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הקדמה והערות

:

וכטיבר קפלר

הקדמה
א  .הגילה

מקדש שי

מסעו לל לסף

המלשיש בעת החישה
יושיה מקווה  ,שיל של מהלר שנמשך כמה עשנות שניל שבהן גברו

ל י לא

הסקרנות "
ליהוקי אתיופיה  .למרות ' פרסום ספרו של ג ' 'יימס ברוס
והדאגה " "

,

,

( באנגלית ) ,

' מסעות

לגילוי מקורות הנילוס (  ) 1790ן היעה תפישת היהודים לגבי ביתא  ,ישראל בעשורים
ינ ציצי  -בקיימן כמעט מאתיים שנה
הראשונים של המא ה  19 -שונה אך כמעט מזו

"

,

"

לאחר תבוסתם הסולית של יהודי פרובינציית ' סמיין לידי הקיסר האתיופי הנוצרי סוסניוס ,
הוסיפו להגיע שקועות בדבר ממלכה יהודית
המאה

ה 19 -

~

"

עצמאית באתיופיה .

1

עם זאת  ,כבר לפני אמצע

החל להגיע מידע מהימן יותר על אודותיהם באמצעות נוסעים

ומיסיונרים .

אוהב  -גר לוצאטו שקרא ביסודיות את המקורות שהיו בהישג יד ואת המידע החדש
שנאסף  ,בהסתייעו באנטואן ד ' אבאדי כמתווך  ,סיפק תמונה מלאה של ההיסטוריה והתרבות
של ביתא

ישראל .

2

יתר על כן  ,דו " חות של מיסיונרים  ,שצוטטו למכביר בעיתונים יהודיים

רבים  ,העמיקו את התוודעות הקוראים עם אירועים באתיופיה ועוררו תחושה עמוקה של
צורך לפעילות דחופה למען אחיהם

באתיופיה .

3

נוסף לדו " חות רבים אלה מאתיופיה  ,תקופה זו ראויה לציון גם בשל המגעים הישירים
הראשונים עם העולם היהודי שהתקיימו ביוזמת ביתא ישראל  .בשנת

1855

הגיע לירושלים

היהודי האתיופי דניאל בן חנינה  ,לאחר שלמד על קיומם של יהודים בארץ  -ישראלי והביא
את ברכתם של כוהני ביתא ישראל כדי שבנו משה  ,בן

ה , 13 -

שבא עימו  ,ילמד תורה עם רבנים

בעיר הקודש  .לאחר שהות קצרה שב דניאל לאתיופיה בנושאו מכתב למנהיגי עדתו  ,חתום
כידי כמה מרבניה הבולטים של ירושלים  .כנו נשאר אך לאחר זמן קצר נעלם  ,והופיע שוב

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף מאמרו של יוסף הלוי.
ראה  :ולדמן  ,יהודי אתיופיה  ,עמ '  ; 108 - 104אליאב  ,עמ ' . 66
1
ראה  :ד' אבאדי ; ולדמן  ,מאתיופיה  ,עמ ' . 46 - 32
2
ראה  :ולדמן  ,יהודי אתיופיה  ,עמ'  ; 132 30אלהב  ,עמ ' . 67 - 66
3

-,

6

יוסף

ן

הלוי

בהברת הבישוף האנגליקאני  ,מיסיונר לשעבר באתיופיה  ,סמואל גובאט  .סביר להניח כי אין
זה מקרה שאחד מהרבנים הירושלמים שחשו את עצמם ' נבגדים ' בשל מעשהו של הפלשי
הצעיר  ,הרב יוסף שוורץ  ,הפך מאוחר יותר לאחד מבעלי הסמכות היהודים הראשונים

שהטילו ספק ביהדותם של ביתא ישראל .

4

במכתב לאתיופיה  ,שנשלח עם דניאל בן חנינה  ,הזמינו רבני ירושלים את ביתא ישראל ,
אם רצונם בכך  ,לשלוח שלושה או ארבעה נציגים ללמוד עימם בירושלים  .הם כתבו עוד  ,כי
שקלו לשלוח שני שליחים לאתיופיה עם דניאל והחליטו להימנע מכך עד שיווכחו במידת

פתיחותה של הקהילה ליוזמה כזו  .ביתא

ישראל שלחו ככל הנראה לפחות שתי תשובות

למכתב מירושלים  .אחת מהן  ,שרק חלקים נותרו ממנה  ,מתייחסת להבדלים הברורים בין

הנוהג הדתי שלהם ובין זה של היהדות הרבנית  .נאמר בה
מאתכם אשר נלמדם עיקרי דת ישראל המקובל אצלנו [. ' ] . . .

' תשלחו אלינו אנשים מבינים

:

הובאה לירושלים בידי המיסיונר ברונקהורסט  .היא

התגובה השנייה  ,הידועה יותר ,

נכתבה בידי אבא סאגה על רקע האיסור

המיסיונרי להקריב קורבנות ונסיונו הכושל של אבא מהרי לנסוע לארץ הקודש .

5

כאשר התרבו הדו " חות על ביתא ישראל והדאגה למצבם גברה  ,נשמעו קריאות לנקיטת

צעדים מעשיים כדי לסייע להם  .זאת לאחר שמספר נסיונות מוקדמים של נוסעים יהודים
להגיע לאתיופיה הסתיימו בכישלון והחלישו את המצדדים ברעיון זה  .אכן המחויבות לביתא
ישראל היתה עלולה להישכח אלמלא התערבותו הנלהבת של הרב עזריאל הילדסהיימר ,

מנהיגה הרוחני של קהילת איזנשטאדט ( הונגאריה )  ,שהפאן  ,במארס

, 1864

איגרת בין

המנהיגים היהודים באנגליה  ,גרמניה וחלקים מאוסטרו  -הונגאריה  ,ותיאר בה בפירוט את

המחויבות לביתא ישראל  .איגרתו

זכתה לתגובה מוגבלת בלבד  ,וזו הביאה את כותבה ,

ב 11 -

באוקטובר  , 1864לפנות בקריאה פומבית לסיוע ליהודי אתיופיה  .בקול  -קורא זה  ,שהתפרסם

כמעט בכל העיתונים היהודיים העיקריים באותו זמן  6 ,ביקש הילדסהיימר לעסוק בשלושה
נושאים

:

האם הפלשים הם כאמת יהודים  ,האם תוכל משלחת יהודית להצילם  ,וכיצד ניתן

לארגן מבצע כזה

?

בהתבססו על רדב " ז  ,לוצאטו ומקורות מיסיונריים  ,אישר הילדסהיימר את

יהדותם של ביתא ישראל ( ' אנו אחים  ,בניו של אב

מעשיים

)1( :

לאסוף למענם ספרי קודש ואביזרי דת

אחד ' )

והציע לנקוט שלושה צעדים

לבחור שלושה יהודים אירופים

; ()2

דוברי אמהארית שיסעו לאתיופיה כנציגיה של יהדות העולם

; ()3

ליזום פעילות פוליטית

להבטחת התערבותם של קונסולים ואישים בינלאומיים למען הנציגים הללו .

ב  .שליחות הלה
הקריאה הפומבית של הילדסהיימר הביאה לתגובות רבות וחיוביות ביותר  .המשמעותית

מכולן לטווח הרחוק היתה זו של יוסף הלוי  , ,מורה בן

38

מאדריאנופול שבתורכיה  .במכתב

נלהב ; שכתב ' שבועות ספורים לאחר פרסום קריאתו של הילדסהיימר  ,הציע הלוי לנסוע
'

תא ישראל

לאתיופיה ופירט את כינורריו לשליחות קשה זו  7 .על אף הדאגה  ,הגוברת למצב ב
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ראה  :ולדמןל מאתיופיה עם  ; 49 - 48ולדמןנ יהודי אתיופיה  ,עמ '
שתי הקשובות  7 -ר ה  :וידמז ; מאת ופיה  ,עמ '  ; 51 - 50ולדמן  ,יהודי
התשובה השג ה 7 -

"

6

תה :

אלי ב  ,עמ ' 66
(-

7

ראה :

אליאב  ,עמ '

"

, 125

,

,

,

ראה 3ק זוטנברג.
 ( 73והערה - ; ) 71ולדמה יהודן תזפיה  ,עמ '

; 73 - 71
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,
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מסע בחבש לגילוי הפלשים

7

והתמיכה הנרחבת בשליחות הלוי  ,חלפו שנתיים לפק שחברת ' כל ישראל חברים '  ,הארגון

,

היהודי החשוב ביותר לאותה תקופהנ הסכימה למלן מסע זה

לאתיופיה .

הלוי היה מועמד מתאים ביותר לשליחות כזו  .הוא נודע כמלומה מבריק עם בסרס מוצק

ביהדות  ,שפות אתיופיות ולימודי המזרח  .הוא יצא לדרך באביב

 1867ונסע

לאתיופיה .

התיכון

הלוי שהה באתיופיה כאחת התקופות מלאות האירועים והמתועדות ביותר

ביוני

דרך המזרח

1863

כתולדותיה .

8

הגיב הקיסר תיוודרוס השני על עלבונות שחשו האתיופים  ,אמיתיים או מדומים ,

בשל ההתנהגות המתנשאת של המיסיונרים והשליך לכלא את המיסיונר שטרן  .בחודשים

.

שאחרי כן נכלאו זרים נוספים לאחר תקופה ארוכה של משא ומתן ללא הכרעה  ,החליטה
ממשלת בריטניה באוגוסט

1867

לערוך מסע צבאי כדי לשחרר את העצורים  .הכיצוע הוטל

על ממשלת בומביי והפיקוד ניתן בידי המפקד העליון של צבא בומביי  ,סיר רוברט

נאפייר.

הוא כינס בסופו של דבר ובמחיר של כתשעה מיליון לי " ש  ,כוח צבאי שהיה החיל הגדול

ביותר שנאסף באתיופיה עד אז  .אין פלא על כן שהלוי התקשה למצוא מגורים ונדרש לשלם

מופקעים .

מחירים

אף שבתחילה תיכנן להתלוות למשלחת הבריטית וכך לחדור לפנים

הארץ  ,לבסוף יצא לדרך לבדו  .ההחלטה היתה נבונה  ,משום שרק בראשית

1868

החלו

הבריטים את מסעם האיטי למאגדאלה  ,שם פגשו את כוחותיו של תיוודרוס והביסו אותם .
הלוי נפגש לראשונה עם ביתא ישראל בסוף  1867וביקר בכפריהם במשך מספר חודשים .
בתחילה חשדו בו שהוא עוד מיסיונר לבן לפלשים  ,אבל בסופו של דבר קיבלוהו במידה רבה .
על אף ביקורתו על הבטים מסויימים של הנוהג הדתי של ביתא ישראל  ,הלוי לא ניסה ככל
הנראה להכניס שינויים משמעותיים במנהגיהם  ,כפי שעשו המיסיונרים ומאוחר יותר נציגים

יהודים  9 .יתר על כןי בעוד

שהדו " חות שלו ' נתפרו ' כדי להתאים לקהל היהודי האירופי שלו ,

השוואה עם מקורות אחרים מגלה שבאופן כללי הוא עד מהימן שתיעד את מה ששמע ומה

שראה במידה רכה של דיוק  .בשל מהימנותו הבסיסית של הלוי  ,דיווחיו על מסעו מהווים

אחד המקורות החשובים ביותר שבידינו לגבי המסורות  ,הדת והתרבות של ביתא ישראל  .אף
סופר כאותה תקופה  ,מלבד אולי המיסיונר מארטין פלאד  ,לא מציע דיווח כה מפורט של חיי

ביתא ישראל  .יתר על כן  ,השוואה בין שני הכותבים מותירה מעט מקום לספק  ,כי הלוי
הצליח במידה רבה יותר לחשוף את מהות חברתם ודתם  .בהקשר זה  ,תיאוריו של הלוי את

שגרת החיים בכפר של ביתא ישראל הם בעלי ערך באופן מיוחד .
לעומת מהימנותו של הלוי כעד ראייה  ,דלים הישגיו כהיסטוריון  .חולשתו ניכרת במיוחד
בדיווחו על הויכוח הדתי בין ביתא ישראל ל ' מתנצרים פלשים '  .השוואות בין דיווחו של הלוי

לדיווחי המיסיונרים או לזה שנמצא בטקסט פלשי היסטורי נדיר  -הן לעיתים רחוקות

לטובתו .

0ן

הוא ודאי טעה בטענו  ,כי הויכוח התקיים בשנת

1864

וכי המומרים הפלשים

שימשו רק כמתורגמנים  .גם טענתו כי הויכוח הסתיים בניצחון מוחלט של ביתא ישראל היא
מפוקפקת לחלוטין  ,נוכח הראיות שבידינו וכל מה שידוע בדבר שלטונו של הקיסר תיוודרוס
השני .
כאשר עזב את אתיופיה  ,לקח הלוי עימו נער צעיר כשם דניאל  ,שהופקד בידיו על  -ידי

רובנסון

קראמיי.

8

ראה

9

דוגמה לנטיית הלוי להתאים את הדו " ח שלו לקוראיו היא נסיונו להפחית מחשיבות הנזירים

0

,

:

בקרב

ראה

:

;

הפלשים .

.

בן  -דור  ,מהרי עמ '

,

. 26 - 2

8

יוסף הלוי

ן

קהילת הזקנים והכוהנים וכן אוסף חשוב של כתבי ביתא ישראל  .בדיווחו לכי " ח  ,הוא אישר
ונזוקף כי ביתא ישראל הם יהודים וקרא לנקוט צעדים על מנת לחזקם נגד המיסיון ולקרבם
ליהדות

העולם .

ג  .השפעת שליחותו
על אף המלצותיו של הלוי  ,לא ננקטו צעדים מעשיים כלשהם במשך כמעט ארבעים שנה כדי
לסייע לביתא ישראל  ,כמידה רבה בגלל הגישה של כי " ח  .חכרה זו  ,שמלכתחילה לא היתה
תומכת נלהבת של השליחות לאתיופיה  ,החליטה לא לנקוט שום פעולה נוספת  .כמה שנים
מאוחר יותר קבל הלוי על שהיה קורבן להתקפות אישיות חמורות נגדו מצד נציגי כי " ח .
כתב -היד המקורי של יומן המסע שלו שהופקד כמשרדי חברת כי " ח עלה כאש בשריפה  .ין
תוכניות לשגר משלחת נוספת בשנת  187בוטלו  .וכך נותרו ההשגים הראשוניים לטווח
~
רחוק של שליחות הלוי בתחום המדעי יותר מאשר בתחום הסיוע לביתא ישראל  .חייהם של

אלה באתיופיה נמשכו  -ללא שינויים ובלי שיה ו מושפעים מאירועים שהיו קשורים ליהודים

בעולם בתקופה זו .
מנקודת ראות מדעית אין לפקפק בתרומה הרבה של הלוי לחקר ביתא ישראל  .נוסף

,

לפרסום מספר דו " חות מפורטים על מסע ו ( הטקסט להלן הוא הארוך וקומלם ביותר

מתוכם ) ,

מלומדים על הפלשים  .יתכן שהמשמעותית ביותר היתה
הוא פירסם גם מספר מאמרים
יכולתו  ,על סמך כתבי  -היד שאסף באתיופ ה  ,להכין לפרסום כמה לקטים חשוכים של

,

המהקר הב קורתי המדעי שי
תפילות ויציהות דתיות של ביתא ישראל .
-

,

ספרות ביתא ישראל

החל למעשה עם הלוי וכל התלמידים בתחום זה חב ם לו על כך עד היומו

11

ראה :

חיילים

ולדמן  ,יהודי אתיופיה  ,עמ '

. 166

-

-

אתיופים בלבוש צבאי  ,עם רובה ועם נשק מסורתי ( עדות משנת

) 1868

ן

מסע בחבש לגילוי הפלשים

פרק

בשנת

א  .בדיד  :תורכיה  ,איל  -ישראל  ,מצרים ,
1868

על

יף

חבש

נשלחתי על  -ידי ' כל ישראל חברים ' למסע אל כת הפלשים

ן

9

בחבש .

ההתוודעות אל אוכלוסים כמעט בלתי מוכרים מעוררת תמיד עניין  ,אלא שלחברי

אגודת כי " ח  -שמטרתם העיקרית היא להיטיב עם בני  -אמונתם הנדכאים באשר הם

ולדאוג לחינוכם  ,ומאמציהם בכיוון זה אף זכו להצלחה מזהירה  -היו סיבות
מיוחדות לעודד מסע מעין זה  .כיוון שכל הנסיונות הקודמים של נוסעים יהודים
להגיע אל הפלשים נכשלו ,

2

חוסר הידע בכל הנוגע אליהם היה

מוחלט .

מתוך

מחקריהם של נוסעים נוצרים  ,בעיקר אלה של מר ד ' אבאדי  3 ,היה ידוע רק שהפלשים
משתייכים לדת

משה .

עזבתי את פארים

ב 24 -

במאי  , 1868חדור רצון עז להגיע לגילוי אחים  -לדת לא -

ידועים ולעורר את אהדת הנדיבים לטובת אוכלוסייה אומללה  .הרצון הזה גבר על כל
הרהור של

חרטה .

4

ידיעה כלשהי בספרות המזרחית והיהודית ואהבה רבה לחקר הארכיאולוגי היו כל
הכישורים שיכולתי לתרום להצלחת המשימה שנטלתי על עצמי  .גם סמכתי על כך
שהידיעה הנאותה של לשון געז שבפי תאפשר לי להיות מובן

על  -ידי הפלשים .

אחרי שעברתי בפחות משבעה ימים דרך חלקים מצרפת  ,גרמניה  ,אוסטריה ,

הונגאריה ותורכיה האירופית  ,הגעתי לרוסצ ' וק  ( Rvstchvkשהיא עיר חשובה על
בהר

הדאנובה .

5

מתקדמת ומתפתחת  ,בדומה למרבית
הקהילה היהודית בעיר הזאת ~

הקהילות היהודיות בתורכיה האירופית  .כמה ידידים הפצירו בי להישאר במקום ; אך
אני ביקשתי להגיע לשומלה

( 12ה1ען) 5

בעוד מועד לחג השבועות  .הקהילה באותה

עיר נוסדה רק באחרונה והסיכויים להתרחבותה הגדולה טובים בשל המספר הרב של

חיילים המוצבים במבצרה  ,שהוא נקודה אסטראטגית חשובה בבולגאריה .
הכותרות למאמר ולפרקי הדו " ח ( אך לא עצם החלוקה לפרקים  ,פרט לפרק

האחרון )

נעשו בידי

המערכת  .המקור הצרפתי של דו " ח זה לא פורסם מעולם  -ואבד  .הדו " ח פורסם בתרגום לאנגלית ,

וממנו תורגם לעברית בידי מרים שקד  .ההערות הן מאת סטיבן

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -בסוף
1

הלוי יצא למסעו בשנת
ובהמשך

2

24

במאי

-

המאמר .

כך לפי המקורות האחרים על מסעו  ,והנדפס הוא טעות

צ"ל

. 1867

:

ולדמן  ,יהודי אתיופיה  ,עמ '

. 160 - 129

אנטואן ד ' אבאדי  ,חוקר צרפתי  ,שהה שנים רבות באתיופיה  ,יחד עם אחיו ארנולד

בין פרסומיו החשרבים על הפלשים  -ראה
4

דפוס .

על נסיונות קודמים להגיע אל יהודי אתיופיה וכן על התעניינות יהודי העולם בהם קודם מסעו

של הלוי  -ראה
3

1868

, 1867

קפלן .

:

ד ' אבאדי

;

אשכולי .

) . ( Arnauld

ד ' אבאדי .

יוסף הלוי היה מלומד ובלשן  ,נוסע שמסעות המחקר שלו כוללים נוסף לאתיופיה גם את תימן
וצפון  -אפריקה  ,משורר עברי ומי שיש לו חלק בתחיית הלשון העברית  .לא תיארנו את פעליו
בפרטות  ,כי אלה מחייבים יריעה

5

רחבה .

לא ניתנו הערות הבהרה ( פרט לאחת ) לחלקי הדו " ח המתארים את מסעו דרך ארצות הבאלקאן ,
תורכיה  ,ארץ  -ישראל

מפורטים .

ומצרים .

מי שמתעניין בארצות אלו וביהודיהן ודאי ימצא מקורות

ן
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יוסף הלוי

אחרי חג השבועות המשכתי בדרכי  ,מעבר להרי הבאלקאנים ,

לאדריאנופול .

הקהילה היהודית בעיר הזאת היא המתקדמת ביותר בכל תורכיה  .כל המעמדות בה
מחשיבים את הצורך בחינוך  ,וכל אחד משני הפלגים הנאבקים על ראשות הציבור

הקים  ,בהוצאה כספית ניכרת  ,בתי -ספר משלו  .שני הפלגים פנו  ,מתוך הסכמה
ביניהם  ,לאגודת כי " ח וביקשו מורה

לצרפתית .

אחרי שהות של חודש ימים

באדריאנופול  ,יצאתי לדרך לקושטא  ,שם הובטח לי שאקבל מידי הרוזן קאמונדו
מכתבי המלצה לאישים בעלי השפעה במצרים  .בדרכי אל הבירה העות ' מאנית עברתי

 , ( Rodostoעיר קטנה על חופי ים השיש  ,שאוכלוסייתה מורכבת

דרך רודוסטו

תורכים  ,יהודים וארמנים  .קהילה יהודית זו שרויה במצב אומלל ונוסף לכך
מיוונים ,
~
מפולגת לשני פלגים  ,בשל בעיות של מה  -בכך  .כל הנסיונות להביא לידי פיוס שעשה
הרב יקיר  ,רבה הראשי הזמני ( קאימקאם ) של קושטא  ,נכשלו  .תלמוד  -התורה במקום
הזה שוכן בבניין הרוס  ,ומוחזק בזוהמה
הפלגנו באונייה בצוהרי

4

מחפירה .

ביולי ואחרי שהקפנו את

' קרן הזהב ' הגענו לגשר

גאלאטה באותו ערב  .התגוררתי כהרגלי אצל מר ו ' אלפסה  ,שאת ילדיו חינכתי

באדריאנופול .

ב7 -

בחודש הוצגתי בפני הרוזן קאמונדו  ,שמסר לי מידע כלשהו על

אחינו לדת ב ' משכן האושר '  ,כפי שמכנים התורכים את קושטא  .הריווה היה לא -
חיובי לחלוטין  .שיטה של שיגרה היא הרווחת  ,וכל המאמצים לתיקון עלו

בתוהו .

הרב הראשי  ,הא ' יקיר  ,הוא אדם מוכשר מאד ונכון להנהיג שינויים  ,אולם הוא מוצא
עצמו

נתון

במאבק

מתמיד עם הפלג

השמרני .

ב9 -

ביולי הלכתי לחאסקוי

 ( FIasskeueiJלבקר את בית  -הספר של כי " ח על שם פרי פאשא  ,בניהולו של מר
שמעון כהן  .בבית  -הספר שררה באותה עת מהומה גדולה  ,כיוון שהלימודים הופסקו

כדי לאפשר לתלמידים לצאת מדי יום לתלמודי  -התורה השונים  ,שם הם התאמנו  ,יחד
עם תלמידים אחרים  ,בשירת ההימנון שחובר לכבוד קבלת הפנים לסולטאן  ,עם שובו

מן התערוכה העולמית  .התלמידים שהזדמן לי לבחון הפגינו בקיאות ראויה

לציון .

כולם דיברו צרפתית טובה למדיי  ,והשיבו לשאלותי בצורה משביעת רצון  .הדור שקם
במזרח הוא בדרך  -כלל נבון ומבטיח  ,והמורים מסורים ויעילים  .לבית  -הספר בקושטא
גם השפעה ברוכה בכך שהוא מקשר בין שני הפלגים של היהדות בבירה  ,הרבנים

והקראים  .הראשונים  ,שהם הרוב הגדול  ,נוהגים בבוז ובגסות כלפי האחרונים ; אולם
רוחב לבם וסובלנותם של ממלא  -מקום הרב הראשי ושל אחד הדיינים מבטיחים
סיכוי טוב לאיחוי קרעי  -העבר ולחיזוק רגשות חיוביים בין שני ענפי הקהילה
היהודית בבירת

ביום ששי ,

תורכיה .

%2

ביולי  ,עליתי על סיפון אחת מאוניות הקיטור של חברת ' מסג ' רי

אימפריאל ' המפליגות לאלכסנדרייה .
לנוסעי סיפון  .המים חולקו בצמצום רב

ספינותיה של חברה זאת מאוד לא  -נוחות

ואף מנעו אותם מן המוסלמים  ,שהיו זקוקים

להם להיטהרות  ,ואת אמונותיהם הדתיות שמו ללעג  .כיוון שעצרנו באיזמיר למשך
יום אחד  ,הלכתי לבקר את מר דאנון ששהה שם  ,וכך נזדמן לי לראות שסביבותיה של

מסע בחבש לגילוי הפלשים

ן

11

העיר מקסימות ומכוסות חווילות מוקפות גנים  .הקהילה היהודית  ,למרות שאחדים
מחבריה עשו חיל במסחר  ,אינה עושה דבר למען החינוך  .אלה המבקשים להעניק

חינוך כלשהו לילדיהם  ,שולחים אותם לבית  -ספר שמוחזק על  -ידי מיסיונרים
פרוטסטאנטים ובו מבקרים  ,כך נאמר לי  ,כמאה ועשרים תלמידים יהודים .
ב 16 -

ביולי נשארנו למשך שעות אחדות ליד האי רודוס  ,שם נראה שהיהודים

שרויים במצוקה מצערת בגלל רעידות  -אדמה חוזרות ונשנות .
למרסין  , ( Adersenaהמשמשת כנמל לטארסוס  . ( Tarsusשם

ב 18 -

בחודש הגענו

העיר  ,כפי שהוא

רשום על~ מטבעות  ,הוא ' תרז ' ולכן אין לזהותה ~
עם תרשיש התנ " כית  ,שהיא כנראה
טארטסוס

 ( Tartessasשבספרד  .שארסוס היא מקום הולדתו של שאול או פאולוס ,

הפרושי ~
הנודע  ,שלמד את הדיאלקטיקה של התלמוד אצל ר ' גמליאל  ,וכיוון שהיה לו
גם יידע כלשהו בפילוסופיה האלגורית של היהדות ההלניסטית  ,הפך כעבור זמן
למייסד למעשה

של

הנצרות .

שעה

שהפלגנו לאורך החוף הסורי ראינו את

אלכסנדרטה  ,את לחקיה ( לאודיקאה העתיקה )  ,את טריפולי  ,ואחרי כן הגענו לבירות ,
ובה עצרנו למשך שעות אחדות  .נראה שמצבה של הקהילה היהודית המקומית
משתפר מעט בהדרגה ומבטיח להגיע במשך הזמן

לשגשוג .

ב 24 -

ביולי הגענו ליפו ,

שאל חופה לא יכולנו להתקרב לגמרי  ,בגלל הסלעים המסוכנים שלאורך

החוף .

מראה יפו מן הים הוא נאה אבל רחובותיה הצרים והמפותלים מאכזבים עד מהרה את

המבקר  .היהודים כאן מנהגם הדתי היה לפי נוסח פורטוגאל והיו נתונים לסמכותו
הרוחנית של ר ' יהודה הלוי  ,איש משכיל  ,שהכיר היטב את ארץ הקודש  .הרב הזה

תמך בייסוד מושבות חקלאיות בארץ  -ישראל  .לפי דעתו  ,ניתן יהיה למצוא קרקעות
רבות שאפשר לעבדן בקלות בלי לעורר את קנאת החקלאים

הערבים .

