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נר לנשמת אבי .
ז -ל .

הרב שניאור ולמן בן ר ' שלמה
שנפטר בראש  -חודש ניסן תש " ג .

תאמרת עמנואל  ,אשר נפטר בט " ו בטבת תשכ " ד

( 31

בדצמבר

) 1963

בירושלים ובה

הובא למנוחות עולמים  ,היה בן שבט הפאלאשים  ,שעלה לגדולות בארצו חבש  ,ועם

זאת רצה כל חייו להקדיש עצמו להצלת בני שבטו .
1

ן

הוא נולד בחבש כאשר החלה

תאמרת עמנואל  ,אף שחי באחרית ימיו בירושלים  ,לא השאיר לנו אחריו את ארכיונו

הפרטי .

במקרים אחדים הוא השמיד במו ידיו את ארכיונו  ,מסיבות אלו או אחרות ( כך אנו למדים ,
למשל  ,ממכתבו

מ 28 -

ביאנואר

, 1940

שנכתב בפורט סעיד  ,אל ד " ר יעקב פיטלוביץ

מצטער על שלפני נסיעתי שרפתי את כל התכתבותך עמי
בדרכים  ' . . .המכתב במקורו

 -באיטלקית ) .

!

:

'  . . .אני

הצנזורה עכשיו מציקה מאוד

לשם איסוף חומר למאמרי זה היה עליי לחטט

ולחפש במקורות שונים  ,במיוחד בעיתונות של כמה ארצות בשפות שונות  .כן עברתי על כתביו
של תאמרת שבדפוס ושבכתב  -יד ( ראה להלן )  ,אך מדבריו ניתן להבין  ,שמצויים כתבים נוספים
שלו שנדפסו  ,אלא שאין אנו יודעים היכן פורסמו ומתי  .עמדה לי הזכות לעיין בארכיון של ד " ר

פיטלוב " ן  ,אשר ריכז כמעט כל מה שנתפרסם בדפוס ושמצוי בכתב  -יד על חבש ועל הפאלאשים ,
לרבות מה שקשור בתאמרת עמנואל  -בדפוס  ,בכתב  -יד ובתמונות  .אוסף זה ( הידוע כאוסף

ד " ר ז ' אק  -יעקב פיטלוביץ ) ממוקם עתה בספרייה ע " ש סוראסקי באוניברסיטת תל  -אביב  .בכל
זאת ישנן יצירות ותעודות על הפאלאשים החסרות באוסף  .כמו  -כן היה צריך להשלים את האוסף
במה שיצא לאור לאחר פטירת פיטלוביץ  ' ,אבי הפאלאשים '  .ככל שיכולתי השלמתי בשנים
שעברו את החסר  ,אבל לצערי לא הכל היה ביכולתי להשיג  ,ועדיין נשאר לעשות בעניין זה  .אשר
לנתונים הקשורים עם תאמרת עמנואל  ,נוסף לחומר הרב שעמד לרשותי בארכיון זה  ,עברתי על
ביבליוגראפיות שונות ועל עיתונות של כמה ארצות  ,גם אספתי עדויות בעל  -פה מאישים
59
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יהדות אירופה להתעורר להצלת הפאלאשים ולהחזרתם אל חיק עמם  .פרופ ' יוסף

הלוי ניסה להביא צעירים פאלאשים למערב  -אירופה ולחנכם ברוח היהדות
המסורתית  ,על  -מנת שישובו בתום לימודיהם אל אחיהם וידריכו אותם

ביהדות .

ניסיון ראשון זה נכשל  .אחריו פעל בקרב הפאלאשים תלמידו  ,ד " ר יעקב פיטלוביץ ,
והוא הביא עימו לפארים  ,ממסעו הראשון לחבש בשנות  , 1905 - 1904שני צעירים
פאלאשים

:

גסיה ירמיה ותאמרת עמנואל  .השניים נקלטו במוסדות חינוך יהודיים

בפארים ומאוחר יותר במקומות אחרים באירופה  ,ואחריהם באו צעירים

נוספים .

מידת ההצלחה של תוכנית זו אינה עניין למאמר זה  ,מכל מקום יהודי אירופה החלו
להכיר מקרוב את אחיהם מחבש הרחוקה  ,ואילו יהודי חבש נוכחו לדעת שאין הם
היהודים היחידים

בעולם .

בעוד שחשיבותו של ד " ר פיטלוביץ היא  ,בין השאר  ,בכך שבמסעותיו ובפעילותו
פתח לפני יהדות העולם את השער אל השבט היהודי הנידח בחבש  ,הרי חשיבותו של
תאמרת עמנואל היא בראש ובראשונה בכך  ,שקשר לראשונה את הקשר החי בין בני
שבטו ליהדות העולם והמחיש את היכולת הגנוזה בפאלאשים לתחייה רוחנית ,

למרות העוני והבורות שהיו שרויים בהם  .הוא קיים קשר זה בחייו ובמעשיו  ,אף

ששהה בקרבת הקיסר האתיופי ומילא תפקידים ממלכתיים שהטיל עליו שליט ארצו .
לא תמיד הוא הובן כראוי על  -ידי אחיו הפאלאשים  ,במיוחד לאחר שעלה לגדולה .
הם ידעו מנסיונם המר  ,כי הפאלאשים שיצאו מתחום מושבם התרחקו משבטם ולא

שבו אליו  .אולם אורח  -חייו של תאמרת עמנואל  ,יחסו לבני עמו ומסירותו לאחיו
הוכיחו לדור הצעיר של הפאלאשים  ,כי אפשר להישאר יהודים נאמנים לעמם ולדתם
בכל

הנסיבות .

תולדות חויו
תאמרת עמנואל נולד בשנת

1888

בסביבות גונדר  ,בירתה לשעבר של חבש  .הוריו

הפאלאשים  ,דוד וטרונש  ,נטשו את יהדותם בהשפעת מיסיונרים  ,שהירבו אז לפעול
בקרב שבט זה  .מספרים  ,כי שמו  ,תאמרת ( בשפה האמהרית פירושו ' נסים ' )  ,מקורו

בכך  ,שלאמו היו רק בנות והיא כבר התייאשה מללדת בן  ,ועל  -כן ראתה בהיוולדו נס .
תאמרת למד במיסיון השבדי באריתריאה  ,וכאשר ביקר ד " ר פיטלוביץ לראשונה
בחבש בשנת  , 1904הצטרף אליו הנער הפאלאשי  ,ניתק את קשריו עם המיסיונרים

ויצא עימו לפאריס  .שלוש שנים למד בבית  -ספר למורים של ' כל ישראל חברים '
ב 1908 -

העבירו ד " ר פיטלוביץ אל בית  -המדרש לרבנים

( 0פב( Collegjo Rabbinico 11812

בפירנצה  ,תחת הנהגתו של הרב ד " ר מרגליות .

