
בסיםשהפךהמיתולוגיהטרמינלהשחורההארץ

ישראליםידיעלשנבנההעינוייםארמוןצבאי,

בכבישיםלצעודשמעדיףהמתקהלוההמון

tm

שבטלבקריצאהורוויץיצחק

עזאוגנדה.בערבותיהוד•

להיזהרעליוהיהאליהם,שהגיע

שלהמסוכניםממקורותיו
שאוסריםומהחייליםהנילוס

גילההואזאתלצדצילומים.

מקוםבכל•שואליםעקבות
מוסברתבלתיואהדה

לאפריקההמסע
ארבעהמתוןראשוןפרק

בקהילה
|תגופ0תת3וי-ט

הערה




אנטבההאגם.גדותעלעיר

אנטבה
נחיתהמבצע

אפריקה,ללבומתישממושךמסעלאחרימים,מספרלפני
כים.בגודלוהיהשנדמההעצום,ויקטוריהאגםמעלהמטוסדאה

בעולם.הגדולהטרופיהמיםומקווהאפריקה,שבאגמיהגדולהוא

ידעהטייסאבלהזה,הענקלאגםקץנראההיהלאהציפורממעוף

עדלנחיתה,והתקדםהגדולהאגםמעלחגהואלפניו.אשראת

האגם.שלתוכואלשנשלחהיבשהלזרועחרטומואתשהפנה

אנטבה.התעופהשדהאלהתקרבנואטואטמלמטה,ריצדואורות

ו׳ביוםשנים,ושלושארבעיםכמעטלפניטסוהזובדרךבדיוק

הישראלי,האווירחילשלהרקולסמטוסיארבעהתשל"ו,בתמוז
תא"לשלבפיקודוקומנדוחייליקבוצתבגחונםנושאיםכשהם

נחתוהםגדולה.מרצדסומכוניתציודנשק,הי"ד,נתניהויוני

מאתאתושחררוהחוצההגיחולאגם,סמוךהמסלולקצהעל

בטרמינלוגרמניםערביםמחבליםבידישבוייםשהיוהחטופים

התעופהשדהעלששמרוהאוגנדיםהחייליםהשדה.שלהישן

חולפיםאנולישראל.שבווהחטופיםחוסלוהמחבליםנהרגו,

וגלגליומנמיךהמטוסגבוהות,גדרותהמוקףההוא,הטרמינלמעל

החדש׳.׳הטרמינלמכניםשהאוגנדיםמהמולבאדמה,נוגעים

ניצבשעודולישןביחסרק׳חדש׳טרמינלזהומטעה.השם

הפיקוחמגדלמתנשאשמעליואפורבטוןמבנהזהועומדו.על
אנטבה.האותיותבולטותאורכוולכלמחורריםשחלונותיו

יותרלאהכלבסךזהולמדי.ישןה׳חדש׳הטרמינלגםוכמוהו

אתלאסוףמספיקשאנילפניעודוצנוע.קטןאפור,בטוןממבנה

הסעהליהמציעיםמוניותנהגיעלימסתעריםוכברהמזוודות

העירה.

במסעי,להמשיךמתפנהשאניולפנימזליאתמנסהאני

מנהגיאחדהישן.בטרמינלולבקרלנסותאפשראםמתעניין

הערה




לרחףיכולעינייםעוצםאתה

אתההיכןלרגעלשכוחומעלההחוצה

לקראתדודי"לכהשירתאללהצטרף

רבבותעודעםיחדולהתחברכלה"

להםיושביםממשזהשברגעיהודים

המואריםהכנסתבבתימושבםעל

שבתלכבודוציפייהבנחתשריםוהם

השוקעתהשמשעםהנכנסתמלכתא

כנפיה.אתכולוהיקוםעלפורשתבאדוםהשמייםאתוצובעת

משתתףאנישבההזולתפילהדומהלאכאןדברשוםאבל

כעת.

