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פרולוג
הכרתי את מירי ב ,1985-שנה ומשהו אחרי השחרור מהסדיר .עוד לא ממש הייתי סגור על מה אני
רוצה ללמוד או בכלל לעשות כשאהיה גדול ,אבל כמעט מהרגע הראשון ידעתי שאני רוצה לעשות את
זה איתה .היינו סטודנטים תפרנים ,וכדי לממן את עצמנו עבדתי בשליחויות עם הווספה ראלי  180שלי
)מודל  ,(1969והאהבה פרחה .בקיץ של  1987באמצע הלימודים נישאנו ,והתחלנו את המסלול של
החיים ביחד.
ספטמבר 2012
חיפשתי דרך רומנטית לחגוג את חצי היובל שלנו יחדיו .משהו שאוכל להתחבר אליו ולהתלהב ממנו,
וגם לסחוף לתוך העניין את אשתי .אופנועים זה משהו די מרכזי בחיים שלי ,ומכיוון שעדיין לא טיילתי
בח"ל על אופנוע ,החלטתי לנסות לשלב את הכל לחבילה אחת.
משיקולי תקציב ומזג אוויר התמקדתי באזור הקרוב ,והרומנטיקה הכריעה בין החלופות האחרות שהיו.
התכנית הכללית הייתה לטייל מסביב לסיציליה במשך כמה ימים ,כאשר בכל לילה נישן במקום אחר.
התכנון התחיל לפני כמה שבועות וכלל קריאה בבלוגים של אנשים שטיילו באי ,והבשיל להזמנה של
כרטיסי טיסה לחופשת סוכות )אילוץ שמכפיל את המחיר( והזמנה של אופנוע בסוכנות השכרה מקומית
בסיציליה .מפת האי והאתרים שרצינו לבקר בהם הייתה על השולחן כמעט שבוע ,עד שבנינו את השלד
של הטיול כך שייכנס למסגרת של  6ימים ) 5ימי רכיבה מלאים(.
היום הראשון

המראה בזמן המתוכנן ,טיסה של כ 3-שעות ל-
 ataniaCונחיתה ב 11-בבוקר .מעבר דרכונים ואיסוף התיקים ,ויוצאים החוצה ,שם מחכה ניקולא
מסוכנות ההשכרה ,עם ה S600CBF-האפור )מודל  2010עם  70,000ק"מ על השעון( .האופנוע עם

שתי מזוודות צד  40ל' של  ,GIVIוארגז אחורי של  30ל' .יש כמה שריטות על הפלסטיקה ,אבל
האופנוע באופן כללי מתוחזק היטב.
עוד בארץ הצטיידתי ב GPS-זומו של גארמין ,והתקנתי את החיבור ישירות למצבר )הנה הוכחה שיש
לי כמה כישורים טכניים( ומתחת למושב עם אזיקונים עד לקיבוע סופי לכידון .לא קל להכניס את הציוד
למזוודות לכל הימים ,ונעזרתי בניסיון של חברים ,וכישורי הדחיסה של הבגדים והציוד של אשתי
)הידעתם – היפאנים אורזים בגדים כשהם מגולגלים?(.
ארוחה ראשונה )בצ'ארטר לא נותנים אוכל( במסעדה בתוך השדה ,והופ לדרך .אין יותר מדי זמן
ללימודים .יש כאן כבישים עם נהגים אגרסיביים מאד ,מהירים והחלטיים ,ואדיבות זה לא משהו
שתמצאו פה .בסיציליה תנהג כמו סיציליאני  ,שזה אומר מהיר והחלטי .אין שום ציפייה שתקפיד על
חוקי תנועה כמו מהירות ,קו לבן ,תמרור עצור ,רמזורים וכו' .שצריך להיות סופר ערני.
הגענו לאתר הראשון שתכננו ,קניון אלקנטרה .Alcantara Gorge ,הגענו כרבע שעה אחרי הסיור
הרטוב האחרון ,אז עשינו לנו סיור עצמי בקניון .האתר מזכיר את בריכת המשושים ברמת הגולן ,עם
סלעי בזלת יפיפיים ,ומי שיגיע בזמן ) 12:30בצהריים( יש אפשרות לעשות בודי רפטינג עם חליפה
שהם מספקים .טיילנו שם כשעה ויצאנו לדרך לעיירה שבו לנו בלילה הראשון.Taormina ,
המלון שלנו בו היה בסגנון וילה )שעוד נפגוש לא מעט בטיול( והמארח שלנו היה סיציליאני טיפוסי בשם
מאוריו .העיירה נחשבת )ובצדק רב יש לומר( לפינה היפה ביותר באי ,ומקום נופש וצלילה שאילו
נוהרים איטלקים רבים .בכלל ,ברוב הטיול רוב האנשים שנפשו וטילו באי היו איטלקים מהיבשת .בכל
עיר שהגענו אליה ,תמיד בחרנו את מקומות הלינה ,במרכז העתיק שמהווה גם מרכז חיי הלילה .יתרון
של אופנוע ,שניתן להגיע איתו לכל מקום )כמעט ,יש מקומות שאליהם אפילו הוא לא יכול להיכנס(.