באוטיי שבמערב

פארים .

שהכירוהו בחייו  ,הן ילידי חבש והן תושבי ירושלים  .אני מקווה שהחומר הקשור בדמותו
ובפועלו יושלם ביום מן הימים  ,ואז תתקבל תמונה יותר מלאה של יהודי אמיץ ובן  -תורה

זה .

על תאמרת עמנואל
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תאמרת עשה באיטליה עד התחלת שנת  , 1920ואז לקח אותו ד " ר פיטלוביץ עימו
בנוסעו

לחבש .

באוגוסט

1921

בא תאמרת מחבש לארץ  -ישראל ושהה בה עד אפריל  , 1923כאשר

ד " ר פיטלוביין הביאו אל אדיס אבבה  ,שבה הקים באותו זמן בית  -ספר עם פנימייה
לילדי הפאלאשים  .תאמרת עמנואל היה מנהל בית  -הספר מיום היווסדו עד סגירתו
לאחר שהאיטלקים כבשו בשנת

1936

את בירת אתיופיה  .תאמרת ראה בשנות פועלו

בבית  -הספר את אחד הפרקים המאושרים בחייו  .רק פעם אחת הוא עזב את בית -
הספר  ,כאשר יצא בהתחלת שנת

1931

עם ד " ר פיטלוב "ן

לארה " ב וחזר ממנה במארס

 . 1932בשנים אלו הוא גם היה מעורב בחייה הציבוריים של הבירה צעירת  -הימים ,
עסק בפעילות במגזר החברתי  -היהודי  ,בכתיבה

ועוד .

בשנת

1924

הציעה לו

הקונסוליה האוסטרית בחבש עבודה  ,ולפני כן הציעה לו  -גם שגרירות צרפת ,
ולשתיהן הוא סירב  .בתקופה זו הוא פעל רבות למען אחיו ויותר משפעל חלם ותיכנן
לקראת

העתיד .

2

לאחר כיבוש חבש בידי האיטלקים  ,שלח איחוד הקהילות היהודיות באיטליה את
עו " ד ק " א ויסרבו לשליחות של ארגון קהילות יהודיות  .תאמרת עמנואל הצטרף אל
ויטרבו במסעו אל ישובי הפאלאשים  ,שהחל

ב 20 -

בנובמבר

. 1936

במסע זה בפנים

חבש ראה תאמרת נס מן השמים  ,וכל חייו שמר תודה בלבו על כך לעו " ד ויטרבו ,
שכן בפברואר

1937

אירע נסיון נפל להתנקש בחיי המארשאל האיטלקי גראציאני ,

ובתגובה על  -כך הוציאו שלטונות הכיבוש להורג רבים מן התושבים בבירה  .בסיום
המסע  ,בשנת  , % 937עזב תאמרת את חבש ויצא כפליט אל מצרים  .ושם  ,באלכסנדריה

ובקאהיר  ,עברו עליו שנים של עוני ומחסור  .בהתחלה חי בפחד שמא יגורש  ,ורק
ביאנואר
בשנת

1938

קיבל את הרשיון המיוחל להתגורר במצרים .

1941

חזר תאמרת לחבש  ,כאיש פמליית הקיסר חיילה סלאסי  ,שאליו

הצטרף בסודאן  .במשך רוב שנות הארבעים והמחצית הראשונה של שנות החמישים
פעל תאמרת בחבש לצידם של הקיסר ובנו יורש  -העצר  ,ואף קשר יחסי ידידות עם

שאר גדולי המלכות בחבש  .הוא עשה בשליחויות רבות מטעמם  ,במיוחד בצפון
הארץ  ,שעדיין לא שקטה  ,מילא תפקידים חשובים בתחום החינוך  ,בשירות החוץ
( בפארים )

ועוד .

תאמרת עמנואל ביקר בישראל מפעם לפעם עד שנת  , 1957כאשר השתקע

בירושלים ונשאר בה עד מותו .

סיבת בואו לבירת ישראל  ,בהיותו בעל נתינות

אתיופית  ,אינה ידועה  .היו שמועות שריב פרץ בינו ובין הקיסר חיילה סלאסי  ,שדרש
ממנו לחבר ספר על תולדות חייו  .תאמרת סירב  ,בטענה שאין לחבר ספרים על אישים

שעודם בחיים  .הקיסר נפגע מ ' חוצפתו ' וניתק את קשריו איתו  .בירושלים התגורר

2

ראה בין השאר  :מכתב חוזר מס '

, 2041

ד ' בתשרי תרצ " ד

( 21

בספטמבר

קהילות ישראל באיטליה שברומא  ,החתום בידי עו " ד Ravenna

, ) 1936

Felice 41 ] .

מטעם איחוד

על תאמרת עמנואל
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בעמיר מימין  :למעלה  -כרוז של ההנד האמריקאי למען הפאלאשים  ,הקורא למגבית לאומית לגיוס
35

אלף דולאר למען בית  -הספר באדיס אבבה ; למטה  -תלמידי בית  -הספר באדיס אבבה  ,להכשרת

מורים לילדי הפאלאשים  ,בחברת ד  -ר יעקב פיטלוביץ  ,אחותו הרבנית ברמן ותאמרת עמנואל ( בשורה
העליונה

בתצלום )

בעמרד זה  -תמונות מבית  -הספר מאדיס אבבה

64
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תאמרת זמן  -מה בבניין הקונסוליה האתיופית  ,על  -כל הסיקו רבים שהוא קונסול חבש
בישראל  ,והתקיים ממענקים שהעניקו לו ביד רחבה בני משפחת המלך  .על קורות
חייו ופועלו בירושלים בשנות חייו האחרונות איל בידינו ידיעות מוסמכות  ,ואף לא

על נסיבות פטירתו  .לאחר מותו כאילו שקע בתהום הנשייה ושמו נשתכח  ,עד כדי כך
שאפילו בקביעת התאריך המדויק של פטירתו התקשו

חוקרים .

פועלו למעד אחיו
כל חייו פעל תאמרת עמנואל  ,לצד מורו ומדריכו ד " ר יעקב פיטלוביץ  ,למען עניינם
של

הפאלאשים .

עוד ערב מלחמת  -העולם הראשונה  ,הוא יצא אל הציבור הרחב

בהרצאות על נושא

זה .

3

הפרק המרכזי בפועלו למען אחיו הוא עמידתו בראש בית  -הספר באדיס אבבה
להכשרת מורים לילדי הפאלאשים  ,בשנות

. 1937 - 1923

בית  -ספר זה  ,שהיה הראשון

מסוגו בחבש  ,מטרתו היתה לא רק ללמד אלא גם להכשיר מנהיגים לפאלאשים

בעתיד .