ככל שהתקרבנו לחופי ארץ הקודש  ,התעצמה תשוקתי לבקר בירושלים  .לבסוף

יכולתי למלא את מבוקשי ויצאתי לדרכי עוד באותו הערב  ,בליווי שיירה  .למראה
הארץ הצחיחה שעברתי דרכה  ,שאלתי את עצמי כיצד קרה שאוכלוסייה גדולה
הצליחה להתקיים באזור הזה בעת העתיקה  ,ומדוע שממה כה צחיחה נבחרה כאתר
לעיר בירה  ,אשר בעת שלוש הרגלים ציפו שהמוני זרים יתאספו בתוכה  .הדבר ודאי

מוכיח  ,שהישראלים הקדומים היו חקלאים מוכשרים ביותר  .ראוי לציין  ,שירושלים
חבה את חשיבותה לחוזק מיקומה  ,שהגן על העיר

מפני התקפות השבטים השכנים .

ירושלים  ,בירתה הקדומה של ארץ יהודה ומקום המרכז של המונותיאיזם  ,עודנה
העיר החשובה ביותר במזרח  ,בזכות רגשות ההערצה שהיא מעוררת ובשל הזכרונות
ההיסטוריים הקשורים

בה .

שהרי אין בארץ  -ישראל מונומנטים מן הסוג אשר

במקומות אחרים הקימו עריצים מתנשאים וכוהנים אוהבי

מותרות ;

ובית  -המקדש

העתיק  ,לפנים המבנה החשוב היחיד בעיר  ,נחרב באופן כל כך מוחלט שלא נותר

ממנו שריד  .אפשר בקושי לודא  ,האם האבנים הגדולות המעטות בכותל המערבי של
המסגד הגדול  ,מסגד העומד במקום המקדש  ,היו חלק מאותו הבניין  ,כדברי המסורת

היהודית .

ביום שישי שלאחר בואי  ,הלכתי לראות את האבנים הגדולות הללו ,

ן
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יוסף הלוי

שעליהן נאמר שהן

שרידי בית המקדש העתיק  ,ולפניהן עמדו אנשים אדוקים שקוננו

על תפארת ציון שחלפה  .העיר נקייה והמראה שלה משתפר מדי יום כתוצאה מבנייה
נרחבת הנעשית בה בידי בני אומות

שונות .

תושבי ירושלים בני כל הדתות  ,עם יוצאים מן הכלל מעטים  ,מתקיימים על צדקה
מל החוץ  .הקהילות היהודיות משגרות לעיתים מזומנות שלוחים לחוץ לארץ  .מעשי
המרמה הם מרובים  ,כך שלמרות הסכומים הגדולים הנתרמים בידי היהודים בעולם
כולו לתושבי ארץ הקודש  ,הקהילות כאן שקועות בחובות ומרבית המשפחות הן

עניות .
רצוי להגביל את חלוקת הצדקה לזקנים ולחולים  .אנשים צעירים ובריאים יאלצו
אז לחפש תעסוקה  ,והורים יעריכו את היתרונות שבמתן חינוך לילדיהם ; ואילו עתה
הם סבורים שיש לפצותם על שהם שולחים את ילדיהם

לבית  -הספר .

התכוונתי לשוב ליפו על גב חמור  ,אולם הבהמה שרכבתי עליה צלעה ובקושי
יכלה לשאת את עצמה  ,נאלצתי אפוא לעשות את דרכי ברגל  ,חשוף לחום השמש

היוקדת  .מורה  -הדרך הערבי התקדם במהירות ובקלות מייאשת ונאלצתי לרוץ בכל
כוחותי כדי להשיגו  .בהגיעי ליפו הייתי מסוחרר וסחוט  ,סבלתי ממכת שמש  .אך
מצבי לא היה חמור עד שהגעתי לאלכסנדרייה  ,שם שכבתי חולה במשך

שבועיים .

למרות חולשתי  ,הלכתי בשבת שאחרי כל לבית  -הכנסת הערבי  6 ,שם אמרתי מילים
אחדות בזכות אגודת כי " ח והתייחסתי אל שמועות מוזרות ביותר שנפוצו על

אודותיה  .עם צאתי נאלצתי  ,בשל בריאותי הרופפת  ,לקחת עימי משרת ; האיש לא
התלהב מחיי הנדודים שלי וכל הזמן עמד לנטוש

אותי .

כאשר הגענו למסנע

 ( hfassowahהוא סירב להמשיך בדרך  ,והיה עליי לספק לו את האמצעים לשוב

~חזרה לביתו  .אחרי שנעשיתי מצוי יותר בשפתם ובמנהגיהם של תושבי הארץ  ,גיליתי
את היתרון שבשכירת משרתים ילידים  ,שאינם תובעים לעצמם לחם לבן ובשר
לאכול  ,ובהמה לרכוב עליה  ,ושיש ביכולתם למסור מידע נכון על המקומות שעל
הנוסע לעבור
ב 24 -

בהם .

באוגוסט יצאתי ברכבת לקאהיר והגעתי אליה כעבור שש

שעות .

שם

התארחתי אצל הא ' שטראוס  ,חברה של סוחרים וינאים  .נשארתי בעיר הזאת ימים
אחדים כדי להשיב את בריאותי  ,ויותר מכך כדי לייסד ועד מקומי של כי " ח  .הרב
המקומי  ,איש רהב אופקים ואוהד הקידמה  ,סיפר לי שבקהילה התנהלו ויכוחים

רציניים בשאלה אם ארגון ' הבונים החופשים ' עולה בקנה אחד עם היהדות  .בגלל
בורות  ,נוצר הרושם שאגודת כי " ח זהה עם הארגון המסתורי הזה והיה חשוב להסיר
את הרושם המגוחך

6

הכוונה

הזה .

נשאתי נאום על הנושא הזה בבית  -הכנסת הנאה ' אל -

לבית  -כנסת של יהודים דוברי ערבית  .יהודי מצרים היו מפולגים מבחינה עדתית ולשונית

לכמה קבוצות  .דוברי ערבית שבהם היו היהודים המקומיים וכן הקראים  .על הקהלים בקאהיר
 -ראה

:

. 368 - 311

יהודי מצרים  ,עמ ' . 204 - 200

על בתי  -הכנסת  -ראה מאמרו של ד ' קאסוטו  ,שם  ,עמ '

ן

מסע בחבש לגילוי הפלשים

%3

מצריון '  ,נאום שהביא לייסוד ועד מקומי של כי " ח  .ואחר  -כך  ,לפי בקשת משה הלוי ,
רבם הנבון של הקראים  ,נשאתי הרצאה קצרה בבית  -הכנסת של ' בני המקרא ' על
הצורך באחדות בין בני ישראל מכל העדות  ,כדי שהעולם כולו יכיר בעקרונות
הנצחיים של משפט וצדק שהם יסוד

היהדות .

אחרי כל אלה המשכתי בדרכי ברכבת עד סואץ  .חשיבותה של העיר הזאת גדלה
ומתרחבת מדי יום הודות לתעלה שנפתחה זה עתה ויש סיכויים טובים שהיא תהפוך
לאחד המרכזים המסחריים הגדולים בעולם  .האוכלוסייה מורכבת מרודפי עושר מכל

הארצות שאינם מצטיינים במוסריותם  .תושביה היהודים עדיין לא התארגנו לקהילה ,
ואינם נקיים מהשפעות השחיתות הכללית  .היהודים הללו  ,במיוחד אלה שנמלטו
מרומניה ומרוסיה  ,שאינן מדינות קולטות  ,הם בעיקר מושא ההערה הזאת  .התקווה
שיוכלו לצבור זהב מבלבלת אותם ומשתלטת על כל

מחשבותיהם .

ביום חמישי שאחרי כן העבירה אותי סירה קטנה אל ספינת הקיטור שעגנה
במרחק  -מה מן העיר .התחלנו את הפלגתנו למחרת היום בשעה טובה ומוצלחת  .רוחי
היתה טובה עליי ובריאותי הלכה והשתפרה בה במידה שגדל המרחק שהפרידני
ממצרים  .עצרנו לזמן  -מה לפני מוואילה

608 -hTanaboת81ז ) .

( יאמבו )

( מוילה )

hfoila

(

ולפני ימבו

hfooveila~
השוממים
מתגורר בחופים
אף אירופי איננו

ג ' דה (  , ) 78448שם עצרנו למשך יומיים  ,מציגה חזות מושכת

יותר .

7

הללו .

הרחובות

המסודרים והנקיים מעידים על כך שהתושבימחיים ברווחה  .מאז האסון שהאירופים
נפלו קורבן לו וההפצצות שהחריבו רבעים אחדים בעיר  ,שוב יש בה מבקרים וגרים
בה זרים המתפרנסים ממכירת משקאות משכרים ; בשל כך הם מושא לשינאת אנשי
הדת

המוסלמיים .

ג ' דה משמשת גם שוק גדול לסחר העבדים  ,הפורח למרות כל

האיסורים הרשמיים  .העבדות זוכה להכרה מלאה באסלאם ונחשבת כמעט למוסד

אלוהי או לכל הפחות לזכות  -יתר שמעניקים השמים למאמינים

האמיתיים .

כפי

שאמר לי סוחר נבון  ,יהיה קל יותר למוטט את כל מבנה האסלאם מאשר לבטל את
העבדות  .יחד עם זאת יש להודות  ,שהמוסלמים מתייחסים אל עבדים טוב יותר מאשר

האירופים אל משרתים ביתיים  .יתר על כן  ,לעבדים הללו ביטחון שבסופו של דבר
ישוחררו ואף יוענקו להם אמצעים כלשהם שיאפשרו להם התחלה חדשה בחיים
ומצב של

אי -תלות .

בה במידה שהדרך לג ' דה היתה נעימה  ,כך היתה הדרך מג ' דה לסואכין ( Soakin

והיינו בסכנה
מסוכנת  ,בגלל מזג  -האוויר הגרוע  .הגלים הסתערו בזעם על הסיפון ~
שנישטף אל הים  .אפילו המלחים היו חסרי אונים  .למחרת שככה הסערה  ,ובצוהרי .

היום נחתנו בסואכין  ,מפרץ עם שפע של שוניות אלמוגים  .סואכין  ,אף שהיא כפר
עלוב  ,אינה נעדרת חשיבות כי היא משמשת כנמל של חרטום  ,בירת סודאן  ,ואליה קל
יותר ופחות מסוכן להגיע בדרך הזאת מאשר דרך הנילוס או מעבר למדבר  .מסיבה

7

על ג ' דה

והחוף הסודאני של ים סוף -

ראה  :הולט  ,עמ '  , 25על סודאן בכללה  :שם  ,עמ ' .77 - 35

א

יצוא עבדים בדרך לסודאן או לחוף ( שנת 1886ן

זאת התיישבו כאן אירופים אחדים המנהלים עסקים

לקאסאלה

( Kassala

היא קלה  ,אף כי לא תמיד

חשובים .

בטוחה .

הדרך מסואכין

קרה לעיתים שאירופים

נרצחו שם ~בידי ההאדנדוא  - Hadendoaבשארין  ,ברברין ) המשוטטים בעמקים
~
בגלוי בממשלה  .כיוון שמשרתי סירב להתלוות אליי בדרך
ולעיתים קרובות מורדים

הזאת ,

וחשבתי שאוכל להיכנס

לחבש דרך

מחח

תגרי הקרוב לאי

מסנע

 , ( hfassavahהחלטתי לצאת אל האי בסירה  ,באשר ספינות הקיטור של החברה
~המצרית אינן מגיעות

לשם .

סירת המפרש הקטנה שיצאנו בה למסנע 9היתה ישנה ובנויה שלא כראוי ; היא
היתה עמוסה עצים  .אנשי הצוות הפקידו עצמם בידי השיח ' ים הקדושים שלהם  ,שכן
האסלאם על אף היותו דת מונותאיסטית  ,מכיר במספר רב של

קדושים .

אפריקה היא קורבן לאמונות תפלות מן הגסות ביותר ולדעות קדומות נטולות כל
רגש מוסרי ומבוססות על אנוכיות ועל יצר

הקיום .

האפריקאים מכסים עצמם

בקמעות  ,מהם הדומים לתפילין  .הם מאמינים בכוחן של מילים מסתוריות וצופים
במעוף הציפורים כדי להתחיל או לותר על פעילות כלשהי  ,על פי אותות

האפריקאי האמיתי נראה יצור פרימיטיבי חסר תרבות לחלוטין

;

מסויימים .

הוא מסוגל רק

בקושי לחזור על הסיפורים והאגדות שהעבירו לו הערבים יחד עם

דתם .

עצרנו לפני אקיק  , ( AkikJכפר חסר חשיבות  ,שבתיו עשויים טיט ודומים

לקברים .

שם הישגנו לחם יבש ומר  ,שהיה  ,יחד עם הקפה הלא  -ממותק  ,שהוא המשקה העיקרי

של המוסלמים  ,מזוננו היחיד  .סערה שהתרגשה לפתע נטלה את תאבוננו  .סירתנו

השברירית קפצה וצללה לתוך הגלים הפעורים  ,בהם ארבו לנו כרישים ומפלצות  -ים

8
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על סואכין ומסנע  ,וכן על ההאדנדוא  -ראה

:

טאלהאמי .

נמל מסוע בשנות

 ( 1848 - 1845סמוך לתקופת מסעו של הלוי )

אחרות כדי לטרוף אותנו  .למרבה המזל מיומנותם של אנשי הצוות  ,כדי לא לדבר על
התערבותם של השיחים הקדושים שלעזרתם התפללו  ,איכזבו את ציפיותיהם של
מלווינו הרעבתנים  .הסערה שככה  ,ובתום חמישה ימים הגענו

למסוע .

המקום הזה הוא אי צחיח  ,מעט מעל גובה פני הים  ,שחשיבותו בכך שהוא קרוב

לחבש .

באמצעות הנתיב הזה מתנהלים חילופי הסחר בין ערב ליבשת

אפריקה .

התוצרת מורכבת בעיקר ממיני שרף  ,שעווה  ,קפה  ,בלוטים  ,עורות  ,מתכות  ,אבקת -
זהב ועבדים  .אולם סחר העבדים אינו מתנהל עוד בגלוי  .התושבים משתייכים לגזע

הגעז  ,ומדברים בלשון תגריד המעורבת במידה רבה בערבית  .את האי שלהם הם

מכנים באצה  . ( Batziהשם הזה  ,כמו השם מסנע  ,ניתן על  -ידי הערבים  ,וכן גם השם
מרה

 (~Merahשבו מכירים אותו תושבי האי דאהלאק (  , ) ] ( 11111נראה שכולם

מקורם בשורשים בלשון געז אשר משמעם הוא ' להגיע ' ,

' להיכנס ' .

ליד הנמל  ,שם שוכנים בית  -המכס ודיואן המושל  ,מצאתי עצמי לפני ספרדי אחד

לבוש כמוסלמי  ,שדרש לראות את תעודותי  .הוא חקר אותי כאילו למטרת

נסיעתי .

מאוחר יותר נודע לי  ,שהפקיד הזה הוא רופא צבאי  ,שכדי לשאת חן בעיני השלטונות
גורם קשיים ומגבלות מסוגים שונים לאירופים שאינם אמידים  .אם הם אינם נכנעים
לסחטנותו או לשגיונותיו  ,הוא קובע שהם נגועים בכולרה ומחזיק אותם בבידוד
למשך ימים

רבים .

על פי עצת מר מונזינג ' ר  ,הקונסול הצרפתי ,

0ן

שבטוב ליבו אירח אותי בביתו

במשך שלושה ימים  ,החלטתי להישאר במסוע לחודש או לחודשיים כדי להינצל מן

9

געז היא שפה שמית עתיקה של אתיופיה  .הביטוי גזע הגעז מכוון כנראה לומר  :צאצאי התושבים
הראשונים באתיופיה שדיברו בשפה

10

זו .

ורנר מונזינג ' ר היה חוקר שווייצרי עצמאי  ,שימש כנציג רשמי של צרפת ובריטניה במסנע ואחר -
כך כמושל כללי במצרים  -ראה

:

מונזינג ' ר

;

קלר -זשוקה .
%5

%6

ן

יוסף הלוי

הקדחות הממיתות המשתוללות באזורי השפלה אחרי שנפסקים הגשמים

בהרים .

השתכנתי בתדר בבית שפנה אל הים  ,שם התיידדתי עם דייר אחר  ,צרפתי  ,שהיה חרש
נשקכן ועימו ניהלתי שיחות רבות על הארץ  .במסנע מצויים אירופים מרובים  ,ולכן

בואנו לא עורר התרגשות  .לקחתי לשרותי יליד  ,שהרוויח מן הקניות שערך

בעבורי .

אל הזרים מתנהגים כאן בדרך  -כלל בנימוס  ,אולם המונח ' אפרנג ' י '  ,המכוון לכל
האירופים ללא הבדל  ,נראה שאינו מעיד על הערכה דווקא בעיני התושבים  .שמעתי
ילדים אחדים שרים במקהלה שיר  ,שהחרוז החוזר שלו
האפרנג ' י יושלך לקרקעית

:

הים .

העברתי את הזמן בביקורים יומיים בשווקים המלוכלכים והמוזנחים של האי  ,כדי

לקנות לחם  ,חמאה  ,אורז ובצל  -המצרכים היחידים שאפשר להשיג כאן  .לפעמים
היו מביאים לי שני עופות  ,ונדרשתי לשלם בעבורם מחיר מופקע

אחדים גרו בקירבת מקום  ,היתה לי בדרך  -כלל גם הספקת

דגים .

;

כיוון שדייגים

כל פעם שנוצר

מחסור במצרכי המזון הללו  ,והדבר קרה כל אימת שצוות של אוניה נתת על החוף ,
התקיימתי על תמרים  .הלתם המקומי בדרך כלל עשוי מדורה ( תירס )  ,אדומה או
לבנה  .הוא אפוי בצורת עוגה דקה  ,טעמו חמוץ במקצת  ,והוא נקרא

' קיסרה ' .

יומיים לפני ראש  -השנה היהודי2ן נכונה לי הפתעה נעימה  ,כאשר באו לבקרני
שלושה אנשים כהי  -עור  ,לבושים מדי  -צבא  ,ולחצו את ידי כשבפיהם הברכה
היהודית ' שלום

עליכם ' .

הסתבר שאלה בני -דתי משבט בני  -ישראל  ,ששירתו

כהנדסאים בצבא הבריטי שנועד לצאת לחבש  .נודע להם שנוסע יהודי נמצא במקום

והם הזדרזו לבקרני  .אין ביכולתי לתאר את ההתרגשות הנעימה שאחזה בי בפגישתי
עם האנשים היקרים הללו  .לא ראיתי אותם מעולם קודם לכן ; אך הם היו בני -דתי  .אין
למצוא בקרב אף אומה אחרת תחושת אחווה כה עזה כמו בין בני הגזע

העברי .

למשמע מילת הקסם ' ישראל '  ,נשכחים כל המרחקים  ,כל הבדלי הצבע  ,הלשון
והלבוש נעלמים  ,ורעיון השותפות במוצא מלכד יחדיו את כל

הלבבות .

אורחיי התיישבו על האנגארב3י שלי והתחלנו לנהל שיחה ידידותית  ,שהונעמה
עוד יותר בלגימת כוסיות אחדות של יין יקר שהביאו מבקריי בטובם  .הם היו ילידי
קוצ ' ין והתגוררו מספר שנים בבומביי 4 .י הם דיברו בלשונות הינדית  ,טאמילית

ומאראתית  ,ואחד מהם היה מסוגל להתבטא באנגלית  .הם ידעו לקרוא עברית פחות

או יותר שוטפת  ,על -פי מיבטא ערבי  ,והיה עימם תרגום התפילות ואלמנך בלשון

הינדית  .הסכמנו להיפגש בחדרי לתפילת ראש  -השנה  .על  -פי המלצתם  ,החלטתי
11

נסיונות של שליטים אתיופיים  ,בעיקר של תיוודרוס השני  ,לרכוש נשק ושירותים מיצרני נשק
היא תופעה רווחת בתולדות ארץ זו באותה תקופה  -ראה  :רובנסון  ,עמ ' , 68 - 63

, 153 - 149

12

. 199 - 192
בשנת תרכ " ח  .התאריך הכללי הוא  30בספטמבר . 1867
אנגארב  -אלונקה או סד שמשמש במצרים ובסודאן .

14

היהודים בבומביי היו רובם בני  -ישראל  ,ורבים מהם שירתו בצבא הבריטי  -ראה עליהם :

13

קאהימקאר ; אייזנברג ;

סטריצובר  .אפשר שהלוי פה החליף בינם ובין יהודי

קוצען .

ן

מסע בחבש לגילוי הפלשים

לצאת מרקדם ככל שניתן לזולה

, ( ZoolaJ

השוכנת במרחק

5

%7

ליגות מדרום למסנע ,

5ן

שם היה צפוי לנחות חיל -המשלוח הבריטי .יהודים הודים אתרים היו אמורים

להצטרף אלינו  .הייתי מאושר למצוא עצמי במפתיע בקרב אחים  ,ובקשתי היחידה
היתה לקצר את שהותי במסנע ולצאת לזולה  .אולם הדבר לא היה כה קל לביצוע כפי
שסברתי  .השמועה שצבא אנגלי עומד לנחות בסביבה הוציאה כל מקום מגורים
בזולה מחוץ לטווח האמצעים המצומצמים שהיו ברשותי  .הכפר הזה שוכן במרחק
מיל וחצי מן הים  ,ומאחר שהספקת המים לקויה  ,בחר הצבא להקים את מחנהו ליד

הגבול ולאורך ערוץ נחל שממנו ניתן לקבל מים בקלות  .אני נאלצתי להשתכן
בביקתה בודדת ממול למחנה האנגלו  -הודי  ,ולחכות עד שתיל  -המשלוח יתקדם אל
פנים חבש כדי שאוכל להיכנס

בעיקבותיו .

לפני לכתי לזולה עשיתי מאמצים להיכנס לחבש דרך האמאסיין , ( Fiarnasien
האילוחן יעצור
אולם בעצת מר מונזינג ' ר  ,שאמר לי כי מושל המחוז הזה  ,דג ' אדג ' ~

אותי לבטח  ,או יחסום את דרכי  .ויתרתי על תוכניתי  .סברתי שהתכנית היחידה שהיא
בת  -ביצוע עתה היא ללכת בעקבות הצבא האנגלי  .האנגלים ישאירו מן הסתם חיל -
מצב בארץ אחרי מסע המלחמה  ,והנוסע יהיה בטוח מפני

סכנות .

כאשר נחתו החילות שכנתי כבר בצריף  ,או ליתר דיוק תחת שיח  ,שם הקמתי גג

של ענפים וקש כדי להגן על ראשי מפני החום  .בתחילה הכל התנהל כשורה  .יכולתי

להשיג לחם אצל תושבי זולה  ,והמים לא היו רחוקים  .ידידיי ההודים באו לראותני כל
אימת שהיו חופשיים

;

ערכנו יחד את תפילת יום הכיפורים וביליתי עימם את מוצאי

החג  .למחרת לא עלה עוד בידי להשיג לחם או מים  .הבדואים  ,תושבי סאמהאר
17

היו להם מושגים מוגזמים ביותר על עושרם של האירופים והם

~ Samhar
התעקשו לקבל תשלום בדולארים ( בערך

.

5 25

פראנק לדולאר )  ,שהיו המטבע היחיד

שהם הכירו  .המים ששתינו היו נוזל מבחיל ועכור  ,ומצוי בכמויות לא  -מספיקות

;

הבארות שחפרו הבריטים העלו גם הם מים דלוחים וגם אלה חולקו רק למשתייכים

לצבא  .חיכיתי בקוצר רוח לבוא הצבא כולו  ,מפני שהאמצעים הכספיים שלי כמעט
אזלו בשל היוקר הרב שגרם המחסור הכללי החמור  .האנגלים קנו גמלים  ,תמורים
ופרדות במחירים כל כך גבוהים  ,שאמצעי ההובלה לא היו בהשג יד והתחלתי
לחשוש שלא יעלה בידי ללכת בעקבות

חיל  -המשלוח .

מיקומה של בקתתי ממול למחנה היה לו יתרון גדול באשר זימן לי את האפשרות

להתבונן באוכלוסיות הודו וחבש  .יכולתי גם להשקיף בניחותא על הטקסים הדתיים
של המעמדות ההודיים השונים  ,שאמנם היו כולם כפופים לאותן תקנות צבאיות ואף
על פי כן שמרו בינם לבין עצמם על ההבדלים שדתם מצווה עליהם  .שעה שאנשים

5

,

16
17

זולה מולקוטו )  ( Zoola Mulkuttoהיא עיר מסחר חשובה דרומית למסיע  .ליגה
מטרים ( או שלרשה מילין גיאוגראפיים  ,במיל  1760 -יארדים ) .
דג' אדג ' האילו טוודה מדהין היה איש צבא ומושל תקיף של מחוז האמאסיין .
סאמהאר  -רצועת מישור  ,כ  88 -ק " מ מצפון למסנע .

היא

4 , 826

18
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אחדים המשתייכים למעמדות שונים סועדים יחד  ,האיש המשתייך למעמד הגבוה
שותה ראשון

;

אל לא  -הודים הם מתייחסים כאל נחותים מכל מעמד והם אוכלים

אחרונים  .גם צורות הברכה לשלום משתנות על  -פי המעמד  .האל הקרוי רמה הוא זה
שמתפללים אליו בשכיחות הרבה

ביותר .

בין ילידי חוף מאלאבאר שביקרו אצלי כמעט יום  -יום היה גם פארסי  ,חסיד של דת
זאראתושתרא  ,איש חכם  ,שידע קרוא וכתוב  .היו עימו ספרי דת אחדים  ,ובראותו
שאני כל כך מתעניין ב ' דת האור ' הוא הסכים לקרוא איתי את היאסנה

(  %תרבץ )

והבונדהשן )  , ( E ~ ndeheshספרים המיוחסים לזאראתושתרא והכתובים בלשונות זנד

( אוסווארש ) .

ופהלווי

דרך הגייתה של השפה האחרונה הזאת לא נראה לי נכון

מבחינה אטימולוגית  ,האשמה היא בשיטת הכתב  ,מאחר שאותיות רבות דומות
והניקוד לא נמצא תמיד במקום הנכון  .ידידי הפארסי היה איש אדוק מאוד בדתו  .פעם
אחת  ,אחרי שגמרתי לבשל את ארוחתי  ,רציתי לכבות את האש אך הוא אחז בזרועי
וביקשני לא לחלל את הקודש  ,כי הדבר יביא ניצחון לאל החושך הרע על אל

האור .

התוודעתי גם לקולים סינים אחדים  .הם היו כולם בודהיסטים אך יחד עם זאת העריצו

את הפילוסוף הסיני הנודע קאונג  -צו

( קונפוציוס ) .

אשר לילידים  ,הם התקבצו ובאו מכל קצות הארץ  .בדומה למגדל בבל  ,מבטאים

של להגים רבים נתערבבו לצליל אחד  .יכולנו לשמוע מילים בלשונות תגרי  ,תגריניה ,
אמהארית  ,סאהו  ,דנקאלי  ,ובבליל לשונות אחרות  .תשומת לבי הופנתה בעיקר
לאמהארית  ,השפה שעתידה להיות אמצעי הקשר שלי עם הפלשים  ,שניתן למצוא
אותם ( כך נאמר לי ) רק בדרום  -מערב

lS

העובדה שאף לא פלשי אחד הופיע בין

העממים השונימ שנמשכו אל המחנה האנגלי מתוך תאוות  -בצע היה בה כדי לאשר

את הדברים הללו  .כיוון שהיה כמעט ודאי שחיל המשלוח יתקדם עד גונדר בירת
חבש  ,חשבתי שאבקר אצל הפלשים שם  ,ואחר כך אמשיך בדרכי הלאה

דרומה .

