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אדרנלין עירוני,
אטלס בשלג
וסהרה זורם
האביב מזמן מראות מופלאים במרוקו .האותנטי ,המודרני ,הטבע,
הקצב והקשב  -כולם מתערבבים בחן בטיול אחד

ט

יול במרוקו הוא סוג של "הפרעת
קשב" חיובית .חוויה רודפת חוויה,
אדרנלין זורם באוויר ,נוף מחליף
נוף יפה יותר ,שווקים מופלאים בכל פינה,
אינטנסיביות אנושית מרגשת ,חם ,קר ,שלג,
מדבר ,אוכל בטאג'ין לצד בויאבז ומרק
שבלולים ,מסגדים לצד מועדוני טראנס ,נשים
בבורקות מול נשים לבושות במיטב האופנה
האירופאית ,בתי חמר ומנגד וילות אדירות ,עיר
סולידית ,אחרת ,מוטרפת .עם כרטיס הטיסה
מומלץ להכין מקום לשלל חוויות ,כמו שרק
מרוקו יכולה לספק.
חודשי האביב מזמנים מראות מופלאים
במרוקו .נהר דאדס שופע ויורד מהאטלס
לסהרה ,ובני העיר המדברית זגורה יוצאים בה־
מוניהם לשחות בנהר שלפתע זורם להם בתוך
העיר .במדבר הגשם הוא כמו נס נשטף במים.
רכס האטלס ,שדרומו צחיח ,עטור בשלג.
פסגות הרכס הלבנות הופכות את הנוף לנדיר
בכל קנה מידה .מדבר בשלג? ניגוד שנשמע
לא הגיוני ,אבל במרוקו כנראה שהכל הגיוני.
לחצות את האטלס מצפון לדרום רכובים
על גבי ג'יפים בחצי מטר שלג  -נשמע הזוי,
אבל אפשרי.

יופי של ברברית
"תגובתו" של עולם הצומח המדברי לש־
לגים וזרימת הנהרות היא פריחה יפהפייה
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של ה"קוקליקו" – כלניות .פתאום כתמים
אדומים מכסים אזורים שלמים באטלס ,כן,
כן ,המדבר פורח.
עם בוא האביב הברברים "מתעוררים"
לחיים אחרי חורף קר ,מאווררים את בתי
החמר שלהם בקרני השמש החמימות של
ראשית האביב ומתחילים לתקן את נזקי
החורף ,מעבדים את האדמה כדי להכשיר את
"הדור הבא" של החיטה .נשים ברבריות יורדות

אל הנהר לכבס שטיחים ובגדים ,ומדרונות
הנהר הופכים לחבל כביסה אחד גדול ,עת
פורסים עליהם את הכביסה לייבוש.
הנשים הברבריות יפות ,לרוב פניהן מקוע־
קעות  -עדות שהן בבעלות גבר ושבט .הנשים
הללו עובדות קשה יותר מהגברים שלהן .רוב
עבודות הבית הפיזיות הן באחריות האישה:
עיבוד השדה ,איסוף עצים להסקת הבית,
כביסה בנהר ,תחזוקת הבית .את כל
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העבודות יעשו הנשים הברבריות עם
תינוק על הגב ,כשהן לבושות בשלל
צבעים שמבליטים אותן.
האטלס מתמלא בצבעים של ג'לבות (כסות
ברברית = גלביה) ושאשים (כיסויי ראש),
בקולות של ילדים בכל פינה ,בעשן המיתמר
מכול בית חמר ,כאשר הטאג'ין עם הירקות
והבשר מתבשלים מהבוקר.
ברברים נעים על מדרונות ההרים בדרכם
לשווקים .בשוק ינהלו סחר חליפין ויחפשו אחר
הזדמנויות להתפרנס ,למצוא שידוך לילדים,
להגיע לרופא מקומי שייטפל בבעיות השיניים
וגם סתם להחליף אינפורמציה בין ברברים
החיים במקומות שונים באטלס .השווקים
הברבריים באטלס מזמנים חוויה אינטנסיבית
של מסחר .אלפי אנשים מתחככים זה בזה .כל
ברברי מצהיר על מרכולתו ,ואת שאון השוק
ניתן לשמוע מרחוק .בעלי חיים הנמכרים
בשוק מסודרים בצורת שתי-וערב ,הברברים
בודקים להם רגליים ,ראש ובטן ,ומביאים את
וטרינר הכפר כדי לאשר את הקנייה .מרתק
לראות את "מומחי הבהמות" סוקרים בעלי
חיים .את חוכמת ההרים הזו לא לומדים בשום
אוניברסיטה.
ומדבר סהרה המרוקאי – אין יפה ממנו
באביב .מזג האוויר נעים ,נאות המדבר של
הסהרה שופעות מים ,אך גולת הכותרת של
המדבר הן הדיונות .לטפס לדיונות יחפים
בשעת זריחה או שקיעה ,כשהשמש "מייצרת"
משחקים של אור וצל ,זו חוויה מרגשת .לש־
קוע בחול חמים עד הברכיים ,לצפות בפלא
המעוצב להפליא הקרוי דיונה על קצה האופק,
ללון למרגלות דיונה גבוהה במאהלים מוש־
קעים ,לראות את שמי הסהרה בלילה זרוע
כוכבים ולשמוע את השקט של המדבר  -רק
בשביל זה שווה לטוס עד מרוקו ,זו ממש
חוויה מדיטטיבית.
לנהוג בסהרה? לזה כולם מחכים ,לשעוט
בתוך ים החולות מעלה-מטה ,לתת גז כדי לא
לשקוע ,לצרוח תוך כדי נהיגה .כולנו הופכים
לילדים כששמים לנו הגה בידיים בתוך ים
של דיונות.