הלבנותהכיפותבוהקותקלושבאורשמוארתבאפלולית

הצטרפנואליוהזההיהודיהשבטחברישלהשחורותופניהם

כנסתבביתכעתעימםיושביםאנומאושר.זורחותלתפילה

יושביםבעיקרהמבוגריםחלקםבלבן.וצבועבוץלבניהעשוי

הרצפהעלהפרושותמחצלותעלהאחריםפלסטיק.כיסאותעל

מכדימדיקלושהאורבנעימה.יחדושריםהקירעלשעונים

וכולםפהבעלהתפילהאתיודעיםהםאבלבסידורלקרוא

חסידיניגוןשלצירוףמיןשגרתיהלאהלחןאתבעוזמזמרים

קוקימיינה.אנושהרבהקהילהרבהלחיןאפריקניקצב

כולםאתלהכילשמתקשההקטןבאולםמצטופפיםאישכמאה

בלחשמלוויםהםוגםהאדומההאדמהעלילדיםיושביםובחוץ

כמושריםכלה"בואיסגולהעםאמוני"תוךהתפילה.

כמהחושבואניהעולם.רחביבכליהודיםרבבותעודכעתששרים

היהודיהעםשלדרכיומפותלותוכמהמיוחדותכמהרחוקות

באוגנדהשםאיהאפריקני.הג'ונגלאללכאןעדהגיעשרישומו

עלמרקדיםובבוניםההריםבערפיליהמשוטטותגורילותבין

בבארמשתמשיםכשהםובוץמחמרעשוייםכפרבבתיהעצים

החריגההיהודיתהקהילהלהפורחתבשדהשחורשוחמורמים

פוטי.שלכךכל

הערה




תשע"טתשריד'
86
96

אתלארגןיכולהואבעיהשאיןמבטיחעלישהסתערהמוניות

כךאחרמידיסודר.והכלקשריםלוישלשםאותיייקחהואזה

כעסקתלידמידעובריםאוגנדישילינגאלףארבעיםליעדנו.ניסע

לדרך.יוצאיםואנוהערבלכלחבילה

ההואלטרמינלהכוונהאיןלשם"ש"לקחתלימתבררבדרך

ומגדליגדרותהמוקףסגורצבאיבסיסכיוםומשמשגדרותהמוקף

שדהבפתחהעומדתהידייםרחבתהמשטרהלתחנתאלאשמירה

התעופה.

ומנסההקציניםאחדשללמשרדופונההואפנימהנכנסיםאנו

למחנהלהיכנסאישורלישיעניקהמנומנםהאישאתלשכנע

אבלמכריםאכןשהםניכרביניהםהשיחהנימתלפיהצבאי.

ישראליכלישראלי"הואבעייפותומגחךלהיענותמסרבהקצין

ולבקרהצבאילמחנהלהיכנסאישורלקבלמנסהלשדהשמגיע

אישורלושניתןהאחרוןהישראלילאלאאבלהישן.בטרמינל

שנהארבעיםכשמלאונתניהובנימיןהממשלהראשהיהלהיכנס

שהואבגלללאזהלהיכנס.לוונתנוטקסעשואנטבה.למבצע

מישלהאחשהואבגלל"אלאוצוחקממשיךהואממשלה"ראש

המבצע".עלשפיקד

הזהבמבצעשהתחוללבמההאוגנדיהשוטרשלהבקיאות

נהגלביןבינויששאכןנדמההראשוניהסירובאחריוגםמרשימה.

באדיבות.להתנהגאותושמביאמההדוקיםקשריםשליהמונית

הישןהשדהלתחומילהיכנסאישורלנומסדרהואדברשלבסופו

שאנולפנימדגיש.הואלצלם"ו"בליהטרמינללמבנהלהתקרב

ומנסההטרמינללעברמצביעהחוצהיוצאהואלדרכנויוצאים

הציפורממעוף
נראההיהלא
הענקלאגםקץ
הטייסאבלהזה
אשראתידע
חגהואלפניו.
האגםמעל
והתקדםהגדול

