב מקלקל הכול עד להחריד  

איבדנו את הצפון בגלל שני מלונות , ברגשות סוערים והמצב רוח על הפנים

 טוב שיצאנו מהמצב ולמחרת היום ידענו להבין. והלחץ גבר עם המון טענות

ון בעיקר ולא בכוח הקבוצה ולהתמקד נכ –אם רק נאמין , שהכול יסתדר

פיע והפציע ונוסעים הו, הוא היום העשירייום חדש . בתפל ולשכוח הכול

מכתשי לבה רואים , נסיעה ארוכה מחפשים את המטמון, ללאקי המפתיע

אנו חלוצים בפתיחת דרכים ויש גם איחור , מדבר וולקני והרים סביב, המון

רוצים מיום מהנה חזרנו מ, להר לא הגענו ומרחוק את הר נבו ראינו. בזמנים

כולנו צוחקים . עוצרת נהג על דריסת כמה צמחים, והנה המשטרה בדרכים

 !עד דמעות שמהמשטרה שבעיות כאלה הם החדשות

נהנים וגם תרגיל אופטי שמאד מטעה ומשם מגיעים בסקוגאר פוס היפה 

מחליפים את , עשר-ביום האחד. חדרים מרווחים ואוכל טעים, למלון מרוצים 

ההפלגה מזעזעת את חושי ההליכה , איי הווסטמנאייר מפליגיםהימים ול

גם מבצר בריטי ראינו . אל הכנסייה המחכה, והיציבה ומשם בנסיעה קצרה 

ועל הר הגעש אדפטל טיפסנו , וגם בית חולים ראשון מקומי, 5115משנת 

 ! ולנוף מרהיב על העיר הימאיי , בקלילות מרומית

רון התלול ואהרון ואילנה נעלמים לתוך אבנר מתאבד שיעי עולה דרך המד

כל אחד התפזר לו לדרכו ומשם למשאית המחכה לצד . הלוע ללא שוב

, האיומים עליי בצליבה גברו ולכן לבית ההרוס הגענו לחוות. הצלוב ואישיותו

משם לתצפית על צוקים יפים והקפה של , כיצד לבה גועשת יכולה להרוס 

בערים ומיליוני הפופין נמלטו ישר אל הספינה פתחה מ. האי בשיט מרהיב

מספר מערות ונגינת סקסופון פתח את , האוריות חיכו שנבוא , החורים 

חוזרים למלון בוולסולור ואוכלים את אותה מנה שלוש  ! התיאבון המון

למצוא לנו תפריט מעניין , איבד חשק ועניין , כנראה שהטבח , פעמים 

 .וטעים

הבחור , ורסמורק'ור בשמורת ת'ר את האל תעשר נוסעים לבק-השניםביום 

לפחות נהנינו . לקח פטיש וגן עדן יצר אולם הגשם השוטף את הביקור גמר

אבל ! ממפל סליילנדפוס ומשם למלון לא ניתן לטייל וכדאי להניח לאל

גובלנים , למוזיאון הסאגא הגענו ולמדנו על היסטוריה , תחליף נאה מצאנו 

רלמנט ומשם שוב למפל להגשים חלום לצביקה ותעתיק אחד של מישורי הפ

 .צילום של מפל הווילון עם שמש במרום –

לשמורת לאנדמאנאלאוגר ,ביום השלושה עשר שוב נוסעים בגשם רחוק 

בדרך הסברים ואגדות וסיפורים . ובגדי הים מוכנים" ארץ המעיינות החמים"

כן יקרה וממה יש לפחד ומתי א, על הרי הגעש קטלה והקלה ושאר ירקות

 . שיעצור חצי עולם הישר מאיסלנד הקטנה? הפיצוץ הגדול הבא



חיוך ,מעילים ומקלות , רה קסומה והחבורה מתכוונת להליכהנכנסים לשמו

אדים , יש אובסידיאן וגם פריחות. וצועדים לשדה הלבה ללא פחדים

מתרשמים מנופי בראשית ולמשאית חוזרים . מסריחים ויופי של מראות

נמלטי  נוסעים למלון ומציצים לבית. גמים ברינביווין ונשכח היוםולו, בשלום

מזכיר , חידון מספרים. וכיף של מלוןבופה , קוזי'חוק ומשם למלון עם ג

ממשיך לעוד חודש , בסוף המסע וכל מי שלא עוברלכולם שיש בחינה 

שימי הכיף מתמעטים ואוזלים ,וכעת באופק מרגישים . באיסלנד הקסומה

 .ינם מסתיימיםועוד מעט ה

למפל גולפוס היפה נוסעים והשמים לעיתים מחייכים , עשר-ביום הארבע

מדלגים על , ( קוויטאוי)מגיעים לקניון יפה על נהר הלבן , ולעיתים בוכים

ל שוצף ויפה והחבורה מפ. כמו שפנים ומשם קצר לגולי המדהים, סלעים

 -דרך ונסיעה  עוד קפה ל, אכן הפתעה יפה ומשם לקפטריה, כולה חיוכים

הכרה עם הגייזר הוותיק וזה עושים  .עד לגייזר המתפרץ בקול תרועה

משם נסענו . ודבר לא החמיץשגילה שהוא נמרץ ארבע פעמים , הצעיר

מופע סוסים דוהרים וחממות של עגבניות אדומות ומתוקות , להפתעה

 .תרמי בהטלסאידי ולבירה המחכה ולערב הפרידה-ולקינוח מפעל גאו

גלריות וכל השאר ובניין , פסלים, סמטאות צרות, קור בבירה הרגועהוהבי

נוף כל , ההרפה שהשאיר חותם וכנסיית אלגרמיסק וכן הפנינה שמתוכה

, כמה הנאה, איזה מים תכולים, ומשם ללגונה המרהיבההעיר הפרושה 

הטיסה שוב , כולנו בהלם מההודעה .התעופה-לבסוף מסעדה ומשם לשדה

למלון גרנד ובשתיים בלילה נכנסים לישון קצר ושוב  וחוזרים,איחרה 

למרות כל הצרות הביתה הגענו עם כמה . לקפלאוויק לתפוס איזה מטוס

 .המדריך ואלת המזל" פגסוס"אנחות והכול סודר ואורגן בעזרת 

על האווירה , ברצוני להודות לכל אחד ואחת מכם על הפרגון והעזרה

, שסמכתם עליי שהובילכם בבטחה  גם ברגעים הקשים ולדעת, והחברותא

 .בשבילי איסלנד היפה

 :אסיים במילותיו של משורר שהולחן 

 אם יהיה זה שנית                                       

 אל יהיה זה אחרת                                       

 יהיה כך                                       

 כך יהיה                                       

 אות באות                                       

 

 אמנון לויה -שלכם תמיד                                                                

 



                                               


