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מרים גבהיאיר ניצני

םלפנםי שבועםיםי ארזנו את עצמנו ונסענו ליוון לחו�פ
שת בטןפגב עם קצת צזיקי וסו�לקי בצל הקורונה, בתקווה שזה 

פלא הצל היחיד שנמצא שם. הכרטיסים נקנו עוד ל�ני שהת
חלואה עלתה ול�ני שראש הממשלה המליץ לכולנו להישאר 
בבית ולהשתזף באיי תנועה. שדה התעו�ה היה ריק יחסית, 
ואחרי שמילאנו ט�סים והצהרות בריאות בהיק�ים שמס�יקים 

לחתימה על משכנתא בבנק, יצאנו לדרכנו.
כולם מס�רים תמיד שיוון מרוחקת רק שעה וחצי מישראל, 
אבל כשמוסי�ים ל�רוצדורה הרגילה בנתב"ג שלל בדיקות 
ר�ואיות, וכשאת זמן העלייה למטוס מקדים זמן ההכנסה 
של מטוש, הטיסה ליוון מרגישה כמו טיסה לי�ן. מי שחושק 
היום בחו�שה בחו"ל חייב לחדד את היכולות החשבונאיות, 
הסלולריות והאינטרנטיות שלו כדי להבין מתי בדיוק הוא 
צריך למלא איזה טו�ס, להיכן יגיע הקוד שי�עיל את התו 
הירוק, ואם מה שמו�יע בתחתית הטו�ס זה אות ביוונית או 

ציור של מזרק.
האם כל נוסע חייב לבצע בדיקת קורונה ל�ני היציאה?

האם המדינה שאליה אני נוסע היא ירוקה, כתומה, אדומה 
או שהיא סתם נשר�ה בשמש?

ומה קורה אם בזמן שאני באוויר המדינה החלי�ה צבע?
האם מה שכתוב באתר משרד הבריאות מעודכן לגזירות 

האחרונות?
מתי זה בדיוק 72 שעות ל�ני הטיסה, והאם זה ל�י שעון 

ישראל או שעון המדינה שנוסעים אליה?
כמה זמן ל�ני הטיסה אני אמור למלא את הטו�ס שממלאים 
24 שעות ל�ני הטיסה, והאם השעתיים שנדרשות כדי למלא 

אותו נחשבות בס�ירה?
האם כשאחזור אני צריך להיכנס לבידוד?

ומה עם הילדים?
מתי אני צריך לנסוע כדי שהבידוד של הילד יסתיים ל�ני 

החזרה לבית הס�ר?
ואיך בדיוק אני אמור לדעת לחשב את זה, אם בבית הס�ר 

ישנתי בשיעורי מתמטיקה?
בזמן הטיסה אתה עוטה מסיכה ושואל את עצמך מי מכל 
אלה שמקי�ים אותך הוא תושב �רדס חנה, למה הוא לא עם 

מסיכה, ולמה הוא משתעל כל כך הרבה.

מכםיוון שעבדכם הנאמן לא אוהב להיות מוגבל 
תחבורתית, החלטתי לשכור לבני המש�חה מכונית קטנה, כדי 
שנוכל לנוע בחו�שיות ברחבי האי. באחד הימים, בעודי יושב 
באוטו בחניית המלון ומקרר אותו לרווחת בנות הבית, ניגשו 
לחלון שני גברתנים דוברי רוסית, שנראו כמו שומרי הראש 
של �וטין. הם נו��ו לעברי בידיים, תוך ה�רחת מילים שלא 
הבנתי, ורגע ל�ני שאני מוסר להם את הארנק ונשבע שזה כל 

הכסף שיש לי, קלטתי את המילה "טקסי".
הבנתי שהם משוכנעים שאני מונית, ורוצים שאקח אותם 
לעיר. ניסיתי להסביר שאני לא מונית, אבל אחד מהם כבר 
התיישב במושב האחורי, והשני המשיך להציק לי בחלון. חלק 

פמסוים במוחי שידר לי שכל עבודה מכבדת את בעליה, וכנ
פראה ביוון כל אוטו יכול לת�קד כמונית. אז למה שלא אר

וויח כמה יורו?
אבל החלק האחראי יותר במוחי התעקש בתוקף שאני לא 
בתחום, אין לי ביטוח להסעה מסחרית, ושני הבריונים יכולים 
גם להודיע לי בסוף הנסיעה שזה היה בעצם טרמ�, או לדרוש 
שאחכה להם, בזמן שהם קו�צים לחנות התכשיטים הסמוכה 

עם גרבי ניילון על הראש.
למזלי, בנות המש�חה בדיוק הגיעו, עשיתי סימנים של ״הן 

הזמינו קודם״, ושני הג'נטלמנים יצאו מהמונית שלי ונ�רדו 
ממני בקללות נימוסיות. 