לנחיתה

רוכל רעב.כלמשביעות

ראשועלובננותאוגנדי

הערה




הישראלי.המבצעהתחוללבדיוקאיךלילהסביר

שהפךהסיפוראתמכירשלאאוגנדישאיןלמדתיכךאחר

"רקישראלית.למיתולוגיהשהפךכפיבדיוקאוגנדיתלמיתולוגיה

ומיצבאייםמתקניםשם"יששובאותימזהירתצלם"

זהלצלםרוציםאםחכמות.בליהמצלמהאתלומחרימיםשמצלם

אוכללאשאותומיוחדליוויודורשומסובךמורכביותרהרבהכבר

קשוחות.ההוראותבזהמסתפקאנילך".לסדר

שנידודבן"הואמתנצל.הנהגלמשרדושבשהקציןאחרי

"אבלביניהםההיכרותאתומסביראומרמשפחה"שלי.

אפואמסתפקאנייכול".לאאחדאףיותריכוללאהואאם

שהיהכפימחוררשעומדהפיקוחומגדלבטרמינלקצרבביקור

אתהמספרגדוללוחהמגדלבתחתיתההוא.האגדיהמבצעביום

המבצע.סיפור

פנינה
בננותרפובליקת

שלהבירהעירלקמפלהלדרךיוצאיםאנוהזוהגיחהלאחר

כלבפיפההשגורההאנגליתכמומאנטבה.דקות54אוגנדה

שהיוהמזכירהשמאלבצדהנהיגהגםכךרשמיתשפהומשמשת

אתהותירוהבריטיםבריטניה.ידיעלנשלטההזושהמדינהימים

שםעלשנקראוהשלוהגדולהאגםעלכךמקום.בכלחותמם

המדינה.ברחבימקומותאינספורבעודוכךויקטוריההמלכה

בשנתהזובארץשביקרוהראשוניםהאירופאיםהיוהבריטים

הנילוסמקורותאחרהקדחתנייםחיפושיהםבמסגרתתרל"ז

הואבמדינההגדולהשבטבניעםהמפגש'בוגנדה'.בשבטונתקלו

שמה.אתשהוליד

וינסטוןהבריטיהממשלהראשכינהאפריקה"של"הפנינה

שונההנוףאגדה."אוגנדהבספרואוגנדהצ'רצ'יל

ברחביאחרמקוםמכלשוניםהאנשיםמכלויותרשונההאקלים

ומפליםנהרותמיםשופעתמאודירוקההארץאפריקה".

מיםמקוהבשוםלטבולאיןצאתנולפניאותנושהזהירוכפיאבל

החודרהבילהרציהטפילאתומכיליםמזוהמיםהמיםשכןבמדינה

האגםגדותעלחולפיםאנוהבירהעיראלבדרכנוהעור.דרך

המקומייםהנראהשככללראותונוכחיםהמדינהלתוךבדרכנו

משתכשכיםהםממנו.חוששיםלאלמצעראוהטפילבפניחסינים

אנובינתייםדגים.בליבוודגיםכביסהבועורכיםהאגםבמי

היאישראלילמיתוסשהפכהשלמרותאנטבההעירבתוךחולפים

מבניםבשרידיהמעוטרתושלווהקטנהנופשעיירתאלאאינה

ויקטוריאניים.

ונחלים.עציםצמחיהגדושהמאודירוקהארץהיאאנטבה

מדימטפטףהגשםהקיץבמשךוגםגשםמרובבוציותדרכיה

שדומהואףהגדולההארץועלהעירעלהנהגמלהגבדרךפעם.

תנועהלפקקנקלעיםאנומהרהשעדהריארוכהלאשהדרךהיה

גדותיו.עלהעולהנהרכמורכבבכליהגדושאוזנייםומחרישאיטי

נדחסיםשבוהציבורלשירותואן'טאטאו'ישנותמכוניות

עלארבערכבימקרטעיםאוטובוסיםאחתבבתאישארבעים

עמוסיםאופנייםותייריםהמקוםעשיריידיעלהנהוגיםארבע

עלנחתוהם
המסלולקצה
לאגםסמוך
החוצההגיחו
מאתאתושחררו
שהיוהחטופים
בידישבויים
ערביםמחבלים
בטרמינלוגרמנים
השדהשלהישן

