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  עם מוטי בן שיטרית  הטיול למרוקו

  

  וף סוף נפל הפור,ס

  נוסעים למרוקו לאחר יום כיפור,

  ננוח קצת, נעשה חיים,

  נשוב הביתה נינוחים.

  

  אך לנוח לא נוכל,

  על כול רגע מה חבל,

  אין כמונו עסוקים

  צריך לגמוע מרחקים.

  

  זז...רק מעטט, ביום הראשון, האוטו כאברב

  לה משפחת ברק? היכן נעלמה

  מוזילאום, קסבת אל אודייה וסיור בסמטאות,

  משאיר טעם של עוד. מטופח, נקי,הכול 

  

  סגורות,שם ממשיכים לאסילה, החנויות 

  .)מעט מתמרמרות, אנו , הנשים(

  יש מה לראות אך חיש נרגעות כי 

  ציורי גרפיטי נהדרים על קירות.חוף ים  ו

  

  חנויותלבקר בהמון  מקווים בטנג'יר 

  פטיט מוניות"" ובדרך מקבלים הסברים על 

  ,בערב עורכים היכרות סביב הבריכה בגינה

  ורונית, זיכרון מופלא מפגינה.
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  ג'ין היא משימה עיקריתאאכילת הט ון וטאבט

  בן שיטרית""ח" פוגשים את בית אובסיור ב"מל

  על שושלות מלכים לומדים בדרך לשופשואן היפה

  אגר "אל צ'יפחד פפה...ך מה שנקלט הוא השלא

  

  בין סמטאות תכולות סיור בוקר מלבב

  נופי העיירה מחממים את הלב.

  עמרם בן דיוואן היה אחד השד"רים

  שומר ואת מוטי על קברו מזמרים.האת וע ואנו נהנים לשמ

  

  ממשיכים לעתיקות העיר הרומית וולוביליס בחום צהריים

  (מוטי מזכיר לנו לשתות המון מים)

  ומקנס  טינרהיר, שמות של ערים כמו וורווזאת 

  .בגילי, לזכור כל זאת, זה ממש נס(

  

  זמטיילים בסמטאות הצרות של פא

  ,מוטי לחוץ שאיש את הדרך לא יפספס

  יות, בית הרמב"ם...יש מה לראות,נו, חליםמפע

  נראות כה נאות. "תניםפכ"וסוזי ב ויאולט 

  

  ב"ויש", חולפים בית הקברות היהודי סגור

  על הכביש. דוהרים אנחנוושוב 

  ארוכה ואנו צמודים לחלונות  הנסיעה לארפוד

  שיטפונות. הרבהכי בדרך חולפים על פני 

  אך הלילה שונה מכול הלילות ,מגיעים מאוחר

  קמים לראות זריחה בחולות. 4.30כבר ב 
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  את הדרך מנעיםבשירתו שלמה בר ובקניון הדאדס   בטודרה

  "נה... נה...נה...נה..." לא נרגעים. ואנחנו מהפזמון

  ונחל עזיז , הרי הריף, מושגים חדשים כמו פוגרות 

  אלא של ...זיז. ,ישקה אינו שם של חלוץטו

  

  מגיעים עם לילה לעיר האדומה היא מרקש,

  אך כולם עייפים, איש אינו מתרגש.

  תחושת יום עצמאות, "עפנ"לעומת זאת בכיכר 

  מתעוררים לא חשים שום לאות. נוכול

  

  עם שחר יוצאים לטיול בשטח,

  אנחנו במתח, יולאור האזהרות של מוט

  ואפילו סולם, , יש מפל, בולדרים

  קריאות התפעלות מכולם.סוחט הנוף כה יפה, 

  אגם בין אלוודאן, , מפלי אוזוד

  .?)בגוש דן (אוליכמה חבל שאין כאלה בארץ 

  

  רונות,קניות אח משלימיםבקזבלנקה 

  הביתה עם המון מתנות. נשוב

  ואומרים "להתראות",  5-ביקור במסגד חסן ה

  הביתה עם... טעם של עודאנו שבים 

 ------------------------------------------  

  את שמות המקומות אשכח,יתכן ובבוא הזמן 

  ואת המזכרות אזרוק לפח,

  אך אותך מוטי, מדריך נפלא, ואתכם חבריי לטיול

  תמיד אשמח לראות, גם בארץ וגם בחו"ל.
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  כתבה דורית בר אש
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