בין התבשים שהשתכנו בשכנותי היה אחד בשם ברו  ,שמילא בעבר תפקיד תשוב
במזימות האירופים בחצר המלך תיאודור  .הוא גדל באירופה ודיבר צרפתית ואנגלית

טובות למדיי  .תיאודור העסיק את ברו בתרגום תכתובות המיסיונרים  ,עד שנאלץ
להימלט למקום מבטחים מפני נקמת המלך  ,שגילה שברו היה קשור למזימות

הזרים .

9ן

פלשים

ו1

סיפר לי על קיומה של קהילת

האיש הזה  ,שנולד
בוולקאיטבי "" "~י
את המחשבה שאולי יהיה אפשר לגלות
במקום הולדתו הדבר עורר
(

),

;

אנשים נוספים מבני השבט הזה במחוזות צפוניים אחרים  .ביקשתי ממנו מידע נוסף
על הנושא הזה אולם הוא לא היה מסוגל להוסיף יותר  .לדבריו  ,היו הפלשים בעלי -
המלאכה היחידים בארץ  ,אף שהחקלאות היתה עיסוקם העיקרי ; הם נמנעים מקשירת
קשרים הדוקים עם בני אמונות אחרות

18
19

;

וברשותם

ספרים .

הוא חזר באוזניי על

יש לזכור  ,כי הלוי כתב דבריו לפני הרחבת גבולותיה של אתיופיה בימי מנליק השני .
על

ברו פטרוס  -ראה

ראה

:

רובנסון  ,עמ ' 172

:

רובנסון  ,עמ '  . 284 , 233על תיאודור ( הידוע יותר בשם

; 286 -

קראמיי  ,עמ '

. 144 - 92

תיוודרוס ) -

ראה גם המאמר מאת ש ' בן  -דור בחוברת זו .

ן

מסע בחבש לגילוי הפלשים

השמועה המגוחכת שנפוצה

עליהם בחבש  ,שלפיה הפלשים הם מכשפים

ובלילה הם הופכים את עצמם

%9

( בודה )

20

לצבועים .

הוא מסר לי דיווח עצוב על מצב הפלשים בשש השנים האחרונות  ,ובמתכוון
הפריז במספר הפלשים שהתנצרו בהשפעת המיסיון הפרוטסטאנטי בגונדר  .הוא

סיפר לי שהמלך  ,על  -פי בקשת האבונא ( הארכיבישוף של חבש ) ובעידוד האירופים ,
ציווה על כל היהודים להתנצר והורה לכוהנים הגדולים שלהם לנהל ויכוח עם
המיסיונרים בשאלות

הויכוח .

דת .

]2

ניכר היה בו שהוא נבוך כאשר הגיע בסיפורו לתוצאות

בסוף  ,כאילו ביקש להרגיז אותי במתכוון  ,הוא סיפר לי שתיאודור הוציא

להורג מספר רב של פלשים מבגמדר

~ Eegrneder

;

שהוא עדיין מחזיק במאסר

אחדים מבין ראשיהם ושרבים מוחזקים בעבודות כפייה בביצורים של דברה תבור

 ( I) ebra Taborושל מאגדאלה
~

. ( hfagdala

~
משיחתו היתה המידע שמסר לי בדבר קיומן של
התועלת העיקרית שהפקתי

קהילות פלשים במחוז וולקאיט  .לפיכך עלה בדעתי הרעיון שאלך לשם אם התקדמות
הצבא הבריטי תתעכב זמן רב מדיי או אם במקום ללכת לגונדר הוא יבחר בדרך
הדרומית המובילה ישר למאגדאלה  ,בלי לעבור דרך המחוזות של מגורי

הפלשים .

שמועה כזאת כבר נפוצה במחנה  ,והתחלתי לחשוב שיהיה עליי להתכונן בקרוב
להגיע אל הפלשים דרך

סודאן .

לשמחתי הרבה  ,פגשתי שני פלשים צעירים בין משרתי החבשי שהזכרתי לעיל ,

אף כי נודע לי שהם המירו את דתם לנצרות על  -ידי המיסיון הפרוטסטאנטי והוגלו
על  -ידי תיאודור  .אחד מהם  ,סמאני שמו  ,היה רזה  ,בעל גון  -עור שזוף  ,ותווי  -פנים
דומים במקצת לצורת המראה

היהודי .

22

השני  ,פטרוס  ,היה שחור לגמרי ומראהו היה

פחות מושך  .שניהם היו בורים גמורים ולא יכולתי ללמוד מהם דבר על

מנהגיהם .

פניתי אליהם בלשון געז  ,הם הבינו אותה בקושי  .אני מצידי התקשיתי להבין את

תשובותיהם באמהארית  ,כיוון שבאותה העת עדיין לא שלטתי בשפה הזאת  .יתר על
כן  ,הם כבר הספיקו לשכוח גם את המעט שידעו אי  -פעם על דתם הישנה  .שניהם היו
בערך בני עשרים

;

בגיל חמש  -עשרה הטבילו אותם המיסיונרים לנצרות והרתיקו

אותם מחיק משפתותיהם  .הפחות נבער בין השניים טען שהוא בנו של כוהן גדול ,
דיקלם בפניי פיוט בלשון געז  ,שאותו שרים באתיופיה בבוקר וחוזרים עליו בלשון
הרגילה של

הפלשים .

רשמתי את הפיוט הזה כאשר הוא דיקלם אותו  ,והנה תרגומו

20

על האשמתם בכישוף  -ראה  :קפלן  ,היסטוריה  ,עמ '

:

קווירין  ,עמ ' . 145 - 141

; 115 - 110

ראה גם

להלן .
21

על  -פי דוחות של מיסיונרים  ,מספר הפלשים שהוטבלו לנצרות הוא
-

בשנת 1863

; - 734

בשנת

 ( Recordמאי  -יוני  , ) 1863עמ '
22

על

דניאל סמאני  -ראה

קווירין  ,עמ '

. 184

:

. 1881

ראה  :פיין ; לסלאו  ,ויכוח

. 20 - 16

ראה גם המבוא ,

;

- 41 :

באוקטובר

20 ; 1862

כתב  -העת המיסיונרי Jewish

לעיל .

כתב  -העת המיסיונרי  ( Jewish Inteligenceדצמבר  , ) 1873עמ ' 290

זהותו של פטרוס אינה

ידועה .

;

20
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שמע אלוהים לתפילתי

;

שמע אלוהים לקול תחינתי  .בעוצמתך  ,אלוהים ,

הוצאתנו ממצרים  ,והטבעת את צבא

פרעה .

אתה האכלתנו

הדרכתנו בעמוד ענן ביום ובעמוד אש בלילה  .מי יידמה לך
בעדת הקדושים

( מלאכים ) ?

מי אלוה כאלוהינו

?

?

במדבר :

אתה

מי מלבדך לערץ

אתה קיים מאז ומעולם

ושנותיך אין  -סופיות  .זכור אלוהים את ברית תורת משה שנתת בחורב  .הללו

את אדוני בכל הדורות  .אמן כן

יהיה .

אמן כל

יהיה .

הקטע הזה מתוך תפילות הפלשים הביא אותי להנחה שאמונתם הדתית היא יהודית

ושהיא לא הושחתה בבלבול הרעיוני המאפיין את הכיתות הנוצריות -

לחלוטין

;

למחצה

במזרח .

פרק ב  .במודאו  ,בחיפוש אחר דעכי כנישה לחבש
בינתיים חלף הזמן ועיקר הצבא הבריטי טרם נחת  .מחירי המזון ועלות אמצעי

ההובלה הרקיעו שחקים .

צו מטעם המפקד העליון 23פקד על כל הסוחרים לסגת

לעבר חוף הים  ,שם נמצאו מגרשים למענם ואסור היה להם להתרחק מהם  .הסתבר
יותר ויותר  ,שמסע הצבא יתקדם לאורך השפה של רמת תגרי ולא יתקדם מעבר לנהר

טאקאזה  . ( Takkaziהיה הכרחי שאתכונן לצאת מזולה  ,ולהקיף את חלקה הצפוני
של חבש ~כדי להיכנס למחוז וולקאיט  .מר מונזינג ' ר בטובו נתן בידי מכתב המלצה
 , ( Tirso -tJabaziiמושל וולקאיט 24 .
לנסיך סירסו  -גאבאזיה
בשובי למסוע מצאתי~ אותה שוממה למחצה מאוכלוסייתה  .כולם הלכו לסחור

בזולה או לעבוד במסילת  -הברזל .
בתוספת אורז וחמאה פעמיים ביום  .אחרי זמן  -מה לא

תחילה שילמו לפועלים

5

דולארים לשבוע

ניתנו להם מצרכי המזון  ,אף על

פי כן תנאים כאלה היו בבחינת הון תועפות לאנשים הללו  .וכך  ,כל הגברים הבריאים
בגופם נעלמו  ,ובקושי יכולתי למצוא איש שישא את מטעני לכפר אמקולו

 , ( EInkoollooJהשוכן ביבשת במרחק שעה

ממסוע .

אמקולו היא נקודת המוצא של השיירות המעבירות סחורה לבארקה

( בן ] , ) 8 %

מקום מושבו של ' שיח ' אל ג ' מל ' שסיפק לנוסעים גמלים ובהמות משא

25

אחרות .

כאשר הגעתי  ,השיח ' נעדר ובהמות לא היה ניתן להשיג  .חצר בית הקונסוליה היתה
מלאה גמלים  ,חמורים ופרדות  ,מוכנים למסירה לצבא הבריטי  .כל השבטים בסביבה

23

המפקד בפועל של מבצע צבאי בריטי זה  ,לשחרור המיסיונרים שנשבו בידי תיוודרוס השני  ,היה
סיר רוברט נאפיר  .ראה עליו במבוא  ,לעיל .

24

טיסו ( כך השם לדיוקו ) גאבאזיה מרד בתיוודרוס בשנות

1864 - ] 863

והצליח להשתלט על האזור

שבין אגם תאנה לנהר טאקאזה  ,לרבות גונדר .
25

אמקולו היא מינקולו

) ( Minkullu

או מונקולו

) - ( Monkulu

ראה

:

פאנקהורסט  ,היסטוריה ,

עמ '  . 132 - 130בארקה הוא שם נהר ושם אזור בצפון מערב אריתריאה .

השבויים של תיוודרוס  ,ביניהם דיפלומאטים בריטיים והמיסיונר הנרי א ' שטרן

מכרו את גמליהם במחירים

עצומים .

נאלצתי לוותר על כל כוונה להשיג גמל

ולהסתפק במציאת גברים שישאו את מטעני  ,ואילו אני נאלצתי לצאת ברגל למסע

ארוך .
ב 18 -

בנובמבר יצאנו אני והסבלים שלי מתגרי לדרך מערבה  .בחרנו במסלול

הישיר למחוז בוגוס  , ( Eogosדרך אסום  ( Asovsשאינה שימושית למעבר שיירות
הגבוהים שיש
בגלל ההרים
~

לחצותם .

26

הקרקע כאן היתה שטוחה ומלחה  ,פה ושם
~

הזדקרו תלוליות קטנות  ,אבל היא נעשתה תלולה יותר ככל שהתקרבנו לשלשלת
הגבעות המקיפות את רמת בוגוס  ,המפרידה את תגרי ממחוז סאמהאר

( Saahar

נחפרה באר .
שעל חופי ים סוף השטוחים  .בילינו את הלילה ליד פלג הרים  ,שבערוצו ~
ליד הבאר הבחנו בשלושה או בארבעה תנים וצבוע גדול שנראו דרוכים לקפוץ עלינו .
יריות אחדות מאקדחי הבריחו את חיות הטרף .
באסום ניסיתי להשיג גמל  ,אך הדבר לא ניתן ונאלצתי להמשיך ברגל עד קסרט
 . ( Kesretלתושבי הכפר הזה תעסוקה אחת ויחידה  -עשיית חמאה  .כאות להכנסת

~אורחים הוגש לנו כלי גדול מלא חלב חם  .הנוהג הזה הוא בבחינת זכות המגיעה לכל
הזרים  ,ואין לקבל עליו שכר  .הדבר אינו מונע בעד המגישים לבקש כעבור שעות

אחדות מתנות קטנות ,בתור נדבה  .איש אחד מבקש את מכנסיך  ,אחר את נעליך ,
שלישי מראה לך את גבו החשוף  ,רמז לכך שחולצה תהיה לו לתועלת  .קבצנות היא
מידה נפוצה בין התגרינים  ,אפילו העשירים עוסקים בה  ,אפשר ליחס אותה בחלקה

26

בילן )  ( Bilenאו בוגוס הן קבוצות אגאו הצפוניות ביותר  .עד הפלישה המצרית לאזור קרן ,
בראשית שנות

נאמנות לדת

ה 70 -

של המאה ה  , 19 -הם היו נוצרים אורתודוקסים  ,אחרי הפלישה רובם הצהירו

האסלאם .
21

ן

22

יוסף הלוי

לאשליה

הנפוצה

שכל האירופים הם מיליונרים  ,ובחלקה לעובדה שכל מתנה

שמתקבלת מזר נחשבת לאות של הוקרה וסימן למזל

טוב .

למחרת הלכנו לאורך הערוץ של נחל קסרט  .הנחל הזה זורם בין שני רכסי הרים

גבוהים  ,בעלי מראה פראי  .האבנים החדות שהיו זרועות על השביל נקבו במהרה
חורים בסוליות מגפיי וכפות רגלי זבו דם  ,כך שהתקשיתי ביותר שלא לפגר אחרי
מורי  -הדרך שלי  ,שהיו רגילים לצעדות מעין אלה  .הגענו למנפי

 ( hienfieJעם

שקיעת

החמה  .התושבים הם עניים ומראם מעיד על פיגור  .לא נמצא חלב חם לארוחת הערב
שלנו  ,ומכל מקום הכאבים שסבלתי מהם נטלו את תאבוני  .שכרתי פר שישא אותי

לקרן ( " " 8
!

 . ) 1 :לרוע המזל  ,הבהמה נבהלה ממראי הלבן והשתוללה בזעם כל אימת

שעליתי על גבה  ,כך שרק מורי  -הדרך יכלו להעזר בה  .במאמץ רב עליתי לטבלה ,

והנוף שניגלה לעינינו הזכיר את נופי האלפים  .להרים הללו צורות ייחודיות  ,והם
מיוערים עד הפסגות ממש  .כמה פלגי הרים קטנים זורמים בערוצים צרים ובלחי

ישרים דרך נקיקים בסלע ובתהומות  .יער של שיחי מיסוסה וצמחים קוצניים אחרים
כיסו את צידי השביל שהיה צר כל כך שבגדינו נקרעו

לגזרים .

מעת לעת שמענו

שאגות של חיות טרף  ,בעיקר אריות ונמרים  .ערב אחד  ,כאשר נתנו בכפר עזוב בשם

גאביאה )  , ( Gabeaעוררה אותנו שאגת אריה

מסביב למחננו הקטן  ,והאריה

;

הדלקנו במהירות מדורות אחדות

נסוג .

עברנו על פני שטח טרשי עד שתצינו את שלשלת ההרים האחרונה  .מורי  -הדרך

נעו בזהירות ובשקט מחשש לשודדים שכבר התקיפו נוסעים בעבר  .לקראת ערב
הגענו לאבי  -מאנטל

שהוא הכפר הראשון בבונוס ותושביו ממוצא

) 51 -MantelJל )

נוצרי  ,אלא שעתה אין הם יודעים אפילו את שמות האוואנגליונים  .מרבית האנשים

החשובים אצלם הם מוסלמים המשתדלים להעביר לאסלאם את התושבים האחרים .
השיח ' של הכפר הכין לנו ארוחת ערב טובה  .בבאלואה  ( Ealooaשכרתי גמל
ויכולתי סוף סוף לתת מנוחה לרגליי הפצועות  .בלילה לנו ~
בקנפו ( ט , ) 1: 8810ואתר -
 ( Tantarooaו ; קאשאללה

כך עברנו דרך הכפרים טאנטארואה
לקרן

ב 24 -

. ( KhashallaJ

הגענו

בנובמבר בשעה שלוש ~
אחר הצוהרים  .שישה ימים נדרשו לנו כדי לעבור

מרחק של תשעים מילין ; אף על פי כן הייתי תשוש מעייפות  ,בגלל השטח המחוספס
שעברנו

בו .

התכוונתי לצאת מקרן בו ביום שהגעתי  ,כדי להמשיך לקאסאלה
השוכנת על אם דרך השיירות הסוחרות עם

סודאן .

27

, ( Kassala

אולם סדר העניינים ~ הרגיל הזה

השתבש מאז שהאנגלים נחתו בזולה  .בדרכי המסחר הראשיות של בארקה הצטופפו
טורים אינסופיים של פרדות וגמלים

;

בהמות רכיבה היה אפשר להשיג רק במחירים

אגדיים  ,וגם אז היה על הנוסע לסבול מפגיעתם הרעה של נהגי הגמלים  ,שהתעשרו
לפתע ולכן התנהגו בגסות

27

רוח .

קאסאלה נוסדה בשנת  , 1840היתה מרכז

מינהלי וצבאי במזרח

סודאן .

ן

מסע בחבש לגילוי הפלשים

23

ניצלתי את הימים הספורים שנאלצתי לשהות בהם בקרן ועשיתי רשימות על הלהג
הקרוי בלן  .אנשי בונוס הדוברים אותו מוצאם  ,על  -פי המסורת שבידיהם  ,ממושבה
של בני אגאו  . ( Agaoosהם היגרו לאזור הזה מלאסטה

 ( Lastaשבחבש

לפני

כ 150 -

שנה בהנהגת ~ בוגוס  ,שאת קברו עדיין אפשר לראות ~ .

28

היידע המעט שרכשתי בלשון הבלן איפשר לי להשוות אותה עם לשון הפלשים ,
שאני סבור כי היא להג של שפת

אגאו .

באותו פרק זמן נתוודעתי לכמרים קאתוליים  -רומיים

אחדים .

29

התושבים הם

נוצרים רק בשם  ,אין הם מקיימים מאומה מן הפולחן הנוצרי  ,אפילו לא

את הטבילה .

אין להם לא כנסיות ולא כמרים והם יודעים בקושי את שם ישו הנוצרי  .האסלאם

מתפשט במהירות  ,ותוך שנים מועטות כנראה ייעלמו כליל שרידי הנצרות  .למיסיון
הקאתולי  ,המתאמץ לשוא לעצור את עליית האסלאם ולהחיות את הרוח הדתית של
האוכלוסייה הזאת  ,אין כל סיכוי להצליח  .הגזע האתיופי מפגין סימני ניוון ברורים

;

הוא נטמע בקרב היסוד הערבי  ,שנראה כי נועד להטמיע בתוכו את כל האומות
האפריקאיות ולהיות אחד מפלגי האנושות בעלי העוצמה הגדולה

ביותר .

הכמרים הקאתוליים  ,שקיבלו אותי בסבר פנים יפות ביותר  ,התלוננו על ניוונם
המוסרי של אנשי המקום  ,העוסקים בקיבוץ נדבות בצורותיו השפלות ביותר  .אלה
מהם הבאים לכנסייה בימי ראשון או שנטבלים לנצרות חושבים שהם זכאים לתבוע
לעצמם מתנות מידי הכמרים  ,ואם מסרבים להם הם מאיימים שלא יבואו עוד

לכנסייה .

אחד הנוצרים הללו מכר את אשתו לסוחר אחד  ,ולולא התערבותם של

הכמרים הטובים  ,היתה האשה האומללה הזאת נלקחת למסוע  .הבעל הקאתולי

לכאורה לא היה מודע כלל שאינו נוהג כשורה והצטער שתוכניתו הוכשלה  .למיסיונר
ששאל אותי אם אינו סבור שחטא הוא שנוצרי ימכור את אשתו  ,הוא השיב ' כלל וכלל
לא  ,אבי  ,באשתי אני יכול לעשות כל העולה על

רוחי ' .

הילדים אמנם מקבלים טיפול מסור בבית  -הספר הקשור למיסיון  ,ואף בגדים

ניתנים להם  ,ובכל זאת המוסד כמעט תמיד מוזנח  .אין הדבר כאילו על הכמרים
להאבק בממשלה עויינת או בכיתה דתית מתחרה  .הארץ נהנית מחסות צרפת  ,לפחות

בכל הנוגע לממשלת מצרים  .אין דת אחרת במקום הזוכה להכרה רשמית

;

מיסיון

פרוטסטאנטי לא קיים  .כאן חייבים להתגבר על אדישותם ועל שפלותם של המוני
העם  ,משימה חסרת

תקווה .

רעב השתולל בקרן  ,ורק בקושי עלה בידי להשיג לחמ  .התושבים הולכים בדרך -
כלל לרכוש את מלאי הדורה והפלפל האדום שלהם באד  -עלי  -באקיט

( ) 11 -נ Ad -

 , ) 8 % 111כפר השוכן במרחק של יום הליכה  ,בבקעת בארקה  .בתמורה הם נותנים
חמאה ודבש המיוצרים בשפע במחוז הזה  .מצרכי המזון לא נמכרים בקמעונות  .אם
28

מעמד הבוגוס במהלך המאה

השבעים  -ראה
29

על

:

ה 19 -

רובנסון  ,עמ '

היה מושא לעימות ולמחלוקת  .המשבר העיקרי פרץ בשנות
; 290 - 288 , 143 - 142

הקאתולים באתיופיה באותה תקופה  -ראה

:

טאלהאמי .

קראמיי  ,עמ ' . 114 - 111

24

ן

יוסף הלוי

נוסע מבקש דבש עליו לקנות נאד מלא  ,אם הוא מבקש בשר עליו לקנות עז או שור

בשלמותם .
הזמן עבר ואף שיירה לא הופיעה  .נאלצתי אפוא ללכת לשייטל  , ( SheytelJכפר

השוכן במרחק של כשלושת רבעי שעה מאד  -עלי  -באקיט  .שייטל חייבת את קיומה
למר ז ' אן סטלה  ,לשעבר מיסיונר קאתולי נודע  ,המכונה בפי הילידים אבו

יוהאנס .

30

האיש הטוב הזה שלח משרת עם פרדה כדי להזמינני אל ביתו  .מאחר שרגליי היו
עדיין כואבות ביותר  ,שמחתי לנוח בביתו של האיש מכניס האורחים הזה  ,שגם הכיר

האב סטלה  ,התרשמתי ממידותיו הטובות .

היטב את חבש  .ככל שהרביתי לשוחח עם

הוא היה איש מלומד וליבראל  ,נערץ על הכל

;

אולם הוא הרגיז אנשים מסוימים ,

ואלה ביקשו לסכל את פעילותו ולצמצם את ההשפעה הרבה שהוא רכש לו בין

השבטים בסביבה  .אף שהוא יסד את המיסיון הקאתולי בקרן  -הורחק ממנו ; וכיוון

שרדפוהו בסתר  ,הוא נאלץ לפרוש משדה פעילותו  .כדי שיעלה בידיו לקדם את
התפתחותם של האנשים  ,הוא עיבד תוכנית להקים מושבה  ,אולם בהעדר מימון
מספיק ובשל מותו של מר זוצ ' י ,

ן3

שותפו ליוזמה הזאת  ,נכשלה תכניתו ערב

התגשמותה .
לא יכולתי לקבל ממנו מידע חשוב כלשהו על הפלשים  .הוא ודאי בא במגע עם
רבים מהם  ,אולם הוא היה כל כך טרוד בעיסוקיו עד שלא התפנה להתוודע כראוי אל
הרעיונות הדתיים של הכת הזאת  .מר סטלה סיפר לי על נוהג שמיוחס לפלשים  ,ואם
הוא אמת  ,הוא עשוי להוביל למסקנה שהם אינם יהודים אלא אחת הכיתות הנוצריות -

למחצה ששמרו על חלק ממצוות היהדות  .למר סטלה נודע ממקור שהוא חשב אותו

מהימן  ,שהפלשים נהגו להטיל מום בילדים שאותם הועידו לחיי נזירות  .אני יכול
לציין כאן  ,שדרישה וחקירה בעניין הזה שערכתי מאוחר יותר הוכיחו  ,ששמועה זו
חסרת יסוד לחלוטין והיא יצאה ממקורות

אמהאריים .

בית האב סטלה שכן במקום מקסים לרגלי ' צאדה אמבה ' ( ההר הלבן Tsada

 , ( Ambaשבפסגתו התגוררו נזירים מתבודדים אחדים  .הגישה להר הזה היתה אסורה
לנשים  .הקרקע למטה היתה סלעית וטרשית  ,אך פורייה ומעיינות רבים הישקו אותה .
גן נאה ובו פרחים וירקות השתרע מאחורי בתים קטנים אחדים  ,שנבנו בחצי עיגול .

בקירבת מקום המגורים המקסים הזה שכנו בקבוצה ביקתות אחדות  ,שנחכרו על  -ידי
הילידים שהתקבצו סביב האב סטלה  .המנוחה שנהניתי ממנה היטיבה עם בריאותי

אך החלה להלאות אותי  ,כיוון שעיכבה את מסעי  .מצאתי בקשיים מרובים איש מאד -

עלי  -באקיט שהיה מוכן להוביל אותי לקאסאלה  .ידוע היה שהאינארים

30

פאדרה ג ' ובאני סטלה

(  % 5א  %ת- ) 1

היה מיסיונר לאזאריטי ( הלאזאריטים הוא שמם הפופולארי של חברי

מסדר של מיסיונרים שנוסד בשנת

1625

בפארים )  ,הקים את המיסיון בבוגוס

בשנת . 1852

וראה

:

קראמיי ,עמ ' 11ן . 114 -
31

פומפיאו זוצ ' י  -בעל  -הון איטלקי שתרם בשנת
איטלקית  ,אשר סטלה שאף להקימה  .ראה

:

1866

כספים להקמת מושבה חקלאית

פאנקהורסט  ,היסטוריה  ,עמ '

. 142 - 141

מסע בחבש לגילוי הפלשים

שבט

"

לוחמים שישבו בצפון ארץ הבוגוס ונלחמו בהם ובבני -אמיר

מבארקה

32

-

ערכו פשיטות על הכפרים השכנים

למרבה המזל הגיעה שיירה מדאגה

( 58

"

ן

25

~ 1 -Amesת ) 8

והרגו את כל מי שהיה חסר הגנה .

ם ) ומיד לאחר שפרקה את מטען הדורה

שלה  ,היה עליה לשוב לכפר שלה  ,השוכן באמצע הדרך לקאסאלה  .לתושבי הכפר
היו כמה סיבות אחרות לחשש  .הם פחדו מפלישת המצרים שהתכוונו  ,לפי הסברה ,

להשאיר במקום חיל  -מצב בתירוץ של הגנה על

הגבולות.

מאחר שהבונוס היו תחת חסות צרפת  ,לא היו המצרים מסתכנים בעבר בהשגת -

גבול כזאת  ,אך עתה היו נועזים יותר  ,הודות לבריתם עם האנגלים  .אם צרפת לא
תתערב  ,סביר להניח שכל הארצות הללו הגובלות בחבש ועודן עצמאיות יפלו תחת

שלטונה של מצרים  ,שיכולה לסמוך על תמיכת האנגלים  .השתלשלות מאורעות מעין
זו תהיה מסוכנת לעצמאות

חבש .

עם זאת יש להודות  ,שמבחינה חומרית תצא

האוכלוסייה נשכרת מן הסיפוח  .אולם תחת שלטון מצרים  ,אין ספק שחבש תיפול
לזרועות האסלאם ותהיה אבודה לעד לתרבות

השיירה אל דאגה יצאה לדרך סוף סוף

ב3 -

האירופית .