תאמרת עמד בראש בית  -הספר מייסודו ועד סגירתו  ,והשקיע בו עבודה

מסורה ורבה  .הוא שימש בתור מנהל  ,מורה  ,מחנך ובגלל המחסור באמצעים  ,מילא
כמעט את כל התפקידים שצריך היה למלאם במוסד ובפנימייה שהיתה חלק

ממנו .

בתוך המוסד הוקם בית  -כנסת לתלמידים  ,שהיה השני מסוגו באדיס אבבה  4 ,ובימי
החגים היו מתכנסים בו גם יהודים יוצאי אירופה  .תאמרת שימש בו כבעל  -תפילה

וכבעל  -קורא .
בעיתונות היהודית בגולה נתפרסמו בשנות העשרים והשלושים מאמרי שבח והלל

על עבודתו המבורכת של תאמרת במוסד יוצא  -דופן זה  .בחוזר מטעם איחוד קהילות
ישראל באיטליה  ,שפורסם בהתחלת הכיבוש האיטלקי  ,נאמר בין השאר  ,כי תאמרת
עמנואל משמש לכל המצויים בבית  -הספר  -כאב וכאם  ,כמורה וכמדריך וכן כיועץ ,

בצורה המעוררת התפעלות מצד המבקר במוסד  .אך נמצאו גם חוקרים שהמעיטו
בחשיבות בית  -הספר להשגת המטרה שלמענה הוא

הוקם .

5

המבקרים התעלמו

מחלקו העצת של מוסד זה  ,שבמסגרתו עשו הצעירים הפאלאשים את צעדיהם
הראשונים לקראת עתיד יותר טוב  ,בתהליך ההתעוררות של שבטם לקראת

הבאות .

בשנות ניהולו את בית  -הספר  ,התפנה לכתיבת מאמרים על נושאים שונים ולעיסוק

בתרגומים מספרי התנ " ך לאמהארית  .שכן  ,הוא רצה שספרי התנ " ך יהיו יותר מובנים ,

נ

כך ,

למשל  ,פורסם בעיתונים מקומיים באיטליה

ב  19 -רב  20 -במארס  1914על

תאמרת עמנואל באוניברסיטה העממית במודנה על
4
5

הרצאתו של

הפאלאשים .

בית  -הכנסת הראשון באדיס אבבה נוסד על  -ידי יהודי אמיד  ,יוצא עדן .

'

ם  Abyssina together wirhמ4 . Stern , g anderings among the Falashas 1נ Henry

2 , Preface bv Robert ] . Hess ,ג11"" 1פ"ג"
xxx-xxxi

 .קק London 1968 ,

arious 7

~
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בעיקר לבני שבטו  ,ששפת  -הקודש שלהם  -געז  -לא היתה מובנת להם אלא

האמהארית  ,שפתה הרשמית של הממלכה  .באותן שנים תאמרת גם עסק בעבודה
ציבורית  ,בראש ובראשונה בקרב הציבור הפאלאשי  -היהודי  .נוסף להיותו מנהיגם
הרוחני של הפאלאשים באדיס אבבה  ,הוא היה בקשר עם יהודי הבירה  ,שמספרם
הלך וגדל במיוחד בשנים שבהן החלו עננים להצטבר מעל ראשי היהודים
לא פעם

ביום

הוא השתדל למענם לפני הקיסר .
ב ' בשבט תרפ " ד (  ) 8 . 1 . 1924התכנסו

באירופה .

במעונו של ד " ר פיטלוביץ בבירת

אתיופיה שבעה איש  ,פאלאשים ויהודים מארצות אחרות  ,לרבות תאמרת עמנואל ,
והחליטו להקים ועד זמני של יהודי

הבירה .

6

ב 15 -

ביאנואר הם חתמו על כך במסמך ,

ואפשר לראות בתאריך זה את יום הולדתה של הקהילה היהודית המקומית  .כעבור

עשר שנים  ,בכ " ד באב תרצ " ד (  , ) 5 . 8 . 1934שוב התכנסו נציגי העדות היהודיות
השונות שבבירה  ,הפעם באחד הצריפים של בית  -הספר המקומי לילדי הפאלאשים ,
והחליטו להצטרף אל הועד שהוקם לפני עשור שנים  .עם החותמים על הצהרה זו
נמנו גם אחדים מהחותמים על מסמך יסוד הקהילה עשר שנים קודם לכן  ,לרבות ד " ר
פיטלוביץ ותאמרת עמנואל  ,שהיה פעיל מאוד בקרב יהודי אדיס

אבבה .

גם בשנות גלותו במצרים  ,על אף מצבו שהיה קשה למדי  ,פעל תאמרת בקרב גולי

ארצו .

וכאשר הוקם ארגון של פליטי אתיופיה Association des IlefugiisJ

 ( Ethiopiensהוא נבחר לסגן היושב  -ראש שלו .
יהודים מגרמניה לקאהיר  ,הוא לימדם יהדות .

7

באותו זמן  ,כאשר הגיעו פליטים

עם שובו מן הגלות לחבש  ,לאחר גירוש האיטלקים ממנה  ,לא ניתן לו להקים

מחדש את בית  -הספר לילדי הפאלאשים באדיס אבבה  .רק מאוחר יותר הוקמו בתי -
ספר אחרים בכפרי הפאלאשים  ,המרוחקים מהבירה מהלך

400

ק " מ לפחות  .ניתוקו

מפעילות חינוכית בקרב הפאלאשים גרם לו עוגמת  -נפש מרובה  ,אולם לא היתה לו

ברירה  ,כי לאחר השחרור הוא היה נתון כל  -כולו לשירות הקיסר  .אכזבה נוספת גרמה
לו העובדה  ,שצעירים פאלאשים שנשלחו לארצות שונות כדי ללמוד מקצועות
דרושים לבני  -עמם  ,לא חזרו אל כפריהם המרוחקים בשובם

מלימודיהם .

חרף

אכזבות אלה הוא רצה להוסיף ולפעול בתחום זה ותיכנן הוצאה לאור של ספרים
למען ילדי

הפאלאשים .

כאשר שימש נספח לענייני תרבות של שגרירות ארצו בפאריס  ,הוא פעל למען
אחיו הנידחים  ,ובין השאר קיים קשר עם ד " ר יצחק שווארצבארט מן הקונגרס היהודי

העולמי .
6

על

כך  ,ובהמשך  -ראה מאמרי

of the Sixth

Proceedings

14 - 17 April 1980
7

מכתבו

,

( בדפוס )  Addis Abeba; Beginnings of the :ת ] 'Jews

מOccupation ' , 1

International Oonference of

Studies, Tel-Aviv

של תאמרת עמנואל  ,קאהיר ,

14

111 the 1181188ממ Jewish Community

באפריל

, 1938

אל ד " ר פיטלוב " ן  .מכתב זה וכן כל

המכתבים המוזכרים במאמר זה מצויים באוסף ד " ר פיטלוביץ  ,אוניברסיטת

תל  -אביב .
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.

