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שלושת הימים הראשונים :את הטיול שלנו בסין התחלנו בבייג'ין,
עיר הבירה של המעצמה האדירה הזו ,מתגוררים בה למעלה מ-
 14מליון תושבים .ישן וגם חדשני משמשים בערבוביה .מדריך
הטיולים שלנו בחר להכניס אותנו לאווירה הסינית בטיול ריקשות
כמו פעם .הגענו אל הבתים העתיקים של הסינים – חוטונג,
שזה בית סיני עתיק המאכלס בתוכו את כל המשפחה הסינית
המורחבת .הגענו גם לכיכר טיין-אן-מן הכיכר הגדולה בעולם.
המקומיים דאגו לחייך לכל עבר ,מן הסתם כי מצלמות הממשל
עוקבות ומתעדות את המבקרים מכל זווית .אבל לא הכול מחויך
שם .פרסומה של הכיכר מחוץ לסין בא עקב הפגנות סוערות
אחדות שנערכו בה ,ועיקרן ההפגנה ב 1976-כנגד "כנופיית
הארבעה" לאחר מותו של צ'ו אן-לאי .במהלך דיכוי הפגנה זו
נהרגו מאות.ההפגנה מפורסמת אחרת בשנת  1989למען ישום
רפורמות דמוקרטיות ,דוכאה אף היא על ידי השלטונות הסיניים
בצורה אלימה .הכול זוכרים את אותו סטודנט שנעמד בגופו מול
טנק דוהר .מה אירע לו מאז? לא ידוע .עוד באותו יום ביקרנו בשוק
המשי שהוא השוק האטרקטיבי ביותר באזור לחיקויי מותגים
ושם כולםםםםם קנו  -כמה? המון.

בגודל אדם עשויות חרס .החיילים חמושים מכף רגל ועד ראש
בכלי-נשק אמיתיים ומצוידים במרכבות ובסוסים ,השומרים על
קברו של הקיסר צ`ין שי חואנג די  -הקיסר הראשון שאיחד את
סין ,לפני למעלה מאלפיים שנה .עד היום זוהו יותר מ10,000-
פסלים והתגלית נחשבת לאחת מן התגליות הארכיאולוגיות
החשובות ביותר במאה ה.20 -
מפגש בין דתי :סיירנו במסגד וברובע המוסלמי .עאהד נאשף
יו"ר כוכב השרון ואשתו קרנו מאושר מן המעמד .משם המראנו
לשנחאי ,בסין הזמן לא קיים ,לוחות הזמנים של טיסה מוזמנת
טובים רק למבצעים ,למטוס נכנסים בזמן והיתר נקבע בידי
הטייס ומגדל הפקוח והמבין יבין .לאחר הטיסה מגיעים לחוויה
האמיתית .שיט על נהר האנג-פו .מדהים לראות את העיר
האדירה הזאת בלילה ,מגדלים מוארים בשלל צבעים המזכירים
את מגדליה של מנהטן ,אבל רק ...קצת יותר חדש ...אחרי יום
כזה עמוס מגיעים למלון ולמחרת יוצאים בשעה קצת יותר
מאוחרת להרפתקה הבאה .צפינו בתהליך תווית המשי .משם
יצאנו לבית הכנסת היהודי בשנחאי ולמרבית ה"פלא" (זה תוכנן
מראש) היה זה ט' באב .שם התכבד יו"ר סע-שא" מר יוסי