בדצמבר  ,ואני נפגשתי עמה במאנצורה

 , ( hfansooraכפר השוכן מעט דרומה לבארקה  .מעבר להרי שייטל הקרקע נעשתה
~שטוחה וחדגונית

;

לאורך שתי גדותיו של נהר בארקה השתרעו שורות של אינסוף

דקלים  .הרים מעטים הזדקרו פה ושם באופק  ,כגון סלסט  -קארן ~  ( Selest-Karnאו
סוסט  -קאנד

( Sost-Kand

( שלוש

קרניים )

השוכן ליד הכפרים של שבטי הנוודים

אילאדקוקאי ~ . ( iladkokaiמשם  ,מרחק של יום עד בידל
בני  -אמה ושמו דגלט
ראש שבט
~

. ( I) eglet

 , ( Eidelמקום מושבו של

תושבי בידל ~נראו אדוקים מאוד בדתם ,

~
אומרות את תפילותיהן בפומבי וכורעות ברך  .הפגנת
ראינו נשים זקנות אחדות

האדיקות הזאת היתה תוצאת השפעתו של שריף ערבי  ,שהגיע לאחרונה ממכה והטיף
בהתלהבות גם נגד שתיית משקאות משכרים  ,אך ללא הצלחה

רבה .

אי אפשר למצוא אף לא יהודי אחד בדרום סודאן  .המונח ' יהודי '  ,בצורה מוזרה
ביותר  ,משמש כינוי גנאי אפילו בלי שמובנו ידוע  .כאשר הערבים מיצו את כל אוצר
הגידופים שלהם נגד גמליהם  ,הם כינו אותם יהודי  ,והם סירבו להאמין לי כאשר

הסברתי להם שאני יהודי  .פאקיר אחד  ,שהיה משכיל יותר מעמיתיו  ,סיפר להם
שהיהודים הם העם של משה (  ( Kaoorn - % 10858ושהתורה נתונה להם  .האסלאם
חולל שינוי ראוי לציון באוכלוסייה ברברית

זאת .

ככל שהאמונה המוסלמית

מתפשטת ביניהם  ,הם נפגשים כדי לקרוא בקוראן  ,לשיר את שבחי הנביא ולהאזין
לאגדות ולסיפורי הניסים שחוללו האמאמים והשריפים הקדושים  .ההרגלים הללו ,
פרימיטיביים ככל שיהיו  ,יש להם השפעה ברוכה על רוח האדם ומונעים את החנקתה

על  -ידי החומרנות .

32

בני אמיר הם שבט ממוצא בג  ,ה

 ( Bejaשהתאסלם  ,שוכן בלאגוס  ,באזור

המצרים עד אמצע המאה
לסודאן  .היו תחת שלטון
~

ה . 19 -

ראה

:

הגביל שבין אתיופיה

גרוטאנלי

ומאסארי .

ן

26

יוסף הלוי

במקום להמשיך מערבה  ,פנה מורה  -הדרך שלנו לכיוון צפון  ,כדי ללכת לדגוי

 ( I) eguiשם היו לו קרובי משפחה  .דגוי היתה כמעט נטושה כאשר הגענו  ,מפני שכל
~תושביה יצאו לצפות בשני פילים שצייד אחד לכד בעודם בחיים  .הזקן בין השניים
מת מפצעיו  ,הצעיר הבריא וגילה התנגדות מעטה

בלבד .

בבוקר המחרת הגענו לדאגה  ,כפר גדול שתושביו יצרו מחצלות נאות וסחרו
בתבואה עם השבטים השכנים  .צרורות של סחורות מסוגים שונים מילאו את השוק ,

שבו גם שוכנים השיח ' של בני -אמיר וסוכני הממשלה המצרית  ,בעיקר בעונה של
גביית

המיסים .

"

נאלצתי לוותר על תוכניתי לחצות את ארץ השאנגאלה ( 811185ת , ) 51

כדי ללכת לוולקאיט כפי

שהתכוונתי .

33

אף מוסלמי לא היה מוכן ללוות אותי

לשם .

השמועה אמרה שהשאנגאלה רצחו ללא רחמים את כל הזרים שהעזו להיכנס

לשטחם  ,ושמעתי שהם עשו גם מעשי זוועה ברבריים אתרימ  .לא האמנתי למחצית
מהסיפורים הללו  ,ביודעי שהמוסלמים נוהגים להגזים בתיאור חטאי הכופרים כדי

להצדיק את האכזריות של עצמם כלפיהם  .עם זאת  .לא יכולתי לנוע לבדי ונאלצתי
אפוא לצאת לקאסאלה  ,שאליה הגעתי בשלום אחרי שעברתי בקירבת מחנה של
האדנדוא וליד כפר גדול בשם סאבדראט  . ( Sabderatהכפר הזה שוכן בין שני הרים ,

המקיפים עמק ארוך ויפה  ,מכוסה יער ~
ושופע מים  ,ומקצהו אפשר לראות את ג ' בל -
אל  -לוז

) ) ) 38681 - 01 -Looz

בתפארתו .

קאסאלה  ,העיר החשובה ביותר בדרום סודאן  ,מוקפת חומה ובתיה בנויים

איתן .

ליד המסגד יש שוק ובו שפע של מוצרים  ,גם מתוצרת אירופה  .תחילה עצרתי בבית
מר האוסמן
ג ' ון קוזיקה ,

שהופקד על קניית גמלים לצבא הבריטי .
שבפניו המלפן עליי האב סטלה  .כל אירופי שעובר בעיר זוכה
34

אחרי כן הוזמנתי על ידי מר

35

להכנסת

אורחים של מר קוזיקה  ,ויותר מנוסע מפורסם אחד נהנו בביתו ממנוחה נעימה
והתאוששו מחלאות

המדבר .

דיון בענייני דת התעורר ביני ובין מר האוסמן  ,שהיה לפנים מיסיונר  .הוא היה איש
צעיר בעל נימוסים נעימים  ,אולם כנראה החזיק באחדות מן הדעות הקדומות שהיו
נפוצות בימי  -הביניים נגד היהודים  .דברי גנאי על התלמוד  ,בלי שקרא בו אי  -פעם ,
הגזמה במגרעותיהם ובאמונותיהם התפלות של היהודים ממעמד נמוך והאשמת
יהודים משכילים באתיאיזם

-

אלה האמצעים שבהם משתמשים אחדים מן

המתפלמסים המבקשים להביאנו לגאולה  .רק בדרכי חזרה נזדמן לי לגלות ולהעריך
את תכונותיו האציליות של מר

האוסמן .

באותו פרק  -זמן שהה בקאסאלה גם מר ק '  ,סוחר נודע בחיות בר  .הוא היה הספק

33

שאנגאלה

( באמהארית  :עבדים ) ,

כמו שבטי באריה וקונאמה  ,שוכנים בגדה המזרחית של נהר

אטברה  ,שהוא אזור מפורז בין מצרים
34

ק " פ האוסמן  -מיסיונר נוצרי ממצרים  ,עבד כמתרגם בשירות
Intelligence

35

לאתיופיה .

( דצמבר

 , ) 1865עמ '

הבריטים .

. 295

יוהאנס קוזיקה  -סוחר יווני מקאסאלה ומקאלאבאט

) . ( Qallabat

ראה

:

Jewish

מסע בחבש לגילוי הפלשים

של גני חיות באירופה ובאמריקה  ,והיה לו בסיס בארץ ההומראן
גדות נהר הטאקאזה

( TakkaziJ

(

ן

מן ] מ01א ) 36 ,

27

על

ולשם הוא עמד לשוב  .הסוחר היה איש חברותי ,

מרבה שיחה  ,בעל מזג טוב והכיר את העולם  ,אך לא עלה בידו להשתחרר מדעות

קדומות שלו נגד היהודים  .כיוון שלא הסתרתי את אמונתי  ,הייתי מוכן לקבלת פנים
צוננת  .נראה היה שנוכחותי מאוסה בעיקר על אשתו  ,שהיתה כמובן שותפה לדעות

של בעלה  .אף על פי כן  ,תחושת הבדידות בארץ פראית היא כה גדולה ומראהו של
אדם אירופי כה נעים שאנשים מוכנים לשכוח את ניגודי ההשקפות שיש

ביניהם .

מידע מסויים על הפלשים שהגיע לידי הפתיע אותי מאוד  ,מפני שהיה בו כדי

לערער את כל מושגינו הקודמים על הכת הזאת  .כאן הראו לי חוברת שהיפנה הסוכן
של חברת קוזיקה מקושטא אל השגריר האנגלי  ,ובה הוא מנסה להוכיח את האחדות
המוחלטת בין הכנסייה החבשית לכנסייה היוונית  .הוא הציע תוכנית לסדרת פעולות
לצבא הבריטי  ,וטען שהוא מכיר היטב את חבש ושהוא אחד מידידיו הטובים ביותר
של המלך תיאודור  .בהערה בחוברת הזאת מצאתי במפורש שהפלשים עדיין דוברים

עברית .

37

אבל היוונים נוטים יותר מדיי להגזמה בכדי שאפשר יהיה להאמין להם

לגמרי  ,לאמיתו של דבר  ,הם הפכו להיות הישמעאלים של

המערב .

האמון המוחלט שנותנים ילידי יוון במעשיות הראויות להיכלל בסיפורי אלף לילה
ולילה היה יכול להיות משעשע לולא התוצאות הרות האסון שניחתות בגללו לעיתים

קרובות מדיי על אחינו במזרח  .אני מתכוון לבדותא האיומה המייחסת ליהודים את
הפולחן של שימוש בדם נוצרי לאפיית מצות לפסח  .נאלצתי להאזין במשך ערב שלם
לאיש שחזר על עלילת הדם הנפשעת הזאת לכל פרטיה  .כאשר טענתי שהמשטרות
בצרפת  ,באנגליה או בגרמניה  ,עם כל הארגון המעולה שלרשותן  ,לא גילו מעולם
עקבות של פשע מעין זה בין היהודים  ,נאמר לי שהנוהג העקוב מדם הזה ננטש אולי

בארצות התרבות  ,אבל עדיין קיים במלוא עוצמתו בין יהודי המזרח  .היה מכאיב
לראות  ,שאנשים המכנים עצמם בני תרבות עודם שרויים ברעות רוח ובדעות קדומות
שפלות כאלה .
לפני שעזבתי  ,הלכתי לבקר אצל המושל  ,עבדור רזק אפנדי ,

38

שקיבל אותי בנימוס

המופלג המאפיין את העות ' מאנים ממוצא טהור  .הוא ניסה להרתיע אותי מלצאת
לוולקאיט דרך הטריטוריה של הערבים ההומראנים  ,כפי שהיה בדעתי לעשות  ,והציג
בפניי את הסכנה שאהיה חשוף לה  .הוא גם הודה בפניי שהמלצתו תהיה נטולה כל
ערך אצל השבט הזה  ,שעמדתו כלפי ממשלת סודאן מפוקפקת ואת המיסים הם
משלמים רק בלחץ של

36

כפייה .

ערביי הומראן  -ערבים במוצאם  ,בג ' ה בשפתם ובמנהגיהם  .הם נודעו לסודאנים  ,עד התקופה

המודרנית בכינוי ' השבטים האחרים ' ( קבאיל

אוח ' רא ) .

לסלאו  ,ויכוח  ,עמ ' . 93 - 89

37

ראה

38

עבדרר רזק אפנדי  -המודיר של טאקה וקאסאלה היה עבדרר רזק ביי  .נראה כי הלוי חשב שהלה

:

הוא בן למשפחת האפנדי שמשלה

בממנע .

ן
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תוך שלושה ימים חצינו את המישור בין מארב  - hfarebגאש ) והטאקאזה .
הדרך מתפתלת תחילה לאורך מורדות השחם של ג ' בל  -אל -לוז  ,הנוגע כמעט במארב .
אחרי כן היא פונה לעבר הר אבו ג ' מל  ,שלידו שוכן כפר השייך לשבט
המישור שומם וחוצים אותו הנחלים גוארבו

 , ( Guerebaמאזאהית

נואיימה .

(hfazahit

וספוגית ומצמיחה
אופיה  ,נעשית שחורה
וגינגף  . ( tiuinguefכאן הקרקע משנה את
~
~

שרף בשפע רב  .הר בודד אתר  ,ג ' בל  -לסיר
עצי ~

"

~ ) )386 1 -Leseir

שמו  ,משקיף על כל

המישור  .שם מצויה תחנת החורף של שבט הומראן  ,ואילו במשך

הק "ן הכפר נטוש .

הדלקנו מדורה והלהבה התפשטה במהירות בעשב היבש עד שכמעט

סוחר החיות התבסס על אי קטן שבטאקאזה ושמו אבו -אדרים
בגן  -החיות שלו היו פילים  ,ג ' יראפות  ,תאויים  ,אנטילופות  ,אך לא

נשרפנו .

~ ( Abll~-Edres

קרנפים .

t

אלה

מצויים אמנם בקולה  - Kolaהשפלה ) אך לא קל ללכוד אותם חיים  .לפיכך עלה
בדעתי הרעיון להיכנס למחוז השכן לחבש במסווה של ספק

קרנפים .

תחבולתי

הצליחה  .אנשי שבט הומראן האמינו באמונה שלמה שהמטרה היחידה של מסעי היא

לרכוש קרנפים אחדים .

כמה אנשים קיוו ללכוד בעצמם קרנפים וביקשו שאשאר

עימם  ,בהבטיחם לי שהמקאדי  - ( hfekadiכך הם מכנים את החבשים  -אינם
מסוגלים ללכוד אפילו חתול בר  ~.בני הומראן גרים בעשרה או בשנים  -עשר כפרים  ,על
גדות

הטאקאזה .

עורם אדום  ,ומכאן בא להם שמם ( חמראן  ,כלומר

' האדומים ' ) .

בהיותם ציידים מחוננים  ,הם מרוויחים סכומי כסף ניכרים ממכירת חיות בר  ,ואילו
רצו בכך היה בידם לשלם בקלות את מיסיהם  .אם נכשל הציד  ,הם עוסקים במסחר לא
פחות מכניס עם חבש  .הם מייבאים ממנה מלח וכותנה  ,מוצרים אלה הם מחליפים

לפעמים עם עורות צבועים  ,קפה ודבש  .השפע היחסי שחיים בו השבטים הנודדים
הללו תורם לריכוך אופיים  ,אך גם גורם לרפיון מוסרי

גדול .

פניתי אל ראש השבט  ,שיח ' עוואד  ,ובקשתי מורה  -דרך שיקח אותי לקאבטה
 . ( KabtaJהוא הבטיח למלא את מבוקשי אך לא עמד בדיבורו  .כעבור יומיים  ,הוא
שלח להודיעני שאץ ביכולתו לספק לי מלווה מפני שמנהיג הפרובינציה השכנה הוא

אויבו המושבע  .הסירוב הזה לא עירער את החלטתי  ,החלטתי לסמוך רק על ההשגתה

העליונה  .ידעתי על אמצעי שמעולם לא נכשל ברכישת האהדה של הערבים  ,אולם
העדפתי לתת מתנה כלשהי למנהיג החבשי במקום לבזבז את כספי המועט על שיח '
עוואד  ,שגם במקרה הטוב לא יכול להועיל לי הרבה  .נודע לי עוד שמר ק ' סוהר
החיות  ,במקום לתמוך בבקשתי  ,דיבר עליי בזלזול באומרו שהיהודים הם רק אירופים
למחצה ואינם ראויים להתחשבות

מרובה .

לצערי  ,הנוסע היהודי חשוף לעיתים

קרובות לאי  -נעימות מסוג זה כאשר הוא פוגש באירופים  ,כיוון שדעות קדומות נגד

עמו מושרשות עמוק ולא פסקו אף במקומות אחדים באירופה .
אחרי סירובו של השיח ' עזבתי בפתאומיות את האי  .רועה אחד ,

שהיה משקה

גמלים אחדים  ,הביא אותי לקר לבאנוס  , ( Ker Lebanosכפר השוכן במרחק ליגה
האחרונה על הגבול ומקום ההתכנסות לשיירות
אחת מדרום לנהר  .זאת היתה התחנה
~

ן

מסע בחבש לגילוי הפלשים

הירצארת לחבש  .מצאתי שם אנשים אחדים משבט דאבאינה

)  , ( eabainaעם

29

גמלים ,

שהיו מוכנים לצאת לדרך  .שכרתי גמל ונאד מים  ,כיוון שהיינו עתידים להימצא

יומיים בדרך בארץ ללא מעיינות  .יצאנו לדרכנו באיטיות  ,מפני שהשיירה ביקשה
להגיע לקאבטה לא לפני יום רביעי  ,ערב יום השוקי עזבנו ביום שישי ,

18

בדצמבר .

אני לא נסעתי בשבת אך הצלחתי להצטרף בקלות לשיירה ביום א '  .מורי  -הדרך שלי
לא הביעו כל התנגדות על שנחתי בשבת  .לזכות הערבים ייאמר שהם בדרך  -כלל
מתייחסים בכבוד למצוותיהן של כל

הדתות .

קרה פעמים אחדות ששיירה ובה

סוחרים מסוגים שונים התעכבה בגללי בשבת  ,אך מעולם לא באו אליי בטענות על כך
או בבקשת

פיצויים .

אני מצידי השתדלתי ככל יכולתי לחסוך מהם את אי  -הנוחות

שבעיכובים הללו  ,בכך שנסעתי כברת דרך ארוכה יותר ביום שישי או שנותרתי

מאחור  .כיוון שיצאנו לדרך בשעה טובה ומוצלחת  ,היינו במצב רוח מרומם והירבינו
בשיחה  .מנהיג השיירה בלבד היה שקט  ,עגום ושקוע בהרהורים  .מאוחר יותר נודע לי

שאני הייתי הגורם לעצבנותו  .הוא הצטער על כך שברגע של חולשת דעת הרשה לי

להצטרף לקבוצתו  ,ומעתה היתה מוטלת עליו האחראיות לבטחוני  .כיוון שהוא הכיר
היטב את החבשים ואת השינאה שהם רוחשים לכל הזרים  ,חשש שיאשימוהו
בהכנסת מרגל לארץ  .חשד מעין זה  ,בתוספת תאוות בצע  ,היה עשוי להמיט אסון על
השיירה

כולה .

בתחילה היה נראה שחששותיו של מורה  -הדרך שלנו אמנם יתממשו  ,אולם

התקרית שהבהילה אותנו הסתיימה למרבה המזל בצורה משעשעת למדיי  .הייתי
לבוש תלבושת ערבית שרכשתי במצרים ולראשי מצנפת

תורכית .

האמנתי

שהאמהארים לא ישגיחו בי במיוחד  ,בהיותם רגילים לראות סוחרים מוסלמים
שעוברים בארצם לרגל עסקיהם  .אולם לא לקחתי בחשבון את צבע עורי  ,ולא ידעתי

עד כמה האמהארים חשדנים ועיניהם החדות מבחינות מיד בנוכרי  .רק ראו את מראה
פניי מיד צעקו

:

' הנה תורכי שבא לרגל אותנו '  .המון רב הקיף את השיירה שלנו

והרעיף עלינו קללות ואיומים אכזריים  .בעקבות המילים באו מעשים  :חרבות נשלפו ,

כידונים התנופפו  ,חיינו היו בסכנה  .המתונים ביותר בין תוקפינו רצו להביא אותנו

בפני שופט  .באותו הרגע המכריע החלטתי במהירות להסיר את הגורם לסכנה  .כיוון
ששמתי לב שלבושי המצרי עורר את המהומה  ,נעצרתי בפתאומיות  ,ובעוד חבריי
ניסו לשוא להרגיע את האמהארים הנרעשים ,
ההמון הביט בפליאה כיצד נהפכתי מתורכי

לבשתי את בגדיי האירופיים .
שנוא לסוחר אירופי  .ניצלתי את רגע

התדהמה ואחזתי בחוזקה בקולני ביותר שביניהם  ,תבעתי ממנו במפגיע שיתלווה
עימי אל השופט שלהם  ,שם יהיה עליו לתת את הדין על התנהגותו ועל התנהגותם

המחפירה של חבריו  ,ועל הפסד הזמן שגרמו לשיירה שלי .
' דע לך  ,בן  -אדם '  ,אמרתי לו  ' ,שאני ידיד של גאבאזיה  ,מושלה האמ " ן של
הפרובינציה הזאת ; פניי מועדות אל ביתו ; הרובה שאתה רואה בידי הוא מתנה שאני
מביא

אליו ' .

ן
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יוסף הלוי

אני באמת רכשתי מסוחר החיות  ,במחיר גבוה  ,רובה ציד דו  -קני כמתנה למנהיג

שבפניו המלקן עליי מר מונזינג ' ר  .דבריי העזים בילבלו את ההמון

הרועש  ,והם נסוגו

בהדרגה אחד אחד  ,מחשש שיואשמו בפגיעה בנו  .האיש שהחזקתי בו החוויר
והשביעני במותו של גאבאזיה

39

שאסלח לו  .העמדתי פנים זועמות ונעתרתי בסוף רק

לתחינות של אשתו ושל זקנים אחדים .
והשתחווה ארצה כדי שאמחל לו .

בעל העבירה שם אבן כבדה על כתפיו

המון הנאספים  ,שהם הפכפכים תמיד ונכונים לעבור מקיצוניות אחת לקיצוניות

שנייה  ,הפגינו הוקרה רבה כלפיי  .כולם שמחו שההרפתקה הזאת נסתיימה

בטוב .

מאושר .

אנשי השיירה שלנו  ,ובעיקר מורה  -הדרך  ,צהלו

איכרים אחדים הביאו לנו קערות דלעת מלאות חלב  ,כמו לחתום על התפייסות
בינינו  .אכלנו ארוחת בוקר מתוך שמחה ובחברה גדולה  .בראותי שכולם היו סקרנים
לדעת מה מעשיי בארצם  ,אמרתי להם שבאתי לקנות קרנפים  .מראש ידעתי שאף
קרנף אחד לא יובא לפניי מאחר שהחבשים אינם ציידים מיומנים כמו הערבים בני

הומראן .
המחזה הזה התרחש במרחק ניכר מן העיר קאבטה  ,שהגענו אליה כעבור

שעה .

ירדנו לפני ביתו של ג ' יברטי  ,חבשי מוסלמי  ,שהיה אחד משלושת השופטים
המפקחים על היריד  ,ואילו השניים האחרים היו

נוצרים .

בעל  -הבית שלי  ,קטה

אדרים  ,שאת אהדתו רכשתי לי בכמה מתנות קטנות  ,מסר לי את המידע שביקשתי על
מצב הפרובינציה

ביראה .

ואוכלוסייתה .

הוא חשב שאני נוצרי והפגין כלפיי כבוד מהול

כדי לא לאבד את היוקרה הזאת  ,נמנעתי מלבקש מידע על הפלשים  .לפני

שהגענו לקאבטה נאמר לי  ,שבסביבה מצויים פלשים  .עוד הסתבר  ,שבין המון העם

שהתקבץ בשעת התקרית  ,שעליה סיפרתי לעיל  ,היו פלשים אחדים  .במקרה מוצלח ,
האיש הראשון ששאלתי אם הוא נוצרי או מוסלמי  ,השיב בהחלטיות ' לא זה ולא זה
אני פלשי '  .הוא נעלם מיד ולא יכולתי למצוא אותו

היריד התקיים

ב 26 -

וב 27 -

;

שוב .

בדצמבר  ,במישור שהשתרע לרגלי גבעה עגולה

בצורתה  ,ובראשה מבצר קטן  .הלכתי לראות את דייני המקום  ,שישבו למשפט בצל

עץ עבות  .כאן הייתי עד ליישוב של סכסוך שנתעורר בין ערבי ובין צעיר ילידי  .הדיון
הסתיים לטובת הצעיר  ,והוא נצטווה להורות לשופטים  .הוא כונה אגאו  ,ועל פי מונח
זה הבנתי שהיה פלשי .

40

בשעות אחר  -הצוהריים הגיע ליריד שיח ' אל  -דאוד  ,וערכתי

אצלו ביקור נימוסין כיאה לסוחר בחיות בר  .למרות מראהו הנינוח  ,הבחנתי בקרירות

מסויימת בדרך שבה קיבל את פניי  .נראה היה שהוא מטיל ספק בדבריי ומייחס

למסעי מטרה נסתרת כלשהי  .אחרי כן סיפר לי בעל  -הבית שלי שחשדו כי אני מרגל

39

שבועה בחיי השליט היא מנהג אתיופי ( באמהארית

:

פטם  ,בתגריניה

 :פסמי ) ,

היא נאמרת בעת

קבלת התחייבות ומיוסדת על כך שהפרתה מאיימת על חיי השליט  ,דבר שהנשבע לא יעז לשאת
באחריות לו  .הנוסח
40

הריוח

הוא

:

המלך ימות

אם . . .

ראה

:

אולנדורף  ,עמ '

הפלשים הם רק אחת מקבוצות האוכלוסין שניתן לראותם כאגאו .

. 180

ן

מסע בחבש לגילוי הפלשים

אנגלי  .למזלי  ,מושל הפרובינציה  ,סירסו גאבאזיה  ,היה אויבו של הנגוס

3%

[ המלך ]

תיאודור ולא היה ידוע אם הוא ידיד או אויב של האירופים  .הנסיך הזה ( טירסו
גאבאזיה )

שהה באותה עת בגונדר עם צבא שלו  ,שמנה

25 , 000

חיילים  .הודיתי

להשגחה העליונה על העדרותו  ,כי הוא היה לבטח מצווה לעצור אותי ומונע בעדי
להמשיר במסעי  .שיח ' אל  -דאוד  ,כדי לא לפגוע במצוות הכנסת האורחים  ,הפקיד

אותי בידי בעל  -הבית שלי וציווה שהכרוז יודיע שכל מי שיש לו קרנפים צעירים
למכירה  ,יביאם אליי  ,וימכרם לי במחיר שהוא עצמו

יקבע .

פרק ג  .פגישות ראשונות עם קהילות פלשים
מרגע שהגעתי  ,צרו עליי דבתרים ( חכמי החבשים ) י 4וחקרו אותי על העיקרים של

הנצרות כדי לבחון את אמונתי  .דיין אחד קפדן מאוד  ,גבהת נגוסיה  ,שאל אותי ,
היהודי  ,נוכח עדת כמרים מכל הדרגות  ,אם אני מאמין בלידה אחת או בלידה

משולשת של ישו המשיח .
( הארכיבישוף ) ,

בלידה

אחת .

42

השואל

בלידה

האמין

משולשת ואילו האבונא

שהתחנך בבית  -הספר של הפרוטסטאנטים המינים במצרים  ,האמין

הודות לידיעה כלשהי שהיתה לי בסכולאסטיקה הנוצרית  ,יצאתי

בחסד מן הקשיים

הללו .

מצד שני  ,הצבתי בפניהם כמה שאלות כה קשות שהם

העדיפו להחליף את נושא

השיחה .

חייב הייתי לנהוג זהירות רבה בנסיונותי ליצור מגע עם הפלשים  ,שכן הייתי
מסתכן מאוד אילו נודע שאני יהודי  ,ולא סברתי שעליי למות מות קדושים ללא
בשעה שטיילתי ביריד הבחנתי

צורך .

בפינה בחמישה פלשים שמכרו כידונים וחרבות .

43

התקרבתי אליהם והעמדתי פנים שאני בודק את מוצריהם  .ההמון שהקיף אותי מנע

בעדי להתחיל עימם בשיחה  ,אך הצלחתי לשאול אותם בלחש ' אתם יהודים ? '  .לא
נראה היה שהם מבינים את דבריי וחזרתי עליהם בצורה אחרת  ' -אתם בני ישראל ? '
תנועה של הסכמה  ,מהולה בהפתעה  ,הוכיחה

לי שמצאתי את הנימה הנכונה .