"י

לי
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תאמרת עמנואל בתואר

' משכיל ' בשנת . 1915

ניתנו מטעם בית  -המדרש לרבנים בפירנצה  ,בחתימת הרב

בשנת

1950

ש" צ

"

תעודה זו והתעודה שבעמוד הבא

מרגליות

העלילו על הפאלאשים כי הם לוקים ב ' מחלה תורשתית מדבקת '  .על

עלילת שוא זו הגיבו הן ד " ר פיטלוביץ

והן תאמרת עמנואל בחריפות רבה .

היו תוצאות חיוביות  ,ואחרי כן לא חזרו עוד על עלילה

8

למחאתם

זו .

תאמרת עמנואל והאיטלקים
תאמרת עמנואל עשה באיטליה בשנות  , 1920 - 1908והוא בראשית דרכו  .הוא למד

בפירנצה אצל הרב ד " ר מרגליות ואצל הרב פרופסור חיות  .בינתיים פרצה מלחמת -
העולם הראשונה  ,ותאמרת לא היה יכול לחזור אל ארצו  ,במיוחד שהיה אמור לחזור
יחד עם ד " ר פיטלוביץ  ,שגם ממנו נבצר בתנאים אלה להמשיך בפעילותו למען

הפאלאשים ( הוא ישב אז בג ' נבה והירצה באוניברסיטה

המקומית) .

באותן שנים

המשיך תאמרת לספוג את התרבות האיטלקית  ,אשר הקשר שלו אליה החל עוד
בהיותו תלמיד המיסיון השבדי באריתריאה  ,שהיתה אז מושבה
8

איטלקית .

בתגובה על האשמות על המחלות שבקרב יהודי אתיופיה  ,טען תאמרת עמנואל  :הפאלאשים
חיים תוך הקפדה מלאה על מצוות תורת משה  ,ומשוחררים לחלוטין ממחלות מידבקות הנפוצות
בשאר חלקי האוכלוסיה האתיופית  strict accord with the precepts ) ..ת ] The Falashas ' live
of the Mosaic law , and are absolutely free of contagious diseases , which are

) " 8 other sections of the Ethiopian population ' .
66

0תwidespread 81
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תשירו המסמיכה את תאמרת עמנואל לשמש כשוחט ובודק
תצלום זה וכן התצלומים בעמודים  63 , 62 , 59ו 66 -

הם מאוסף ד " ר פיטלוביץ  ,בספרייה המרכזית ע " ש

סיראסקי  ,אוניברסיטת תל  -אביב

בשנת

1927

בהיותו בחבש  ,עורר תאמרת עמנואל תשומת  -לב בארצו ומחוץ לה ,

כאשר פירסם בעילום שם תרגום אמהארי מלווה דברי  -מבוא קצרים  ,של מאמר אנטי -
פאשיסטי  ,בשם ' פאשיסטים

ואתיופיה ' .

9

הפירסום גרם לסיכסוך דיפלומאטי ' זעיר '

בין איטליה לחבש  .האיטלקים ניצלו את העובדה ששם המחבר  -המתרגם לא פורסם ,
כדי להתנקם באישים אחדים בבירה האתיופית שלא היו

לרוחם .

0ן

יורש  -העצר ראם

תפרי  ,הוא הקיסר חיילה סלאסי בעתיד  ,שהיה גם בעל השבועון שבו פורסם המאמר ,
פיטר באורח רשמי את המנהל האחראי על כתב  -העת ממישרתו ודן אותו לקנס של

מאה טאלרים ולחודש מאסר ( דרך אגב  ,המנהל המשיך בעבודתו אלא ששמו לא
הוסיף להופיע בדפי

השבועון ) .

בינתיים גילה תאמרת עמנואל ליורש  -העצר את

האמת  ,וכדי להראות לאיטלקים כי ה ' עבריין ' נענש  ,הוא הושם בכלא ליומיים ובית -

הספר הפאלאשי שבניהולו נסגר ליממה  .הודות להתערבותו האישית של ראס תפרי ,
לא ננקטו נגד תאמרת אמצעים נוספים  .תאמרת כתב על הפרשה לד " ר פיטלוביץ ,
ששהה אז מעבר לים  ,והלה גינהו על המעשה  ,בהדגישו כי אין לעסוק ב ' דברי הבל ' ,
שכן המטרה היא למצוא פתרון לבעיית
9

המאמר המתורגם פורסם
( 1927

10

בשבועון האמהארי

הפאלאשים .
ת1ב

,

המאמר במקורו פורסם בכתב  -עת צרפתי ".

במכתב נוסף של תאמרת ,

 ( Berhanenna 5אור ושלום ) ב 17 -

במארס

)

איטליה החלה במדיניות ההתפשטות שלה בחלק זה של אפריקה עוד במחצית השנייה של המאה
ה , 19 -

ובתקופה הנדונה ראתה עצמה כבעלת אינטרסים

בחבש .

ן

68

יצחק גרינפלד

למערכת Correspondance d 'Ethiopie

(31

האוגוסט

, ) 1927

הוא הודיע כי במאמר

זה הביע את דעתו האישית על הפאשיזם והזכיר את מעצרו  ,שבא כתוצאה ממחאות
האיטלקים  .עובדה אחרת שהוא לא סיפר לקוראים היא  ,שהאיטלקים חשדו כי כותב
המאמר היה ויינצינגר  ,הקונסול האוסטרי לשעבר  ,והם חיפשו הזדמנות להיפרע

ממנו .

ון

מכל מקום  ,הנציגות האיטלקית באדיס אבבה פנתה לרומא וביקשה הוראות

באלו צעדים לנקוט  .איננו יודעים על המשך טיפולם של האיטלקים בפרשה זו  ,אפשר
שהם משכו ידיהם ממנה  ,אם בשל התערבות יורש  -העצר ואם מסיבה אחרת  .הם גם
לא חידשו את טיפולם בפרשה לאחר שכבשו את

חבש .

סביר להניח  ,כי תאמרת עמנואל היה בעל אזרחות איטלקית  ,ואפשר שעובדה זו
והרקע האיטלקי בביוגראפיה שלו הם הסיבה ליחס המיוחד של האיטלקים כלפיו ,
שבא לידי ביטוי הן בפרשת פרסום המאמר הנזכר והן במקרים אחרים  .בתקופת
הכיבוש האיטלקי הוא פירסם רשימה מתולדות הפאלאשים בכתב  -עת איטלקי מטעם

איחוד קהילות ישראל באיטליה ( ראה

להלן ) .