הערה




גניםומוקףויקטוריאניתבבנייהבנויהארמוןבריטית.חסות

בלונדון.שביקרלאחרלחקותניסהשהמלךכאלהמטופחים

אלמהארמוןהמובילישרכבישישנופהגםבלונדוןכמו

לנבחריו.המלךשביןהקשראתומסמלהמדינהשלהפרלמנט

המושביםונטולהחלודרויסהרולסרכבעדייןעומדהארמוןבחצר

עלשומריםעדייןחייליםבשושלת.האחרוניםהמלכיםאחדשל

אנוומיוחד.משותףבסיוררקניתנתלחצרוהכניסההארמון

סבר.וחמורימבוגריםגרמניםזוגלבנימצוותים

השישיםבשנותמכןולאחרהמלכיםאתשימשהארמון

המדינהנשיאאתשימשהואעצמאותהאתקיבלהאוגנדהכאשר

בארמון.שהתיישבאמיןאידיידיעלהודחשזהעדהראשון

לארמון.המבקריםאתשמושךהואאמיןאידישלסיפורו

בחצרהמצויאפללסודאלאלארמוןנמשכיםאינםהםלמעשה

שלהמוותכ'תאיוהידועהארמוןשלהידייםורחבתהאחורית

המובילהארמוןמטעםהמדריךאחרלשםנשרכיםאנואמין'.אידי

ראש.בכובדלשםאותנו

דוקטורהחאג'פילדמרשלהחייםלכלהנשיאמעלתו"הוד

האימפריהכובשהיםודגיהאדמהחיותכלאדוןדאדאאמיןאידי

אתטיבישכינהכפיבפרט"ובאוגנדהבכללבאפריקההבריטית

בהפיכהלשלטוןשעלהאוגנדהבצבאמוסלמיגנרלהיהעצמו

ארצותידיעלונתמךמערביפרוהיהתחילהתשל"א.בשנתצבאית

נבנואוגנדהשלותשתיותיהמכבישיהרביםואכןוישראל.הברית

אךבישראל.התאמןאףוצבאובימיוישראליותחברותידיעל

עורואתהפךצבאייםמטוסיםלולמכורסירבהישראלכאשר

קדאפימועמרהלובילרודןוחברמאוגנדההישראליםאתגירש

שניםכמה"לפני
פההדרכתי
ישראליםקבוצת
ההפתעהולמרבה
מהנדסשםהיה
מעורבשהיה
המקום.בבניית
ליאמרהוא
הזההמקוםשאת
הישראליםבנו
תחמושתכמחסן

שללמשמר
אמין"אידי

הערה




הדרךלצדאופנועים.מתפתליםהזוהדבוקהכלוביןבציוד,

מוחמצותגבינותבשר,שיפודיהמוכריםודוכניםרוכליםנראים

מבושלתזעירה,בננה׳מתוקה'והלהיט:תלולות,דלעותבתוך

מקום,בכלפהנראותבננותבכללמהיר.כחטיףהמוגשתוצלויה

הנישאיםירוקיםבאשכולותבקערות,למכירה,ומוגשותצהובות

"אוגנדהמקום.ובכלהגבעלאואופנייםעלישנות,משאיותעל

"כיהנהג,ליאומררעב",היהלאפעםאףפהסודן.כמולאהיא

אתואוכליםבננותאוהביםהאוגנדיסבננה".לאכולאפשרתמיד

הזוהמדינהאתהמכניםישואםהזדמנות.בכלהזההצהובהפרי

צודקים,הםבננות;׳רפובליקת

קמפלה,לעירלהיכנסשנצליחעדארוכהשעהלנותארך
עלהכלהנסיעה,החיים,המסחר,הדרך:עלקורההכלובינתיים