44

אלה

היו המילים היחידות שהצלחתי להחליף עימם במהלך היריד  ,אבל החלטתי לבקר

בהקדם האפשרי ברובע מגוריהם ואף הבטחתי שי למשרת של בעל  -הבית אם יובילני

לשם .
41

דבתרא הוא פרח  -כהונה  ,שלא הוסמך ( כך בקרב היהודים וכך בקרב הנוצרים באתיופיה )  ,משמש

גם כחזן  -ראה
42

:

שלמיי ,

דבתרא .

על המחלוקת שהבקה לפילוג הכנסייה האתיופית ועל עמדת האבונא  -ראה
, 27 - 14

:

קראמיי  ,עמ '

. 91 - 85

43

זו עדות להתמחותם  ,כידוע  ,של הפלשים בנפחות .

44

יהודי אתיופיה התייחסו אל עצמם כאל

) . (ayhud
. 153 - 151

על המונחים הללו  -ראה

:

( ביתא )

רוזן

;

ישראל  ,או פלשים  ,אולם לא כאל יהודים

קפלן  ,היסטוריה  ,עמ '

; 10 - 8

קפלן  ,פלשים  ,עמ '

ן

32

יוסף הלוי

מיד שמתי לב שבעל  -הבית בוחן אותי מקרוב  ,שומר על כל תנועותי ומקשיב לכל
השאלות שהפניתי למבקרים אצלי  .עוד הבחנתי  ,שהוא מנסה להרחיק ממני את אלה

שיכלו למסור לי ידע מועיל על הארץ  .בתחילה ייחסתי את התנהגותו לדאגה מופרזת
לבטחוני או לקנאתו שמא אעדיף מישהו אחר על פניו  ,אולם תשובותיו הקצרות
בשיחתו עימי ודיבורו המקוטע  ,שהיו בניגוד בולט להתנהגותו הקודמת  ,גרמו לי

ליחס את השינוי לסיבה אחרת כלשהי  .כיוון שלא ציפיתי לקבל ממנו איזשהו הסבר
מניח את הדעת  ,ניסיתי להציל מפי אשתו פתרון לחידה הזאת  .הגברת  ,כדי להצדיק
את חוסר ההתחשבות של בעלה באיש זר  ,סיפרה לי שהוא פועל על פי הוראות

הראש  ,שהיה מלא חשדות בקשר למטרת בקורי  .אחרי כן נודע לי שהוא שלח שליח

אל ההומראנים כדי לקבל מהם מידע עליי  .משלמדתי את הדברים הללו  ,נחפזתי
להיוודע אל הפלשים כדי להבטיח לעצמי את עזרתם במקרה

הצורך .

ניצלתי העדרות מקרית של בעל  -הבית שלי כדי לצאת את מגוריי הצרים

והחשוכים  ,שאיימו להפוך לבית כלאי  .בליווי משרת הבית  ,צעדתי במעלה הגבעה
ובמורד העמק לעבר כפר הפלשים  ,ששכן במרחק של ליגה שלמה ממגוריי  .הדרך
היתה מפותלת וחצתה הרים תלולים

;

קרני השמש נפלו ישר על ראשינו ובהגיענו

היינו תשושים מעייפות .
על בואי בישרו מראש ילדים אחדים שטיפלו בעדרי כבשים  .זרזתי את צעדיי
והלכתי לעבר מקום פתוח לבחון את הרושם שתעשה הופעתי הפתאומית בקרב

התושבים .

בית

גברים ונשים פרצו בקריאות התפעלות למראה פניי ובגדיי  .נתבקשתי

בכפר של ביתא ישראל ( תצלום מתקופה

מאוחרת )

ן

מסע בחבש לגילוי הפלשים

בנימוס לשוב על עקבותי ולהיכנס לביקתה שבה ישבו בצוותא גברים

33

אחדים .

בהיכנסי  ,הם בירכוני לשלום והקיפו אותי  ,אף כי ממרחק ניכר  .נראה היה בהם שאינם

חשים בנוח  ,וכאשר ביקשתי להתקרב אליהם  ,הם נסוגו  .רק שניים העזו לאחוז את ידי
בידידות ואילו האחרים פרצו באומרם

:

' אטדרסבני ' ( אל תגע

בנו ) .

45

גבר לבוש

טוניקה ארוכה  ,שהחזיק בידו כלי עם מים  ,בחן אותי מכף רגל עד ראש בלי להוציא

הגה מפיו  .קבלת  -פנים צוננת זו התהילה להיות בלתי נעימה לי  .לא הבנתי מה פשר

בסבלנות .

התנהגותם המשונה  ,אך החלטתי להתאזר

בשעה שערכתי את הביקור נותר מלווי המוסלמי מאתור וישן בצילו של עץ  .אחרי
היסוסים  ,הפרו לבסוף הפלשים את שתיקתם  ' :גואתה ' ( אדון )  ,הם אמרו  ' ,אתה זקוק
ללא ספק לסכין ( גארה ) או לחרב

( שוסל) :

כדאי שתקנה אותן בעיר גדולה  ,הכלים

שאנו מייצרים עיבודם גס מדיי לטעמם של אירופים '  ' .הו  ,אחיי '  ,השבתי  ' ,אין אני רק

כמותכם .

אירופי  ,אני ישראלי

באתי לחבש  ,לא לצרכי מסחר  ,אלא כדי להיווכח

במצבם של בני  -דתי  ,על פי בקשתה של אגודה יהודית גדולה הקיימת בארצי  .עליכם

לדעת  ,אחיי היקרים  ,שגם אני פלשי  .איני עובד אל אחר מלבד את אדוני  ,ואיני מכיר
בתורה אחרת מלבד תורת הר סיני

!'

למילים האלה  ,שנאמרו באיטיות ובהיגוי ברור ,

כדי שכולם יוכלו להבין אותן  ,היתה השפעה מהממת על הפלשים  .בעוד שאחדים
מהם נראו מרוצים  ,אחרים נענעו בראשם בספקנות והביטו האחד בשני כמו ביקשו

לדעת כיצד להשיב לדבריי  .לבסוף קראו קולות אחדים

לבן

!

אתה לועג לנו

!

האם יש פלשים לבנים

:

' מה

!

אתה פלשי

!

פלשי

?'

הבטחתי להם  ,שכל הפלשים בירושלים ובמקומות אחרים בעולם הם לבנים ושלא
ניתן להבחין ביניהם ובין יתר התושבים בארצותיהם השונות  .השם ירושלים  ,שנקבתי
בו במקרה  ,שינה כמו במטה קסם את עמדתם של רוב הממאנים להאמין  .סקרנות
בוערת אחזה פתאום בכל

החבורה .

' אה  ,אתה מגיע מירושלים  ,עיר הקודש ? ראית

במו עיניך את הר ציון ואת בית אלוהי ישראל  ,את בית  -המקדש
גם את מקום קבורתה של רחל

אמנו ?

וגם את בית  -לחם המהוללת ואת העיר חברון

( קיטשרו , ) 7שם קבורים אבותינו הקדושים

מסוג זה  ,והם הקשיבו בלהט

הקדוש ?

אתה מכיר

?'

הם לא עייפו לרגע מלשאול אותי שאלות

לתשובותי .

עליי להודות שהתרגשתי עמוקות בראותי את הפנים השחורות הללו קורנות לזכר

תולדותינו המפוארים  .סיפרתי להם  ,שלפני בואי לחבש ביקרתי בירושלים  ,ושהעיר
ירדה באופן מעציב מגדולתה הקדומה  .סיפרתי להם שתושביה היהודים של עיר
הקודש היום שרוייים במצוקה ; שמסגד עומר עומד במקום בית  -המקדש העתיק  .הם
התעצבו לשמע החדשות הללו  ,מאחר שלא היה להם מושג נכון על מצבה של ארץ -
הקודש ;

45

מרביתם האמינו שהיא בידיהם של נוצרים רומיים  .הפלשי היחיד שעלה

התנהגות הפלשים משקפת חוקי טהרה ידועים כאטאנקון  ,המגבילים את המגע עם מי שאינו

פלשי ( ראה

בהמשך ) .

היסטוריה  ,עמ '

מנהגיהם אינם משקפים במדוייק את חוקי הטהרה שבתורה  .וראה  :קפלן ,

. 135 - 134

34

ן

יוסף הלוי

לרגל לירושלים  ,שנים אחדות קודם לכן  ,לא קיבל סיוע כלשהו מהיהודים  ,שחשבו

שהוא נוצרי  ,והוא לא נשאר שם זמן רב ; הוא נפטר בדרכו חזרה

לחבש .

46

השיחה

הזאת הישרתה אווירה טובה יותר ביני ובין הפלשים  .אולם אף שחזרתי והבטחתי
להם שאני בן לאותה אמונה כמותם  ,ראיתי שהם מתקשים להאמין לדבריי  .התלוננתי
על חוסר האמון שלהם ושאלתי אותם איזה עניין יכול להיות לי להתחזות

אחרי רגע של היסוס  ,השיב לי אחד הזקנים

:

ליהודי .

' אנו משתוקקים להאמין לדבריך ; אתה

נראה דובר אמת  ,אבל אולי אתה חומד לך לצון  .אנו אנשים עניים  .איננו מכירים את

בני ארצך  .אולי אתה שייך לאותה אגודה של אירופים שבאו לגונדר לפני חמש או שש
שנים  .גם הם טענו שהם פלשים והם אחינו  ,אולם רק זכו באמוננו וכבר החלו להטיף
לנו על השילוש על פי אמונת האמהארים וניסו להטות אותנו מעל מצוות

אלוהינו ' .

השתדלתי להרגיע אותם והסברתי להם שנשלחתי לחבש בדיוק בשל חששותיה
של האגודה שאותה אני מייצג מפני התנהגות המיסיונרים  ' .נשלחתי לכאן '  ,אמרתי
להם  ' ,כדי ללמוד ולהביא עמי בחזרה מידע עליכם וכדי להבטיחכם עד כמה גאים

ומאושרים היו אחיי כאשר שמעו על נאמנותכם הראויה להערצה לדתנו הקדושה  .אל
תיראו '  ,סיימתי את דבריי  ' ,הכזב מתגלה בסופו של דבר ואילו האמת עומדת

לעד ' .

הם מסרו לי את שמותיהם של מיסיונרים אחדים ושל חניכיהם שעשו מאמצים
להעבירם על דתם  ,לעיתים באמצעות שוחד ולעיתים תוך שימוש באלימות גלויה ,
בהסיתם את המלך נגדם  .מבעד לצלילים המשובשים ' פילאטי ' ו ' קאקאביה ' זיהיתי
את שמותיהם של המומרים  ,האדונים

בשמות ' קיליקיס '

ו ' ברניקוס ' .

 . . . . .ו. . . . . .

אך לא הצלחתי להבין למי הכוונה

47

שיחתנו נמשכה שעתיים  .מאחר שהם היו עתה יותר פתוחים  ,שאלתי מדוע אחדים
מהם נמנעים מלהתקרב אליי  ,ומה פשר צלוחית המים שאחד מהם מחזיק בידו  .הם
השיבו לי  ,שהמגע עם איש טמא מטמא אותם למשך יום או יותר  ,ובזמן הזה עליהם

להיות מבודדים משאר בני הבית  .הפלשים גם הקפידו לקבל כסף רק בתוך כלי מלא

מים  ,כדי לטהרו מטומאה לפני שהם נוגעים בו  .תמהתי להיווכח שמצוות התורה
העתיקות הללו עדיין נהוגות בתוקפן המלא בחבש  ,ותדהמתי גברה עוד יותר כאשר
נוכחתי לדעת שהפלשים קונים מבני אומות אחרות רק חיטה לא טחונה ומלח פרוש
לעוגות מלבניות

( אמולה ) .

48

אין הם נוגעים במצרכי מזון כלשהם שהוכנו בידי

איש טמא  .נוזלים נחשבים למובילי טומאה  ,והאיש הטמא אינו נוגע בשפתיו בכלי ,
את המים מוזגים לו אל כפות ידיו  .אוסיף כאן בדרך אגב  ,שהבחנתי בנוהג מוזר דומה
בקרב
46

ההודים .

הכוונה ודאי לדניאל בן חנינה ולבנו משה  ,שיצאו לירושלים בשנת

. 1855

דניאל נפטר בדרכו

חזרה לאתיופיה  ,אך השאיר את בנו בירושלים כדי שיקבל חינוך בקהילה היהודית  .ראה  :ולדמן ,
יהודי אתיופיה  ,עמ '
47

 לא ברור למי48

. 128 - 125

פילאטי הוא ס ' פלאד  ,ברניקוס הוא סטפאן ברונקרסט  ,שהצטרף אל שטרן  .קאקאביה  ,קיליקיס

תיבות מלח

הכוונה .

) ( amoleh

היו אמצעי התשלום העיקרי באתיופיה במאה

ה 19 -

-

ראה

:

אביר .

זין
ב
ננ
משצוש .%מע4ש
~
" "
G4
Gmtaaik

.

מלבניות של מלח ששימשו כאמצעי  -תשלום

( הילך )

סקרנותי גברה מאוד והשתוקקתי ללמוד יותר בנושאים חשובים אחרים  ,אולם בן -

הלוויה שלי נעור משנתו וטען ששיחתנו נמשכה די והותר והגיע הזמן

לשוב .

לפני שיצאתי עוד הספיקו להראות לי ספרונים קטנים אחדים בלשון געז ,

שהפלשים העריכו אותם מאוד  .רכשתי אחד מהם וביקשתי את דבתרא זרו ( כינוי

הקטנה של זרובבל ) להעתיק בשבילי ספר אחר שנראה כקובץ

תפילות .

49

הנחתי שאם

אתעמק בתשומת לב בספר הזה  ,אוכל ללמוד את האמת על דת הפלשים  .הדבתרא
הבטיח לבוא כל יום לבקר אצלי ולהביא לי אוכל

יהודי .

בשובי הביתה מצאתי שבעל  -הבית עדיין נעדר  .פייסתי את בעלת הבית  ,שזעמה
על העדרו של משרתה  ,במתנה של מעט סוכר  .הסוכר נדיר מאוד בחבש  .הוא נחשב

לתרופה כל  -יכולה בעלת תכונות מופלאות  ,כגון ריפוי קדחות  ,השמדת תולעי מעיים ,
שימור היופי  ,הקניית חלקות נעימה לעור הגוף ועוד ועוד .
הפלשים באו לבקר אצלי לעיתים קרובות ונתאפשר לי לחקור אותם בניחותא על

כל הנושאים שביקשתי לדעת  .הדבר לא נשא חן בעיני בעל  -הבית שלי  ,והוא אמר לי
יום אחד שאיננו יכול עוד להיות אחראי לבטחוני ושעליי לעזוב  .כיוון שכבר דנתי עם
הפלשים על אמצעים להמשך דרכי לפנים הארץ  ,ביקשתי ארכה של ימים ספורים כדי
להשלים את

הכנותי .

בפסק הזמן הזה נתאפשר לי לבקר שנית בכפר הפלשים

ולהישאר עימם יומיים תמימים  .ההזדמנות ניתנה לי על  -ידי

שיח ' המחוז  ,באופן

הבא :

בחבש כל אירופי נחשב לאומן מומחה ולקוסם  ,נוסף להיותו חרש נשק  .משראה

אותי השיח ' הוא נזכר שיש בבעלותו רובה  -גלגל ישן  ,שירש מאבותיו  ,וסבר שאפשר
יהיה להשתמש בו שוב אם יתוקן  .הוא שיגר אליי עם אחד העבדים שלו את החפץ
המיושן הזה  ,שנראה היה כאילו נוצר בראשית ימי המצאת הנשק התם  ,ודרש שאתקן

אותו בהקדם האפשרי  .לא יכולתי להסתכן בהודאה שאינני בקי בסוג זה של מלאכה ,

49

הקובץ פורסם בידי הלוי  -ראה  :הלוי  ,תפילות  .הוא זיהה את בעל הקובץ  :זרובבל בן

יעקב .
35
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רובה אתיופי מדגם ישן ועדות משנות ה  80 -למאה ה 119 -

מאחר שאיש לא היה מאמין לדבריי  .גם אילו נשבעתי בכל הקדוש  ,היו מאשימים
אותי בזלזול בשלטונות הארץ  .למרות בורותי המוחלטת באומנות הנשק  ,נטלתי את
הרובה והערתי שאי אפשר יהיה לתקן אותו עד אשר יתקין לו נפח קפדן חדש במקום

זה שנשבר  .כיוון שהפלשים היו חרשי הברזל היחידים  ,מן ההכרח היה שאפנה

אליהם  .ב -וו ביאנואר יצאתי אל כפרם בחברתו של הדבתרא  ,שביקר

אצלי כרגיל .

אביו  ,ענניה שמו  ,שיכן אותי בביתו  ,ליתר דיוק בבקתה קרובה לבקתתו  .מאחר שלא
עברתי תהליך של טהרה לא יכולתי לשכון בבקתה אחת עימו ועם בני

משפחתו .

הפלשים נכנסו ויצאו בחופשיות בביתי  ,ובכך היתה הוכחה שהם מקבלים אותי
כיהודי  ,מפני שאין הם מתיידדים עם נוצרים  .לשם הנוחיות נהגנו לשבת בחצר או
בצילו של עץ מכוסה

בסבכה .

חרשי מתכות אחדים עבדו בקרבתנו עם כלים

פרימיטיביים ביותר  .הנשים סייעו לבעליהן בעבודתם  ,ומשעייפו היו מתיישבות
בקרבתנו ומקשיבות

לשיחה .

כדי לחזק את קשרי הידידות שהתפתחו ביני ובין

הפלשים וגם כדי שיתאפשר לי לבחון את מנהגיהם בדבר כשרות המזון  ,קניתי כבש

והזמנתי את ראש הקהילה שיבוא ויסעד עימי בערב  .בינתיים  ,שמתי לב שמספר רב
של נשים השתתפו בפגישותינו והתערבו ללא מעצורים בין הגברים ואף לקחו חלק
בדיון  ,כאשר הן תומכות בדעות שהביעו הגברים או מתנגדות להן  .החופשיות הזאת

שנהגו בה בנות המין החלש הפתיעה אותי ביותר  .בעיקר התרשמתי מן הניגוד בין
הלכות הבית של הפלשים לאלה של המוסלמים ואפילו של הנוצרים החבשים ,
שביניהם הנשים מופיעות רק לעיתים רחוקות ביותר בחברת

הגברים .

הכבש היה מוכן  ,קשור ברגליו  ,והובל לשחיטה בחלקה נקייה  ,נאמרה ברכה וכל

הנאספים חזרו עליה  .הלהב הושחז  ,אך לא באותה הקפדה המרחיקה כל חרקן  ,כנהוג

על -ידי יהודים אחרים  .ילדים אחדים הביאו עשב ועלים טריים כדי להניח עליהם את
הכבש לפשיטת העור ולביתור הבשר  .במהלך הפעולות הללו הביעו הפלשים שאט

נפש מפני הנוהג המקובל על  -ידי האמהארים לאכול בשר נא מגוף הבהמה שעודנה
מפרפרת  ,ואולי עוד

נושמת .

59

הם הישוו את הפראים הרעבתנים הללו

לכלבים .

בדיקת הקרביים נערכה בפחות הקפדה מאשר נהוג על  -ידי יהודים אחרים  ,הפלשים
מסתפקים בהרחקת הריאות והטחול כבלתי כשרים לאכילה  .הם גם מוציאים בקפידה
את הגיד מן הירכיים יחד עם הבשר שמסביב לו  .את הבשר רוחצים עד אשר לא נותר
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36

הכוונה למנהג האתיופים המתיר אכילת בשר נא ( באמהארית

ברונדו ) .

ן

מסע בחבש לגילוי הפלשים
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הבישול .

בו דם ואחרי כל מעבירים אותו קלות באש  ,לפני שמכניסים אותו לסיר

המלחת הבשר כדי לספוג ממנו את הדם אינה נהוגה על -ידי הפלשים  ,הם גם אינם
מבדילים בין בשר למזון חלבי ( ' בשר

בחלב' ) .

ן5

ביליתי מאוד בנעימים בחברת האנשים הפשוטים והיקרים הללו  .נשים וילדים
באו לבקש את ברכתי  ' ,כפי שהיא ניתנת בירושלים עיר הקודש'  ,כך אמרו בפשטות ,
' וכפי שאלוהים שומע אותה

תמיד ' .

אחרי הסעורה הלכתי לבקר בבית  -הכנסת המכונה

מסוד ( 4טע. ) %4855
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זאת היתה

בקתה סתם  ,ובה ארבעה חלונות גדולים פתוחים כלפי ארבע רוחות תבל  .בשעת

התפילה הפלשים חוזרים ומשתחווים לעבר צפון  -מזרח  ,כלומר לעבר

ירושלים .

בכפר הזה  ,שבו חיו כשלושים משפחות  ,לא היה בית  -ספר .חינוך הילדים נתון בידי
הוריהם  .כמעט כולם ידעו לקרוא  ,מי פחות ומי יותר  ,אך רק בני משפחת ענניה ידעו
לכתוב  ,והם השתמשו בידע הזה להעתקת ספרים מועילים

אחדים .

עתה ערכתי תוכנית להמשך מסעי  .שלתתי חזרה לשיח ' את הרובה שלו  ,שהיה רק
בקושי מתוקן  ,והודעתי לו באותה ההזדמנות שאני הולך להצטרף לנסיך גאבאזיה
סמוך

לגונדר .

בו ביום החלפתי את תלבושתי האירופית ביריעת קאליקו פשוטה

כמנהג הילידים  ,ובמקום מגפיי נעלתי זוג סנדלים סודאניים  .בתחפושת הזאת הלכתי
לכפר הפלשים  ,שם נשארתי יום וחצי כדי להצטייד במזון

לדרך .

חוסר האמון

אצילה .

המכאיב של בני  -דתי נעלם לחלוטין ונוכחתי לדעת שהם בעלי לב חם ונפש

הם בקושי נתנו לי להיפרד מהם  ,ובמשך כל היום שאלו אותי שאלות אין  -ספור על

מנהגינו  ,הטקסים הדתיים שלנו  ,מצבה של ארץ  -הקודש  ,מולדתנו העתיקה  .פלשים
אחדים הציעו להתלוות אליי אל אזורים שבהם אוכל למצוא ישובים של

יהודים .

קיבלתי בשמחה את שרותיהם  ,והייתי מאושר להימצא בדרך בחברת אנשים שהכירו
את הארץ ונשבעו להגן עליי אפילו במחיר
ב 21 -

חייהם .

ביאנואר יצאנו לכיוון העיר וולקאיט  ,השוכנת במרחק של יום הליכה

מקאבטה  .נדרשו לנו יומיים כדי להגיע לישוב היהודי הראשון  ,שהיו בו שישה בתים

;

זאת מפני שרצינו להימנע מלפגוש אמהארים ולכן סטינו מן הדרך הראשית והלכנו
בשבילים

צדדיים .

לפני שהגענו אל הכפרים הקטנים של הפלשים שבקירבת העיר  ,שלחתי מישהו
שיודיע על בואי  .זמן קצר אחרי כן הוא שב יחד עם פלשים אחרים  ,שנראו רועדים
ואומללים  .הם סיפרו לי בצער על הסכנה שאהיה נתון בה אם ייודע למושל האמהארי

על נוכחותי כאן  .רבים מילידי וולקאיט ראו אותי ביריד בקאבטה והם קיבלו את

השמועות שנפוצו על מטרת ביקורי בארצם  .על  -פי אחדים מהם הייתי תורכי מוסווה ,

51

על

דיני הכשרות של יהודי אתיופיה  -ראה  :לסלאי  ,אנתולוגיה  ,עמ '

אמונות  ,עמ '
52

; 56 - 55

על המסגד  -ראה

:

אשכולי  ,ספר  ,עמ '

. 52 - 43

לסלאו  ,אנתולוגיה  ,עמ '

. xxl

-XXI
~

-XIX

;

לסלאו ,

ן

38

יוסף הלוי

על  -פי אחרים הייתי מרגל אנגלי  .גם אלה שהאמינו שאני סוחר הניחו ששלחתי את
סחורתי בנתיב סודי כדי לרמות את

המכס .

הסכמנו שאשאר רק יומיים ושלא אראה את עצמי בפני האמהארים  .שוכנתי
בבקתה חבויה במערה שבצלע הר ומכוסה כמעט כליל בשיחים  .פלג הרים קטן זרם

לא הרחק ממני והתושבים באו לעיתים קרובות מאוד לרחוץ בו לשם היטהרות  .היה
עליי למלא אחר הנוהג הזה כדי לא לגרום מבוכה לאנשים שבאו לראות אותי  .ביניהם
היה כוהן בשם אבא דגאי ודבתרים

אחדים .
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מהם למדתי שבישובי הפלשים

שבקירבת העיר חיות מאה ועשרים משפחות  ,ולהן מסוד [ בית  -כנסת ] גדול יותר מזה

.

של קאבטה  ,אך בנוי באופן דל ביותר עוני מופלג שרר שם  ,כמו בכל חלק אחר  .עם

זאת היו שם דבתרים רבים  ,וחינוך הילדים היה יחסית מטופל היטב  .עיקרו היה
קריאה בספרים אחדים במקרא  ,ובמיוחד בספר תהילים  ,שאותו הם למדו

בעל  -פה .

הפלשים מעולם אינם יוצאים מישוביהם מבלו _להזטייד_ב מוט ברזל ארוך ובעל
_

_

חוד ( אינקאס ) או בחנית ( תור ) ובפגיון ( גארה ) תלוי מן החגורה  .מגנים ( גאשה ) הם
נדירים  ,מפני שבעיניהם עורות של חיות טרפות  ,ואף של חיות כשרות שנשחטו לא
כהלכה  ,נחשבים

טמאים .

נאלצתי להשליך את נאד המים שלי  ,שרכשתי אותו

מערבים  ,ואף להסיר את נעליי לפני שנכנסתי לבית  ,בעיקר בשבתות כאשר כולם היו
נקיים

וטהורים .

הברזל החבשי הוא רך מאוד  ,והכלים שמייצרים הפלשים הם פרימיטיביים

ביותר .

הפלשים שולטים בכידון באותה מיומנות כמו האמהארים וזורקים אותו מרחוק
בדיוק רב  .בדרך הזאת הם צדים אנטלופות

( פייגו ) ,

שאת בשרן הם אוכלים ללא

היסוס  .הם מקפידים תמיד לחתוך את וריד הצוואר תוך אמירת

ברכה .

הזמן עבר עליי מאוד בנעימים  .הפלשים באו לבקרני בקלות רבה ביותר  ,ויכולתי

לסמוך על כך שלא יגלו את סודי  .אחרי שסיימו את עבודתם  ,הם היו באים ומבקשים
שאלמד אותם את המנהגים וההלכות של היהודים האירופים  .הם הופתעו לשמוע

שמצוות הקורבנות והטהרה נתבטלו בין היהודים האחרים בעולם  .הם נהגו לומר

לי :

' אתם היודעים כיצד להפיק זהב וכסף  ,הרי יש בידכם לרכוש את בעלי  -החיים

הדרושים לכל הקורבנות '  .בארץ הזאת עדיין נפוצה האמונה שהאירופים עשירים
בזכות המתכות היקרות  ,ושאלכימאים הופכים נחושת לזהב ובדיל

לכסף .

כאשר

אמרתי להם שהטקסים העתיקים הללו היו מחייבים רק כאשר בית  -המקדש היה קיים

בירושלים והאומה היהודית חיתה על אדמת ארץ  -הקודש  ,הם נענעו את ראשיהם

בספקנות  .הם המשיכו להאמין שאנו איננו נוהגים כשורה  ,ואמרו שאילו הם היו
במצבנו היו נוהגים

אחרת .