גם מסעו כמלווהו של ויסרבו בפנים חבש

הכבושה יש לו משמעות מבחינת יחסיו עם האיטלקים  .מאוחר יותר  ,בעת שהותו
בגלות בקאהיר  ,ניסתה השגרירות האיטלקית במצרים לנצל את כישוריו לטובתה
ולהעסיקו בתור מתורגמן  .לאחר שפאטריארך הכנסייה הקופסית  ,אשר הכנסייה

האתיופית היתה בתחום אחריותו  ,הכריז חרם על האבונה האתיופי  ,שמונה על  -ידי
השלטונות האיטלקיים על דעת עצמם  ,פנתה הנציגות האיטלקית בקאהיר אל

תאמרת  ,שיתרגם למענם את החרם הנ " ל לאיטלקית .

2ן

בעת שהותו במצרים הוא חש

אי  -נוחות בשל אזרחותו הזרה וחשש שזו תכביד עליו בעתיד לשוב לחבש  .ואכן
בהיותו בגלות הוא הצליח במאמציו לקבל אזרחות
עם שובו לחבש בשנת

מצד

ביקורת

שבמטרופולין .

1941

אתיופית .

ופעילותו הנמרצת בשרות שליטה  ,נמתחה עליו

איטלקים  ,הן אלה שנשארו תחת השלטון האתיופי והן אלה

עיתונים ושידורי ראדיו באסמארה בירת אריתריאה וברומא טענו

כלפיו  ,כי בתור איש שנתחנך וקיבל השכלתו באיטליה מן הראוי שיהיה פחות חד -
צדדי בעמדותיו ויבדיל בין הפאשיסטים של מוסוליני ובין שאר האיטלקים 3 .י תאמרת
ניהל ויכוח  ,בעיקר מעל דפי העיתונות  ,עם ראשי התנועה האיטלקית המקומית  ,אולם
העיתונות המקומית גילתה אדישות

בשירוול

כלפיו .

מלר  -המלכום

על היכרותו של תאמרת עמנואל עם יורש  -העצר  ,הראם תפרי  ,אנו שומעים לראשונה
בשנת
11
12

, 1927

בהקשר של פירסום המאמר על הפאשיזם  ,שהוזכר לעיל  .יחסי ההיכרות

ראה  :מכתבי תאמרת עמנואל  ,אדיס אבבה ,
ראה

:

קראר אל מג ' מע אל מקדם לאלכניסה אל קובטיה אל אורתודוכסיה בחרם אל  -אנבא

אבראם אסקף קוג ' אם באלחבשה ,
13

מ  20 -במארס ומ  9 -באפריל  , 1927אל ד " ר פיטלוביץ .

1938

( אמהארית

וערבית ) .

אחד המאמרים האלה שעוררו את תגובתו היה חתום בידי  , Argusולדעת תאמרת היה זה שמ -
עט של Martino Mario Moreno

ן

עד תאמרת עמנואן

69

ואף הידידות בין הקיסר האתיופי בעתיד ובין צאצא שבט הפאלאשים  ,המושפל
והנדכא שבין שבטי חבש  ,נמשכו כשלושים שנה  ,עד שנותקו עם יציאת תאמרת
בשנת

1957

מחבש

לירושלים .

הלא  -ידוע והנסתר בקשרים אלה מרובה מן הידוע  ,הן בשלב הראשון שעד פלישת
האיטלקים לחבש והן בשלב השני שלאחר שובם מן הגלות  .בשנים שקדמו למלחמה ,
גילה הקיסר האתיופי לפרקים התעניינות בתרגומיו של תאמרת מן התנ " ך ובבית -
הספר הפאלאשי שבניהול נתינו  .הקיסר גם ביקר בבית  -הספר ותרם לו  ,באמצעות ד " ר
פיטלוביץ ,

5000

טאלרים של מאריה תרזה  ,לרכישת חלקת אדמה לצרכי

המוסד .

כמו  -כן מספרות שמועות על התערבות תאמרת אצל הקיסר לטובת יהודים פליטי
גרמניה הנאצית שרצו להתיישב באדיס אבבה  .נוסף לכך  ,שימש תאמרת כאיש  -קשר

לא  -רשמי בין ד " ר פיטלוביץ לחיילה סלאסי  .בשובו לחבש עם פמליית הקיסר ,
חיכתה לו לתאמרת עמנואל עבודה רבה וקשה  ,אשר לא תמיד אנו יודעים את מהותה .
הוא פעל רבות לצדו של השליט  ,ובין היתר נע בין הישובים שבצפון המדינה  ,בליווי
עשרות חיילים מזוינים  ,ששמרו על בטחונו האישי .
הוא שימש כנשיא המועצה להשכלת העם

) d ' Istruzione Pubblica

, ( Consiglio

ותוך כדי כך עמד בראש הצוות שעסק בהכנת מילון אמהארי  .באותו זמן היתה כוונה
להעניק לו את התואר
תואר

זה .

 ( Liqזקן החכמים )  ,אולם הוא היסס אם לקבל

maemran

~

4ן

בסוף שנות הארבעים נשלח תאמרת לפאריס בתור נספח לענייני תרבות  ,במסגרת

שגרירות ארצו בצרפת  .גם בהיותו בצרפת המשיך לטפל בעניין הפאלאשים והיה
בקשרים עם גורמים שפעלו למענם  .אלה הם חלק מן התפקידים שמילא תאמרת
בשרות ארצו ושליטו  ,עד שבא הניתוק עם

הקיסר .

כתבים ותוכניות בתחום הסברות
הכתבים מאת תאמרת עמנואל שנתפרסמו בדפוס אינם מרובים  .נותרו גם מעט כתבי -

יך שלו  ,ויש יסוד להניח כי חלק  ,אולי חלק גדול  ,ממך שכתב אבד  .יש לנו ידיעות על
תוכניות ספרותיות מרובות שלו  ,אך איננו יודעים בודאות עד כמה מימש אותן .
בין תוכניות אלה תפס מקום מיוחד תרגום כתבי  -הקודש לאמהארית  ,ועזה היתה
שאיפתו לחיתם לבני עמו בתרגום חדש ומובן  .בשנות החמישים  ,במיוחד בשנים
שהתגורר בירושלים  ,נפוצו בישראל ידיעות  ,גם בעתונות  ,בדבר תרגום אמהארי חדש
משלו לאיוב  ,למשלי  ,או לספרים אחרים

14

15

מן התנ " ך .

5ן

עוד בשנת

1933

ראה מכתבו של תאמרת עמנואל  ,אדיס אבבה  6 ,במארס  , 1942אל ד " ר

ראה  ,לדוגמה  ,ב ' הארץ ' ,

24

במאי

 , 1957עמ ' , 7

וכן בעיתונים אחרים .