ביקשנו המלצה למסעדה ,ומאוריו הפנה אותנו
לדון צ'יצו ,שזו מסעדה סיציליאנית רומנטית בתוך העיר העתיקה .השף הראשי קיבל את המסר הבא:
"תגידו לדווידה שמאוריו יודע היכן הוא גר" .אחרי שמסרתי לדווידה את ההודעה ממאוריו הגיע לשולחן
שלנו בקבוק יין על חשבון הבית ולכל אורך הארוחה קיבלנו את השירות והאוכל הכי טובים שיש .מי
שמתעניין באוכל צריך לדעת שהאוכל הסיציליאני דומה לאיטלקי )הם כמובן טוענים שבכלל לא( ,ויש
להם המון מאכלים ותבלינים כמו שתמצאו באוכל הערבי שאנחנו מכירים .טיול בעיר העתיקה אחרי
הארוחה ,וגלידה נפלאה ,ואפילו זכינו לשמוע את מקהלת הכנסייה המקומית בטקס הטבלה של תינוק
חדש.
היום השני

ארוחת בוקר בטאורמינה בוילה אסטוריה .המקום שאילו יצאנו היה האתר שכל מבקר באי חייב להיות
בו ,הר הגעש אתנה .הרכבל ולאחריו המיניבוס או הג'יפ מביאים אותנו לקרבת הפסגה ,ואז יש סיור בין
המכתשים הפולטים סילונים של גזים מבטן האדמה .ההר אגב ,מתפרץ בקטנה כמה פעמים בשנה
ומעיף אבנים.
הייתה לנו תקרית משעשעת בחניה ,כשפגשנו לראשונה את המאפיונר שמפנה אותך למיקום המדויק
לאופנוע ,ואחר כך בא גם לבקש "תרומה" .בהמשך נתקלנו בתופעה הזו בכל הערים שביקרנו בהם,
אבל רק באתנה הוא גם ביקש "תרומה" לאופנוע .בשאר המקומות באי גבו "תרומות" רק ממכוניות.
מה שייחד את הטיול שלנו לאתנה זה הכביש המקיף את ההר .בכמה אתרי רוכבים יש מחלוקת לגבי
מהו הכביש הרכיבה הכי טוב/מעניין/מאתגר וכיפי .אז הכביש הזה נחשב הטוב שבהם .מי שלא היה
פשוט חייב לבוא ולרכב מסביב להר ,ואז נוכל להתווכח על מעברי אלפים או כבישים ברומניה או השד
יודע איפה עוד.

אחרי הביקור בהר ,יצאנו לכיוון העיר .Noto
עיר קטנה מרשימה בעיצוב שלה ,שנבנתה באופן כללי בתקופת הברוק אחרי רעידת אדמה שהחריבה
את כל המבנים שהיו בה .מה שאומר שהעיר היא מאד אחידה בסגנון המרשים של הבניינים.
להגיע בשעה  4אחה"צ לעיר בסיציליה פירושו שאתה וכמה חתולים הם היחידים שמסתובבים ברחוב.
מי שרעב בשעות האלה יש לו בעיה ,ולנו היה מזל שמצאנו גלידריה שגם מכינה פיצות .ישבנו שם,
בחום היום ,והחזרנו קצת אנרגיה לגוף אחרי כל הרכיבה והטיול בהר הגבוה .לפנות ערב יצאנו לכיוון
העיר שבה נלון בלילה השני ,סירקוזה  .Siracusaעירו של ארכימדס )כן זה מהאמבטיה(.
המלון שלנו ממוקם באזור שבו העיר העתיקה ונקרא אורטיגה ,ומחובר לסירקוזה המודרנית בגשר.
במלון יש חניה מיוחדת לאופנועים )הפעם היחידה ששילמתי על חניה חוץ מהמאפיונר באתנה( ב2.5-
יורו .שוב המלצה מבעלת המלון למסעדה רומנטית בעיר העתיקה ,ושם העברנו ערב מקסים עם עוד
כמה זוגות שפגשנו בסמטה עם השולחנות הקרובים והנרות .ישבנו ביחד עם זוג מברזיל וזוג מאיטליה,
וכל הערב דיברנו על אהבה ומקומות שאנחנו אוהבים בעולם.
היום השלישי
התעוררנו בסירקוזה לבוקר חם ולח .בכלל ,מזג האוויר שם זהה לישראל .סיור קצר בתאטרון היווני
ועוד איזה מקדש ,כמה תמונות ,ויוצאים לדרך לכיוון הווילה הרומאית שנמצאת בפיאצה ארמרינה.
לפחות ככה חשבתי ,רק מה לעשות שבדרך אנחנו 'נתקלים' בכפר המותגים של סיציליה .כשרוכבים
בזוג אז יש גם עניין של התחשבות וויתור…

