)המשך מעמוד (35
כותרים .ידידו של הקיסר המודח ,וינסטון
צ׳רצ׳יל ,העבירו במטוס לאלכסנדריה ,כ
שהוא חבוי מאחרי השם ״מיסטר סטרונג״.
אחרי לינת־לילה במועדון השייט האיטלקי
שם ,הוחש לסודאן ,כדי להכין את השיחרור.
שוב הצטלב גורל היישוב היהודי בארץ־
ישראל עם גורל האריה הכובש משבט
יהודה .ב־ 1935גרמה ״מילחמודחבש״ מש 
בר כלכלי גדול בארץ .על המיבצע לשיח־
תר אתיופיה פקד אורד וינגייט ,נערץ
היישוב .השתתפה בו פלוגת־קומנדו ברי
טית ,שחייליה היו יהודים מארץ־ישראל.
חמש שנים בדיוק אחרי שנכנסו האי
טלקים לאדיס־אבבה ,חזר אליה הקיסר.
חבש הוכרה שוב כמדינה עצמאית — ה
מדינה היחידה ביבשת אפריקה שלא איב
דה מעולם את עצמאותה ,מילבד באותן
חמש שנים.
הדבר היקנה להיילה סלאסי מעמד
מייוחד .כאשר התעוררה חייבשת ,וכימעט
כל עמי אפריקה השחורה זכו בעצמאותם,
היה הקיסר החבשי הבכיר והוותיק מבין
המנהיגים השחורים .גם מהפכנים שמא
ליים באפריקה הכירו בו כבגיבור אפרי
קאי ,ועל כן היה זד ,טבעי שהיילה סלאסי
יזם ,ייסד ואירח את המושב הראשון ל 
אחדות אפריקה ,שמרכזו נקבע באדים.

*7

אב שלום,
בגי ,בגי

ולס ה קי ס ר הזקן לא יכול היה ל-
מ התאים את עצמו לרוחות החדשות
שנשבו בייבשת .הוא לא קלט רעיונות חד
שים ,לא עשה דבר כדי לשנות את מצב
ארצו ,הגדולה פי  40מישראל ושיש בה,
אולי 26 ,מיליון תושבים )מעולם לא נערל
בה מיפקד(.
אחרי תלאות חייו׳ הסתגר היילד ,סלאסי
יותר ויותר בתוך עצמו .מות אשתו,
שעמדה לצידו במשך  50הישנים של עליות

שלו גברה והלכה .צעירים שביקרו
בחו״ל שוב לא השלימו עם מישטר ,שצי
ווה על האזרחים להשתטח על הארץ כל
אימת שעבר על פניהם הקיסר בתלם־
רויס הירוק שלו .היעדר רפורמות חיו
ניות בארץ ,שחיתה עדיין בימי־הביניים,
הרגיז את הצעירים שסיימו בתי-ספר
צבאיים בחו״ל ,או שלמדו באוניברסיטה
של אדיס־אבבה ,שהוקמה על-ידי פרו
פסורים מישראל.