הוא כתב לד " ר

פיטלוביץ .
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פיטלוביץ ,

כי הוא שקוע כולו בעבודה על ספר תהלים .

6ן

ואכן באותה שנה הוא שב

לנושא זה וסיפר במכתבו אל ד " ר פיטלוב "ן  ,כי הקיסר ביקש לקבל ממנו העתק מן

כתב  -יד של התרגום לתהלים ( אני מניח  ,שהכוונה היא לתרגום פרי עטו של תאמרת
עמנואל ) ,

והוא הציע לקיסר לשלוח אליו אחד ממזכיריו שיעתיק זאת  .ואכן בא אליו

איש מן ה  ( gebbi -ארמון הקיסר ) לצורך

זה .

7ן

אולם חרף העדויות והשמועות הללו ,

אין בידינו כיום שום תרגום שלו  ,בדפוס או בכתב  -יד  ,לחלק כלשהו מן

התנ " ך .

חלק ניכר בתוכניותיו הספרותיות היה מכוון לתחום החינוך וההשכלה  ,ובעיקר
לספרות יהודית ולספרי  -לימוד שישמשו את ילדי הפאלאשים  ,כגון  :כתבי  -הקודש

בשפה מובנת  ,מילון עברי ואמהארי לתנ " ך  ,ספרים  -או לפחות ראשי  -פרקים -
על עברם המפואר של הפאלאשים  ,דברי ימי ישראל  ,תמצית הכללים של השולחן -

ערוך  ,ספר יסוד בדקדוק עברי באמהארית  ,ועוד  .בהיותו בגלות קאהיר הסתמנה

אפשרות שיבוא לשבת בארץ  -ישראל  ,וגם אז הוא העלה תוכנית לחיבור ספרי  -לימוד
בשפה האמהארית לילדי הפאלאשים  .הוא ידע את הקשיים שהיו כרוכים במימוש
תוכניותיו  ,אשר הוא לבדו לא יוכל להגשימן  ,ועם זאת הכיר

בחשיבותן .

תנו

לפאלאשים בית  -ספר וספרות  ,אמר  ,ובעיית התחדשותו של שבט זה תבוא על

פתרונה .

8ן

הכתבים של תאמרת עמנואל שהגיעו לידינו הם בעיקרם מאמרים על נושאים

פוליטיים  -חברתיים והיסטוריים  ,שנכתבו חלקם בחבש וחלקם מחלו לה  .שונים הם
הנושאים של מאמריו  :עיקרם על הפאלאשים אחיו ; אבל גם על נושאים אתיופיים

כלליים  ,לרבות ביקורת ספרים  ,בעיקר מן הספרות האמהארית המודרנית ; וכן על
נושאים שבמזדמן  ,כגון על הפאשיזם ועל גאנדי .
אביא להלן רשימה של מאמריו שהגיעו לידי  ,לפי הסדר הכרונולוגי של הוצאתם
לאור  ,וכאמור רשימה זו אינה
() 1

0 . 27 ,ת ) 1 ,נ

Anno

,.

שלמה .
debbono essere abbandonati ! ' ,,

קסם

 . 1 - 2 .עק ) 14 Nissan 5686 / 19 hdaao 1926 ( ,

1 Falasci
~

18 -Firenze

"

)

0א

' אסור לעזוב את הפלשים לנפשם '  -מכתב פנייה  ,שעיקרו עוסק בבית  -הספר
לילדי הפאלאשים באדיס אבבה ( ראה
() 2

Addis Abeba , 3 rne Annie ,

dlam

לעיל ) ובעיותיו .
שת יושש

' F iistonna Ityopya ' ,
~

""" "
~  . 85 - 87 .עק 1927 ( ,

מזב ז 0 . 11 ) 17ת

"

' פאשיסטים ואתיופיה '  -מאמר בשפה האמהארית  ,שעורר סכסוך דיפלומאטי

לעיל) .

עם איטליה ( ראה

16

מתוך מכתבו של תאמרת עמנואל  ,אדיס אבבה ,

מ 29 -

ביוני

( ?)

או מ  2 -ביולי

( ? ) , 1933

אל ד " ר

פיטלוב "ו .
17

18

מכתבו מאדיס אבבה ,
ראה

15

בספטמבר

, 1933

אל ד " ר

בין השאר  ,מכתבו של תאמרת עמנואל  ,עדן ,

הפאלאשים  ,ניו  -יורק

;

ומכתבו

מ 17 -

במאי

1940

פיטלוב "ן .

16

במאי

אל ד " ר

, 1940

אל הועד האמריקאי למען

פיטלוביץ .

ן

על תיזמרת עמנואל

( )3

gapan ' , ilerhanenna Sdlam , Aadis Abeba ,
319 - 320 .

 .קע

71
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)

~
0 . 40 ) 28 Septembreת gme Annie ,
1933 ( ,

' משכן האור ; ארץ יאפאן '  -מאמר על ספר העוסק ביאפאן  ,שהופיע באדיס
אבבה בשנת

( ב 1931 -

924ן

לפי הלוח

-

האתיופי ) ,

מאת ידידו  ,הדיפלומט

והסופר  ,חרוי ולד  -סלאסי  ,ששירת כשגריר ארצו ביאפאן ( שם המאמר הוא כשם

הספר) .
()4

1,

0 .ת ork , vol . ~ 2

New

roments Leafue Outlook ,

"

eople ' ,

kMy

~  . 9 .ק Holjday Number 5692 ( September 1931 ( ,
~

' עמי '  -מאמר על החובה לסייע לפאלאשים  ,אשר בראש וראשונה זקוקים הם
לבתי  -ספר
()5

לילדיהם .

; dalle cronache del Negusd- Neghdst
, La rassegna mensile
~

Episodi della storia dei Falasci

0 - 3 , Romaת

01 . % 1 ,ע ! Israel ,נ

 . 83 - 92 .עע
' אפיזודות

מתולדות

הפאלאשים ;

'

 מ118Seghid

"

5

י ( 0 1936ן6תז0עסא ( Chisliv 5697/

מספר דברי  -הימים

של מלך  -המלכים

סלטאן = סגד '  -מחקר שפורסם ברומא לאחר כיבוש חבש  ,ובו תעודות
מתורגמות מאתיופית לאיטלקית  ,ממלחמות הפאלאשים בסוף המאה

והתחלת המאה

ה 16 -

ה . 17 -

בימי גלותו בקאהיר הוזמן תאמרת עמנואל על  -ידי ז ' אן לינול

 Ligolת08נ)  ,עורך

בעיתונו מאמרים על
ההוצאה הקאהירית של  , ] 8 Eourse Eg]ptienneלפרסם ~

תולדות חבש או על ספרותה  .ממאמרים אלה אזכיר שניים
() 6

תון Hfework ,

histoire

)3 . 2 .