נפרדתי בלב כבד מעל האנשים הטובים שבוולקאיט  .ביציאתי  ,ליווני דבתרים

53

על אבא

דגאי  ,המנהיג הדתי של הפלשים  ,שכתב ליהודי ירושלים  -ראה

( אפריל  -מאי

 , ) 1863עמ ' ; 18

ולדמן  ,יהודי אתיופיה  ,עמ '

. 128 - 127

Jewish Record :
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אחדים כברת דרך ארוכה  ,וו2עשעוני בשאלות תיאולוגיות  .בדאגתם לבטחוני  ,הם
ביקשו לתת לי קמע והבטיחו לי שהוא יועיל נגד

וציטטתי להם את הפסוק

:

הסכנות שבמסעי .

54

סירבתי לקבלו ,

' הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל ' ( תהלים

בשומעם את דבריי הם קראו  ' :אתה צודק  ,הירא את אלוהים אין לו

כוונתי היתה לחדור למחוז ווגרה
גדולה  .הלכתי דרומה בכיוון העיר תנדה~

קכא  :ד ) .

ממה לחשוש ' .

 , ( Wagaraשבו מצויה אוכלוסייה יהודית
) , ( Thegadii

השוכנת בקצה הרמה ההררית

המושקית ממימי הטאקאזה  .בדרכנו  ,נהנינו מהכנסת האורחים של אחדים מבני דתנו

החיים בכפרים קטנים  ,בנפרד מישובי האמהארים  .בין הכפרים הללו אציין את סולה
 ( Solaובו עשרים משפחות  ,את דונגורשהא

( 1אסן50 ] 5

) ]( 0

ואקווארק

) ( Akwark

"
~שבהם מתגוררות חמישים משפחות פלשים  .הם היו מלאי תשומת לב כלפיי  ,ולמרות
עוניים הרב הציעו לי את המעט שהיה להם בלבביות רבה  ,תוך התנצלות מתמדת על
שאין ביכולתם לעשות

יותר .

בתיהם היו בנויים ליד נחל וסביבם גדר קוצנית סבוכה  .מראות הנוף מסביב היו
מגוונים וציוריים ביותר  .אין  -ספור פסגות הרים בעלות צורות מדהימות  ,הרים אחרים
שצוקיהם שטוחים  ,כאן עמקים שוממים ושם עמקים מכוסים בצמחייה עבותה -

כולם היוו מראה מהנה ביותר  .לעומת זאת מגורי האנשים  ,לכולם היה מראה אחיד
ומשעמם  .מכל מקום פני האנשים שהתגוררו בהם היו מכל הגוונים והצבעים

:

בכפר

אחד מנינו מספר רב של גוונים  ,מאדום נחושת עד שחור כושי  .לעיתים קרובות
54

על קמיעות  -ראה

ש ברזל באתיופיו

:

וורמברנד .

מסגד ( בית  -כגסת ) באתיופיה ( תצלום מתקופה

מאוחרת )

הבחנתי בתופעה הזאת אף בקרב בני משפחה אחת  ,כאשר ילדים לאותם הורים היו
שונים זה מזה בצבע עורם

ובשערם .

ככל שהתקדמנו  ,נדרשה זהירות גדולה יותר כדי לשמור על אלמוניותי  .עשינו הכל
כדי להימנע מהיתקלות בשיירות ונעצרנו תחת עצים מבודדים כל אימת שעוברי -

אורח אחרים היו בסביבה  .התקדמותנו האיטית גרמה לי אי  -נוחות רבה  .העיכובים
יחד עם העייפות  ,חוסר הסבלנות והחששות  ,דלדלו את
הגעתי לתגדה ביום

בטוח מפני הפתעות

;

30

כוחותי .

ביאנואר  .שם השתכנתי בבקתה ליד

היסעד

כדי להיות

שכן האמהארים נמנעים בדרך  -כלל מלהתקרב לבית  -כנסת

יהודי ושומרים על מרחק ממנו בשל הכבוד שהם רוחשים לכל המקומות של עבודת

האלוהים  .נאמר לי שיש בתי  -כנסת אחדים שהאמהארים מכבדים עד כדי כך  ,שהם

מביאים אליהם מנהות ; עובדה שנראתה לי ראויה לציון  .הכבוד שהנוצרים ההבשים

רוחשים כלפי בתי  -כנסת יהודיים עשוי לאשר מסורת עממית שלפיה היהדות היתה

לפנים נפוצה יותר בארץ וירדה עקב מלחמת האזרחים  .האוכלוסייה שהלכה אחר דתו
של הצד המנצח שמרה אף על פי כן על יחס של כבוד טבעי כלפי בתי  -התפילה של
האמונה

הישנה .

ידיעה לא  -נעימה היפנתה את תשומת לבי לנושא אתר לגמרי  .נודע לי לפתע

שהדרך לווגרה נכבשה בידי צבאו של סירסו גאבאזיה  .כל תנועה לכיוון הזה היתה

אפוא בלתי אפשרית  .בבת אחת נהרסו התוכניות שטיפחתי  .לא ידעתי מה לעשות

עתה ולאן לפנות ; בהיותי על סף יאוש פניתי לתפילה  .ישבתי כל הלילה  ,יחד עם אחיי
הישראלים  ,וקראנו בתנ " ך בלשון האמהארית  .חזרנו על הפסוקים מדברי

ירמיהו :

' חסדי ה ' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו  .הדשים לבקרים רבה אמונתך  .חלקי ה ' אמרה
40
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נפשי על כן אוחיל לו  .טוב ה ' לקוו לנפש תדרשנו  .טוב ויחיל ודומם לתשועת ה "

( איכה

ג  :כב  -בו ) .

המילים הללו חיזקו את רוחנו  .אחרי כן קראנו בספר סאטאט  ,ספר התפילות
הפלשיות בלשון געז שהועתק בשבילי בקאבטה  .בהזדמנות זאת למדתי להעריך את

מתלאותי .

תפילותיהם  ,והלימוד הזה העסיק אותי והסיח את דעתי

הפלשים בתגדה כללה

52

אוכלוסיית

משפחות ולהן ' מס  %ד ' וכוהן דת בשם אבא מנשיה  ,אדם

מבוגר  ,שמראהו מביע הדר וצבע עורו בהיר  .לעיתים קרובות נאמר  ,ואני יכול לאשר

את הדברים הללו  ,שהכוהנים הם בהירים יותר מן הפלשים האחרים  .יתכן שהסיבה
לכך היא שחיי הכוהנים מתנהלים בין כותלי הבית והם פחות חשופים לקרני השמש
מאחיהם המבלים בחוץ  .הקהילה ענייה מאוד  .הם מקריבים קורבנות פעמיים בשנה
 -בפסח ובחג המכונה בפיהם ' תזכר אברהם '  ,יום הזיכרון השנתי לאברהם

אבינו .

55

הפלשים שנמלטו לכאן מן המחוזות שבהם מתנהלת המלחמה הוסיפו למצוקת
הקהילה  ,שממילא רק בקושי יכולה לכלכל את עצמה  .הם מתקיימים על מאפה

' דאגוסה '  ,מעין לחם שחור ולא  -טעים  ,כיוון שה ' תיאף ' נדיר

ויקר ' .
6

נשים וגברים

מכסים בקושי את מערומיהם בסחבות מעטות  .הילדים היו כולם ערומים כביום
היוולדם

;

מעיניהם נעלם הברק ופניהם היו מחודדים מרעב  .לא יכולתי לשאת את

המראה קורע הלבבות הזה וחילקתי בין הנצרכים ביותר מעט מטבעות ויריעות
אחדות של בד

;

אולם לא היה ביכולתי להביא מזור לפורענות

זו .

חיי המחסור הללו נעלמים ביום השבת ; שהרי אסור לצום בשבת או להרהר יתר
על המידה בענייני חולין  .אז נעלמים הקמטים מבין גבות העיניים  ,נעלם גם העצב ,

והאושר מולך בכל  .אין עוד מקום שבו למנוחת השבת תוצאות כל כך ברוכות כמו
בחבש  ,שם לקשיי החיים השפעה מנוונת על רוח האדם  .השבת נשמרת על כן בקרב
הפלשים ביתר הקפדה מאשר בכל מקום אחר  ,והתנהגותם האצילית והרגועה ביום
הזה מעוררת רושם מעודד

ביותר .

57

אחרי תפילת שחרית  ,שנאמרת עם עלות השחר  ,כל בני הקהילה שאינם טמאים
יושבים לארוחת הבוקר בחצר המסלד  .לחם השבת  ,המכונה ברכת ( ברכה )  ,נאפה
בהקפדה יתרה עם פלפל  ,אפונים טחונים ומרכיבים אחרים שנותנים לו טעם טוב

יותר מן הלחם של שאר ימות השבוע  .הם אוכלים את הלחם יחד עם רוטב חריף
מאוד  ,הצורב את גרונם של אלה שאינם מורגלים בו  ,כי דומה הדבר לבליעת אש

נזילה .

אולם השפעתו המעוררת של ' וואת '  ,כפי שקרוי הרוטב  ,בטלה במהרה

בהשפעתן של לגימות ארוכות של ' תלה '  -יי " ש חבשי המוגש בגביעים עשויים

55

יום הזיכרון הזה הוא ' תזכרה אברהם ' וידוע גם כ ' ברהאן סראקה ' ( הופעת האור ) .
הראשון לחודש השביעי ( תאריך מקביל לראש  -השנה היהודי) .

הוא נחוג ביום

על הקרבת הקורבנות  -ראה

:

ליחשש .
56

57

דאגוסה הוא דוחן  ,תיאף או עף הוא גרעיני דגן לאפיית הלחם המקובל שם והקרוי
על

השבת בקרב יהודי אתיופיה  -ראה  :שלמיי  ,מוסיקה  ,עמ '

; 56

אינג ' רה .

אשכולי  ,ספר  ,עמ ' . 39 - 30

ן

42

יוסף הלוי

מדלעת  .המשקה הזה משכר  ,ואף שהפלשים צורכים אותו בכמויות אדירות בחגים
הם אינם מושפעים ממנו כלל  .איש שיכור הוא מראה נדיר ביותר בקרבם  .בשעת
הארוחה מספרים דברי אגדה וניסים הקשורים באישים חשובים בתולדות ישראל ,
אבות מימי קדם וקדושים מן העת החדשה

אהוב .

;

דניאל  ,עזריה ומישאל הם נושא שיחה

ברוך  ,תלמידו של הנביא ירמיהו  ,וחברו המכונה בפי הפלשים אבימלך ,

שאיננו מוכר באירופה  ,הם גיבורי אגדות יחידות במינן  .קיימת מסורת לגבי אבימלך ,
הדומה מאוד לסיפור התלמודי על חוני המעגל  .נאמר לי שהאגדה הזאת מצויה באחד
הספרים החיצוניים  -ספר

ברוך .

58

אף בעת החדשה הקיפה המסורת העממית אישים אחדים בהילה מיוחדת  .בין

אלה  ,אבא האליין ואבא סורה נחשבים כמעט לנביאים .

מעניין יהיה ללקט את

האגדות הנפוצות בין הפלשים על האישים הללו  ,אולם עשייה זו תצריך שהייה
ממושכת  ,ובתנאי ביטחון  ,בקרב הקהילות הגדולות  .הכוהנים הגדולים שלהלן  ,שהם
עדיין בחיים  ,מעוררים הערצת הכל  :אבא מהרי בקולה אגארה

בסמיין  ,אבא

גדעון
(8

]

בט). ) 1

יצחק

בהוהארואה

( HoEarva

 , ( Kola Agaraאבא

~
ואבא

שמעון בקווארא

~

59

אחרי הצוהרים נהגו הפלשים לבוא למגוריי  ,שם קראנו בתנ " ך  ,לפעמים בלשון

געז ולפעמים באמהארית  .ביארתי הדברים כמיטב יכולתי  ,כי כבר התחלתי להתבטא
בצורה טובה למדיי באמהארית ויכולתי לשוחת עם האנשים גם ללא עזרתו של

דבתרא דובר געז  .חבל מאוד שהנוסח העברי של התנ " ך נשכח על  -ידי הפלשים  ,כיוון
שהתרגום ללשון געז מלא טעויות ותרגומים

כתבי  -הקודש .

כושלים  ,המשבשים את מובנם של

כדי לטהר את התפישות הדתיות של הכת הזאת הכרחי ללמדם

בדחיפות את השפה העברית  ,דבר שהם עצמם מתאווים לו

ביותר .

הנשים  ,כפי שכבר אמרתי  ,משתתפות באספות פומביות כמו הגברים  .הן אוהבות

לשמוע בעיקר סיפורים מרגשים שהנשים ממלאות בהם את התפקיד הראשי  .הן
מביעות דעה בכל הנושאים  ,ודעותיהן  ,בעיקר בתהום הלכות הטהרה  ,מתקבלות יותר
מאשר אלה של הגברים  .לא פגשתי אף אשה שידעה קרוא וכתוב  ,אולם נאמר לי

שבאתיפר  ( AthyferJיש נשים מלומדות אחדות  .הן כולן אדוקות מאוד בדתן ואינן
פוסחות על התפילות  ,בוקר

58

הלוי פירסם  ,מאוחר יותר  ,את הטקסט והתרגום של ספר ברוך  -ראה  :הלוי תעזז סנבת  ,עמ '

,11

ו 111 - %ץ ; 177 - 173 , 56 - 51 , %

האתיופי של
59

וערב .

על

ברוך )

. 57 - 56

לסלאו  ,אנתולוגיה  ,עמ '

ספר זה

) TITn

ברוך  ,או החזון

אבימלך .

גם מזכיר פעם אחת את

אנשים ומקומות קדושים של ביתא ישראל  -ראה  :לסלאו  ,תאמרת ; בן  -דור  ,המקומות  .על

אבא האליין ואבא סורה

ראה בהמשך  ,וכן

:

( צברא ) -

ראה גם

:

טריוויזן סימי  ,עמ ' . 120 - 116

בן  -דור  ,מהרי  .על אבא גדעון  -ראה

 -בהמשך  .על אבא שמעון  -בהמשך

;

פלאד  ,עמ '

:

על אבא מהרי -

הלוי  ,דו " ח  ,עמ '  . 97על אבא יצחק

. 32

ן
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פוק ד  .המשד המסע  -הכראות ואכזבות
בהיפרדי מהם היו בפניי שתי אפשרויות להמשך המסע  .מצד אחד הוצע לי ללכת
למחוז קולה אגארה  ,מקום מושבו של הכוהן המפורסם אבא מהרי שהיגר לשם מזרע
 ( Zera Warkieשבמחוז דמביה בגלל רדיפות המיסיונרים  .מצד שני  ,היה

ווארקיה

מעניין הרבה יותר לבקר בג ' אנפאנקארה

( " !%

"

מ , ) ]([ 8511מרכז הנזירים הפלשים

החיים במנזריהם שעל הר הוהארואה  .החלטתי לצאת לכיוון השני  ,מפני שהיה חשוב
מאוד בעיניי ללמוד את מנהגיהם  ,תורותיהם ומוצאם של הנזירים היהודים הללו ,
היחידים בסוגם

;

כמו כן רציתי להימצא קרוב לגונדר  ,כך שבשעת סכנה אוכל למצוא

מקלט אצל הסוחרים המוסלמים מסודאן המגיעים לעיתים מזומנות

לשם .

אחרי שהשלמתי את הכנותי  ,יצאתי לדרכי עם מורי  -דרך חדשים  ,שהיו ילידי
אמירפאפה

 . ( Armatoyohoהם היו בדרך חזרה

 ( Aairfafaשבמחוז ארמאטויוהו

ואף שהדבר האריך את דרכי  ,הלכתי ~עימם מפני שהם הבטיחו ללוותני אל
לבתיהם ~ ,
אייקואה

 , ( Ayequaשהיא כפר בג ' אנפאנקארה  .הם מסרו לי נתונים סטאטיסטיים

רבים על ~הפלשים שבמחוז סמיין  .מידע רב קיבלתי גם מפי האנשים הרבים שבאו
ממחוזות מרוחקים  ,ופגשתי אותם מדי יום  .נודע לי כי לא נכון הדבר שבצפון תגרי
אין כלל פלשים  ,כפי שהיה מקובל להניח  ,וכי רבים מבני העדה יושבים גם בשירה
( ) 551 ! 4

ובאדיאבו

iidiaboJ

eo

עברנו דרך כפרים רבים  ,בעלי אוכלוסיית פלשים פחות או יותר גדולה
 ( Thelalooשבו התגוררו עשרים משפחות ; אדאטר - ( AdaterJ

~ווידה

50 - ( Woida

מאי ~
אמבלו

משפחות  ,זגבה

- ( Mai Embeloo

~
מגוריהם של מלוויי -
מקום

10

, 12 - ( Zegba

~אדוט

, 30

( 1מ) 144

מארוה

, 20 -

10

:

תלאלו

משפחות ,

, 15 - ( hfarva

~
ולבסוף אמירפאפה ,

משפחות .

המסע נמשך שלושה ימים מפני שבני לווייתי עסקו במכירת בגדים בכפרים

השונים  .היינו עייפים מאוד כיוון שהדרך היתה משובשת ביותר  ,בכל זאת המשכנו
הלאה ביום שלמוחרת בואנו

(7

בפברואר ) .

מאמירפאפה לג ' אנפאנקארה לא היו

ישובים רבים של פלשים  .עברנו ליד כפרים אמהארים אחדים בלי להעצר  .בין אלה
אפשר למנות את נוראמבה

( NooranlbaJ

ויאידאמבה

 , ( Waidarnbaהשוכנים

לרגלי ההרים בעלי אותו שם  .אחרי כן קאפלה  , ( Kafleשם ~ אין פלשים  ,בוטי
ובו שתי משפחות  ,נוסגוארו

-~ ( Nosgooaroo

גרים רק אמהארים  ,ואילו ~בדארגוריף
פלשים  ,בגולגותא

16 - ( Golgota

שלוש משפחות  ,בדיבאן ( ת~ י1

 ( eargorifמצאתי שוב ארבע

60

רב ;

ראה

:

בן  -דור  ,מהרי  ,עמ '

פלאד  ,עמ '

אחת .

רגליי היו פצועות קשה

קהילת ביתא ישראל באזור תגרי גדלה כנראה לאחר כשלון המסע לארץ הקודש בשנת

. 10

(] )

"
משפחות

ובקאקורה  ( Kakoraאף לא משפחה
~

הזה  ,שנמשך יומיים  ,סבלתי ~
במהלך המסע ~
סבל

; 18 - 15

( Boty

- 1862

ן
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משריטות האבנים ואילו הקוצים שבשולי הדרך קרעו לגזרים את יריעת הבד שהיתה

כסותי היחידה  .מלוויי  ,כדי לשמור על בגדיהם  ,התהלכו ערומים למחצה  ,וככל

שקרני השמש היו יוקדות יותר כך הם חשו יותר בנוח  ,ואילו בבקרים הם רעדו מקור .
אשר לי  -המצב היה בדיוק הפוך  ,נוסף לכך עוד גבר סבלי בשל המחסור במזון של

ממש  ,אפילו לחם לא היה לנו  .הפלשים רגילים לאכול במסעותיהם גרגרי דורה
( מאשילה תריה ) או מין אפונים יבשים ( שימבירה ) מבושלים במי מלח  .באותו פרק
זמן לא יכולתי לעכל את הדברים הללו אולם בהמשך הצלחתי להתרגל אליהם בדיוק

כמותם .
הכפר אייקואה במחוז ג ' אנפאנקארה  ,שהגעתי אליו

ב9 -

בפברואר  ,הוא אחד

משמונת הכפרים הקטנים שבהם יושבים פלשים  .הוא מקיף את הר הוהארואה שעל
פסגתו שוכנות בקתות אחדות ובהן מתבודדים

אליהם דרך תלולה מאוד וקרובה לשפת

או

%2

התהום .

15

נזירים

פלשים .

ן6

מובילה

ניסיתי למצוא מורי  -דרך אל

המנזרים  ,שהיו במרחק של כשתי ליגות  ,אולם הדבר לא עלה בידי כיוון שהתושבים

היו כה שרויים באימה עד שאיש לא העז לצאת את בקתתו  .הם חששו מפני כנופיות
שודדים שנספחו לצבאו של ואגשום גאבאזיה  ,מושל לאסטה  ,שכבר השתלט על
עזאזו

 ( Azazoשבפרברי גונדר  .נוסף לכך  ,הם ציפו לשובו של סירסו גאבאזיה ,

מושל וולקאיט ,

וצבאותיו .

62

ההתנגשות בין שני המושלים הללו היתה בלתי נמנעת ,

וכך גם חורבנה של הארץ  .באירופה אי אפשר כלל להעלות על הדעת מה קורה
במחוזות היפים אך הפראיים הללו  ,שבהם חיי אדם אינם מוערכים יותר מאשר חיי
בהמות  ,ובהם רכוש הפרט הופך לשלל חוקי של כל מי שבהיותו אמון על השימוש
בחרב או בחנית נושא את התואר

חייל .

כיוון שלא יכולתי לצאת לבדי לביקור אצל הנזירים  ,נאלצתי להסתפק באיסוף

מידע עליהם מפי אנשים שהיו בקשרים עימם  .הייתי מרוצה לשמוע שמוסד הנזירות ,

תהיה זיקתו אל רוח התנ " ך מועטה ככל שתהיה  ,מתקיים בתוך גבולות היהדות .
הנזירים היו רובם אנשים שלאחר שהתאלמנו מרעיותיהם האהובות  ,סירבו להינשא
שנית והקדישו עצמם לחיי

תפילה .

63

סופר לי שיש ברשותם אוסף כתבי  -יד

שהחביאום במקום מבטחים מפני שוד  .המתבודדים הללו האמינו שאהרן הכוהן
הגדול היה הנזיר הראשון שחי חיי פרישות  .ואם העירו להם שאהרן היה נשוי ואב
לארבעה בנים ששמותיהם מופיעים בתורה  ,הם ענו שאכן זה כך  ,אלא שהדבר היה

61

על

הוהארואה  ,המנזר הראשון של יהודי אתיופיה  -ראה  :לסלאו  ,תאמרת  ,עמ '

המקומות  ,עמ '

. 45 -44

פלאד

( עמ ' ) 29

מעריך כי מספר הנזירים שם היה כמאתיים  .אבא יצחק

סיפר לד ' אבאדי  ,שישבו שם עשרים נזירים  -ראה
62

ואנשום גאבאזיה

; 626

בן  -דור ,

:

דאבאדי  ,עמ '

) ( Wagshum Gobeze Gebre hfedhin

מיד

. 261

בתיוודרוס השני בשנת

. 1864

לאחר מות תיוודרוס הוא הכריז על עצמו קיסר והחליף שמו לסקלה ג ' ורג ' יוס  .הוא הובס בידי
יוהאנס הרביעי  .על טירסו גאבאזיה  -ראה הערה
63

לפי פלאד  ,עמ '
ראה

:

, 34 - 33

רוד  -דור  ,המקומות  ,עמ '

לי
-

24

לעיל .

כמרים אלה מייצגים מיעוט בקרב המתנזרים של ביתא ישראל ; אבל

. 37

חיילים  ,רגלים ופרשים  ,באתיופיה בדרכם לקרב ומשנת

) 1845

קודם משיחתו לכהונה ואילו אחרי המאורע הזה הוא פרש מן העולם וחי חיי
התבוננות בצל המשכן  .הם טענו שמסדר הנזירים שלהם נוסד בידי אבא סורה
( Sura

ובנו צגה אמלף

) Abba

 . ( Tzagga Anilakדמות אחרת  ,אבא סאקהויאן או אבא

האליין  ,אשר מייחסים לו את אוסף התפילות המכונה סאטאט  ,מדברת אף היא

בשבחי הפרישות .

64

לבסוף  ,לאותם העקרונות מטיפה גם דמות שלישית נערצת מאוד

עליהם ונחשבת לנביא  ,אבא גורגוריוס  ,שחיבר

מסה קצרה על קץ הימים .

65

אולם אני

מטיל ספק רב במוצאה היהודי של האישיות הזאת  ,ששמה מעיד על מוצא

נוכרי .

ייתכן כי המדובר באחד מאבותיה הקדומים של הכנסייה הנוצרית  ,והפלשים
בבורותם חשבו שהוא יהודי  .תושבי אייקואה זכרו בבירור את הקשרים שבין אבא
יצחק  ,הנערץ עליהם  ,לאירופי מלומד שהם קראו לו אנתוניוס ואשר הביא עימו

איגרת מיהודי בשם אוהב -גר ובה שאלות רבות על מנהגיהם  .זיהיתי ללא קושי את
אנתוניוס זה כמר אנטואן ד ' אבאדי ואת פילוקסן לוצאטו המנוח כאוהב  -גר  ,שהיא
הצורה העברית של

שמו .

66

הם היו מלאי התפעלות מידיעותיו העמוקות של מר

ד ' אבאדי והופתעו לראות שהוא מסוגל לכתוב באותה המהירות שבה הם דיברו  ,כך
שהתביישו לכתוב בנוכחותו  ' .הו '  ,הם אמרו לי תוך אנחה  ' ,הימים ההם היו טובים
64

סברא ) .

תלמידו

קווירין  ,עמ '

; 63 - 61

מייסד עקרונות הנזירות של ביתא ישראל היה אבא סורה ( בתעתיק אחר  :אבא
החשוב  ,ולא בם  ,היה צגה אמלך  -ראה  :בן  -דור  ,המקומות  ,עמ '

לסלאו  ,תאמרת  ,עמ '

. 625 - 624

; 45 - 41

על אבא האליין  -ראה  :לסלאו  ,תאמרת  ,עמ '

; 627 - 626

הלוי ,

תפילות  ,עמ ' . 3
65
66

הלוי תירגם את  PTnגורגוריוס ופירסמו יחד עם הטקסט  -ראה
אבאדי~, 107 - 97 .
XXX-XXVII
ראה  :ד '

; 219 - 210

לסלאו  ,אנתולוגיה  ,עמ '

:

הלוי  ,תעזז סנבת  ,עמ '

. 91 - 77
45

46

ן

יוסף הלוי

יותר מן הזמן הזה  ,אז אכלנו את לחמנו בשלום ויכולנו לעבוד את
מרוששים ומספר המלומדים בתוכנו הולך ופוחת

ה ' כיאות  ,עתה אנו

מדי יום ' .

באזור הזה מדברים הפלשים עם בני משפחותיהם בניב מיוחד להם  ,השונה לגמרי

מלשון הגעז והניבים הנגזרים ממנה  .לשון הפלשים כוללת מספר רב של צלילים
גרוניים ושל עיצורים אפיים  ,שקשה מאוד לרשום אותם

באלפבית הלאטיני או השמי .

לכן הופתעתי מאוד לראות שהפלשים עשו ניסיון להעלות את לשונם על הכתב .
באוסף התפילות מצאתי משפטים אחדים בניב הזה כתובים באותיות אתיופיות ,
בשינויים קלים  ,כך שיוכלו לציין את הצלילים המיוחדים ללשונם והזרים ללשון

האמהארית .

67

בכפר כולו  ,שבו התגוררו

27

משפחות פלשים  ,נמצא רק עותק אחד של ספר

תהלים  ,המכונה אצלם ' דאוויט ' או ' דוד '  .כל הילדים לומדים לקרוא בו  .הם ביקשו
ממני קטעי תנ " ך כלשהם  ,אך לצערי לא יכולתי לספק את

מבוקשם .

בעונת החגים השנתיים העיקריים  ,הקהילות הקטנות והמפוזרות עולות לרגל
לישובים גדולים יותר  ,שם הם עשויים למצוא מקום פולחן

מקדישים לכוהנים חלק מיבולם ואת הבכור בעדריהם

הנזירים בהר הוהארואה למתנות

;

וכוהנים .

68

הפלשים

ובהזדמנויות הללו זוכים

רבות .