למי שמתעניין אספר שבכפר הנדון ,יש חנות לכל מותג שאי פעם שמעתי עליו )או שרק אז שמעתי
עליהם( .אז מי שמחפש חנות אאוטלט של ארמאני ,גוצ'י וכריסטיאן דיור ,ועוד אין סוף שמות ,שיסע
לשם .לחובבי הקניות מובטחת התמוטטות עצבים מהשפע והגודל 3 .שעות של הליכה מהירה בין
החנויות חשפה אותנו לחלק מהן ,וזה כשוויתרנו מראש על מותגים של האלפיון העליון.

הגענו לווילה הרומאית ב,Piazza Armerina-
שזה ארמון של אחד הקיסרים הרומאיים )או יותר מאחד( שבו כ 50-חדרים עם פסיפסים מאד עשירים
שנשתמרו באופן מושלם מכיוון שהיו מכוסים בבוץ עד לשנים האחרונות .הידעתם – הרומאיות היו
מתעמלות בלבוש שדומה מאד לביקיני .יש הוכחות מתועדות.
רכיבה לפנות ערב לכיוון היעד ללילה השלישי ,העיר  .Agrigentoהדרך הייתה משובשת מכיוון שהיא
בשיפוצים .הכניסה לעיר לא ממש לימדה על ההמשך .בשלב די התחלתי עם הכניסה לעיר העתיקה ,ה
 GPSהמהולל )זומו  (660החליט לנתב אותנו לתוך סמטאות צרות מאד ,נגד כיוון התנועה ,ולפעמים
אפילו לרחובות שיש בהם מדרגות .בקיצור היה צורך להתחיל לנווט שם בעזרת התושבים המקומיים,
עד שהגענו למלון המקסים של ג'ובאני .מלון שבנוי מהמאה ה 18-וה) 19-הקומה החדשה נבנתה ב-
 .(1900היכולת של הרוכבים המקומיים על קטנועים לנווט בתוך הסבך של הסמטאות עם שיפועים
בלתי אפשריים ,פשוט מדהימה.
היום הרביעי
את ארוחת הבוקר אכלנו על מרפסת שצופה על הים ובינינו נפרש עמק המקדשים .את האופנוע הוצאתי
מהחניון של לואיג'י בסמטה וגלשנו לעמק והגענו לאתר שמי שמתעניין בארכאולוגיה והיסטוריה ימצא
כמושלם .המקדשים ) 8במספר( הוקמו בתקופת השלטון של היוונים באי.
משם יצאנו ישירות לכיוון פלרמו ,בירת סיציליה .התכנון המקורי היה לעבור דרך קורליאונה ,אבל בטיול
לפעמים תוכניות משתנות ,והחלטנו שיותר חשוב למצות כמה שיותר שעות בעיר ענקית כמו פלרמו.
הרכיבה בעצם הייתה חציה של האי מהחוף המזרחי לחוף המערבי .הכביש רובו חד מסלולי ,אבל
באיכות סבירה .נופים בחלקים ההרריים שרואים בד"כ רק בסרטים ,כמו כפרים שמרחוק נראים תלויים
על סלעים ונחלים בערוצים מפותלים.

הכניסה לעיר הגדולה הייתה חלקה .תנועה
צפופה אבל יחסית בקלות מצאנו את הדרך למלון בתוככי העיר העתיקה .הסיור בפלרמו הוא לא
בהכרח קל .אפשר להיכנס לדיכאון מהעוני והעזובה שיש בחלקים ממנה ,ויש שם הזנחה שלא נתפסת
בעיניים של מי שבה מרחוק כמונו )מי ששרת בצבא והיה במחנות פליטים כבר מבין את האווירה( .לצד
כל זה יש בנינים ששופצו והם בולטים בניגודיות שלהם מהחורבות .מסביב לחלקים האלה יש רחובות
ראשיים עם חנויות גדולות וחיי מסחר כמו בכל עיר גדולה באירופה.
את הערב סיימנו במסעדה שנמצאת בעיר העתיקה ,כשהמבנה של המסעדה הוא המקום היחיד שמואר
ונקי .היו שם לא מעט אנשים ,וכנראה שהם חיים עם זה ללא בעיה .לי לפחות כזר זה לא נתפס .אגב,
בשום שלב לא הרגשתי איום ,גם שהלכנו בין הסמטאות המטונפות בלילה .אני חושב שגם העניים
שגרים שם לא רואים את התיירים באופן מתריס.
היום החמישי
התעוררנו במלון הצופה אל הסמטאות ,ובשעה יחסית מוקדמת הלכנו ברגל לשוק  .Ballaroבשעה 8
בבוקר הדוכנים נפרשים והירקות והפירות מבריקים מטל הבוקר ,הדגים שרק הגיעו מהנמל נשטפים
ומנוקים .וההמולה של הקניות מתחילה .טעמנו מהפירות והם שונים מהפלסטיק שמוכרים לנו כאן
בסופרים .ניסיתי גם מהמטוגנים בשוק ,אבל לא הייתי חוזר על החוויה הזו שוב.
שעה של שיטוט בין הדוכנים חלפה )השוק בערך בגודל של פי  4משוק הכרמל( וחזרנו למלון להוציא
את האופנוע מהחניה .הפעם החניתי את האופנוע בתוך הפאטיו של המלון .יצאנו לכיוון העירה
טאורמינה שבה לנו בלילה הראשון .הנסיעה לשם הייתה משתי סיבות .העיקרית הייתה שהרגשנו שלא
מיצינו את המקום והחוף ,והמשנית הייתה שמירי שכחה את הסנדלים מתחת למיטה .ואחרי  25שנים
של נישואים ,צריך להבין שיש דברים שלא מתווכחים עליהם .מי אני שאבין בסנדלים ובטח שזה שווה
רכיבה של  200ק"מ .לא ככה?

