
                                             העפיפון שלא  הועף

 באי  בשבועראשוןיום ראשון שדמה לכל ימי . 1940זה היה יום ראשון של חודש אפריל 

לתפילה שימהרו  הפצירו במתפללים , נשמעו  עמומים פעמוני הכנסיות.זקינטוס שביוון

 זה היה בוקר ,  שלנו היה שם היםבמרחק כחצי קילומטר מהבית .בכנסיית אייה מריה

 חלקיו למשהו  כוללהעיף העפיפון עליו עמלתי שבוע עד שהצלחתי לחבר את בשביל נהדר

 אותו הייתי נורא נרגש.  אותה מלמלתי בשתיקה תפילתי משב רוח ושיתרומם גבוה בעזרת

ם עצובי עמדו  בתים חד קומתייםשמשני עבריה יחף בסמטה הלכתי חסר סבלנות  ,בוקר

, עת שהיו רעידות אדמה באיבה הייתי רץ חסר נשימה בשתה אותה דרך יזו הי. למראה 

 עמדתי, או קדוש תורני כלשהומריה- חגה של אייה,אבל באותו יום ראשון. והיו המון

היינו מעיפים את גבעה ממנה על ה . עזר לי לבנות, חברייִלששּועפיפון את ה אחזתי בידי ו

קח את  לי שתי ממעלי ההר שכאילו הבטיחהצנחה ש של בוקרלהח קליהעפיפונים נשבה רו

עמד לידי מחזיק את זנבו הארוך של העפיפון , י חבריִלשּו.  לגבהים אחריםעפיפוני

אלה כמובן לא היו . נמל מהשמים ונוחתות ב סירות יורדות,תראה איזה יופי: כשלפתע אמר

. ים כדי שיוכלו לנחות על היםשי שבמקום גלגלים יש להם מין מגל, אלא מטוסים,סירות

.  החלה הפלישה לאי שלנו באותו יום ראשון כשהלכנו שולי ואני לגבעת העפיפוניםככה

 להעיף  נצליחהסתכמו  באם נצליח או לא וכל דאגותינו, בני שש היינו אז ,שולי חברי ואני

עיתון  כי נבנה מגרוטאות ושיירים של נייר , שנראה כחסר סיכוי להתרומםאת העפיפון

 את המפנה הפתאומיהבנתי לכן לא  ,לשכונה שלנומהיכן צצו ף שאיני יודע סּוקני וגזרי 

 וצועקים מתרוצצים כשיכורים  היו לפתעתושבי האירבים מכשגבעת העפיפונים שירד על 

איש  ,לראות את העפיפון נוסק מעלה, ואניחברי עמדנו כשדווקא ו ,דברים שלא הבנתי

אבל , גם אני לא, שולי לא רצה,  לעברנו שנחזור הביתה מידקאחד שעבר לידינו בריצה צע

מה פתאום אווירונים כאלה ,  ואז שאלתי את עצמי,הרגשתי בבטן שלי שמשהו מתכווץ לי

עוד אני מתלבט אם , שון כשכל היוונים הולכים לכנסייה ביום רא בדיוקבאים לאי שלנו

  בגללאם הוא בוכה ולא ידעתי ,לבכות ,חברישּולי  התחיל, הלהישאר או לחזור הבית

נשאל מה , חוזרים הביתה,  בוא:או בגלל שאמרתי לו , שהציקה גם לי בבטןסיבהאותה 

כל יום יש רוח , יש רוח היום, לישּוענה לי  , אני נשאר,אאלא,  ואחר כך נחזורקורה

 אחרי שנשאל לגבעהשנשוב בטיח  אתה מ, שנינו כי עוד רגע נבכה,תפסיק לבכותו ,אמרתי

אספנו את .  עניתי, הכי טוב שליאני לא משקר לחבר,  חברישאל אותי חזר ו?מה קורה

 של העפיפון המקורקע אותו הדבקנו מפיסות נייר צבעני שהשד יודע מאיפה הזנב הארוך



עכשיו אספר לכם שאולי לא תכעסו אם , מצאנו נייר צבעוני באותה שנה שפרצה המלחמה

 הסמטה שלנו  דרך אבני  היה בכלל מנייר מקומט אותו פרשנו על,נב של העפיפון ההואהז

,  יש לי ספק בעניין צבעי הנייר של זנב העפיפון, אבל.והחלקנו אותו כאילו גיהצנו אותו

 בין רחף בקלילותמבקש ליכול להיות שזיכרוני מתעתע בי היום ומתקוטט עם דמיוני  ש

ירדנו  הלכנו ו, לאחר שגלגלנו את הזנב וגוף העפיפון,פניםעל כל . השנים ולא מצליח

ובהביטי .  כשהתקרבנו אליהמצאנו רועשת אותה  שהובילו לסמטה שלנו אבןבמדרגות

 לגבעת כשהלכתי מקודם בדרכיהייתה  שלא כך זכרתינ ,למה שקורה בשכונה היהודית

   .העפיפונים

אבל הקופסה הזאת הייתה ,קופסהעל מראה כזה אומרים שהוא כאילו הרגע שלפו אותו מ

  .בור קבר שבו התפוררנו אז כולנו

                                                              מורדו אברהם 

  