0 . 49 , Le Caire ) 18ת annee ,

livre de
XXXVI

תנז

:

kLes lettres ithiopiennes :

inventie ' , La 1) ourse Egyptienne ,

. 5.ע
' כתבים אתיופיים

:

Felrrier 1939 ( ,

ספר של אף  -וורק ג " א  ,סיפור דמיוני '  -המאמר דן בספרו

של סופר אתיופי ידוע  ,ספר המשמש כאבן  -פינה בתולדות הספרות האמהארית
המודרנית  .תאמרת עמנואל מתחיל את דיונו בספרות געו ועובר אל התחלות
הספרות
()7

allnee ,

האמהארית .
XXXVIme

 ]ourse' EgyptienneםJlllfS d' Eth opie ; les Falachas ' , 1
.
,
~
~
0 . 79 , Le Caireת
ע ) 20 hfars 1939 ( ,
. 5.

' יהודי חבש ; הפאלאשים '  -המאמר מסתיים בשאלה  ,שגם אנו שואלים אותה

:

מה היתה הדרך אשר בה הגיעה היהדות אל חבש  -שפלת הנילוס או באב  -אל -
מנדב
( )8

?

מהאטמה גאנדי

האתיופי ) .

( באמהארית ) ,

אדיס

אבבה ,

1941

( ב 1949 -

-

לפי הלוח

דמותו של מהאטמה גאנדי ופועלו עוררו את פרופסור תאמרת

עמנואל  ,כפי

שהוא חותם על חיבור זה  ,לכתוב עליו ספרון לא גדול  ,באמהארית .
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עד כאן כתביו שנדפסו  .בין כתבי  -היד שלו מצאתי פרקים ראשונים של ספר ' חיזוק
אמונה ' מאת יצחק הרופא בן אברהם הזקן הטרוקי ( חי במאה ה  , ) 16 -מתורגמים

לאמהארית .
היעדר ספרות על הפאלאשים ולצרכי הפאלאשים דיכא את רוחו ללא הרף  .גם
הרגיזה אותו העובדה  ,כי הוא לא מצא אף אחד בין הצעירים בני שבטו שסביבו

שהיתה לו זיקה לכתיבה באמהארית בשביל הפאלאשים  .באין ברירה  ,הוא ראה את
עצמו כמי שמשימה זו מוטלת עליו  ,לפחות בחלקה  ,וביקש להתמסר לעבודה זו עוד
בימי הכיבוש האיטלקי  ,בשבתו באדיס

אבבה .

במכתב מפארים  ,מסוף אוגוסט  , % 948סיפר תאמרת עמנואל לד " ר פיטלוביץ  ,כי

נשלח בתור נספח תרבות אל בירת צרפת  .הוא הוסיף  ,כי יש בדעתו לעסוק במחקר ,

במשך שנה או יותר  ,להשלמת ספר  -לימוד קטן על תולדות חבש  ,שהוא עסוק
בכתיבתו זה כמה שנים  .אציין עוד  ,כי גם סילביה פאנקהורסט מציינת בספרה על
תולדות תרבות חבש  ,כי תאמרת עמנואל חיבר ספר על תולדות חבש 9 .י אולם למרות
ידיעות אלו  ,העלו בדיקותי  ,כי ספר מעין זה לא יצא לאור .
על פועלו בשנותיו האחרונות בהיותו בירושלים  ,כאמור איננו יודעים

מאומה .

מכל מקום אפשר לציין כמה קשיים שעמדו על דרכו במימוש תוכניותיו הספרותיות

:

תנאי חייו ועבודתו ( מנהל בית  -ספרי מורה  ,גלות  ,עבודה בשירות הקיסר ) ודאי לא
הותירו לו הרבה זמן פנוי ושלוות  -נפש לעבודה ספרותית

בחבש ( לפחות עד למהפכה בשנת

) % 974

;

הוצאה לאור של ספר

היתה כרוכה בהוצאות מרובות  ,ואיש חסר

אמצעים לא היה יכול לעמוד בכך ; אולי לא רצה תאמרת לפנות אל הקיסר  ,או אל

חיבוריו .

אחיו היהודים בארצות אחרות  ,שיממנו את ההוצאה לאור של

דוגמה המאירה את גורל פועלו הספרותי של תאמרת היא חיבור שלו  ,שפורסם

באנגלית לאחר מותו  ,בידי פרופ ' וולף לסלאו  ,בצירוף הערות ופירושים  .המאמר
נקרא ' רשימות של תאמרת עמנואל על נזירים ומקומות קדושים של פאלאשים ' ,
ולדברי לסלאו הרשימות במקורן נכתבו באיטלקית ונמסרו לו לפני שנים רבות

לפרסום .

20

ראוי להוסיף לכך  ,כי מידיעותיו הרחבות של תאמרת ומשרותיו המדעיים

נהנו מלומדים וחוקרים רבים .

21

נוסף למאמרים שכתב  ,עסק תאמרת בעריכה  .ערב שיחרור חבש  ,המליץ עליו

הקיסר הגולה לשמש בתור העורך הראשי של ' באנדיראצ ' ן ' ( דגלנו )  ,אשר התחיל
לצאת לאור בחרטום בשפה האמהארית ,

 .ק 1959 ,

באמצע אוקטובר . 1940

 Cultural liistory , Essexם ; ankhurst , Ethiopia

תאמרת עמנואל לא

Sylvia

19

531

20

~
's Notes of Falasha Monks and Holy Places ' , Sa[o
 . Leslau , ~ Taamrat Emmanuelלי

.

 . 623 - 637קק Ifittmayer Baron Jubi[ee Vo[ume , 11 Jerusalem 1974 ,
21

ראה  ,למשל  ,במבוא של 5 magiq~ es ethiopiennes pour delier :ט ! 4

"

ק Stefan Strelcyn ,

 .קק les charmes (maftohe i~ ray) , Ilocznik Orientalistyczny , xv i (warszawa 1955 ( ,

]ן % , 1%ן

~

על באמרת עמנואל

ן
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קיבל את ההצעה  .הוא לא סיפר לנו הרבה על שלב זה  ,פרט לעובדה שהגיע לחרטום

באחד בספטמבר  ,על  -פי הזמנה מיוחדת  ,והתקבל למחרת היום על  -ידי הקיסר  ,אחר -
כך היה צמוד שם למוסד  ,שאת מהותו אין הוא מגלה  ,והוטל עליו לכתוב הרבה
באמהארית  .מסוף שנת
אריתריאה )

1945

ערך תאמרת את השבועון

Voice ofEritrea

 ( Theקול

שהופיע באמהארית ותיגריניה  ,נוסף לגירסה האנגלית .