ברוכיםהנהג,אומרלהתרגל","צריךאיטי,אפריקניבקצבהכביש,

אפריקני;ל׳זמןהבאים

תחילההבוצית,הדרךמתוךלאטלאטצומחתקמפלה

בבוץ,מזוהמותבטון,בקתותכךואחרבוץ,בקתותמופיעות

נראיםכולםרבות.לקומותהבנייניםומתגבהיםהולכיםואז

בעודומועמסיסהולכיםהרחובותהאוגנדית.בלחותכמתפוררים

לזוז.מתקשהשהרכבעדאנשיםועוד

קקופוניההואקניות,מרכזיהעמוסקמפלה,העירמרכז

טירוף.עדוססגוניתסואנתרעשנית
בכתובותמכוסיםחשוףמבטוןהבנוייםהקניותמרכזי

אלאהמתכנס,המערביבסגנוןאינםהמרכזיםדוהים.ושלטים

העמוסותהחנויותהסואן,הרחובאלהחוצהכולןהפונותחנויות

הכביש.קצהעדהחוצהנשפכתוהסחורההמדרכותעלמשתלטות

שמגיעישראליכל

לקבלמנסהלשדה
להיכנסאישור
הצבאילמחנה

בטרמינלולבקר

לא,אבלהישן.
הישראלילא!

לושניתןהאחרון
היהלהיכנסאישור

הממשלהראש

נתניה!בנימין

בננות,אואננסיםהמוכרדוכןעליועומדפנוי,מטרשישהיכן

עמוסעצמוהכבישבית.חסרשםלושוכבסתםאוסדקית,מוצרי

אלאלשוטטאיךאיןהרגלהולכיולרבבותמכוניותשלרבבערב

הנצעקמכר,בסחרעסוקיםכולםהסחורות,יםוביןהמכוניותבין

באמצעשםאיברעש.דרכןאתצופרותהמכוניותקולות.בקולי

ומניףמוכתמיםלבניםמדיםעםשוטרעומדהזוהאנדרלמוסיהכל

תנועותיו.מכוונותולמהלמיברורלאתוחלת.בחוסרידיואת

שהואעדשלנולנהגלוקחארוכהושעהחוגגתבכבישההמולה

קולולו,לשכונתחוציםאנוכעתרקמהסבך.החוצהדרכואתמנגח
בההכבישיםלשוליהשפיות,שורהשבהבעירהיחידההשכונה

זהבאזורהמערבית.והתיירותהמלונותמתרכזיםובהמדרכהיש

ידיעלשנהלפנירקשנפתחחב"ד׳׳ביתגםגםכמתבקשישנו

ומוקפתהדורהבווילהשוכןוהוארסקין,משההרבחב"דשליח
חומה.

קטנהיהודיתקהילהכברכאןהתרכזההקצר,הזמןלמרות
מארגוניבאחדהמתנדביםוישראליםמטייליםעסקים,אנשישל

אחררסקיןהרבלישיספרכפיבאפריקה.הפועליםהרביםהסיוע

איש,ממאהלמעלהבתפילותהשתתפוכברהאחרוניםבחגיםכך,

הארמון
ואפליםסודייםתאים

)המלך(הקבקהשלארמונועומדהעירבמרכזרמהגבעהעל
קרויהשמושעלאוגנדהשלהמרכזיהשבטבוגנדהשבטשל
תחתארוכותשניםבארץשלטהשלוהשושלתואשרהמדינה

