
  
  IIמשפחתי וחיות אחרות 

  
  23.7' יום ש

רק לפני . אך העיפות הכריעה, כמעט נסענו למסיבה  ברוממה. רעננה.  נפגשנו בתחנת האוטובוס בצ23:30ב 
את מעט . צ מביקור אצל סבתה בדן"שלוש שעות גנית עוד היתה מפקד תורן בבסיס ומרב חזרה אחה

  .אנו לשדה התעופה יצ03:15השעות שנשארו לישון ישנו בקושי וב 
 –על אישור היציאה של גנית חסרה חותמת גומי . הסידורים בשדה התעופה עברו מהר וכמעט ללא תקלות

  . ל ולוותר עליה"אך בשל השעה המאוחרת החליטו הדיילות לא להעיר את נציג צה
היא וב היציאה משדה התעופה היתה מהירה אף . היתה קצרה להפליא, הטיסה יצאה בזמן וללא תקלות

רק חיזק בנו ישראלים האוטובוס עמוס בני טפש עשרה .  כבר היינו על האוטובוס לכוון נמל פיראוס09:10
  .את ההחלטה שלא להגיע לסנטוריני או לאחד האיים המפורסמים האחרים
 האי הנבחר –האניה לסיפוני : בפיראוס לאחר ברור קצר אצל בלדרי הספינות התבררה התמונה הבאה

 ברור זה העלה את 10:00כעת כאשר השעה אצלנו . 11:00 ואילו האניה לאמורגוס תצא ב 18:00 תצא רק ב
אורכו ארבע שעות ולאחר קנית ) סיפטקי כדי שיהיה קל לזכור(הפרטים הנוספים כי השיט לסיפני  

א נודע לנו בדרך מקרה כי אורכה של הדרך לאמורגוס היא ל) אמישי לשם הקיצור(הכרטיסים לאמורגוס 
 יושבות אנו מוכנות ומזומנות להפלגה בשמש הקופחת אך ליוונים 10:45מ . שעות!!! פחות מאשר תשע 

 ובמשך מחצית השעה פלטה מבטנה 12:00הגיעה בסביבות , יוניון שמה"האוניה . מתברר שעון משלהם
ביבה לפי התור איתרנו לנו פינית צל ח, עם ההמון הרב עלינו על סיפון האוניה. משאיות ומכוניות רבות

  .הלכנו להחליף לבגדים הקצרים והשיט החל

  



להתגבר , תחילה ניסינו להתעלם. בעוד אנו מנסות לתומנו להשלים שעות שינה החלה רוח עזה להצליף בנו
הרוח , הים החל לסעור והגלים גברו. אך בסופו של דבר לאחר כשעה נשברנו ונכנסנו פנימה, ולהלחם בה

ואנו מיואשות . גדולה החלה להתנדנד כקליפת אגוז בשלולית מים ביום חורף גשוםהתחזקה והאוניה ה
  ???לאן נגיע ומתי , ומתוסכלות בלי לדעת היכן אוניה

אך ללא , מחדד מוחות" אנשים מפורסמים"ו'   חי צומח דומם'השתדלנו לעודד את רוחנו בעזרת משחק 
רגלינו מפוזרות לכל עבר הצלחנו , ותדורוסאות עור כמפלט אחרון ברחנו אל השינה שרועות על כור, הועיל

לשמע צפירת האוניה התברר שהגענו לאי . כשפקחנו את עיננו מצאנו לידינו זוג יווני נחמד. לנום כשעה
לאחר שהתברר שאף . הזוג הנחמד נאות  לעזור לנו בשאלה האם לרדת כאן או להמשיך לאמורגוס. טירוס

  .ווחה עלתה מפינו ובלב שמח יצאנו להצטלם והתחלנו בכתיבת יומן זהפניהם מועדות לאמורגוס אנחת ר
  :מסקנות

  צוות האוניה אינו מסביר פנים .1
  .ל"והנאין עוגיות טעימות על האוניה הגדולה  .2
 בפעם הבאה צריך לשמוע בקול אמא ואבא ולקחת בגדים ארוכים .3
 .אל להתפס לו מהר כל כך, הייאוש  מן השטן הוא .4
  