מותו של איש זקן  ,שהשאיר אחריו צאצאים רבים  ,גרם צער רב בכפר שלנו  .ידידיו
ובני משפחתו של האיש החולה הקיפו את מיטתו עד הרגע האחרון  .דבתרים אחדים
אמרו תפילות  ,והאיש הגוסס חזר עליהן  .כאשר יצאה נשמתו  ,עזבה כל החבורה את

החדר  ,חוץ משלושה או ארבעה אנשים  .הקרובים פרצו ביללות נוקבות בעוד אשר
אלה שנשארו עם  .הגופה רחצו אותה ועטפו אותה בגלימתה הטובה ביותר  .תוך

שעתיים הוכנה מיטת המת והתלה ההלוויה  .כל תושבי הכפר ליוו אותה מרחוק  ,תוך
אמירת תהלים  ,עד שהגיעו לגדר המקיפה את בית  -הקברות שעל גבעה
בשובם  ,פרשו נושאי המיטה לבקתה המובדלת לנגועים

בטומאה .

מצפון לכפר .

69

חששות מארחיי  ,שפחדו שמא יגלו אותי חיילים  ,ציערו אותי וגרמו לכך שלא

אוכל להמשיך ולשבת בקירבם  .בסוף היה עליי להחליט לעזוב מקום שרציתי מאוד

להמשיך ולשהות בו  .לא יכולתי ללכת לגונדר  ,השוכנת במרחק חצי יום בלבד  ,מפני
שמורי  -הדרך שלי פחדו לצאת לכיוון ההוא  .כיוון שלא יכולתי למצוא ומורי  -דרך
אחרים  ,נאלצתי לשוב עימם לאמירפאפה ולצאת משם למחוז כלשהו פתות משובש
בשל המלחמה  .רק שהיתי שבוע ימים באייקואה והתגוררתי בצל אותה קורת  -גג שבה

שם .

מצאתי מחסה בעת ביקורי הראשון

למחרת  ,יצאתי בשעה שתיים אחר הצוהרים בלוויית שלושה צעירים מווארקה

67

68

הלוי מתכוון כאן ללשון אגאו  .ראה

ראה

:

לסלאו ,

 ראה69

ראה

:

:

תאמרת ;

בן  -דור ,

:

הלוי  ,מאמר

;

הלוי  ,תפילות  ,עמ '

בן  -דור  ,המקומות  ,במיוחד עמ '

. 40 - 39

סיגד .

לסלאו  ,אנתולוגיה  ,עמ '

-~ XIV

; 268

גרינפלד .

הלוי כפי הנראה מתייחס לסיגר

; אשכולי  ,ספר  ,עמ '

. 21 - 20

ן
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 , Sכפר שכן שבו ישבו עשר משפחות פלשים  .מלוויי מיהרו

.

~
ביריד של גודאוויה  ( Godawiiשעל הגבול אחרי דיון ממצה
להצטרף אל הוריהם
~

~
למאטאמה
עם מארחיי  ,שוכנעתי שעליי ללכת
~
קווארא  ( Kuaraהמאוכלס בפלשים ועודנו נהנה משקט ומשלווה  .בדרכנו פגשנו
hfataanla

ישובים ~פלשים ספורים שכללו

33

כפר אמהארי קטן  ,טנפל ( 08111קך ) .

משפחות  .לפני שהגענו לווארקה לארג ' באנו אל
אחרי כן עברנו דרך כפרים שבהם יושבים פלשים

סמבה חוטי  ( Temba Khotyעם שש משפחות ואמסטיה
משפחות

בלבד

;

;

מאי נגאד
~

-

:

 - ( Amestiaארבע

 - ( Safiפלשים מעטים
 ( Mai Negaaיסאפי באהר Bahr
~

עשר משפחות
 , ( ThyerkinJכפר גדול -
תיירקין
~
~

 - ( I]jandibaשתי משפחות ; מדראס ג ' אנטולה

וג ' אנדיבה

lo

ולהיכנס למחוז

;

אדישה

( Adisha

( ( Medras~ ] ([ 881018

משפחה~ אחת  .בסוף הגענו לתיינגה  ( Thyangaואוואסה  , ( Awassaשתושביהם

אמהארים .

 ( GodawiiJמפריד הנהר ~ נרנה ( 0 ] 00א )  ,המציין
בין אוואסה לגודאוויה
~

את גבול חבש מצד סודאן למרחק השווה למסע בן
ב 15 -

יומיים .

בפברואר הגעתי לגודאוויה  .הפלשים מתיישבים בעיר הזאת במשך הקיץ

ומייצרים סלים וכדים  .תוצרתם מבוקשת למדיי והם חיים בתנאים של רווחה יחסית .
הם יודעים חשבון  ,וכאשר עליהם לבצע חישוב מסובך הם נעזרים באבני חצץ  .לא
יאומן עד כמה הם מסתפקים במועט

:

בשר אוכלים רק פעמיים או שלוש פעמים

בשנה  .לעולם אינם טועמים חלב וחמאה מפני שכל מוצרי המזון שמכינים המוסלמים

הם טמאים בעיניהם  ,אבל הם אוכלים עוגות דבש  .התבלין שהם משתמשים בו ביותר
הוא פלפל אדום טחון ומעורבב

במלח .

בשובם לבתיהם  ,הם ממירים את כספם

בכותנה  ,הנטווית והנארגת בידי נשותיהם  .מן הבד מכינים מלבושים או

יריעת שאמה י 7עם שוליים אדומים שוויה חמישה או שישה דולארים

פראנקים ) .

מוכרים .
.

.

( 31 50 - 26 50

כיוון שהאנשים בארץ הזאת אינם חוסכים בזמנם  ,העובדים חיים בנוחות

יחסית .
הפלשים חשים רתיעה שאין להתגבר עליה כלפי סודאן  .אילו התיישבו קבע

באחדות מערי המחוז הזה  ,הם היו מתעשרים במהרה הודות לחריצותם ורצינותם .
אבל ללא ספק הם חוששים מפני האקלים של השפלה  ,בהיותם רגילים לנשום אוויר
הרים

צת .

נוסף לכך הם עוסקים הרבה בחקלאות ולא ישלימו בקלות עם המעמד

חסר  -הביטחון של עובדים  .גם ייתכן שדעות קדומות המושרשות עמוק על אכזריותם
של אחדים מן השבטים השכנים ( סואנג ' אר ) תורמות לרתיעה

מגודאוויה למאטאמה

( Matanala

הזאת .

מרחק של יום הליכה

קצר .

הפלשים

מארמאטיוהו עוברים בדרך ~הזאת בשובם למחוזם  ,באשר היא בטוחה יותר  .פגשתי
פלשים צעירים רבים שהובילו חמורים עמוסי כותנה  ,בדרכם הביתה  .הם סיפרו לי

ידועה יותר בשם קאלאבאט ) . ( Qallabat

70

מאטאמה

71

בד בעל שוליים אדומים  ,שעוטים אותו כמו טוגה רומית

( הערה

בטקסט

שבאנגלית ) .

ן
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שבואי לחבש כבר ידוע במאטאמה  ,ושהפלשים

יהיו מוכנים ללוות אותי לכל מקום

שארצה ללכת אליו  .ההבטחות הללו עודדו את רוחי וקיבלתי אותן כאות מבשר
טובות להמשך

מסעי .

בהגיעי למאטאמה מצאתי שפני הדברים הם פחות מעודדים  .הבנתי שיהיה עליי
לחכות ימים רבים לפני שאוכל לצאת אל המקומות שסקרנותי המריצה אותי להגיע
אליהם  .כדי להבין טוב יותר את התנאים במחוזות הדרומיים  ,הלכתי תחילה לפגוש
סוחר חבשי שקיבל חינוך כלשהו בצרפת  .הוא הכיר היטב את הארץ והיה בקשרים

קבועים עם אנשים מל הפרובינציות השכנות  .גם פלשים קנו אצלו  .אולם הוא לא ידע
דבר על מנהגיהם הדתיים  ,ויכול רק לחזור על הסיפורים הנפוצים על אודותיהם בקרב
שכניהם  ,אף שהוא עצמו לא האמין בהם  .הוא סיפר לי  ,בין היתר  ,את השמועה

הנפוצה בחבש שהפלשים הם מכשפים ( בודה ) גדולים ובלילות הם הופכים עצמם

לצבועים הצמאים לדם אדם  .חיות הבר הללו שורצות בסביבות מאטאמה במספרים
מבהילים ; הן צרות על המקום במשך הלילה

ויללותיהן מפריעות את שנת התושבים .

כעבור זמן קצר נקראתי לראות את הפלשים בבקתותיהם

מרביתם היו תושבי תיילנה  ( 7byelgaJומחוז דמביה

אף שגרו בארבאמבה

. ( Arbanlba

;

בצידו השני של הנחל .

רק שניים היו ילידי קווארא ,

הם שמחו להעניק לי מזון ומחסה והבטיחו

לבנות בקתה למעני  .לא~ היה לי מפני מה לחשוש  ,מאתר שאמונתי היתה

ידועה לכל .

אף על פי כן  ,כדי לא למשוך תשומת לב יתרה  ,נמנעתי מלבקר את השיח '  ,שבין כה

וכה לא הייתי יכול להסתייע בו  .הרגשתי בטוח יותר בין בני דתי מאשר בקרב שומרי
ראש שהיה עשוי לתת לי  ,מה עוד שאת תאוות הבצע של אלה היכרתי

היטב .

הפלשים עמדו בהבטחתם ומוקדם בבוקר שלמחרת הם באו להודיע לי שהצריף

שלי מוכן  .הם נשאו עימם מיד את חפציי וכעבור חצי שעה השתכנתי בבית הקש שלי ,
לתדהמתם העמוקה של הילידים שלא יכלו להבין כיצד אירופי נקשר אל הפלשים

העניים ומעדיף בקתה עלובה על פני בית טוב  .בעלי המלאכה איבם נהנים מיוקרה
כלשהי בקרב האוכלוסים הבטלנים והאריסטוקראטיים

הללו .

לעומת זאת  ,הפלשים היו גאים על שהותי בקירבם  .משרתיהם של בני האצולה
ועבדיהם  ,שהם לעיתים קרובות יהירים יותר מאדוניהם  ,נוהגים תדיר בחוצפה
בפלשים  ,ונוכחותו של אירופי היא בעלת משקל בעיני האנשים הללו ומחייבת אותם
לנהוג

בכבוד .

מאטאמה היא אחת הערים החשובות ביותר בדרום סודאן  ,ולדעתי היא נועדה
להפוך נקודה מרכזית בפעילות חברת כי " ח  ,כאשר זו תחליט שמן הראוי שהיא
תיטול על עצמה את שיקומם של אחינו החבשים  .ברגע שהפלשים ישוכנעו להתיישב
קבע במקום הזה  ,לא יהיה כל קושי להקים בית  -ספר עממי  ,שעשוי להיות לתועלת

רבה לא רק להם אלא גם לחלקים האחרים באוכלוסייה  .ענף העסקים החשוב ביותר

בעיר הזאת הוא סחר העבדים המחפיר  ,המתנהל כמעט בגלוי .סוחרי העבדים
מציעים כאן  ,במחירים נמוכים  ,צעירים וצעירות המשתייכים ללאומים הדרומיים

שפחות בשוק עבדים על הגבול המזרחי של אתיופיה ( משנת

וברטה .

השונים  ,בעיקר לשבטי דינקה  ,בני שאנגולה

מ

) 1877

מפי ילדה צעירה משבט ברטה

ליקטתי מילון קצר של לשונה  .אף שנעדרה ממקום הולדתה רק מזה שבעה חודשים ,
היא כבר הספיקה לשכוח את

המספרים .

לפעמים מצויים בשוק העבדים ילדים

 , ( CJodyamאך העבדים היקרים ביותר

שנחטפו מאת נוצרים שמושבם בגודיאם

והנדרשים ביותר הם תמיד האילבונורמה~ או

מייצאים עשרת אלפים עבדים מדי

הגאלה .

73

מבין אלה  ,כך אומרים ,

שנה .

ככלל  ,עבדי המוסלמים זוכים ליחס טוב  ,הם הופכים להיות כמעט בני משפחת
אדוניהם ואף

יכולים להשתחרר מן

העבדות .

הכושים מעדיפים את העבדות

למוסלמים על פני העבדות לאירופים  .בעצם הם מאמינים שהלבנים קונים עבדים כדי

לפטמם ולאכול אותם  .התיעוב שחשים השחורים נגד האירופים מוצדק למרבה הצער

על -ידי ההתייחסות הברברית אל העבדים מצד אחדים היושבים בחארטום והקשורים
לארצות המתורבתות ביותר בעולם  .לא מכבר  ,באכזריות שאין דומה לה  ,כרת סוחר
אירופי את ראשו של הכושי שלו כדי לנסות חרב שרכש זה עתה  .את מעשה הזוועה
הזה אישרו בפניי אירופים אחדים

בסודאן .

אולם לעיתים קרובות יש לעבדים יסוד להתלונן גם על המוסלמים  ,בעיקר
בגואדארף

) ( Gaeaaref

ובדוקה ( , ) ] ( 018

74

שם משכירים עבדים לעבודות

שונות .

הם נאלצים לעבוד ללא הפסקה ואינם מקבלים מזון די הצורך  .לפעמים הם מנסים
להימלט  ,אף שאם תופסים אותם  -וכך קורה כמעט תמיד -

72

דינקה  -קבוצת נילוטית השוכנת באתיופיה ובסודאן  .שאנגולה  -שם של קבוצה ושל אזור
בין גבול סודאן לנילוס

3ד

הכחול .

גודיאם  ,יותר נכון גוז ' אם  .הגאלה  ,או האורומו  ,הוא עם כוסיתי  ,המהווה כיום את הקבוצה
האתנית הגדולה ביותר

74

הם נענשים בחומרה .

באתיופיה .

גואדארף היא קאדאריף או גדאריף )Gedarif

. ( Qadarif,
49

50
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יום אחד  ,בהיותי בדיקאן  ,ראיתי שפחה צעירה ונאה כבולה בידיה וברגליה  .היא
היתה שייכת לעלי קאשף  ,וכדי להימלט מיחס מגונה תיכננה בריחה הרפתקנית
שתאפשר לה לשוב לאינאריה

( 8 ] 18ח) 1

דרך פאג ' אל  . ( Fagealeיתכן שאף היתה

~
מאטאמה  .הפלשים נתונים בפחד
מצליחה אילמלא הכירוה חיילים אחדים בסביבות
גדול לבל ייחטפו ילדיהם ואינם תרשים להם להתרחק מטווח ראייה  .נוסף לכך ,
עיסוקם מאלץ אותם לחיות

בצוותא .

הייתי מאושר להימצא במאטאמה  ,שם הרגשתי בטוח ויכולתי לחקור כמה
נושאים בעלי עניין  .הפלשים באו לשם ממחוזות אחדים ודיברו בניבים שונים ; הניב
של קווארא מתאפיין בצלילים גרוניים רבים ובמילים

רבות המיוחדות לו .

75

הצטערתי

מאוד שלא היכרתי את הלשון הזאת  ,שידיעתה היא האמצעי היחיד להבנה נכונה של

מנהגיהם  ,תפישת עולמם ואופיים של הפלשים  .רק כאשר הצלחתי לתפוש את מובנה

של שיחתם היום  -יומית  ,וכאשר הם דיברו ללא מעצורים  ,רק אז נתאפשר לי להעריך
כראוי את התנהגותם המקומית  .למזלי  ,הפלשים לעיתים קרובות דיברו ביניהם לבין
עצמם אמהארית  ,והשפה הזאת כבר לא היתה לי

זרה .

שעה שהקשבתי לדבריהם

נתבהרו פרטים רבים שלא הייתי יכול לברר על  -ידי שאלות ישירות  ,משום שכאשר

חקרתי אותם בעניינים הללו קיבלתי תשובות מעורפלות וסותרות .
הזמן הלך וחלף  .יציאתי לקווארא נדחתה מדי יום בגלל שהפלשים התקשו
להחליט מי מהם ילווני  .תוכניתי היתה לצאת תחילה לוואפלה
מושבו של אבא שמעון ,

76

 , ( Waflaמקום

שהיה נזיר  -כוהן  ,ואחר כך לבלות את ~התורף באטייפר

)  , ( Atyeferמחוז המאוכלס בצפיפות בפלשים  .סערות אחדות כבר בישרו את התחלת
עונת הגשמים המתחילה בסודאן מוקדם יותר מאשה

בחבש .

משבי רוחות מטילי אימה נשאו עימם את בקתתי ונאלצתי לבקש מקום מחסה
יציב יותר  .הדרך היחידה להימלט מן הקדחות הממיתות שמשתוללות באדמות
השפלה בעונת הגשמים היתה להגיע אל ההרים לפני העונה הזאת  .הפצרתי אפוא
במלוויי שנתקדם  ,אך למרות כל מאמציי לא הצלחנו לצאת לפני

10

במארס  ,ימים

ספורים לפני חג הפורים שאותו הפלשים אינם חוגגים  ,אף שהם מקבלים את מגילת
אסתר ונוהגים לקיים צום בשם

זה .

77

נסיבות שלא היה אפשר לחזותן מראש מנעו את כניסתי לקווארא ואילצוני לקצר
את שהותי בחבש  .מחוז קווארא הוא אזור הררי במרחק מה מבגמדר  ,שנותר נאמן
למלך ונהנה משלווה

יחסית .

מלוויי ואני הלכנו ללא היסוסים לעבר פרפרדיה

 , ( Ferferdieעיר על הגבול  ,שם מתקיים יריד שבועי שפוקדים אותו לפעמים

~פלשים .

מורי  -הדרך שלי סיפרו לי שבפולמוס הדתי שהתנהל בנוכחות המלך בין

ניב של לשון אגאו  ,וגם שם של אזור .

75

קווארא

76

אבא שמעון  ,אחד הנזירים החשובים בקרב הפלשים באותה תקופה  ,ייצג את בני עמו בויכוח

-

לפני תיוודרוס השני  .ראה בהמשך  ,וכן
77

ראה

:

ד ' אבאדי  ,עמ '

. 238 - 237

:

לסלאו ,

ויכוח .

מסע בחבש לגילוי הפלשים
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חכמים יהודים למיסיונרים פרוטסטאנטים  ,מילא אבא שמעון את התפקיד העיקרי ,
והיה בדעתי ללמוד ממנו

על מינהגי הדת של הפלשים .

78

אולם ברצון אלוהים תקוותי

לא התגשמו  ,והוא שכיוון את נתיב הרפתקאותי למקום

אחר .

בקושי צעדנו מהלך שלוש שעות  ,כאשר ילידים מסודאן שהיו בדרכם מפרפרדיה
הודיעו לנו שקווארא הפכה להיות שדה קרב בין המושל איסנאר  ,שהיה נאמן
לתיאודור  ,ובין מתחרהו דסטה  ,שהתקומם נגד הממשלה  .כמה כפרים נתרבו באש
ואנשים רבים

נהרגו .

מאוחר יותר נודע לי  ,שהפלשים איבדו ארבעים איש  ,הרוגים ופצועים  ,וגם ראשי

בקר רבים  .מלוויי נבהלו וסירבו להמשיך  ,באומרם שהחליטו לשוב לתיילגה לראות
את בני משפחותיהם אשר לגורלם הם דאגו  .הפצרותי והבטחותי לא הזיזו אותם
מהחלטתם  .לא נותרה לי אפוא ברירה אלא לשוב למאטאמה או להתלוות אליהם

לתיילגה  .בחרתי באפשרות השנייה  ,שהיה בה היתרון שכך אוכל להכיר את קהילות
הפלשים באותו מחוז  .חשבתי שאוכל להיכנס משם לקווארא מיד כאשר ישוב אליה

השלום  .כדי לנחם אותי באכזבתי סיפרו לי מלוויי שבמחוז מגוריהם מרובים ישובי

היהודים .
78

ראה  :לסלאו ,

ביזה של כפר

:

ויכוח

;

וכן  ( Jewish Recordאפריל  -מאי  , ) 1863עמ '

בתים שרופים  ,שוד בקר ותבואה ( סוף המאה

ה 9 -נ )

. 20 - 16
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אחרי שחצינו את מחוז גאלה

מוואהני

( 181

"

 , ( Galaעצרנו בשעות הערב במרחק שעה אחת

באמפיתיאטרון של הרים  ,שם התקיים
ען )  ,כפר המוקף ~

יריד .

היה יום שישי  ,קרוב לשעת שקיעת השמש  ,וכיוון שלא יכולנו להמשיך בדרכנו ,

החלטנו לנוח תחת עץ תמר ולבלות שם את השבת  .מנוחה כפויה זו היתה להצלה לנו .
למחרת שמענו קולות מהומה מכיוון הכפר ; עלינו על גבעה וראינו סוחרים סודאנים
רבים נמלטים במהירות מן היריד ומצטופפים בדרך המובילה

למאטאמה .

אחד

הפלשים שלנו הלך לבדוק את סיבת הבהלה  .הוא שב במהירות וסיפר לנו שהגנראל

המלוכני וולד  -גברא מאריאם 79בזז את וואהני  ,גירש את ראש הכפר  ,שמונה בידי
סירסו גאבאזיה המורד  ,והתמקם שם עם צבאו  .חששנו מאוד לבל יגלו השודדים את

מקום מחבואנו  .למרבה המזל  ,עבר עלינו היום ללא

הפרעות.

בערב חשנו מעט יותר בטוחים  ,יצאנו לעבר ביתו של פלשי אהד שהתגורר קרוב

לוואהני ; כיוון שהבית שכן במקום מבודד וכיוון שהאמהארים אינם נכנסים בדרך -

כלל לבתי הפלשים  ,האמנו שנהיה בטוחים יותר בצל קורתו  .אולם מצאנו חיילים

שרועים על הריצפה כולה ולא יכולנו עוד לצאת בלי שיגלונו .הידיעה על דבר בואו
של יהודי לבן עשתה לה במהירות כנפיים בכל

העיר .

הפלשים  ,כדי למנוע את הפורענות שתסכן את כולנו אם יוודע לגנראל שהם אירחו
אירופי חשוד  ,החליטו להודיע לו בעצמם על נוכחותי  .הם סיפרו לו שאחד מבני דתם

הגיע זה עתה  ,שהוא נולד בירושלים  ,בן לאב עולה  -רגל פלשי ואם לבנה  ,ושהוא
מבקש לבקר קרובי משפחה בג ' אנפאנקארה  .הם ביקשו ממנו להרשות לי להמשיך

במסעי ולספק לנו באלדאראבה ( מורה  -דרך ) שיגן עלינו במסע  .הגנראל  ,יליד ארבה

אמבה  ( Arba Anabaובן המחוז של הפלשים  ,קיבל אותם באהדה מופגנת  ,הבטיח
להרשות לי להמשיך בדרכי אם יסתבר שדיברו אמת ופקד עליהם להביא אותי
להם ~
לפניו  .הייתי נרגז מאוד כאשר סיפרו לי חבריי על המעשה שעשו  .חששתי שפגישתי
עם הגנראל תהיה הרת אסון  ,אולם הם הרגיעו אותי באומרם שהגנראל הזה איננו
אמהארי אלא מבני קמאנט

( " 81
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ובשל כך יהיה יותר ידידותי כלפי

הפלשים .
מכל מקום סברתי שעדיף לבוא אל הגנראל בעצמי ולא לחכות שחייליו החמושים

יובילוני אליו  .הפלשים שנתלוו אליי ביקשו כמובן שאשיב לשאלות שיופנו אליי
בדרך שלא תסתור את הסיפור שלהם  .התחבולה הזאת היתה טיפשית בעיניי ועשויה
להגביר את חשדותיהם של

החבשים .

הייתי סבור שהרשעתי היא בלתי  -נמנעת

והסתרתי את אקדחי תחת יריעת הבד ששימשה לי כבגד  .מתוך השלמה עם גורלי
ניגשתי אל

הגנראל .

באמצע היריד  ,יושב על אלגה ( מיטה )  ,חילק הגנראל פקודות לקציניו  .מסביבו

79

גנראל וולד גברא מאריאם היה אחד היחידים משבט קמאנט שתמכו בתיוודרוס השני  -ראה
ראסאם  ,עמ ' , 197 - 196

80

. 222 - 221

קמאנט  -קבוצה אתנית  ,ששכנה בסמוך לביתא ישראל  -ראה

:

גאמסט .

:

ן
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היה המון רב  .אמרו לי להתיישב על האדמה לצד האלגה  ,והגנראל החל לחקור אותי

בדבר מוצאי ומטרת ביקורי בחבש  .השבתי בקצרה ברוח ההוראות שקיבלתי מל

הפלשים  .אבי הדמיוני היה יליד ג ' אנפאנקארה ושמו ביטאוולני  ,אך אמי המדומה ,

גונג ' ה שמה  ,היתה ילידת ירושלים  .הוריי עודדו בי את הרצון לבקר בארץ הטובה
הזאת  ,אתיופיה  ,ולחיות בקרב

קרובי  -משפחתי .

דבריי אלה הסבו קורת רוח רבה לקהל.

' ארצנו היא הטובה בעולם  ,הלא כן ? '  ,אמר

הגנראל  .השבתי לו  ,שאני אוהב מאוד את אתיופיה  ,האוויר בה צח ומימיה שופעים ,
אולם הסתרתי את שהיה ידוע לי על הצבא הבריטי  .ההנחה היתה  ,שהגעתי לחבש

( 115ונס. ) 5

ישירות  ,דרך סואקים

בסוף  ,בתום שעתיים  ,החל בית  -הדין

בדיוניו .

ידיעתי את הלשון האמהארית  ,ככל שהיא לא מושלמת  ,היתה נקודה לטובת מוצאי
הפלשי המדומה  .מוצאה וצבעה של אמי היו הסבר מספיק לעורי הלבן  .גם בגדיי

הקרועים היו לטובתי  .נשאלתי אם אני נושא עליי מכתבים כלשהם או כלי נשק ולשתי
השאלות השבתי בשלילה  ,בעזות

מצח .

השבח לאל שאיש מבין ההמון הסקרן

שהקיף אותי מקרוב לא הבהין בכלי הנשק שנשאתי עליי  .הגנראל שוחח במשך דקות

אחדות עם הפלשים בלשונם  ,שאינה מובנת לאמהארים  .יכולתי להבחין רק במילים
האחרונות  ,שנאמרו בקול רם  -שריאג פידואוו  ' ,הניחו לו ללכת '  .הפלשים השתחוו
ארצה ופקדו עליי

לקום .

עדיין לא הייתי מחוץ לסכנה  .היה עליי לעבור חקירה מחודשת על  -ידי שני
קצינים  ,חקירה שבמצב הרוח הנפחד שלי נדמה היה שאין לה קץ  .בסופו של דבר
שוחררתי  ,אולם לא ניתנו לי מלווים  ,כנראה מתוך הנחה שאני חסר אמצעים לשלם

להם .

בלב שמח שבנו לביתנו ונשארנו שם עד שיצאנו לדרכנו כעבור זמן

מה .