הערה




תשל"ח.בשנתשהופלעד

כלאומתנגדיואתרדףאכזרושליטמפרנויהמטורףאמין

שהתגוררוהמעטיםהיהודיםאתממתנגדיו.שהואשחשדמי

ואתהמיעוטיםאתהבריטיתההתיישבותלימישרידבמדינה

גדולוחלקהאישרצחאישמיליוןכחצישונה.שהיהמיכל

לאלפים.הרגלמפעלשהפךארמונולאחוריהנההובלומהעצורים

ונמוךגדולחללואלבאדמהפעורפתחאלבמדרוןיורדיםאנו

ואפליםענקייםתאיםחמישההסלעתוךאלפעוריםשלאורכו

פותחזה"אתרואים"אתםהאדמה.פנימעלגבוהשמפתנם

"כלאמיןאידישלהמטורפתהעינוייםשיטתאתומסבירהמדריך

אנשים.זרקואליהםבמיםמלאוהיהלבריכההפךהנמוךהשטח

כבלירדהמיםלתוךשנותרה.בירוקתהיוםעדנראההמיםקו

התאיםמחמשתאחדאלהובאוהאנשיםוגדול.מאסיביחשמלי

המים.אלהוטלוהםתורםוכשהגיעוומיםמזוןללאנכלאושם

במיםשהיהמיכלאתוחישמלהחשמלמתגעלהתלייןלחץאז

שמתומיהתאאלבחזרההוטלחישנותרפעמים.מספר

כלהארמון.בשטחהגובלהנהראלבחוץונזרקהנלקחהגופתו

למלאאנשיםאוספותכשהןאוגנדהברחבימכוניותשוטטוערב

שהתרוקנו".התאיםאת

ועלעטלפיםמעופפיםהתאיםבתוךמצמררעדייןהמראה

אני"הצילוימים.מאותםנותרוכתובותעדייןחרוטותהקירות

ידייםכפותטביעותוגםהמשפחה"כלאת"הרגומפשע"

גםדםכמואדומותוהןהקירותעלשנותרוהקרבנותידיכפות

מטורףאמין
ושליטמפרנויה
אתרדףאכזר
כלאומתנגדיו
שהואשחשדמי
אתממתנגדיו.
המעטיםהיהודים

שהתגוררו
שרידבמדינה
ההתיישבותלימי

אתהבריטית
כלואתהמיעוטים

שונהשהיהמי

הערה




המזעזעים.בסימניםעמייחדבוהההגרמניהזוגהזו.באפלולית

ליברורלאאומרדכאו"במחנההתאיםאתמזכיר"זה

עלחושברקאנימתכוון.הואתאיםולאילוזאתאומרהואמדוע

מוללהתצוץהיהדותאיכשהושילךמקוםשלכליהודישלגורלו

כמראה.פניו

קשר.בליאועםהמדריךאומרזה"אתבנהיודעים"אתם

אתובנודרכובתחילתאמיןאידישלידידיםהיוהם"הישראלים.

האשה.אומרת"כן"מתעורר.הגרמניהזוגלמענו".הזההשטח

בפלסטין".גםאיומיםדבריםלפעמיםעושים"הם

"לפנימעניין.סיפורומספרהמדריךעונהקשור"לאזה"לא

היהההפתעהולמרבהישראליםקבוצתפההדרכתישניםכמה

שאתליאמרהואהמקום.בבנייתמעורבשהיהמהנדסשם

אידישללמשמרתחמושתכמחסןהישראליםבנוהזההמקום

רוצח.והיהשהשתגעלפניהיהזהאמין.

מפתןהישראלי.ליהראה"מההמדריךמסבירלב""שימו

הכבלנשק.משאיתשלהמטעןתיבתכגובהגבוההתאים

מהבנייהחלקפההיהלאבכללהעיקריהרצחכלישהיההחשמלי

להוסיףכדיהבטוןבקירחצבואמיןאידישאנשירואיםהמקורית.

זה".אתעשולאהישראליםלאאותו.

עושיםהיומבקשהיהאמיןאידי"אםהגרמני.אומר"אוי"

ברית".בעליהיוהםלמענו.זהאת

לי.נוגעלאהוויכוחכמושותקאני"לא".מתעקש.המדריך

מגלהאניכךאחרטעם.בכךשאיןוסבורמלהתערבעייףגםאבל

אכןהארץ
מאודירוקה
מיםשופעת
ומפליםנהרות

כפיאבל
אותנושהזהירו
צאתנולפני
לטבולאין
מקוהבשום
במדינהמים

הערה




אנטבהמבצעבשלמהםישראלאוהדיםשהאוגנדים

לאמיןקשהתדמיתיתמכהשנתןהואהמקומיתהגרסהשלפי

ולהפלתו.הרודןשללהחלשתודברשלבסופווגרם

רודן
קדאפישלהארמון

עלזרה.אדריכלותשולטותהעירשמיתוואיעלהארמוןכמו

אבלהודי.מקדשאושוניםזרמיםשלכנסיותעומדותהגבעות

ענקמסגדהואהעירשמירקעעלהשולטביותרהגדולהאתר

קדאפי'מועמר'מסגדהיוםעדהקרויבאפריקההגדולומפואר

בריתובעלהפךדברשלשבסופוהלוביהרודןשלזכרואתומנציח

עדמשמשקדאפי''מועמרברחובגםהשוכןהמסגדאמין.אידישל

מכללאחוזכעשריםבמדינההחייםהרביםהמוסלמיםאתהיום

מטעםבלבדבהדרכההיאהענקלמתחםהכניסהפהגםהתושבים.