במרכז הכפר לא . והתחלנו בחיפושים אחר חדר,  בלילה23:45-יילי ב) כפר(עיר הגענו לאמורגוס ל
התחלנו ללכת לאורך החוף לקצה השני של , נסחבות עם התיקים הכבדים עלינו, מצאנו שום דבר וכך

:  וזה תאורו. שני אנשים כיוונו אותנו למקום עם חדרים ואכן התברר שישנו חדר אחד פנוי. הכפר
חמניות ובכניסתו משתרגים להם , תרנגולים,  עגבניות וחצילים מקשותמוקף ,  בנפרדשרותים ומקלחת

  .הלכנו לישון, לאחר מקלחת קפואה, שפוכות.  ענפי גפן

  
  

  25.7', יום ב
כ "אח. הבית הגברת- הלכנו לאכול ארוחת בוקר אצל בעלת.  לשמע קריאת התרנגול11:00- קמנו ב

  .מצאנו חדר נחמד שמתפנה רק למחרת.  חדר הולם יותרתרות אחר, צעדנו בחולות למרכז הכפר
  .בצהרים פתחנו את עונת הרחצה

  



נסענו במיניבוס . הבטיחו לנו ריקודים ואוכל בחינם). ??חג הלחם (צ יצאנו לחגוג חג יווני כלשהו "אחה
  .בדרך התרשמנו מאד מנופיו. מרחק של שעה נסיעה, לקצהו הדרומי של אי

רת וצאנו את עצמנו מאזינות למיסה בכנסייה המקומית הבוקעת מתוך מעכשהגענו לכפר החוגג מ
פתאום . אנו היינו בין התיירות הבודדות. האוכלוסיה היתה מקומית ומשפחתית ברובה המוחץ. כרזה

לאחר התלבטויות רבות . לחם כפרי מתוך שקים ענקיים... גילינו כי מחלקים חתיכות מסיביות של 
את פשרו של מנהג מוזר זה לא ). ??המבורך (וניגשנו גם אנו לקבל את הלחם וריר ניגר תפסנו אומץ 
  .הצלחנו לפענח עד היום

  

   
גם ( השכונתי ”PUB"- היה קר ולכן מצאנו מחסה ב.  לריקודיםהבציפיי החלנו  והתפילה הסתיימה ואנ

 בשטח התגלה התור מרב נשלחה לסיור ולאחר סריקה. חיכינו אך דבר לא התרחש, חיכינו ...). PUBכן 
נדחסות בין עשרות בני הכפר הצלחנו בסופו של דבר להדחק לתוך . לאוכל שהיה אכן בחינם כמובטח

אנשים ... לשם העלאת המורל והעברת הזמן שיחקנו , בזמן עמידתנו בתור. האוכל הכפרי-חדר
  .מפורסמים



  

   
גוש לחם ... א ובצידה "עם גולש ותפוהגישו לנו קערה , נשות הכפר שהתגייסו לכבוד המאורע, בפנים

שני תיירים סיפרו לנו שהריקודים הם קילומטר אחד המורד . ריקודים לא מצאנו. אכלנו. כפרי דחוס
  .הכפר אבל היה מאוחר מדי לבדוק את העניין
  .24:30-וכך שבנו לכפרנו בכביש המשובש והקופצני ב

  
   26.7', יום ג

  .ים וירדנו לחוף- ועם סיומו עלינו על בגדי. מעבר החדרים והחלנו בתהליך 11:00-ושוב קמנו ב
כששבנו מן הים חשדנו . יחד טרם יציאתנו עלה בנו החשד כי המים החמים אינם בנמצא במקלחתנו

לאחר דין ודברים בפנטומימה היא הראתה לנו . קראנו לבעלת הבית שאינה יודעת מילה אנגלית. אומת
אכלנו קלמרי ועגבניה . קלחנו וירדנו למרכז לאכול את ארוחתנוהת. בה נוכל להשתמש, מקלחת סמוכה
  .בשביל קינוח עברנו לצידו השני של הרחוב. לא היה משהו. ופלפל ממולאים

