מדוע הם חיים לְפֶתַח הר הגַעַ? ...
פּוֹמ ֵפּי בשכבה
יסה את העיר ְ
בשנת ַ 79ל ְס ִפי ָרה ִה ְת ָפּ ֵרץ הר הגעש וֶזוּב שבדרום איטליה ,ו ְִכ ָ
מוּתהּ נודע מפיו
יע ְל ָ
גוֹבהּ  7מטרים .העיר הגדולה נעלמה לגמרי ,ועל ֵה ָ
ֲשׁי ְבּ ַ
של ֵא ֶפר ַגע ִ
יצל מן ַה ִה ְת ָפּ ְרצוּת.
של תושב העירֶ ,שׁ ִנ ַ
יכּר מקומי חפר בור באדמה
הסימנים הראשונים של העיר ִה ְתגַלוּ רק בשנת  ,1748כאשר ִא ָ
ֶח ְשׂ ָפה העיר ,שהכול כאילו ָק ָפא
יאוֹלוֹגיוֹת נ ְ
ִ
אַר ֵכ
ומצא פסלים עתיקים .בעקבות חפירות ְ
בוֹה ֶלת,
נוּס ָתםְ ,ו ַה ָבּ ַעת פניהם ַה ְמ ֶ
בה ברגע ַה ִה ְת ָפּ ְרצוּת :אנשים ברחוב ,בבית או ְבּ ֵעת ְמ ָ
ֲפירוֹת ָח ְשׂפוּ את בתי העיר
ֲשׁי ,שהם כּוּסוּ בוַ .הח ִ
מוּרים בתוך ָה ֵא ֶפר ַה ַגע ִ
התגלו ,כשהם ְשׁ ִ
כמעט ִבּ ְשׁ ֵלמוּת.
ֲצאוֹת,
יאַט ָראוֹתֶ ,מ ְרח ָ
כיום ,לאחר ִשׁ ְחזוּר המקום ,אפשר לראות בעיר רחובות שלמיםֵ ,ת ְ
יטים רבים ,כמעט ְכּ ִפי שהיו לפני
ִמ ְק ָד ִשׁים ובתים ,ואפילו – כלי ביתִ ,ציוּרֵי קיר ְו ַת ְכ ִשׁ ִ
למעלה מ 1,900-שנה.
מוּדים של ִקיטוֹר ושל
מאז ועד היום ַה ְפּ ִעילוּת של הר הגעש וֶזוּב נמשכת .לעתים רק ַע ִ
ַח ֶשׁת .האחרונה שבהן הייתה בשנת
לוֹע ההר ,ולעתים ִה ְת ָפּ ְרצוּת קשה ִמ ְתר ֶ
ֵא ֶפר עולים ִמ ַ
.1944
ילוֹמ ְט ִרים
גוֹבהּ ִק ֶ
ההתפרצויות הן מהירוֹת ,חזקות ְו ַה ְר ָס ִניוֹתֶ .ה ָע ָשׁן עולה מן ההר ְל ַ
ווּל ָק ִני מתפזר לכל הכיווניםְ ,ו ָג ִזים ְר ִע ִילים ִמ ְת ַפּ ְשׁ ִטים על-פני השטח .אחרי
אחדיםֵ ,א ֶפר ְ
ימה של ַל ָבּה.
יעה ז ְִר ָ
כל אלה ַמ ִג ָ
יבת ההר ְשׁרוּ ִיים בה ,כל האזור מיוּשב
שׁוֹכ ִנים ִבּ ְס ִב ַ
על אף ַה ַס ָכּנָה ,שהיישובים ַה ְ
ָפּוֹלי .כיום חיים באזור
יט ְליָהָ ,ה ִעיר נ ִ
ִבּ ְצ ִפיפוּת .נמצאת בו גם אחת הערים הגדולות ְבּ ִא ַ
ַלי ֶא ְמ ָצ ִעים ,העוסקים בעיקר ְבּ ַח ְק ָלאוּת.
הסכנה ָקרוֹב ל 600-אלף תושבים ,רובם אנשים ד ֵ
ֲביר את התושבים האלה לבתים חדשים במקומות בטוּחים
יט ְליָה החליטה ְל ַהע ִ
ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת ִא ַ
ֲרים לעזוב את האזורִ ,מ ַכּ ָמה ִסיבּוֹת .ראשית ,כי ָשׁם ְמצוּיָה
יותר ,אך התושבים אינם ְמ ַמה ִ
ַעשׁ .ואכן ,האזור ידוע
חוֹמרֵי ַהג ַ
פּוֹרייָה מאוד כתוצאה ֵמ ִה ְת ַבּלוּת ְ
ָס ָתם :האדמה ִ
ַפּ ְרנ ָ
מוֹקד ַתיָירוּת מבוּקש – בזכוּת צוּרוֹת הנוף
וּביֵינוֹת שלו .שנית ,האזור הפך ְל ֵ
ַבּ ֵפּירוֹת ַ
נוֹצרוֹת בו .ומעל לכול ,תושבי המקום
ַתקוֹת ַה ָ
ֵיאוֹלוֹגיוֹת ַה ְמר ְ
ִ
ִיחוּדיוּת והתוֹפעוֹת ַהג
ַהי ִ
בוּע ֵמרֹאשׁ ,וכי אין אפשרוּת ְל ַשׁנוֹתוֹ...
מאמינים ֶשׁגוֹ ַרל האדם ָק ַ
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