אתולהלללעמודבעיהכללואיןוהלההמוסלמיהמסגדנציג

באמצעותהענקהמסגדבנייתאתשתרםהרודןקדאפימועמר

והנוכחותנוצריםהאוגנדיםמרביתזאתעמו.עושק

ענקשלטתולהלקמפלהבכניסהכךמאוד.חזקהבמדינההדת

הכיתובעםאוגנדהדגלמתנוססשעליומטריםעשרהבגובה

היחידיםהמהודריםהמקומותבאל".ובוטחיםמאמינים"אנו

הספרובתיהדתבתיהםוזוהמהבוץמכוסותאינםשגדרותיהם

ידיעלמנוהליםעליהםהמכריזיםהשלטיםלפינראהכךשרובם

מהתנ"ך.בסיסמאותומכוסיםדתייםגורמים

אוגנדהשלוהמתייהדתהקטנההקהילההיאשלנוהיעד

לאחרהמדינה.בצפוןהרחקנמצאתוהיאהנההגענושלמענה

והמטלטלתהארוכהלדרךיוצאיםאנובקמפלהקצרהמנוחה

אגםגדותעלעדייןקמפלהמהעיריוצאיםתחילהלנו.המצפה

קטןדגיגהיאתושביהמיליוניכלעלשהעירהענקויקטוריה

מהאגם.היוצאהנהראלמגיעיםאנוארוכהשעהלאחרלעומתו.

בנתיבזורםמהאגםהיוצאאדירבזרםכאןשנולדהנילוסנהרזהו

למצריםמגיעשהואעדארצותתשעלאורךקילומטר5566של

ומבחיניםארוךגשרעלאותוחוציםאנוהתיכון.היםאלונשפך

מבחיןכשהואמבוהלהנהגמהאגם.היציאהאתהחוצהבסכר

עלחייליםפהישהמצלמהאת"הסתירולצלםמנסיםשאנו

מעטותלארודניותבמדינותכמואותה".לכםיחרימוהגשר.

