
ני מסתכלת על הציפורניים שלהן. על צבעי הלק הרעננים: אדום, 
ורוד, כחול, סגול. כולן מטופחות כל כך. אחר כך אני מסתכלת 
על האצבעות, וגולשת אל כפות הידיים, ואני רואה את הסימנים 
שהשאירו החיים - את הילדים שהידיים האלה החזיקו, את האוכל שהן בישלו, 
את הניקיונות ושאר עבודות הבית והמטלות האינסופיות. ואני חושבת: כמה יפה 

השילוב הזה, שאפשר למצוא רק אצל נשים.
15 נשים יצאנו ליוון. חלק באו עם חברות, כמה באו עם אחיות, גיסות או 
בנות דודות, ויש כמוני, שבאו לבד. אבל נשים מתחברות מיד. בשדה התעופה 
בישראל עוד היינו זרות. בבוקר שלמחרת ידענו כמעט הכל זו על זו. הפרדה, 

כעבור ארבעה ימים, כבר הייתה קשה ממש. 
אמ בשילוב  נשים  לימודי  בוגרת  היא  ברק,  עפרה  הטיול,  של  ־המארגנת 

התפתחות  בנושאי  קבוצות  ומנחת  לסלי  אוניברסיטת  מטעם   )M.A.( נויות 
־אישית, מודעות וצמיחה, שמשלבת בעבודתה את הידע המקצועי שרכשה כש

 עבדה בחברת תיירות. הצירוף הלא שגרתי הזה הוליד את “מסע הקסם הנשי”
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־על נשים חזקות ואלות מהמיתולוגיה היוונית, וגם חיבור לחברות חדשות וחי
בור ל”אני” ול”עצמי” וליחד הנשי. ארבעה ימים של נינוחות מוחלטת וגילויים 
מעניינים )חשוב לציין: מזג האוויר היווני דומה לשלנו ואפילו חם יותר, ולכן 

הטיולים יוצאים רק בחודשים נובמבר עד מרץ(. 

†††
 

־אתונה מקבלת ברוחב לב את פני הבאים. עיר של חמישה מיליון איש, שמ
שתרעת על פני שטח ענק ומנוהלת על ידי 35 )!( ראשי ערים )כן, כן(. המלון 
שלנו, “טיטאניה”, נמצא בלב האזור ההיסטורי והמסחרי ומאפשר הליכה נעימה 
לאתרי חובה כמו כיכר סינטאגמה )“נקודת האפס” כהגדרת היוונים(, הנחשבת 

־למרכז העיר, בניין הפרלמנט היווני )אל תפספסו את המופע המשעשע של חי
לופי המשמרות, הנלקח על ידי משתתפיו ברצינות אין קץ(, המוזיאון ההיסטורי, 

־האוניברסיטה של אתונה והספרייה הלאומית. בלילה, מהקומה העליונה של המ
לון, נשקף מראה מדהים של האקרופוליס המואר תמיד. 

והציורי, בין אתרים אר ־אחרי שיטוט בסמטאות של רובע פלאקה העתיק 
נהדרת,  צהריים  לארוחת  עוצרות  אנחנו  קטנים,  ושווקים  חנויות  כאולוגיים, 
בצל, שמן  גס,  חתוך  מלפפון  עגבנייה,  של  טרי־טרי  סלט  כמה:  מבין  ראשונה 
זית מעולה וגבינת פטה שאין כמוה; צזיקי סמיך ודשן; מוסקה עדינה של חציל, 
בשר טחון ועגבניות ועליה מחית תפוחי אדמה; עלי גפן דחוסים עד להתפקע 
בבשר ומנוקדים בגרגרי אורז; פרוסות נדיבות של שווארמה ולחם פריך שנאפה 
זה עתה. לקינוח אנחנו מקבלות יוגורט עם דבש וסופגניות מסוכרות זעירות. 

