"Synthèse "espaces et échanges
ָשׁלוֹםֲ ,אִני רוֶֹצה ְלַד ֵבּר ַעל ְשׁלֹ ֶשׁת ַה ִמְּסָמִכים ֶשׁ ָלַּמְדנוּ ְבִּמְסֶגֶּרת ִלמּוּד
ַה ֻמּ ָסּגֶ :מְרָחִבים ְוַיֲחֵסי ֲחִליִפין.
ְבֶּמ ֶשְׁך ְשַׁנת ַה ִלּמּוִּדיםָ ,קָראנוּ ֶטְקְסט ַעל ֳאִנַיּת הָ , Saint Louis-רִאינוּ
ִסְרטוֹן ַעל ַה ַבְּדָרִנית ַהִיּ ְשְׂרֵאִלית ֲעִדי ַא ְשׁ ְכַּנִזּי ֶשׁ ְמַּטֶיֶּלת ְבּהוֹדוֹ ְוָרִאינוּ
ֶאת ַה ֶסֶּרט סלאח שבאתי.
ִבּ ְשׁלֹ ֶשׁת ַה ִמְּסָמִכים ֶשׁ ָלַּמְדנוּ ,רוִֹאים ֲאָנ ִשׁים ֶשׁ ַמְּחִליִטים ִלְנסַֹע
ְלַמ ָטּרוֹת שׁוֹנוֹתִ ,בְּנִסבּוֹת שׁוֹנוֹתִ ,בְּתָנִאים שׁוִֹנים ְוִלְמִדינוֹת שׁוֹנוֹת.
ַבּ ַמּ ָסּע ֶשׁ ָלֶּהם ֲאָנ ִשׁים ֵא ֶלּה ִנְפָגּ ִשׁים ִעם ַתְּרֻבּיּוֹת ֲאֵחרוֹת.
ֹכּל ַהְנִּסיעוֹת ָהֵא ֶלּה לֹא ַנֲעשׂוֹת ִלְמָטרוֹת נוֵֹפשֲׁ ,אָנ ִשׁים נוְֹסִעים ָלֲעבוָֹדה
ֶשׁ ָלֶּהםִ ,בְּגַלל ַה ַמּ ָצּב ַה ַכְּל ָכִּלי ַבּ ְמִּדיָנהִ ,בְּגַלל ְרִדיפוֹת אוֹ ְכֵּדי ְלַה ִכּיר
ֲאָנ ִשׁים ְוַתְרֻבּיּוֹת שׁוִֹנים.
ַבּ ִמְּסָמְך ָהִראשׁוֹן ֶשׁ ָלַּמְדנוֵּ ,תּ ַשׁע ֵמאוֹת ְשׁלוֹ ִשׁים נוְֹסֵעי ָהֳאִנָיּה
ה Saint Louis-בּוְֹרִחים ִמֶגְּרָמִנָיּה ַהָנּאִצית ִבּ ְשַׁנת ֶאֶלף ְתּ ַשׁע ֵמאוֹת
ְשׁלוֹ ִשׁים ְוֵת ַשׁע ְכֵּדי ִלְמֹצא ִמְקָלט ְמִדיִני ְבּקוּ ָבּהַ .ה ִשְּׁלטוֹנוֹת ְבּקוּ ָבּה
לֹא נוְֹתִנים ָלֶהם ְלִה ָכֵּנס ַל ְמִּדיָנה ְוַה ְפִּליִטים ְמַח ְפּ ִשׂים ִמְקָלט ִבְּמִדינוֹת
ֵאירוֹ ָפּה.
ְבִּמְקֶרה ַהֶזּה ַהְנִּסיָעה לֹא ֶנֶע ְשָׂתה ֵמָרצוֹן ֶא ָלּא ִבְּגַלל ַה ַמּ ָצּב ַהפּוִֹליִטי.
ַהנּוְֹסִעים ַחָיִּבים ְלִהְתמוֵֹדד ִעם ַמ ָצִּבים לֹא ְצפוִּיים.