  .עייפות אך שבעות עלינו לחדרנו לתרדמת לילה בציפיה ליום המחרת
  

  'יום ד
  .לא קשה להבין את משמעות הדבר. 'גילינו כי היום יום ד, אוי, אוי, אוי



  
לסיור מודרך ,  יצאנו לדרכנו10:00ב . היום החל בהשכמה מוקדמת ובציפיה ארוכה לאוטובוס, טוב

תחנתנו . בחברתם של חבורת צרפתים בגיל העמידה ובהדרכתו של נהג אנגלי חביב, ברחבי האי
סיירנו בו קצרות לבושות בכותנות , טיפסנו אליו במעלה ההר. 'חוזוביוטיסיה'הראשונה היתה מנזר ה

  .צניעות

  
בתים , יפיפיה למראה' עיר'. הבירה של האי' עיר'זה לא מילה גסה אלא ,  התחנה השניה היתה החורה

. והמצלמה עבדה שעות נוספות' עיר'שוטטנו בסמטאות ה. לבנים עם חלונות בשלל צבעים, ציוריים
  . טלפון צבורי וחנויות משופעות בסחורה,  דואר–ורה מצאנו מתנות ומפלאי הקידמה בח



  



מלבד כמה יאכטות נאות למראה לא . הנמל העיקרית של האי' עיר' 'קטפולה'תחנתנו השלישית היתה 
. ושוב השתכנענו שכפרנו הוא המקום הטוב ביותר באי, דבר מה מיוחד' קטפולה'מצאנו ב

  

  
  



  
י מיטב המסורת ירדנו לים והפעם "ועפ, 16:00-הגענו חזרה ב', איילי'שוב בדרך העפר חזרה להטלטלנו 

  . אולם שום תוצאות לא נראות לעין–לא מרחנו קרם שיזוף 
  .המשך יבוא, שבעות לאחר ארוחה דשנה וכותבות יומן זה, כעת אנו יושבות על מרפסת מסעדתנו

  
  'יום ה

 בכל דרך –במים , בשמש, בלי קרם בצל, מת השתזפות עם קרםוהפעם במג. רק ים. מה עשינו הים
  . . . אצל חלקנו התוצאה היתה היצלות . אפשרית

  .ובערב כהרגלינו סעדנו את ליבנו בארוחה מלאה ודשנה
  

  .מסקנותינו עד עתה
  אניה משמיעים אותם הצלילים, אוטובוס, חמור .1
 הסלסלהרק אם אתה אוכל לחם תוכל לזכות במפית הנמצאת בתחתית  .2
 כשאוכלים דבר מתיקה מקבלים אוטומטית כוס מים .3
 אל תסתכל –ועל זה אמרו חכמנו . שום דבר מיוחד, ְפֵרֶפה נראה יפה אך טעמו כנס קפה קר ומר .4

 !בקנקן אלא במה שיש בו
  

  .לילה טוב
  . . .  יומנו האחרון בא –ומחר 

  



  שבת+ ' יום ו
להפקיד את , לפנות את החדר, צ ולהתרחץ בים" אחהלחזור, התכנון המקורי לנסוע בבוקר לטייל בלגדה

  .23:30- ב) רגינה שם חיבה (ERGINAלהעביר את שעות הערב ולהפליג באניה , התיקים
  

  
  .בעקבות  המלצר העצל והיוגורט המתעכב פספסנו את האוטובוס של הבוקר ללגנדה: ביצוע

צ ולנסוע "הפקיד את התיקים אחהלפנות את החדר ול, ללכת לים בבוקר: במהרה תכננו תכנית חדשה
  .לטייל
. צ" אחה4(הלא זאת שעת הסיאסטה ! כשבאנו להפקיד את התיקים גילינו שהמשרד עדיין סגור: ביצוע

  :נגנזה ולחלופין שלפנו מהשרוול תכנית אלטרנטיבית' ולכן גם תכנית ב. .). 
וע לטייל באוטובוס של לאכול משהו בינתיים ולנס, להפקיד את התיקים, לחכות עד שהמשרד יפתח