מושלם.
רוצים כתובת? רשמו:

Spiros Bairaktaris
2 SQ Monastiraki

בכלל, האוכל היווני שנאכל במהלך הטיול יתגלה כקל במיוחד, מושתת על 
כמה טעמים בסיסיים, ולא עושה עניין מעצמו. יככבו בו תמיד שמן זית באיכות 
מעולה, יוגורט מצוין ובשר משובח, וכמובן, דגים ופירות ים שהועלו זה עתה 

ברשת. הבישול מהיר ולא מסובך ומותיר טעם של עוד בלי להכביד.
־בערב אנחנו יוצאות לטברנה מקומית. ליד שולחן ארוך אנחנו אוכלות, שו
־תות יין מקומי, מתחילות להתוודע זו לזו, מקשיבות למוזיקה וכמובן קמות לר

קוד. המוזיקה היוונית טמועה כנראה בדי.אן.איי שלנו, ואולי אנחנו שמחות כל 

כך בגלל הזמרת והנגנים שכבר התוודעו לתיירים הישראלים והם מבקשים עתה 
לרצות אותנו בנעימות מוכרות.

†††

בבוקר היום השני של הטיול אנחנו יוצאות לכיוון חצי האי פלופונז. עוברות 
את תעלת קורינתוס - שישה קילומטרים של מצר תלול מאוד, שרוחבו רק 21 
מטרים )לא לשייטים בעלי לב חלש( - ולומדות כי היא נהגתה כבר לפני אלפיים 
שנה אבל נבנתה רק בסוף המאה ה־19, והכל במטרה לחבר את מפרץ קורינתוס 
עם המפרץ הסרוני, עניין שחוסך לימאים הפלגה ארוכה על פני כ־300 קילומטר.
ארכיאולוגי שמור  - אתר  אפידאורוס  אנו ממשיכות לאמפיתיאטרון  משם 
17,000 מו־  להפליא, שבו נמצא אחד התיאטראות העתיקים ביותר בעולם ובו
שבים. המדריך שלנו מדגים מהי אקוסטיקה מושלמת: הוא עומד במרכז האתר, 
קורע נייר, מפיל מטבעות בגדלים שונים, נושף בשקט, מדבר חרישית – והכל 
נשמע היטב מכל מקום שבו אנו יושבות. התיאטרון העתיק הזה משמש עד היום 

מדור התיירות של "לאשה"

סלט 
יווני

אוזו, רמבטיקו, אקרופוליס, טברנות, מוסקה, חאריס אלקסיו, 
אבגולמונה, בגלמה וזורבה, וזו רק ההתחלה של הסיפור c אחרי 
שחרשנו את האיים, הגיע הזמן להחזיר לאתונה המקסימה את 
כבודה האבוד c כולה שעה וחצי מכאן – מה, לא תיסעו? 

| בדרכים |

ה נ ו ת א  , א י ר ו ל ה  ל ו ש ת  א מ  |

א
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גבעת האקרופוליס )מימין( ואחת הסמטאות בעיר המובילות אליה
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להופעות קיציות. 
את ארוחת הצהריים אנחנו אוכלות על הטיילת של נפליון, עיר קטנה ויפה 

של סמטאות נקיות, עציצי גרניום פורחים, בתי קפה וחנויות. 
גולת הכותרת של היום, ואולי של הטיול כולו, מגיעה לעת ערב, במועדון
Stoa Athanaton )כיכר אומוניה, ליד שוק הבשר(, שבו נשמע רמבטיקו אמי־

תי, חורך, שובר לב. 
־באולם גדול וישן, מול שולחנות ארוכים שמסביב להם עשרות סועדים, מו

פיעה להקה של שישה נגנים. הם מנגנים על בגלמה, כינור, גיטרה, אקורדיון 
ותופים, והזמר, המתחלף מדי פעם, מפלרטט תוך כדי שירה עם הקהל, מעשן 
שלפני  הקטנה  הרחבה  אל  ניגש  הסועדים,  מבין  מישהו  קם  פעם  מדי  ושותה. 
הלהקה ורוקד לעצמו. ריקוד סולו מהורהר, קשוב למוזיקה, נותן כבוד למילים 
אוכל  לכוסות,  נמזג  יין  המון  כלשהו.  סיפור  מספרות  שתמיד  הרמבטיקו,  של 
בשפע עולה על השולחנות, עשן סיגריות מסתלסל, פרחי ציפורן מושלכים על 

הנגנים ומהם בחזרה אל הקהל. זו תמצית החיים.