שיאן  -חיילי הטרה-קוטה

הונג-קונג

שיט על נהר הלי באזור גווילין

בית הכנסת בשנחאי

אולימפיאדה ומחירה :אחד מהמקומות המרשימים בבייגין
הוא הכפר האולימפי "קן הציפור" ו"הקוביה " ,האולמות וברכות
השחייה שבהם התחרו הספורטאים באולימפיאדת בייגין .שערו
לנפשכם כמה אנשים גרו לפני כן באזור הזה והורחקו בדרכים לא
דרכים על מנת להגשים את הבאתה של סין אל המערב.
החומה הסינית :מנת חלקינו הנוספת בבייג'ין הייתה גם החומה
הסינית ,שמטרתה הייתה להגן על האימפריה הסינית מפני
פשיטות ברברים ממונגוליה ומנצ'וריה ,שהתרחשו פעמים רבות
במהלך ההיסטוריה הסינית .וכן העיר האסורה שהייתה ארמונם
של קיסרי סין החל מאמצע תקופת שלטונו של הקיסר השלישי
משושלת מינג וכלה בסוף תקופת הקיסר האחרון משושלת
צ'ינג כ 600-שנה .לאחר הסיורים הנפלאים יצאנו למופע קונג-
פו מרהיב בין היתר ביקרנו במפעל ליצור תרופות סיניות.
חיילי טרה-קוטה :ביום הרביעי המראנו לשיאן שהיא אחת
ממוקדי התיירות הבולטים בסין ,בעיקר בזכות חיילי הטרה-
קוטה .ב ,1974-תוך כדי חפירת באר השקיה בכפר המרוחק
 30ק"מ מהעיר שיאן ,נמצאו בעומק  4מטרים מתחת
לפני האדמה ,ראש אדם עשוי חרס ,זרועותיו וגופו .כשהחלו
הארכיאולוגים לחפור באזור ,התגלה לעיניהם מראה מדהים:
מערת ענק תת-קרקעית ובה טורים רבים של דמויות לוחמים

יונה לומר את תפילת הקדיש ,לקולות "אמן" של הקהל ,מה
מרגש מזה? להיות בבית הכנסת באחד מהימים החשובים לעם
היהודי .ארוחת צהריים מונגולית דשנה חיכתה לנו וכל אחד
מהנוסעים הרכיב לעצמו את המנה .נסענו לתערוכת האקספו,
תערוכה אדירה ! חווית ארכיטקטורה מדהימה.
הפסקת תה :יצאנו לתצפית נפלאה על חדק הפיל ובקרנו במערת
נטיפים משם יצאנו לשדות התה באזור גוולין וכל אחד מאתנו הבין
איזה תה הוא שותה בארץ .כמובן שהרגשתי כאלו התה במפעל
יוצר עבור קבוצת "סע-שא" (פשוט קנינו את כל המפעל) .הונג-
קונג ביום העשירי יצאנו להונג קונג .לאי הפלגנו באמצעות מעבורת
מהירה .הגענו לרחוב הקניות האלקטרוניות "נתן סטרייט" בילינו
את מרבית היום בזמן חופשי ואת אחר הצהריים בילינו במלון
באולם אשר הוקצה לנו לשיחת סכום ותגובות הנוסעים על הטיול.
סיירנו באי וצפינו באי מגבעת ויקטוריה  ,מפרץ רייפלס המדהים
כפר הדייגים אברדין ושייט בנמל הדייגים על גבי ספינות שרות
הנקראות סמפן ,את הטיול ליווה המדריך ישראל טייבר שעשה
עבודתו נאמנה התחשב הבין ולחץ בשביל שנספיק עוד קצת.
תחושותיי כמבקר בארץ הבלתי נודעת מעורבות הם .מצד אחד
הרצון של המעצמה הסינית להתקרב למערב ומצד שני הדיכוי של
העם הסיני על ידי השלטונות וכל זאת בשביל שכולם יראו כי גם

שדות האורז גווילין

הם יכולים...העם הסיני הוא עם שירותי במיוחד וההרגשה היא כי
הם שם בשבילך וכי כל דבר נעשה ביעילות ובחריצות אין סופית.
כבישים מודרניים ומערכות גשרים אין סופיים ,אוטובוסים חדשים
יפים ומפנקים משאיות חדשות עם קבינות דמויי סקניה וולבו
מרצדס מאן ואיווקו (אי אפשר לדעת מה מתחת אך סביר להניח
כי מנועי המשאיות האוטובוסים והמכוניות הם דור או שניים לפני
החדשנות המערבית) מלונות נקיים ומפוארים ובקיצור תחושה כי
כמיליארד וחצי איש נולדו רק כדי לשרת את הבאים ואת עצמם.
לעוד הרבה מסעות ושיהיו תמיד רק בבטיחות

בשם יו"ר סע-שא מר יוסי יונה ,בשמי
ובשם כל חברי ההנהלה אני רוצה לאחל
לכל חברי סע-שא ,שנה טובה ומבורכת
וראמאדן קל לחברינו המוסלמים.
אבי קוסטו
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