  .ברירה  תכנית זו אכן יצאה לפועל-לשם שינוי ובלית. 19:00
  .המראות בלגדה היו קסומים כמצופה

  

  



  
שיחקנו קלפים , אכלנו פנקייק. הקפה החביבים עלינו- בשובנו לקחנו את תיקינו ונסחבנו לאחד מבתי

  ".שעת ההפלגה "– 23:30וכך עבר לו הזמן עד 
מקוות שנבואת הזעם של נהגנו האדיב בדבר הרגלה  של , ב הדרדרנו לנו לעבר הרציףשמחות וטובות ל

ובכל זאת הכנו את עצמנו לשהיה ממושכת בקור והשהייה אכן . לא תתממש, רגינה לאחר בשעות רבות
התעטפות בכל פיסת בד אפשרית כולל גריבת גרביים , פרישת מחצלות: ההכנות כללו. . . היתה ממושכת

 הופיעה באופק רגינה 3:15- ב,  שעות4חיכינו שלוש ולאחר , חיכינו שעתיים, חיכינו שעה. .  ! ים על הידי
  .המיוחלת



  
. בין ספסלי האניה וישנו כמעט לאורך כל הדרך ברציפות, תפסנו לנו פינה נוחה, כדי לפצות על האיחור

לאחר שוטטות קלה . . .).  חיפה האורות של פיראוס לא מזכירים את( הגענו לחופי פיראוס 12:30בשעה 
הנחנו את חפצינו ותכננו לצאת , במהרה מצאנו מלון. SYNTAGMAהחלטנו לעלות על מונית לככר 

. אך סיאסטות סוף השבוע הארוכה של היוונים כבר החלה וכן התבטלנו כל תכניות הטיול. לטייל בעיר
במהרה החל .  לשוק שהיה מאכזבתוך כדי השוטטות הגענו. כל שנותר הוא לשוטט ברחובות העיר

 –בדרכנו עוד משימה אחת . ראשנו להסתובב עלינו וקרובות להתעלפות צעדנו בחזרה לכיוון המלון
לשם כך נכנסנו למשרד טלפונים ואת כל זאת לא היינו מפרטים . על ולאשר את הטיסה-להתקשר לאל

נסיונות ההתחמקות עלו בהצלחה חשבנו ש. אלמלא שני כושים שהחליטו ללוותנו משם בדרכנו למלון
 –הכושים נעמדו מאחורנו והתחילו להציק בשאלות !!  גילינו שלאההגייהאך להפתעתנו בעמדנו במעבר 

  . התעלמנו מהם ושעטנו באור אדום לעבר המלון. 'וכד" ?ממי אתן בורחות" " ?למה אתן מפחדות"
  .התלבשנו וירדנו לאכול,  יהנכנסנו למקלחת ְמַחָי, אחרי שדפיקות הלב חזרו לקצבם הרגיל

המחנק והחום הדירו שינה , קולות העיר. באין דבר אחר לעשותו חזרנו למלוננו בטחוב וניסינו לישון
  . מעינינו

  



  'יום א
ארזנו במהירות , למשמע צלצול הטלפון זינקנו ממיטותינו.  בבוקר4:00בשעה טובה ומוצלחת הגיעה השעה 

לאחר שנהג המונית פשט את עורנו יושבות אנו וכותבות את סיכומו של . והיינו בדרכינו לשדה התעופה
  . מסע זה

  
ובזאת אנו . יש לציין כי כאן פגשנו בכל אותו נוער ישראלי שממנו הצלחנו להתחמק לאורך כל טיולנו

  . הדרכמות האחרונות400יוצאות לבזבז 
  

  :מסקנות
  .באוטובוס יווני באיים משלמים ביציאה .1
 .וחבל על היום שבזבזנו בהאתונה מגעילה  .2
מקוות שאבחנה זו תספיק ולא . ראשנו לא חדל להסתובב ולפי הדיאגנוזה שלנו זוהי מחלת ים .3

 . . .נצטרך רופא מומחה
  

  
THE END !    

  
  צינמן& כל הזכויות שמורות לניר @ 

  