אחרי שפגשנו את מאוריו ואספנו את הסנדלים,
ירדנו לחוף הים הכי יפה שיש בסיציליה ,ולטעמי גם הכי יפה שראיתי בחיי .העצים גולשים במורד ההר
עד כמעט קו המים ,הצבע הכחול והשקיפות של הים בשילוב איים זעירים שאליהם אפשר לשוט.
תאילנדיות מסתובבות בחוף ומציעות עיסויים ,הודים מוכרים מחרוזות ,וסנגלים מתחרים בהם .אכלנו
את הפיצה היומית שמכינים בפיצריה סמוכה ,וטבלנו במים הצוננים עד לפנות ערב .גם לדברים טובים
יש סוף ,אז הייתי חייב להחזיר את האופנוע .משיקולי זמן בחרתי לקבל ולהחזיר את האופנוע בקטאניה
בשדה התעופה 40 .יורו הכי חכמים שהוצאתי.
כשהחזרתי את המפתחות לניקולא ,הרגשתי עצב שנפרדתי מה) CBF-קראנו לו אנטוניו ,כראוי לאופנוע
שרירי ,למרות שהוא מיפן( .פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו מחכים לאוטובוס ,וכל הציוד והבגדים
בתוך תיק כבד ,ולא האופנוע שסוחב עליו את הכל.
הביקור ב Catania-היה קצר .לא ממש עיר ששווה לבקר בה )יש כמה מרכזי קניות זולים( ,אבל היא
הייתה צמודה לשדה התעופה ,וחשקנו בארוחה סיציליאנית אחרונה.
אפילוג
רציתי לשלב בין האהבות והרצונות של שנינו כזוג .אני חושב שהצלחנו ובגדול .גם בטיול ,אבל בעיקר
בחיים המשותפים שלנו כזוג ומשפחה.
פתגם איטלקי אומר .Sfortunato nel gioco fortunato in amore :חסר מזל בקלפים ,יש לו מזל
באהבה .אני אולי לא מיליונר ,אבל זכיתי בבת זוג שאוהבת אותי ואני אותה .מי צריך יותר מזה?
הטיול במספרים
מ"ק  1,150לכה ךס
ורוי ) – 50-70רקוב תחורא ללוכ גוזל הטיווס/רדח( הלועמ המרב -B&Bב תוליל 4
ורוי  – 30-45תיבה ןייו םיחוניק הייתש ללוכ גוזל ברע תחורא
ורוי  – 15-20הלק הייתשו טלסו )הציפ,הטספ( גוזל הלק םיירהצ תחורא
רטילל ורוי  – 1.60 – 1.90קלד
לבגומ אל 'זרטמוליקל ,ורוי ) – 428הלילב יתרזחה רקובב יתחקל( םימי  5+ל תוריכש
 )ורוי  40לש תפסותב הדשל עונפואה תא יל ואיבה( ומרלפב הרכשהה תונכוסhttp://www.sicilymotorent.it/en/home/
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Total 1150 km
4 nights at B & B excellent level (room / suite for couples including breakfast)
- 50-70 euros
Dinner for desserts and drinks including house wine - 30-45 euros
Lunch couple (pasta, pizza) and a salad and a soft drink - 15-20 euros
Fuel - 1.60 to 1.90 euros per liter
Rent for 5 + days (I am returned at night) - 428 euros, unlimited mileage
The rental agency in Palermo (I brought the bike to the field plus 40 euros) Http://www.sicilymotorent.it/en/home/