אחרות דבר
תאמרת עמנואל הינו דמות מיוחדת בסוגה  ,במיוחד על רקע שבטו הנידח וארצו רבת
השבטים והלשונות  .מילדותו נותק משבטו עתיק היומין  ,בנערותו היה לו האומץ

לעזוב את המיסיונרים עם דתם החדשה בשבילו ולחזור אל דת אבותיו  .הוא לא ניתק

את קשריו עם אחיו  -לדת גם כאשר עלה

לגדולה .

סביר להניח  ,כי בשל קירבתו

למלכות ולאישים שלא מבני  -דתו היה ' חשוד ' בעיני אחיו  ,אבל כל חייו נשאר נאמן
לשבטו ולעניין

הפאלאשי .

יש לראות בו את המבשר של תחיית יהודי אתיופיה  ,לאחר לילה ארוך של השפלה
וסבל  .אמנם הוא לא הצליח להגשים את תוכניותיו ושאיפותיו  ,כי לא ניתן לו לבצע
את המלאכה האצילה הזאת  .מלך  -המלכים של חבש העמיס עליו עבודות אחרות
למען חבש כולה  ,ואפשר שתאמרת חשש להמרות את פי מלכו גם מחשש לגורל אחיו

הפאלאשים  .עם זאת  ,התפקידים הרמים שמילא הראו  ,כי גם בני שבטו ( בפיהם
' בית  -ישראל ' )

מסוגלים לפעול

:

גדולות .

השכלתו היתה רחבה מאוד  ,ואת רובה הוא רכש בחייו עשירי הניסיון והמעש  .אולם

למרות ידיעותיו המרובות ואף  -על  -פי שרבים כינוהו פרופסור  ,לא נראית לי נכונה
גירסת החוקרים שלמד באוניברסיטאות בצרפת  ,בשווייץ ועוד  .את עיקר השכלתו
הפורמאלית רכש בבית  -הספר למורים של כי " ח באוטיי

בפירנצה .

לרבנים

( פאריס )

ובבית  -המדרש

בבית  -המדרש קיבל את התואר משכיל  ,בד ' באייר תרע " ה

(  , ) 18 . 4 . 1915מידי הרב ד " ר שמואל צבי מרגליות  ,שהיה גם אב  -בית  -דין דק " ק
פירנצה

;

ובכ " ט בשבט תר " ף

. .

( ) 18 2 1920

קיבל תעודה של שוחט ובודק  .הוא למד

במקביל אצל הרב פרופ ' צבי פרץ חיות וכן אצל הרב נובל בפראנקפורט דמיין  ,ונוסף
על אלה הוסיף ללמוד בכוחות

עצמו .

תאמרת בא מן השכבות המושפלות ביותר בארצו  .הישארותו עם המיסיונרים
היתה מבטיחה לו  ,מן הסתם  ,חיי שלווה  ,אבל הוא פנה אל חיים שהיו בהם הרבה
סימני  -שאלה והיו רחוקים מלהיות חיי

תענוגים .

הוא רצה לראות את טובת

הפאלאשים  ,אך הבין כי הם רק בראשית דרכם  ,והדרך לישועה קשה וארוכה  .אחת

התוכניות הנועזות שלו ושל ד " ר פיטלוביץ לא יצאה לפועל  ' .אבי הפאלאשים ' הביא
עימו לאירופה צעירים כשרוניים מביניהם  ,על מנת שילמדו מקצועות שהיו
הפאלאשים זקוקים להם במיוחד  .כוונתם היתה להקים שכבה של בעלי השכלה  ,שלא

74
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היתה קיימת בשבט זה  ,אשר הנמנים עמה יפיצו תורת ישראל בתוכו ויידעו לנהל את
קהילתם

במקום .

היהודית

אלא שהצעירים ההם לא חזרו לכפריהם עם תום

לימודיהם  .חבש היתה זקוקה להם  .גם אחרי שעלה לתפקידים ממלכתיים רמים  ,לא
חדלה בעיית הפאלאשים מלהעסיק את רוחו  ,ואפילו כאשר תוכניות רבות שלו נכזבו

והוא עצמו כבר לא היה יכול להקדיש את כל זמנו להן  .הוא לא חדל לזעוק ולהתריע

:

' קריאתי ממשיכה להיות  :אל תיתנו לפאלאשים להיעלם ! '  .הוא הבין היטב למה הם
זקוקים בשלב זה יותר מכול  ,ותבע  ' :תנו בית  -ספר וספרות לפאלאשים  ,ופתרתם כליל
את בעיית התחדשותו של שבט אמיץ

זה ' .

22

לאחר ששב לחבש מן הגלות  ,העביר דין  -וחשבון על אחיו לועד למען הפאלאשים

שבניו  -יורק והציע בו  ,כי אם הועד מסוגל שוב לקחת על עצמו את משימת החינוך

בקרב שבט זה  ,שיתחילו לפעול מייד  ,כדי לא לאחר את המועד .
באחת

אל

מפניותיו

היהודי ,

העולם

דיבר

על

23

הפעילות

בהזדמנות אחרת ,
המיסיונרית

של

הפרוטסטאנטים וציין  ,כי התאמצותם לשכנע את הפאלאשים להמיר את דתם היא
' יותר מסוכנת מרדיפות

נואש בין חיים

עוד בשנת

למוות ' .

1908

ועינויים . . .

במלחמת תרבות זו מנהלים הפאלאשים מאבק

24

כתב ד " ר פיטלוביץ על תאמרת עמנואל  ' :הצעיר הזה יהיה כלי

יקר לתחיית היהדות בחבש ' .
לתחיית השבט היהודי בחבש  .תחייה מופלאה  ,שאת ראשית התגשמותה המלאה אנו
25

רואים בעינינו בימים

ואכן מן הניצוץ הזה שהוצת לובתה ההתעוררות

אלה .

22

מתוך מכתב ( ללא חתימה  ,כנראה של תאמרת עמנואל )  ,קאהיר  19 ,באוגוסט  , 1939אל ~ yman
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 . Reit , President de l ' American ro-Falashas Committee , New ork citvנ
~
~  6במארס  , 1942אל ד " ר פיטלוביץ .
מכתבו של תאמרת עמנואל  ,אדיס אכבה ,
מתוך
 ( Address delivered by Professor Taamrat Emmanuelבמכונת כתיבה ) .
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 instrument pricieux 1 18טט ' . . . Ce Jeune homme sera

'  - Abyssinieראה מכתבו של ד " ר פיטלוביץ מאדיס אבבה
בדצמבר  , 1908 .אל הרב מרגליות

בפירנצה .

( בעת

ביקורו השני בחבש ) 15 ,