טובות השתיים
החוויה החזקה ביותר במרוקו אינה נמצאת
באטלס ואפילו לא בסהרה ,אלא באורבניות
הנדירה שמגלמות בתוכן שתי ערים הפוכות
באופיין :פס – הערבית והסולידית; ומרקש –
הברברית וה"מופרעת".
העיר העתיקה של פס היא מבוך בלתי
נתפס של אלפי רחובות וסמטאות .יש הטו־
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ענים שאין אדם בעולם שמכיר את כל רחו־
בותיה של פס .כל רחוב חושף יופי נדיר
של חנויות ,סדנאות של בעלי מלאכה ,בתים
מעוטרים במוזאיקות ,מדרשות ,בתי מרחץ,
ויש גם אפילו רובע יהודי ("מלאח") .בתוך
אנדרלמוסיית הרחובות יש סדר והגיון .בעלי
המלאכה מסודרים ברובעים לפי גילדות ,עו־
סקים במרץ באומנותם וחושפים את כשרונם
בכל רחוב ,מעבדי עורות ,נגרים ,חרשי ברזל
ונחושת ,רוקמים ועושי בדים ,עושי מוזאיקות,
סופרי סת"ם ,קדרים .עבודות האומנות נראות
בכל פינה ,וצבע הכחול של פס ניכר לעומת
שאר הצבעים.
לקראת הערב פס הערבית ,שהייתה ב"לחץ
דם גבוה" ,מתכנסת לתוך עצמה .השווקים
נסגרים ,בעלי המלאכה כבר לא ברחובות,
העיר העתיקה "נסגרת" .פס מתארגנת לעוד
לילה סולידי.

עיר ללא הפסקה
ואז ,מתעוררת מרקש  -עיר שהיא פס־
טיבל .קשה להגדיר את מרקש ,קשה אפילו
לספר עליה ,חייבים לחוות אותה .העיר בעלת
אלפי הטעמים ומיליוני הצבעים ,שמאיצה את
דפיקות הלב של עצמה .שווקי האוכל שלה

עמוסים ,כיכר העיר" ,הגמע א-פנה" ,מלאה
כל ערב באלפי אנשים ,מופעי רחוב אקראיים
מכניסים צבע ,עניין וקצב אדיר ,מגידי עתידות,
לוחש לחשים ,רופאים ברבריים עם שלל
תרופות מעולם החי והצומח ,רופא שיניים
שהקליניקה שלו באמצע הרחוב וכוללת שולחן
וצבת ,מרקידי נחשים ,מאלפי קופים ,שוק
מסעיר ,מחלקי מים ,סוחטי מיצים ,מציירות
בחינה ,העיר מסתערת על כל מי שמבקר
בה ,ואין יכולת להכיל ,רק לחוש.
מרקש צבועה באדום שמסמל את העיר.
מעבר להיותה יפה ,היא ממוקמת למרגלות
האטלס ,שבולט מרחובותיה בלובן .המים
הרבים שזורמים אל העיר מהרכס הגדול
מאפשרים לטפח את גניה היפהפיים .מרקש
חיה כל היום ,אין לה שעות ,היא מבולגנת.
בבוקר השווקים שלה מתעוררים לעוד יום של
אלפי תיירים; אחר הצהריים כל העיר באה
אל שוק האוכל הססגוני ,לחוויה של טעמים
וריחות ,וגם חוויה אנושית ,בה אוכלים אלפי
אנשים יחד כשהמרפקים צמודים לגוף .ברדק
כיפי בעיניים של תייר .בלילה יוצאים לבלות
בקזינו ,בדיסקוטקים ,בבתי הקפה  -עד אור
הבוקר ,ואז שבים לשווקים.
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