
מדוע הם חיים ְלֶפַתח הר הַגַע ...?  

  
ְוִכיָסה את העיר ּפֹוְמֵּפי בשכבה , ַלְסִפיָרה ִהְתָּפֵרץ הר הגעש ֶוזּוב שבדרום איטליה 79בשנת 

ועל ֵהיָעְלמּוָתּה נודע מפיו , העיר הגדולה נעלמה לגמרי. מטרים 7של ֵאֶפר ַגֲעִׁשי ְּבגֹוַבּה 
  .ֶׁשִניַצל מן ַהִהְתָּפְרצּות, העירשל תושב 

  
כאשר ִאיָּכר מקומי חפר בור באדמה , 1748הסימנים הראשונים של העיר ִהְתַגלּו רק בשנת 

שהכול כאילו ָקָפא , בעקבות חפירות ַאְרֵכיאֹולֹוִגיֹות ֶנְחְׂשָפה העיר. ומצא פסלים עתיקים
, ְוַהָּבַעת פניהם ַהְמבֹוֶהֶלת, ֵעת ְמנּוָסָתםבבית או ְּב , אנשים ברחוב: בה ברגע ַהִהְתָּפְרצּות

 ַהֲחִפירֹות ָחְׂשפּו את בתי העיר. שהם ּכּוסּו בו, כשהם ְׁשמּוִרים בתוך ָהֵאֶפר ַהַגֲעִׁשי, התגלו
  .כמעט ִּבְׁשֵלמּות

  
, ֶמְרֲחָצאֹות, ֵתיַאְטָראֹות, אפשר לראות בעיר רחובות שלמים, לאחר ִׁשְחזּור המקום, כיום
כמעט ְּכִפי שהיו לפני , ִציּוֵרי קיר ְוַתְכִׁשיִטים רבים, כלי בית –ואפילו , ִׁשים ובתיםִמְקדָ 

  .שנה 1,900-למעלה מ
  

לעתים רק ַעמּוִדים של ִקיטֹור ושל . מאז ועד היום ַהְּפִעילּות של הר הגעש ֶוזּוב נמשכת
האחרונה שבהן הייתה בשנת  .ולעתים ִהְתָּפְרצּות קשה ִמְתַרֶחֶׁשת, ֵאֶפר עולים ִמלֹוַע ההר

1944.  
  

ֶהָעָׁשן עולה מן ההר ְלגֹוַבּה ִקילֹוֶמְטִרים . חזקות ְוַהְרָסִניֹות, ההתפרצויות הן מהירֹות
אחרי . פני השטח-ְוָגִזים ְרִעיִלים ִמְתַּפְׁשִטים על, ֵאֶפר וּוְלָקִני מתפזר לכל הכיוונים, אחדים

  .כל אלה ַמִגיָעה ְזִריָמה של ַלָּבה
  

כל האזור מיּושב , שהיישובים ַהׁשֹוְכִנים ִּבְסִביַבת ההר ְׁשרּוִיים בה, על אף ַהַסָּכָנה
כיום חיים באזור . ָהִעיר ָנּפֹוִלי, נמצאת בו גם אחת הערים הגדולות ְּבִאיַטְלָיה. ִּבְצִפיפּות

  .ַחְקָלאּותהעוסקים בעיקר ְּב , רובם אנשים ַדֵלי ֶאְמָצִעים, אלף תושבים 600-הסכנה ָקרֹוב ל
  

ים ֶמְמֶׁשֶלת ִאיַטְלָיה החליטה ְלַהֲעִביר את התושבים האלה לבתים חדשים במקומות בטּוח
כי ָׁשם ְמצּוָיה , ראשית. ִמַּכָמה ִסיּבֹות, אך התושבים אינם ְמַמֲהִרים לעזוב את האזור, יותר

האזור ידוע , ואכן. ַהַגַעׁש האדמה ּפֹוִריָיה מאוד כתוצאה ֵמִהְתַּבלּות חֹוְמֵרי: ַּפְרָנָסָתם
בזכּות צּורֹות הנוף  –האזור הפך ְלמֹוֵקד ַתָיירּות מבּוקש , שנית. ַּבֵּפירֹות ּוַבֵיינֹות שלו

תושבי המקום , ומעל לכול. ַהִייחּוִדיּות והתֹופעֹות ַהֵגיאֹולֹוִגיֹות ַהְמַרְתקֹות ַהנֹוָצרֹות בו
... וכי אין אפשרּות ְלַׁשנֹותֹו ,מאמינים ֶׁשגֹוַרל האדם ָקבּוַע ֵמרֹאׁש

. אביב-תל, )מטח(כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית © . 2004, מסע במרחבי כדור הארץ, מאירה שגב: מתוך