ַבּ ִסְּרטוֹן ֶשׁל ֲעִדי ַא ְשׁ ְכַּנִזּיֲ ,אַנְחנוּ ֵעִדים ְלתוָֹפָעה ָידוַּע ָבָּאֶרץַ .אֲחֵרי
ַה ֵשּׁרוּת ַה ְצָּבִאי ַהְר ֵבּה ְצִעיִרים וְּצִעירוֹת ִי ְשְׂרֵאִלִיּים נוְֹסִעים ִלְתקוָּפה
ֲאֻר ָכּה ְלִטיּוּל ְבּחוּץ ָלָאֶרץָ .שׁם ֵהם ִנְפָגּ ִשׁים ִעם ֲאָנ ִשׁים שׁוִֹנים ְולוְֹמִדים
ַעל ַתְּרֻבּיּוֹת שׁוֹנוֹתַ .בּ ִמְּקֶרה ֶשׁל ֲעִדיִ ,היא נוַֹסַעת ְבִּגיל ְמֻבָגּר יוֵֹתר,
נוַֹסַעת ְבַּר ֶכֶּבת ֲעמוַּסת ֲאָנ ִשׁים ְבּהוֹדוֹ ַכֲּא ֶשׁר ַבְּנִּסיָעה ִהיא פּוֶֹג ֶשׁת ֶאת
ַהנּוְֹסִעים ַההוִֹדים וְּמַד ֶבֶּרת ִא ָתּם ַעל ֹאַרח ַהַחִיּים ֶשׁ ָלֶּהםַ ,ה ִסְּרטוֹן
ַמְרֶאה ַגּם ֶאת ַהַגְּעגּוִּעים ֶשׁל ֲעִדי ַלהוִֹרים ְוַלֲחֵבִרים ֶשׁ ָלּהּ.
ַבּ ֶסֶּרט סאלאח שבאתיַ ,הְדּמוּת ַה ֶמְּר ָכִּזית ,הוּא ְיהוִּדי ֶשׁעוֶֹלה ָלָאֶרץ
ִמ ָמּרוֹקוֹ ְו ֶשׁ ָצִּריְך ְלִהְתמוֵֹדד ִעם ַה ְבּיוּרוְֹקַרְטָיה ַהִיּ ְשְׂרֵאִלית ְוִעם ַהְקּ ָשִׁיים
ֶשׁל ֹכּל ָהעוִֹלים ֵמַאְרצוֹת ָעַרב :חֶֹסר ִיֵדַּע ַבּ ָשָּׂפה ָהִעְבִריתֲ ,הָסָבה
ִמְקצוִֹעיתִ ,גְּזָענוּת ְכַּל ֵפּי ֵעדוֹת ַה ִמְּזָרחִ ,איֲ-הָבַנת ְכָּלֵלי ַהֶדּמוְֹקַרְטָיה.

ַלְמרוֹת ָכּל ַהְקּ ָשִׁיים סלאח שבתיַ ,מְצִליַח ְלִהְתַגּ ֵבּר ַעל ֵחֶלק ֵמֶהם
וְּלַק ֵבּל ִדּיָרה ַבּ ִשּׁכּוּן ַל ִמּ ְשׁ ָפָּחה ֶשׁלּוַֹ .ה ֶסֶּרט ַמְרֶאה ַגּם ֶאת ַהַחִיּים ֶשׁל
ָהעוִֹלים ַבּ ַמְּע ָבּרוֹת ִבּ ְשׁנוֹת ַה ִשּׁ ִשּׁים ְוַהְיָּחִסים ַהלֹּא ְפּשׁוִּטים ִעם ֲחֵבִרי
ַהִקּבּוּץ ֶשֻׁר ָבּם ָהיוּ ַא ְשׁ ְכַּנִזּים.
ְלַמְסָקָנהַ ,בּנּוֹ ֵשׂא ֶשׁ ָלּנוּ ָרִאינוּ ֶשֲׁאָנ ִשׁים ַר ִבּים ְצִריִכים ִליֹצר ְק ָשִׁרים ִעם
ֲאָנ ִשׁים ֲאֵחִרים ְכֵּדי ְלִהְתַקֵדּם ַבַּחִיּים ְוִלְפָעִמים ֵהם ִמְתמוְֹדִדים ִעם
ְק ָשִׁיים ֲחָד ִשׁיםַ .ה ַמּ ָסּע הוּא ֻדְּגָמה טוָֹבה ֶשׁל ֶמְרָחִבים ְוַיֲחֵסי ֲחִליִפין,
ִכּי ַבְּנִּסיעוֹת ֲאַנְחנוּ ִנְתָקִלים ְבַּתְרֻבּיּוֹת וָּבֲאָנ ִשׁים ֲחָד ִשׁים וְּמַעְנְיִנים.