†††
 

אל האקרופוליס )העיר העליונה(, השריד המרכזי של אתונה העתיקה, הנמצא 
בלב העיר ההיסטורית, נגיע בבוקרו של היום השלישי לטיול. בדרך אליו אנחנו 
הולכות בנחת במדרחוב רחב ידיים, שבו מתגוררים שועי העיר )אנתוני קווין, 
שעשה כבוד ליוון עם זורבה, קיבל כאן דירה במתנה(, עד שאנחנו מגיעות אל 
הגבעה הנישאת מעל אתונה במלוא הדרה. לכמה שעות יפות, כל מה שלמדנו 

בשיעורי ההיסטוריה הופך למוחשי. 
אחר הצהריים אנחנו מבלות בסדנת בישול במרכז השייך לקהילה היהודית 
של אתונה, המונה היום כ־2,000 איש. המדריכה שלנו, רשל רפאל־ששון, אישה 

־עגלגלה וחייכנית, מושיבה אותנו במטבח המועדון, ובעזרת שתי עוזרות )אל
בניות דווקא( מלמדת אותנו איך להכין מעדנים מסורתיים: סלט יווני אמיתי, 

פשטידת תרד בעשבי תיבול, חצילים ממולאים, קציצות דג מטוגנות, מוסקה 
־מתובלת ביין לבן, אבגולמונה )מרק עוף בלימון( ועוד ועוד. אחר כך, בתום השי

עור, אנחנו מתיישבות לאכול את התוצרת ליד שולחנות ערוכים. תענוג. 
וביוון כמו ביוון, גם הערב השלישי מוקדש למוזיקה. והפעם – הופעה של 
חאריס אלקסיו וטניה צאנאקידו. גם כאן, כמו בכל מקום, מקשיבים למוזיקה תוך 
כדי ישיבה ליד שולחנות. זוהי הדרך הנכונה – צירוף של כל ההנאות גם יחד. 
האולם הענק והאפלולי מלא מפה לפה, הקהל נרגש ושוקק, המון אנשים צעירים 
גודשים את המקום. שתי הזמרות נותנות שואו מכל הלב, אבל היין, העייפות 
ועושר החוויות שספגנו מכריעים אותנו ושולחים אותנו בחזרה למלון. היוונים 

יבלו שם עד השעות קטנות של הבוקר. 

†††

המצוין  המדריך  של  החובבים  בתיאטרון  עושות  אנחנו  האחרון  הבוקר  את 
שלנו, טנאסיס )טל' מקומי: 306982460011(, ארכיאולוג במקצועו ופעיל חברתי 
רושף. באולם הנמצא בקומה השלישית של בית מגורים ישן, לא הרחק ממרכז 
מכשיר  לקניית  מקדישים  הם  תמורתן  שאת  הצגות  מעלים  השחקנים  העיר, 

־דיאליזה לבית חולים בעיר לבריו, שנפגעה מהמשבר הכלכלי. שתיים מהשחק
ניות מקבלות את פנינו, ויחד כולנו משתתפות במעגל נשי ודינמיקה קבוצתית, 

המוסיפים רובד למסע שלנו.
משם נצא בנסיעה מזרחה, אל כף סוניון, בין כפרים קטנים ובתוך נוף ירוק. 
נמשיך למקדש פוסידון העתיק, שעמודי השיש הנישאים שלו משקיפים על הים 
האגאי סביב סביב, ונסיים בארוחה נפלאה של דגים ופירות ים מכל המינים ומכל 

הסוגים. חיבוק קבוצתי אחרון, וחוזרים הביתה. 8

הכותבת הייתה אורחת של "מסע הקסם הנשי" 

g המשך  l

מראות באתונה: האוכל, המוזיקה, הסמטאות
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