דלקמיכליאוכוחתחנותגשריםכמולכאורהאזרחייםמתקנים

אותם.לצלםשיעזלמיאויצבאיים.ליעדיםנחשבים

ואשדיםמפליםשלבסדרהנופלהאגםמתוךהזורםהנילוס

הגליםבעולם.המבוקשיםהרפטינגמיעדיכאחדהנחשבים

השםאתהנהרשלהאוגנדילקטענתנושלהםהלבניםהגועשים

המכוניםקיטנדהבמפליהאשדיםשלשיאםהלבן'.'הנילוס

מיותרים.והרפטינגהשיטלחובביוההסברים ehT",daB "ecalP

הנילוסולאורךויקטוריהאגםבאזורהיחידהמקוםזהשנימצד

מאחרמטפיליםלחשושבליהמיםאלבולהיכנסשניתןהאוגנדי

חובבשלאמיגםהנילוס.בגעשלחיותמסוגליםאינםשאלו

לצידוהמתפתחתג'ינגההעירואתהזההאזוראתמנצלרפטינג

הנילוס.במילטבולכדי

המובילהכבישעלמזרחהופוניםהנילוסאתנוטשיםאנחנו

מרשימיםאגמיםנטולאזורזהוניירובי.ובירתההשכנהלקניה

רביםאחריםדבריםכמועבותה.צמחייהושופעהרריירוקאבל

שביןהזהלאזורגםיהודיהקשרצץמהמשוםשבהםבאוגנדה

הייתהההיסטוריהלויהודיהיסטוריהקשרישנולאוגנדהקניה

יהודית.מדינהקמההייתהופהייתכןאחרתמתגלגלת

מתנהלותהאפריקניתהמאפליהלבשמתוךהואדברהלא

אולפניאלאשמעןאתשמענולאשמעולםמדינותעשרותלהן

בצורתאורעבבאמצעולחלופיןמזעזעתדמיםמהפיכתאחרי

דומהזהמסוגטראגייםאירועיםאילולארבבות.שחיסלהכבדה

זמביה.טנזניהטוגוהשנהבחוףהרבהשומעיםהיינושלא

היבשתשלואפלאחידאחדכגושעבורנונדמותאלהמדינות

מבוהלהנהג
מבחיןכשהוא
מנסיםשאנו
"הסתירולצלם
ישהמצלמהאת
עלחייליםפה
יחרימוהגשר.
כמואותה".לכם
רודניותבמדינות

מעטותלא
אזרחייםמתקנים
נחשביםלכאורה
צבאייםליעדים

הערה




הסמבטיון.ונהרהחושךלהרימעברהקיימותכאלוהשחורה

בעתהיהודיהעםחייבקורותושובשובלהצצהאוגנדהודווקא

חייו.קורותלתוךאיכשהונדחקושמההחדשה

ימיבתחילתאוגנדהלהצצההאגדיאנטבהמבצעלפניעוד

ידיעלמוזכרהיוםשעדמחלוקתמעוררבאופןהציוניתהתנועה

באוגנדהששלטוהבריטיםהרצל.שלהמדיניתהציונותמבקרי

ישראלבארץהיהודיהביתהקמתחלוםעללוותרלהרצלהציעו

ביתבקניהכיוםשרובוהזהבאזורלהקיםזאתבמקוםלווהציעו

קישינבפרעותלאחראךהתוכניתאתתחילהדחההרצליהודי.

ליהודיםבטוחמקלטוביקשמבוהלהיהרביםיהודיםנרצחובהן

ידועההמשךהבריטית.ההצעהאתלאמץנכוןכשהואמחירבכל

הירוקותהגבעותביןפהאםהדבריםמתגלגליםהיוכיצדיודעמי

יהודים.מתגורריםהיובוץמבתיכפריםהמנוקדות

גיבובטיפוסי.אוגנדיסחרבמרכזעוצריםאנוהדרךבאמצע

ומשקאותלסלולרבפרסומותצבועיםבוץובקתותצריפיםשל

במערבמכיריםשאנומהסוגשילוטאיןאוגנדהבכלכמוקלים.

ידיעלהבטוןמבנהעלהיישרצבועיםהרחובשילוטאוהפרסומת

מאודעדמזוהמיםבמדיםכולםהדוכניםובעלימקומייםציירים

ובננות.משקאותשיפודיםעלינומתנפליםקולהקוקה

החלון.לתוךהיישרנדחףדיוקליתראומוגשהכל

עירלמבלהמגיעיםאנוומטלטלתמייגעתארוכהשעהלאחר

במדינה.בגודלהוהשלישיתהצפוןבירתמאודואפריקניתגדולה

ללאהנעיםרכביםפרועשוקידיעלנשלטהמרכזעירבכלכמו

דוכניםבודה''בודההמכוניםטקסיאופנועיחוקוללאכיוון

אננס.הפורקתחונהומשאיתאופנייםוסדקיתמהירמזוןלממכר

לארקהתנועהאיועלהכבישעלמקוםבכלנמצאיםרגלהולכי

מגדלמלמעלהצופהזהכלעללרוכלים.המוקדשתהמדרכהעל

אפריקה'.'זמןשובתים.שמחוגיווגבוהאדוםשעון

בפרקבע"הנגיעסיפורנועיקרמתרחששבהמבלההזולעיר

במסע.הבא

דחההרצל
אתתחילה
אךהתוכנית
פרעותלאחר
בהןקישינב
יהודיםנרצחו
היהרבים
וביקשמבוהל
בטוחמקלט
בכלליהודים
כשהואמחיר
אתלאמץנכון
הבריטיתההצעה

הערה