כלבים ג מ קו ס
בני־אדם
ך* קיסר עצמו מאם יותר ויותר בבני
} ן אדם .הוא הקיף את עצמו בחיות .שמרו
עליו אריות .חביביו היו הכלבים.
דווקא כלבים אלה היו בעוכריו .בשיא
של רעב נורא ,שפקד את המדינה ,ושבו
ניספו המונים ,התפרסמה בחו״ל תמונת
הקיסר ,כשהוא מאכיל את כלביו המטופחים
מצלחות של כסף .לצד התמונות של ילדים
הגוועים ברעב ,הגדיש תצלום זה את
הסאה .הצבא ביצע הפיכה .הקיסר נעצר.
כאשר הוצאו להורג רבים מאצילי ה
ממלכה ,חרד העולם לישלומו של היילה
סלאסי .אך הוא הושאר בחיים — אם
ביגלל חששם של הקצינים מפני דעת־
הקהל הבינלאומית ,אם בדי לסחוט ממנו
מידע על מיליארדי הדולרים ,אשר ל 
טענת מדיחיו הוברחו על־ידו לשווייץ.
אולם היילה סלאסי לקח סוד זה עימו.
אחדי כימעט שנה במעצר־בית ,הוא מת
השבוע .לפי ההודעה הרישמית׳ נפטר ה
קיסר בן ה־ 83בשנתו ,מסיבוך בבלוטת
הערמונית ,שהוא טיבעי בגיל זה .אך בנו
טען כי נרצח בידי המישטר החדש ,ותבע
את נתיחת הגופה .היה זה אותו בן שניסה
לחולל את ההפיכה נגדו ב־.1960
אילו חי היילה סלאסי לפני  3000שנה,
בארץ־ישראל ,בוודאי היה ״האריה הכובש
משבט יהודה״ זוכה בפרק משלו בתנ״ך.

חיילה פלאסי עם אריה־ישמירה ושליש
אריה כובש משבט יהודה
וירידות ,הנחית עליו מהלומה קשה .גם
בימי נעוריו לא הצטיין בגילוי רגשות ל 
זולת .פניו היו קפואות בהבעה מלכותית,
ורק לעיתים הופיע על שפתיו חיוך עצוב,
שקשה היה להבין את פישרו.
כמו דויד המלך ,סבל בזיקנתו מתככי
בניו .יורש־העצר שלו ביצע הפיכה נגדו
בשעה שערך את אחד מביקוריו התכופים
בחו״ל .רק עירנותם של יועציו הישרא
ליים ,ועזרתו של חובב־רדיו בישראל ש
קלט את הידיעה על ההפיכה ודאג להע־
ברתה לפמליית הקיסר בבראזיל ,איפשרו
לאריה הקשיש לגבור על בנו.
תענוגו העיקרי היה לערוך ביקורים
ממלכתיים ברחבי העולם.
ביוני  1969ביקר בקאהיר .בסיפרו ה
אחרון מגלה חסניו הייכל ,איש־אמונו של
גמאל עבד־אל־נאצר ,כי הקיסר החבשי
ניסה אז לתווך בין מצריים וישראל .עבד-

הם נתנו קי מענק
 1,000קירותועוד אמרו תודה

אל־נאצר אמר לו  :״אתה הולך לראות את
אבא אבן בעוד כמה ימים .השג לי מפה
שתראה מה הם הגבולות הסופיים שישראל
רוצה בהם.״ זה היה סוף התיווך.
באותה הזדמנות גילה הקיסר לנשיא
מצריים שני פרטים מעניינים .אחרי הכי
בוש האיטלקי ,הציע לו מוסוליני שלושה
מיליון דולר וארבעה ארמונות ,אם יס
כים לוותר ,רישמית ,על כם־המלכות .אף
שחי אז במצוקה נוראה ,הוא סירב .הוא
גם סיפר שיש ברשותו מיסמכים המראים
כי הנשיא טרומן הציע לישראלים מולדת
אלטרנטיבית ,בחלקים מאתיופיה.
הדבר לא הפריע לו לקיים יחסים הדו
קים מאד בארצו ,שהפכה בסים לפעילות
הישראלית באפריקה .לבסוף נאלץ לנתק
את היחסים עם ישראל ,באי־רצון רב ,ב־
עיקבות לחץ מדינות־ערב.
המרירות בארצו נגד שילטודהיחיד

למשתתפי ה״טוטו
השבת ,ראש־חשנח תשל״ו6.9.1975 ,
ל א יערך מחזור טוטו

עונת  75/76חפחח  3־ 43.9.75
על משחקי גביע ליגה א׳ הישראלית
והליגה האנגלית הראשונה
דמי חח שתתנות יחיו  1ל״י הטור
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