
)5 מעמוד (המשך
 ובמסלולי יותר צנועים המלונות השדה

 אך נעימים, הארחה בתי קיימים הסיורים
 ברמה העובדים של השרות — בכולם
ביותר. גבוהה

את עם החדש הקשר הישראלים, לגבי
אחור שנה 3000כ־ אותם מחזיר יופיה
 היתד■ אקסום — אתיופית אגדה לפי נית.

מירו חזרה ולכאן שבא מלכת של בירתה
 של לחכמתו הערכה מלא כשלבה שלים
 הוא בנה, שיניה. בין וכרסה המלך שלמה

 בבית תורה ללמוד נשלח החכם, של בנו
 ב־ אחר־כך למלוך וחזר בירושלים אביו

אקסום.
לאגדה ״הוכחות״ מחפשים היסטוריונים

 שעת־הפרידה׳ הגיעה שכאשר בל־כך, בו
 נתן בבית, לו מחכה שאמא אמר ומנליק

 ארון יאת — כמזכרת — המלך שלמה לו
הברית.
 ארון־הברית את גנב מנליק כי האומרים יש

 עד האתיופים מצביעים כך, או כך למזכרת.
 שבאקסום, בכנסייה השמור הארון, על היום
העתיקה. שבא בירת

יחסים
הדוקים

 שהיחסים הפלא מה כזה, עבר 0 **
הדו הם אתיופיה עם מקיימת שישראל ^
 כל עם מקיימת שהיא היחסים מן יותר קים

 בעולם ואולי — באפריקה אחרת מדינה
כולו?

 דיבון. זיאמה לשעבר, ישראל שגריר
 השפה שבין הקירבה על להצביע אוהב

 בית העברית. השפה לבין חאמהארית
 קדוסטו קדוס באמהרית, בית הוא בעברית

 על נוגס. הוא נגוס הקודשים, קודש הוא
 מגו־דויד, רקום הנגוס שומרי של שרוולם

 שבועתם שלמה. אות לו קוראים הם כי אם
 או אמלאכו, איסראיל יא היא: הגדולה
 דומה הגיאוגרפיה יודע!" ישראל ״אלוהי
 שהוא תבור, וברה למשל: נקודות. בכמה

 יש לבנום• דברה זית, דברה תבור; הר
 אבבה אדיס ואילו נצרת. בשם עיירה אפילו
חדיש. או חדש פרח פירושה הבירה

 ה ב
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 שבטים עברו שנה, 3000 לפני לדעתם, זו.
 המקומיים בשבטים נתערבבו אשר שמיים,
 אשר גזעים, מעורבת חדשה אומה ונולדה

בלע״ז). (אבסיניה אבסת נקראה
סילסי, היילה האהוד הקיסר מושל כיום

 כחוליה המשמש יהודה, אריה גור הוא
 ומלכת המלך שלמה בית בשושלת 225ה־

שבא.
 היחיד הדבר איננה שבא מלכת אולם,
 ה־ בהרי זו. קסומה לארץ אותנו הקושר

 מוזר שבט חי אתיופיה בצפון סימיאן,
 בשם והנודע היהדות מחוקי חלק המקיים

מ הם אחת, דעה לפי (.הפלשים). פלשה
 שבא למלכת נתלוד אשר יהודה בני צאצאי
אחרת, גירסה לפי מירושלים. בשובה

 ראשון. בית חורבן לאחר לאתיופיה הגיעו _
 בקפדנות השומר שבט זהו מקום, מכל

 של קיומו על בכשרות. והנזהר השבת על
 של ממחקרו לנו נודע ומנהגיו זה שבט

 פיטלוביץ, יעקב ד״ר בשם יהודי מלומד
 והשקיע זה לנושא חייו את הקדיש אשר
הק ותרבותם הפלשים בחקר רבות שנים

דומה.

 רק לא לאפריקה למשוך שואפת על אל
 ו־ מאירופה תיירים גם אלא ישראלים,

 לתיירים להציע החברה בדעת ארה״ב.
 עם באפריקה הביקור את לשלב אלה,

 כמובן, בישראל. ימים מספר של שהות
 הראשי, הפוטנציאל הם ארה״ב שיהודי

זו. תוכנית לביצוע החנית חוד
 על אל יצאה הבכורה, טיסת הפעלת עם
 הוציאה החברה נרחב. פרסומת למסע
הש בכל הסברה חוברות של שורה לאור
 לעתונות תדרוך תיקי כרזות, מבחר פות,

תיירים. ומובילי ולסוכני העולמית
מדי מניעים מתוך ישראל, ממשלת גם
 התיירות בעידוד מעוניינת בעיקר, ניים

 באתיופיה הכיר האוצר משרד זו. לארץ
 בדומה הנהנה מועדף״, תיירות כ״אזור

מוקטן. נסיעות ממם לרומניה
 לישראלים, מוזל מחיר נקבע בבד בד

כקבו והן כבודדים הן לאתיופיה שיטוסו
לאתיופ מאורגן סיור שמחיר ובעוד צות.