םיוון, כםידוע, היא מדינה שקרובה אלינו �יזית ומנטלית. 
ההש�עה שלנו עליהם כה גדולה, שבכל �עם ש�תחתי רדיו 
שמעתי שיר עברי מוכר בביצוע יווני. כנראה החצו�ים העתיקו 
מאיתנו שירים כמו "תודה" של חיים משה, "אלינור" של זוהר 
ארגוב, "החלום המתוק" ו"הקולות של �יראוס מזכירים את 

פחי�ה". אין ישראלי שלא �וגש יווני ומשוויץ לו על התק
ליט היווני של �וליקר. בדרך כלל, הישראלי מו�תע שהיווני 
לא יודע מי זה �וליקר, ולא עוזר גם כשמנסים להסביר לו: 
"יו נואו עיניים שלי? מיי אייז? וואט אבאוט בכ�יים? אין דה 
הנדס? דה סינגר ווז אין דה גרו� בנזין, ניינטי �ייב אוקטן".

הישראלי מאוד אוהב להתגאות בכך שהוא גילה אי שאף 
ישראלי לא שמע עליו, ושיש לו שם בית על הים ומסעדה 
אחת עם אוכל שכמוהו לא טעמת. הבעיה במציאת אי בלי 
ישראלים היא שאז אין לך שום ישראלי לס�ר לו שמצאת אי 

בלי ישראלים, ואז, בשביל מה זה טוב?
אחרי שבוע ביוון, ועל �י כמות הישראלים ש�גשתי, שכל 

פאחד מהם סי�ר לי על אי בעל שם אחר, שרק הוא מכיר, קיב
לתי את התחושה שביוון יש שלושה-ארבעה איים, שבכל �עם 
�שוט מחלי�ים להם את השם כדי לבלבל וליצור אצל התייר 

פתחושה של רעננות ואקסקלוסיביות. למעשה, אלוניסוס, �א
רוס, סרי�וס, �אקסוס וסאמוס הם אותו אי. ומכיוון שישראלים 
יקנו כל דבר עם סיומת "ֹוס", א�שר בשנה הבאה לשווק חו�שה 
�סטורלית באי שנמצא באגמוס ב�ארקוס הלאומיוס ברמת 

גנוס. לא צריך טיסה, א�שר להגיע באוטובוסוס.

םהםיוונםים זורמםי ולא ממהרים לשום מקום. כדי לשפ
כור קטנוע אתה לא צריך רישיון נהיגה, ולראות מישהו רוכב 
על או�נוע של 1,000 כוח סוס בלי קסדה זה לגמרי לא מ�תיע. 
אני רק מקווה שנושא הרישוי של רו�אים במדינה מסודר יותר.

טון הדיבור של היוונים כשהם שואלים אותך שאלה שונה 
משלנו. כשאתה מזמין, למשל, סודה, הם שואלים אם אתה 

פמעוניין בקרח בטון שנשמע כאילו הם מאוכזבים, או לא מא
מינים שבאמת ביקשת את מה שביקשת.

במהלך השבוע, כשביקרנו במסעדות והגיע האוכל, הבנות 
פשלי של�ו מצלמות, צילמו את המנות והעלו לאינסטגרם. המל

צרים המקומיים לא ממש הבינו מה הביג דיל, הרי צזיקי, סו�לקי 
וחלומי הם משהו שמכינים שם בכל מקום כבר מאות שנים, 
והם מעולם לא חשבו שמדובר ביצירת אמנות ששווה צילום.

אני, לעומת זאת, נהניתי מכל רגע, בעיקר כי הייתי עסוק 
בהשוואת המחיר של הארוחה למחירים בארץ. לא הבנתי איך 

פחמישה אנשים אוכלים ארוחה ענקית במחיר שבמסעדה בי
שראל היה בקושי מס�יק לטי�. אז בזמן שהבנות צילמו את 
המנות, אני צילמתי את החשבון ושלחתי לחברים שנסעו 

לחו�שה בישראל, כדי שיאכלו את הלב.

כמו באםיטלםיה, בטורקיה ובעוד מדינות ותיקות, בכל 
פאי ביוון יש עיר עתיקה. אבל בניגוד לאתונה המ�וארת מבחי

נה היסטורית, כאן לא מדובר בדרך כלל באתרים היסטוריים 
כמו הקולוסיאום או ה�נתיאון, מקסימום חנות מזכרות, שבה 
תרכוש בקנייה רגשית מחזיק מ�תחות עם הסמל של לסבוס. 
כשתגיע לארץ לא תבין מה עבר לך בראש )אולי חצי בקבוק 

אוזו?( כשקנית אותו.
ל�ני שחוזרים לארץ, הרשויות דורשות עוד בדיקת קורונה. 
אצלנו האירוע התקיים בבית המלון, שבו חדר ששימש כנראה 
למשחקי קל�ים או דוק הוסב לחדר מטושים. אחד הנבדקים לא 
היה כנראה מרוכז דיו, או ששהה יותר מדי זמן בשמש, ובמקום 
להנגיש את א�ו לבדיקה, ה�שיל את שרוולו כדי לקבל חיסון.

במהלך היממה של החזרה לארץ הוחדרה לא�י כמות אדירה 
של מטושים. עם החלל שכבר נ�ער שם, אני מרגיש שבטיסה 

הבאה כבר אוכל להבריח בתוך האף מוצרים שחייבים במכס. 
yairn@israelhayom.co.il
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