התצלום שהניד עיסו :ה״לה סדאס׳ מאכיל נוניו מצרחווינסף ,שעה שעגגו גווע ברעב
בשרשרות־זהב ,במאסר עולם.
נותרה הקיסרית עצמו! .כעבור כמד.
שנים היא ניסתה לבצע הפיכה נגד ה
עוצר שלה .תאפארי הביס גם אותה ,אילץ
אותה להעניק לו תואר של מלך .כעבור
שנתיים מתה בנסיבות מיסתוריות .לאיש
לא היה ספק כי ראס תאפארי רצח גם
אותה׳ אחרי שרצח קודם־לכן את כל
קרוביו האחרים ,שעמדו בינו לבין כס־
הקיסר,
הדרך היתה פנוייה .ב־ 1930הוכתר תא־
פארי בן ה־ 38כקיסר אתיופיה .מאז הוא
נקרא ״היילה סלאסי ,האריה הכובש מ
שבט יהודה ,נבחר האלוהים ,מלך־המל־
כים.״
האמהארית היא שפה שמית ,הקרובה

לעברית ולערבית .היילה סלאסי פירושו :
״הילת השילוש )הקדוש(״ .אדיס־אבבה
היא עיר האביב החדש ,ואילו תוארו ה
רשמי של הקיסר ,״האריה הכובש של
שבט יהודה,״ מקורו בסמל הישראלי הע
תיק ,גור־אריה־יהודה .הוא בא להזכיר
את האגדה שקיסרי אתיופיה הם צאצאי
הזיווג התנ״כי של שלמה המלך ומלכת־
שבא.
השם אתיופיה בא במקום השם ״חבש״,
הנחשב כשם־גנאי ,מכיוון שחנדשים הם
״חבושים״ ,אסירים או עבדים .התואר
מלך־המלכים הוא ,באמהארית ,״נגוס
נגוסטי״ ,נוגש־הנוגשים.
אחרי שהגיע תאפארי לשילטון בדרכים
עקלקלות ,קרה לו מה שקרה לדויד המ

לך ,שגם הוא הגיע לשילטון בדרך ארו
כה של תככים ושיתוף־פעולה עם האדיב
הלאומי .ראס תאפארי הפך היילה סלאסי,
והתככן הפך מנהיג לאומי.
הפלישה האיטלקית לאתיופיה הסעירה
את העולם יותר מכל מאורע אחר באותה
תקופה .העולם ליווה באהדה נזעמת את
בני־השבטים ,שיצאו להילחם בחניתות
עתיקות נגד הטאנקים והגאזים המרעילים
של האיטלקים.
אבל זה לא עזר לקיסר ,אחרי שנאלץ
להימלט .בעיקבות ביקורו בירושלים ,ש 
עורר אז רגישות עמוקים בארץ־ישראל,
ואחרי נאומו בז׳נבה ,השתקע בעיר ה
בריטית באת .הוא חי כעני מרוד ,והיה
זמן שהחנויות אף סירבו לספק לו סחורה.

תאפארי מאקונן הובא
לאדיס־אבבה ,אחרי ש
ראם )דוכס( ומושל־מחוז.

הקיסר מנליק מינה את
11
ברדודנו המיותם לדוכס.
יי י י
תאפארי השתלם במהרה בתורת התככים.

בחברת צופים בריטיים
| | ! 11
הצטלם היילה סלאסי
■יי•
שגורש על־ידי האיטלקים מארצו.

כל זה השתנה כהרף־עין כאשר הצטרף
מוסוליני למילחמה לצד היטלר ,במאי
 .1940מיזרח־אפריקה היה המקום היחידי
שבו יכלו הבריטים לנחול ניצחון מהיר
נגד האיטלקים ,שהיו שם מנותקים וגר
)המשך בעמוד (42

הקיסר
האחרונים

תמונה אופיינית של
היילה סלאסי בחודשים
לשילטונו ,מתבודד וערירי.
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