ל יעלה ימים, שבוע של שהות עם יה,
 בערך, ל״י 1,500מ־ יותר לא הישראלי תייר
 מ־ לתיירים להציע סידורים נעשים הרי

תו ללא ובאתיופיה בישראל ביקור חו״ל
במחיר. ספת

 אשר רבים ישראלים שימצאו מניחים,
 בתייר לאתיופיה, מסעם את לשלב ירצו

 על, אל של הראשונה התחנה — בקניה
ומ ידועה עצמה קניה אפריקה. במזרח

 וניוות באיתור — בספארי בעולם פורסמת
הג׳ונגל. חיות
יאפ לאתיופיה הקו שפתיחת ספק, אין

מר להנות הסקרן, הישראלי לתייר שר
 בני של במינה המיוחדת תרבותם אית

 רגיל שהוא מזו כך כל השונה אפריקה,
ידיהם ממעשי משתאה יעמוד הוא בה.

רי ירר־דזיר• י ע י י י מ י יי^יו־ו■ *

 וההכנות שלמה, של להצעתו הסכימה היא
 ניצחוןהחלו. למיבחן

המלך

 ב־ שבא? מלכת על יודע אתה ה •ץ
ב הכתוב מן יותר הרבה לא וודאי

 את שומעת שבא ומלכת א׳: מלכים ספר
 לנסותו ותבוא יהוה, לשם שלמה שמע

 מאוד, כבד בחיל ירושלימה ותבוא בחידות.
 ואבן מאד רב וזהב בשמים, נושאים גמלים
 עם היה אשר כל את אליו ותדבר יקרה,

לבבה.״
 לדברי נוגע שהדבר כמה עד — אחר־כך

והאפי לארצה, חזרה היא — ישראל ימי
 שלמה של ואהבותיו בחייו הקצרה זודה

 צאצאיה בשביל לא אבל לקיצה• באה המלך
ב מיפגש אותו עבורם, היפה. המלכה של

 היום עד התופס סימן־דרך היה ירושלים
 ב־ אתיופיה. בתולדות מאד חשוב מקום

 ״ההיסטוריה כתוב: רשמיים ספרי־לימוד
 ילדה שבא מלכת כי קובעת האתיופית

הכ אותו מנליק, שלמה, של בנו את
בה עוד הראשון, מנליק כמלך תירה
בחיים. יותה
המפור המלכותית השושלת החלה כך
תוא כן ועל שלמה, כשושלת הידועה סמת,

 הקיסר מלכותו הוד של הרשמי רו
 הכובש האריה הוא הראשון; סלאסי היילה

יהודה. שבס של

המלך

סף *  למשל: אגדות. גם יש להיסטוריה, ו
 מחסדיה ליהנות המלך שלמה הצליח איך ^
ה שהותה כל משך ובכן: אורחתו. של

 בענייני רק מלכת־שבא התעניינה ארוכה
 של חוכמתו על ורק אך תהתה היא הרוח

 השיחה את להעביר ניסה כאשר שלמה•
 דוחה תמיד היתד■ יותר, אינטימיים לפסים
 בירושלים, שלה האחרון הלילה עד אותו.
 בפני לעמוד יותר היה יכול לא כבר כאשר
מח עליה המטיר הוא יופיה. של הגירוי
 הציע החזק, מאופיה בעיקר התפעל מאות,

 לילה לישון תצליח אם אחרון. מיבחן לה
 אם ניצחה. — מים לשתות מבלי שלם

לו. להתמסר עליה — ותשתה תתפתה

שער ן ן לאפריקה ה

שה דאג מישתה־פרידה, ערך מלך ן■•
 רעבה שהיתה המלכה, יתובלו. מאכלים | ן

 במצח, אותו נשקה בתיאבון, אכלה מאוד,
ה התעוררה. הלילה באמצע לישון• והלכה

 נורא היתר■ היא שלהם. את עשו תבלינים
 נכון, מיטתה? ליד רואה היא ומה צמאה.
 לא היא לא. אבל קרים. מים של ג׳ארה
 יכלה לא היא כן. בעצם, אבל, נכנעה.

אחת. קטנה לגימה רק להתאפק.
אותך!״ ״תפסתי מיד, שלמה קרא ״אהה!״

מתנת
המלך

ב אותו גידלה אמו מנליק. נולד כך ף  ואז ויפה גדול לבחור שנהיה עד חצרה, י
בי לערוך המלכות אצילי עם אותו שלחה

 כי אחריו השתגע שלמה אביו. אצל קיר
 כל ואת שלו חוכמתו כל את ירש הוא

אמו. של יופיה
 הן בעולם ביותר היפות הנשים אגב,

אתיופיה. נשות
התאהב שלמה מנליק. עם נמשיך בינתיים