שוב יצאנו לדרך  .הלכנו יומיים על פני קרקע הררית  ,מחורצת בערוצי נחל רבים

;

עצרנו רק לעיתים רחוקות בכפרים קטנים לאורך הדרך  ,מפני שביקשנו להגיע מהר

ככל שניתן לתיילגה  ,שהיתה העיר הראשה של מחוז שבו ישבו פלשים רבים  .עדיין

ציפה לנו מסע נוסף  ,האחרון .
בבוקר היום השלישי קרבה אלינו יחידה של חיילי המלך בלב השטח הכפרי ואלה
הטרידו אותנו ללא גבול  .כל קצין ביקש לשמוע את סיפורנו  ,ונאלצנו לספק את
הסקרנות של כל אחד מהם  ,משום שגילוי כלשהו של חוסר סבלנות מצידנו היה

מסתיים באסון  .בסופו של דבר לא נגרם לנו כל פגע  ,מלבד הפחד  ,אולם התקשינו
להשביע את חמדנותם של החיילים  .נאלצנו לוותר על כל צידת המזון שלנו וכן על

שלוש או ארבע כותנות  ,שאותן הם קרעו לגזרים כדי להתחלק בהן  .הגדישה את סאת
סבלנו חברתם הלא  -רצויה שנכפתה עלינו עד שהגענו לתיילגה  .הם מנו כאלפיים איש
וצעדו באי  -סדר גדול ביותר  ,היו חמושים בכידונים ורק בידי הקצינים היו רובים
מיושנים מדגם מוסקט

;

כולם נשאו על גבם שקים קטנים של קמח  -תיאף  .רק כאשר

התקרבנו לתיילגה יכולנו להיפרד מעליהם  .אנו פנינו לדרום מזרח  ,לכיוון ההרים

שבהם פזורים כפרי הפלשים  ,השוכנים במרחק ניכר האחד מן השני  .החיילים צעדו
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לאורך העמק שבו מתקיים היריד והמוקף הרים  .ראיתי לנגד עיניי ארץ שרויה בפחד
ובאימה שאק לתאר אותם  ,מאחר שציפו כל רגע להתנגשות בין שני הצבאות
האויבים  .החדשות שלפיהן סירסו גאבאזיה צועד לעבר תיילגה הגבירו עוד יותר את
חששותיהם של התושבים האומללים  ,שכבר שבעו הרס וחורבן  .עתה הם עמדו
להיות עדים לשלושה אויבים קשוחים  ,נלחמים באכזריות האחד בשני  ,והם ידעו

שיהיה הכובש אשר יהיה  ,העיר תסבול באותה המידה  .לא יכולתי עוד לחשוב על
ביקור בישובי הפלשים ועל שהות ממושכת אצלם  ,כפי שתיכננתי קורם לכן  .ברגע
שהיגעתי אל יעדי  ,כבר היה עליי להתחיל בהכנות לדרך חזרה  ,מתשש שנוכחותי

תוסיף לצרותיהם של בני -דתי

;

כמו כן לא רציתי להחשף לסכנה

ודאית .

בשל התוהו ובוהו ששרר בארץ  ,לא יכולתי להכיר שני כוהנים נודעים ביותר  ,אבא

ווארקו ואבא זיינו  ,שחוכמתם זכתה לשבחים רבים  .בית התפילה שלהם נראה בנוי
בצורה גרועה

ביותר .

סמוך לעיר שוכנות עשר או שתים  -עשרה קבוצות של בתי פלשים  ,ועל פי המידע
שבידי מספרם הכולל של תושבי הכפרים הקטנים הללו הגיע

ל 360 -

משפחות .

במחוז הזה מצוי שבט שמוצאו אינו ברור  ,ובניו קרויים קמאנט  .הפלשים שתקרתי
בנושא זה לא יכלו למסור לי הרבה מידע  .הם רק אמרו לי שלאנשי קמאנט אין ספר

קדוש כלשהו  ,ושהם אינם יהודים ואף לא נוצרים או מוסלמים  .הקמאנט פעילים יותר
מן האמהארים  ,הם מוכנים לקבל על עצמם כל עבודה ונשותיהם נושאות צרורות

עצים לגונדר  .הגברים שבהם אוהבים את חיי הצבא  .הניב שבו הם מדברים דומה
מאוד ללשון הפלשים  ,שכלפיהם הם מפגינים ידידות

רבה .

יש להצטער על כך

שהנסיבות לא איפשרו לי להישאר זמן רב יותר במחוז הזה  ,כדי לחקור את

אוכלוסייתו המעניינת .

פיק

ה  .על דתם  ,כתביהם ותולדותיהם של הפלשים

, Arba Aniba
בדרכנו חזרה מתיילגה פניתי לכיוון דרום  ,לרוחב מחוז ארבה אמבה
Abba

שגם שם מצויים מספר רב של כפרי פלשים  .עצרתי רק באבא ~דבתרא
~
 . ( Debtiraזהו כפר באזור תייאוקו  ( Thyaookoובו  22משפחות פלשים ; המקום

מפורסם במסלד שלו  .י 8מייסדו של ~בית  -הכנסת הזה  ,אבא דבתרא  ,חי בימי המלך

פאסיל  ,ששיקם את הכנסייה החבשית אחרי שגירש את הישועים ; הוא נתן ליהודים
חופש דת

81

82

מלא .

82

אחד מצאצאי אבא דבתרא עודנו בחיים

וקשור לבית  -הכנסת הזה .

ראה  :בן  -דור  ,המקומות  ,עמ '  ; 47 - 45לסלאו  ,תאמרת  ,עמ '  . 627כימי ד ' אבאדי נאמר כי אבא
דבתרא מנתה שישים נפש ולפי גרסה אחרת  400 -נפש  .ראה  :ד ' אבאדי  ,עמ ' . 260
פאסיל הוא פאסילידס ( שלט

, ) 1637 - 1632

עלה לשלטון כאשר אביו סוסניוס ( שלט

) 1632 - 1607
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בהגיעי מצאתי מקום מגורים בבית פרטי שבטבור הכפר  .אולם עד מהרה הסתבר לי
שלא נוח להיות חשוף ללא הפסק לעיני האמהארים שעברו ושבו לפני ביתי  .פלוגות
חיילים נהגו לבוא ולהחרים מן התושבים העלובים את מעט המצרכים שהיו

להם .

בתחילה היו הפלשים משיבים על איומי התיילים בסירוב מוחלט  ,אולם בסופו של

דבר  ,אחרי חילופי דברים ארוכים  ,היו מגיעים עימם להסכם  .בין אלה שאספו תרומות
בכפר היו גם קמאנטים רבים ,

שנתקבלו בדרך  -כלל בסבר פנים יפות על  -ידי הפלשים .

יום אחד ישבו שני קצינים קמאנטים ליד בקתתי  ,ניצלתי את ההזדמנות להפנות

אליהם שאלות אחדות בקשר לאמונתם הדתית .

הם אישרו שאינם נוצרים  ,אף

ששמותיהם והשרוך הכחול שנשאו היו עשויים לעורר את הרושם הזה  .אין להם ספרי
דת משלהם  ,אך יש להם מקומות פולחן אחדים שם הם נפגשים מדי פעם לומר

תפילות  ,הידועות רק לכוהניהם  .אין להם ימי צום  ,אבל הם שומרים חג שנתי ,

שלפעמים המועד שלו בחודש מסקרם ולפעמים בחודש תקמט .
מוגבלות למינהגים הבאים

:

83

מצוות הדת שלהם

הם נחים ביום השבת ועובדים ביום ראשון  ,בעוד אשר

הנוצרים החבשים מקיימים את שני הימים הללו כימי שבתון  .אין הם אוכלים בשר
בהמה שנשחטה בשבת  ,אבל אוכלים בהמות שנשחטו בידי נוצרים
חמישי שלאחר ראש  -חודש נחשבים לחצי

לבסוף  ,ימי

;

חג .

זמן מה אחרי כן השתכנתי בבקתה ליד בית  -הכנסת הפלשי  ,שם לא הייתי חשוף

לביקוריהם הלא  -רצויים של האמהארים  .הכוהנים מקיימים תפילות יומיות בשעות

קבועות  ,אף שהקהל משתתף בהן רק בשבתות ובחגים  .שמתי לב שלא היה הכרח

שהכוהן יקרא את כל התפילה  .לעיתים קרובות שמעתי ילדים מדקלמים בקולות
ברורים וצלולים חלקים מן התפילה  ,לפעמים בלשון געז ולפעמים בניב

הפלשים .

הכוהנים המשרתים במקום הזה אינם יודעים לכתוב  .הם נחשבים אדוקים מאוד

;

אחד מהם ; טאגארן שמו  ,הקפיד כל כך בענייני טהרה  ,שלא נגע בשום חפץ לפני
שהסיר ממנו במקלון קטן כל גרגיר אבק או קנה קש שיכלו לדבוק

בו .

יום אחד ביקשתי לראות את ספר  -התורה שהשתמשו בו בבית  -הכנסת  .זה היה

העותק היחיד בכפר  ,ובמקום לשמור אותו בארון קודש בבית  -הכנסת  ,הסתירוהו

בכלי קיבול שהיה ידוע רק לכוהנים  ,מחשש שחיילים יגנבו אותו  .כמחווה מיוחדת
הירשו לי לבדוק אותו  ,ובתור אמצעי זהירות סגרו את הדלת והעמידו איש בחצר

שישגיח לבל ייכנס מישהו  .כתב  -היד לא היה מגולל כפי שנהוג במגילות התורה
בבתי  -כנסת  .הספר היה עשוי גליון קלף  ,עטוף ביריעת משי נאה ומקושטת ברקמת

זהב  .הכתב היה יפה  ,אף כי לגמרי תדיש והיו בו מחיקות רבות  .הערתי להם שאצלנו
מגילת תורה שיש בה טעויות ותיקונים פסולה לשימוש בתפילה בציבור  .הם השיבו
פרש מהכס אחרי שנעשה קאתולי  .פאסילידס חידש את הליכוד בק המדינה  ,הכנסייה
הוא הרחיק את הישועים וקבע את בירתו
83

מסקרם -

מ 11 / 12 -

בספטמבר עד

חגיגות הקמאנט  -ראה

:

10

והמלוכה .

בגונדר .

באוקטובר  .תקמט

מ 10 -

גאמסט  ,עמ '  , 98 - 86ובמיוחד עמ '

באוקטובר עד

. 87

9

בנובמבר  .על
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לי שבשל עוניים הם חייבים לקנות עותקים של התורה שנעשו בידי סופרים נוצרים ,

שמכרו אותם במחיר זול יותר מאשר הדבתרים היהודים .

84

כאשר קהילה זקוקה לעותק של ספר  -תורה  ,מעמידים סופר חבשי תחת פיקוחו של
אחד הכוהנים  ,ועליו מוטלת החובה לבדוק ששום נוסתה נוצרית  ,או שמו של קדוש

נוצרי  ,לא ישתרבבו לתוך הטקסט  .וכך  ,את כתבי  -היד שנכתבו בידי פלשים או למענם

אפשר להכיר בקלות על  -פי השער

שלהם  ,שבמקום לשאת את תארי השילוש נושאים

את הכתובת ' ברוך אתה אדני אלהי ישראל '  .אך אנשים פרטיים אינם מקפידים עד כדי

כך  ,הם מקבלים את כתבי -היד מידי נוצרים כפי שהם ורק מוחקים את המילים

הפוגעות באמונתם ; לפעמים הם אף לא נוגעים כלל בכתב  -היד מחשש שייפגם  .אין
זו תופעה נדירה למצוא את שבחי הבתולה מרים בספר תהלים השייך

לפלשי .

מ

נוסף לספר  -התורה נשתמרו בכפר עוד ספרים אחדים  ,אולם לא הורשיתי לראותם

ביקשתי מאחד הכוהנים שימכור לי כתב  -יד שהיה

מחשש ששודדים יפתיעונו .
בבעלותו  ,ושנראה היה לי חשוב.

בתחילה הוא סירב להענות לבקשתי אולם

התעקשתי וסיפרתי לו שיהודי אירופה ישמחו להכיר את הספרים שהפלשים
מעריצים  ,ושללא עדותן של תעודות מקוריות הם לא יאמינו בקיומם של בני  -דתם
בחבש  .בסופו של דבר הוא התרצה ונפרד

מכתב  -היד .

86

הבחנתי בבקתות אחדות נטושות בסביבה ושאלתי על דייריהן לשעבר  ,וכך
שמעתי סיפור ארוך שעניין אותי ביותר  ,משום שבו נתגלו כמה תכונות מיוחדות של
האופי

הפלשי .

מיסיונרים אחדים  ,מתוך כוונה להביא להתנצרותם של יהודי אתיופיה  ,הפיצו
שמועה שבני ישראל באו אל חיק הנצרות  .עוד נאמר  ,שפלשים קנאים  ,מתוך רצון
לסכל את פעילות המיסיונרים  ,ביקשו מן המלך רשות לקיים ויכוח עימם

בנוכחותו .

אחרי הויכוח הזה קיבלו הפלשים את תורת הנצרות והתנצרו כולם כגוף

אחד .

זו השמועה שנפוצה בחוץ  -לארץ  .מעניין עתה לראות כיצד הפלשים ראו אירוע זה
שהיה בעל תוצאות כל כך גורליות לגביהם  .דעתם על כך חשובה פי כמה לאור
העובדה  ,שהקנאות היא שגרמה למלחמת חבש שהסתיימה באבדות עצומות בנפש

ובממון .
להלן גירסת הסיפור בפשטותו כפי שאירע  ,והוא מאומת בכל פרטיו על  -ידי

המידע שליקטתי בהקפדה מפי נוצרים ומוסלמים חבשים וכן מפי עדי ראייה .
כאשר המיסיונרים הגיעו אלינו  ,הם כינו את עצמם אחינו ובני  -דתנו  .הם
נתקבלו בברכה בכל מקום  ,הם העניקו מתנות לכוהנים שלנו  ,לאחד נתנו

פרדה  ,לאחר שאמה מפוארת  .יתר על כן  ,הם חילקו ספרי תנ " ך נאים בלשון

84

ראה

 :ברוס  , 11 ,עמ '

למשל

.409

סטרלצין  ,עם ,

)111נ  ,הערה . 2

85

ראה ,

86

כתב  -יד זה שימש כנראה יסוד לפרסום תעזז סנבת בידי

:

הלוי .
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האמהארית שנזקקנו להם מאוד  .שמחנו לשוחח עימם  ,כי הם דיברו איתנו על

התורה ועל ירושלים  .ביקשנו להכיר אותם יותר מקרוב עד שיום אחד באו
האמהארים וסיפרו לנו שהאנשים הלבנים הללו באו כדי להמיר את דתנו
לנצרות  ,ושהם קיבלו עידוד לכך מן המלך ומן האבונא  .מאותה עת התרחקנו

מן המיסיונרים  .הם תרו בכל הארץ ונכנסו לויכוחים עם הדבתרים שלנו בעזרת
מתורגמנים  .הם הקימו בית  -ספר בג ' נדה

( 8נפטנם )  ,ת

פלשים צעירים אחדים ,

שנמשכו אל המקום משום שהיו תאבי דעת או על  -ידי מתנות כסף  ,תחילה
למדו לקרוא ובסופו של דבר הפכו להיות אמהארים  .זמן  -מה אחר כך  ,קראו
לכל

המיסיונרים

מאמהיראנים

הלא  -נוצרים

נוצריים אחדים

88

להתנצר .

הקמאנטים

לקבל

הסכימו

המוסלמים ביקשו מקלט אצל בני  -דתם

;

שישבו לאורך הגבולות  .באשר לנו  ,אנו סירבנו בתוקף להתכחש

לאמונתנו .

אחר  -כך המלך  ,שהוסת על  -ידי המיסיונרים  ,דרש שאחדים מהכוהנים שלנו

יקיימו פולמוס דתי עימם .

ביקשנו להימלט מן הסכנה הזאת  ,מחשש

שתיאודור  ,בהיותו נוצרי אדוק  ,יוציאנו להורג אם נמשיך לדבוק באמונתנו  .אף

על פי כן  ,חמישה מכוהנינו התייצבו לפני המלך  ,מלווים על  -ידי רבים מאיתנו ,
וכולנו היינו נחושים בדעתנו למות למען אמונתנו  ,אם לא נזכה
הכוהנים היו אבא שמעון מקווארא  ,אבא אמבאייה מטאקוסה

לרתמים .

, (Takossa

אבא זיאמו ואבא ווארקו מתיילגה  ,ואחרון  ,אבא צגאי מוולקאיט~  .הם הגיעו
למעונו של תיאודור בחודש מסקרם ( ספטמבר

. ) 1864

89

המלך ציווה עליהם

לשבת במקומותיהם בחצר  ,לשם הגיעו כבר שלושה אירופים  ,שתיאודור זימן
אותם והם

הראשי " .
0

 , . . . . :. . . .ו . . . . .

משומד פלשי  ,ווביה ברון שמו  ,היה המתורגמן

הפולמוס נמשך ימים אחדים  ,והכוהנים שלנו הוצרכו להפריך את

הראיות שהביאו המיסיונרים מפסוקים שונים

במקרא .

כאשר ראה המלך שאמונתנו איתנה כסלע  ,הוא נתמלא זעם ואיים על כולנו

בהוצאה להורג מייד  .כבר לפני כן הוא ציווה על החיילים
למשמע הפקודה הנוראה הזאת נתמלאו כולם אימה

;

להכין את רוביהם .
המיסיונרים עצמם

נבהלו  ,כי ידעו שתיאודור אינו מהסס להוציא את איומיו אל הפועל  .אבא
שמעון קם על רגליו ואמר למלך בנחישות  ' ,בענייני מוות  ,הו תיאודור  ,אתה

האדון עלי אדמות  ,אבל יש אדון אחר בשמים  .כאן בידך השליטה המלאה על

87

ג ' נדה  -עיר מצפון לאגם תאנה  -ובה היה בית  -הספר העיקרי של המיסיונרים  .על העניין

באופן כללי  -ראה
88
89

:

פיין .

מאמהיראנים  -באמהארית
אשר לתאריך -

:

הלוי טועה .

 ( Jewish Recordאפריל  -מאי
90

מורים .

ראה

:

גאמסט  ,עמ '

. 124 - 117

דו " ח מפורט על הויכוח מופיע בכתב  -העת של המיסיונרים

, ) 1863

ולפיו הויכוח היה

באוקטובר . 1862

ראה גם במבוא

לעיל.

לא ברור מדרע הושמטו מילים במשפט זה  .ההתייחסות במילים אלה היא אל המיסיונרים יוהאן
ומארטין פלאד  .דבתרא ווביה ברו היה בין ראשוני המקומיים שנרתמו לפעילות המיסיון  .על
תפקידו בויכוח  -ראה  ( Jewish Missionary Intelligence :אוקטובר

 , ) 1893עמ '

. 154

58

ן

יוסף הלוי

גופי  ,אבל בשמים אין לך כל שליטה עליי '  .באותו רגע קמנו כולנו מן הארץ
וקראנו  ' ,הרוג אותנו  ,אנו רוצים למות למען אמונת

אבותינו ' .

בראות המלך שאנו נחושים בדעתנו  ,התרכך ואמר ' הידד פלשים  ,אל תיראו  ,כי
לא תמותו ; אבל כיוון שאני רוצה שתשנו את דתכם  ,אני מעניק לכם אורכה של

ארבע שנים ובפרק הזמן הזה תלמדו את אמיתות הדת שלי  .במשך הזמן תבואו
בעצמכם לבקש להתנצר ; בינתיים אני מרשה לכם לשוב לבתיכם '  .אחר כך הוא
קרא אליו את פיטאוורארי גאבאזיה והורה לו להעמיד לרשותנו שלושים

פרות .

עשר .

אולם אבא שמעון הסכים לקבל רק

שהינו כעשרה ימים בגונדר והגענו לבתינו זמן קצר לפני אסארי ( יום
ה כיפורים ) ,

ן9

יום בו הורינו לאלוה ים על הצלתנו

זאת היתה רק המערכה הראשונה במחזה

;

המופלאה .

למערכה השנייה היה סוף הרבה יותר

עגום  .אחדים מבין הכוהנים אשר נצטוו להגיע לגונדר כדי להשתתף בויכוח וחששו
מפני סיום שכרוך באסון שקעו אחרי כן במצב  -רוח של התלהבות דתית מיוחדת  .על -

פי המסורת היהודית  ,מן ההכרח שפורענות גדולה תקדים את בוא המשיח
האמינו שגזרות תיאודור מבשרות את הגאולה ,

ולהחזיר את נתלת

אבותיהם .

92

;

הם

ושהגיעה העת לשוב לירושלים

כולם האמינו בתקוות המשיחיות הללו  ,והמון של

אנשים עניים ופשוטים החליטו לצאת לירושלים ,

93

שעליה ידעו שהיא שוכנת מעבר

לים סוף  .ההכנות למסע אינן אורכות זמן רב בחבש ; האנשים צועדים ברגליים יחפות
וכל אחד נושא על שכמו שק קטן של אפונים  ,שהם המזון המקובל על הפלשים

במסעותיהם  .הילדים ונאדות מים קטנים הועמסו על חמורים או נישאו בידי גברים
צעירים  .בפחות זמן משנדרש באירופה להיות מוכן למסע קצר  ,המון רב של פלשים
יצא לדרך

לירושלים .

בראש קבוצת עולי הרגל צעדו אבא מהרי  ,אבא ביטיה  ,אבא בחבבו  ,אבא וודאדי ,

אבא זיינו ואבא תפת  ,שכולם היו ידועים ביראת השמים שלהם  .תפקידם היה להסדיר
את מהלכי הצעדה  ,לעודד את החוששים ולטפל בתולים ; להתחמק מאויבים בדרך
ולעזור לכולם לשאת את העייפות  .הם קראו מזמורי תהלים ושרו פיוטים  .העולים
האומללים האמינו באמונה שלמה שההשגחה העליונה בעזרם

;

הם שיכנעו את

עצמם  ,כי הניסים מימי קדם יחזרו על עצמם וים סוף שוב יפתח להם שביל מעבר
במעמקיו וברגע שיחצו את הים ימצאו מן וציפורים למאכל  ,כפי שמצאו אבותיהם
בצאתם

ממצרים .

התלהבות עולי  -הרגל היתה ללא גבול והיא שעזרה להם לגבור על כל חלאות

91

אסארי או אסתריו הוא הכינוי לחג המקביל ליום הכיפורים היהודי דנחוג גם הוא בעשרה בחודש
השביעי  ,לפי הלוח

האתיופי.

האמונה האתיופית במשיח תיוודרוס  -ראה

92

על

93

ראה :

פלאד  ,עמ '

; 36

לסלאו  ,ויכוח  ,עמ '

; 89 - 84

:

וולד בלאנדל  ,עמ '
בן  -דור ,

מהרי .

. 515 - 513
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59

הדרך  .הם חצו נהרות  ,טיפסו על הרי סמיין התלולים והגיעו לאקסום  ,בירת חבש

העתיקה .

ומאחת הגבעות שבסביבת העיר הם כבר דימו לעצמם שהם רואים את

תופיו השטוחים של ים

סוף .

עם זאת  ,נאלצה השיירה להעצר בסביבות אקסום  ,בגלל מחסור במזון ועייפות
רבה  ,לתדהמתם של ילידי אזור תגרי  ,שאולי מעולם לא ראו אסיפה כל כך גדולה של

פלשים  .ואילו עולי  -הרגל שהיו מחוסרי כל החלו לעסוק שוב בשמחה במקצועותיהם
הרגילים ועמלו בהתלהבות רבה להשיג את האמצעים להמשך

מסעם .

המאבקים  ,הסבל והאכזבות שבהם נתנסו במשך שנתיים לא ריפו את ידיהם  ,אך
האקלים הקשה והמזון הגרוע דילדלו בהדרגה את שורותיהם  ,וכמעט כל הילדים
והזקנים

גוועו .

אחרי שלוש שנים של סבל  ,הבינו הפלשים שנבצר מהם להמשיך בדרכם

ושעליהם לוותר על תוכניתם להגיע לירושלים  .בין כל הכוהנים שהובילו את המסע
רק אבא מהרי נותר בחיים  ,והוא  ,תשוש מעייפות  ,עצר בקולה אגארה  .עולי  -הרגל
המעטים שנותרו שבו למקומות מגוריהם הקודמים  ,שנחרבו בינתיים ושימשו מחסה

לצבועים ולעקרבים  .נוסף לכך  ,הם התקשו מאוד להסתגל שוב לדרך החיים הקודמת

שלהם .
הבקתות ההרוסות והשדות הלא  -מעובדים  ,שעוררו את סקרנותי  ,היו שייכים
לאלה שמתו

בתגרי .

שהיתי בכפרו של אבא דבתרא במשך

שבועיים .

הסופות שבישרו את עונת

הגשמים היו תכופות יותר וחששתי שאאלץ לבלות את החורף באזורים אלה  ,כשאני
חשוף

אויבים .

לקדחות ולהתקפות

היה חיוני אפוא שאגיע למאטאמה לפני

שהגשמים יפסיקו כל אפשרות של מעבר  .אולם הרצון לראות את טקסי חג הפסח גרם
לי להתמהמה עוד מעט  .הקהילה קנתה כבש או עגל צעיר לזבח הפסח  .השנה  ,הכפר

שהיה בעבר מקום מפגש לקהילות הפלשים השכנות היה שקט וכמעט נטוש ; כל אחד

שמר על בני משפחתו ולא העז לצאת את ביתו  .החג נחוג בנסיבות מדכאות  .מנהגי
הפסח של הפלשים יתוארו בפרסום

וסוף

הכידוע :

נפרד .

94

הפלשים כמהים לקשר עם היהודים

בהגיע העת לעזוב  ,התאספה כל הקהילה על הבימה שליד בית  -הכנסת  .הזקנים
( שימאגליה ) ביקשו ממני  ,בשם כל הנוכחים  ,למסור ברכת שלום של אחים לבני  -דתם

האירופים  .הם הביאו בפניי את רצונם העז ליצור קשר עם היהדות האירופית והבטיחו
לי שאם ייפתחו בתי  -ספר יהודיים בסביבתם ללימוד עברית ומקצועות חול  ,הם
ישלחו אליהם את ילדיהם
94

בשמחה .

לא ידוע לי על פרסים נפרד של הלוי על הפסח  -על חג הפסח בקרב ביתא ישראל  -ראה

לסלאו  ,אמונות  ,עמ '

; 80 - 79

שלמיי  ,מוסיקה  ,עמ '

. 51

:

60
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הנער דניאל  ,אשר הלוי הביא עימו
מאתיופיה לאירופה

פלשי צעיר  ,דניאל שמו  ,שהיה יליד באלאגב

( ) 881850 5

"

שבדמביה וקרוב

משפחה של אבא ירמיהו  ,הביע רצונו לבוא איתי לצרפת  .אמרתי לו שלא אוכל לקחת
אותו בלי הסכמה של הוריו והקהילה  .ההסכמה הזאת כבר ניתנה קודם לכן  ,מפני
שבשעה שנפרדו ממני לשלום  ,הציגו בפניי הכוהנים והזקנים את האיש הצעיר
וביקשוני לקחת אותו לאירופה כדי שילמד שפות ומדעים  ,כדי שיוכל  ,עם שובו
אליהם  ,לספר להם בדיוק מה ראה ומה

למד .

הבחור היה נבון ונראה מוכן ומזומן מאוד להנות מיתרונות החינוך  .הוא לא היה
יכול לצפות לשום

גמול כספי  ,והכריז בפניי שאינו מבקש זהב ולא כסף אלא רק דעת .

לימוד השפה העברית היה הדבר העיקרי שמשך את ליבו  .הוא היה אורג במקצועו

והתפרנס בקלות ; לפני שעזב  ,מכר יריעת שאמה שאת אריגתה אך השלים ושלח את
ההכנסה

להוריו .

95

מרבית הקהילה ליוותה אותנו למרחק ניכר  ,אחרים הצטרפו אלינו בוואהניה
 ( Wahniaונשבעו שלא לנטוש אותי עד שאגיע מעבר לגבול  .המשכנו בדרכנו

~למאטאמה ללא הרפתקאות נוספות ורק פגשנו עוברי  -אורת

מעטים .

ב  -ן1

באפריל ,

בהתקרבנו אל העיר  ,שמענו קולות של תופים וחלילים  .בתחילה חשבנו שזו חתונה ,
אולם כאשר התקדמנו הבחנו בפלוגות אחדות של חיילים שחנו בערבוביה ציורית

95

לפי מסינג  ,עם  , 17 ,דניאל נפטר לפני שהגיע לאירופה ; אולם ולדמן  ,יהודי אתיופיה  ,עמ '
טוען  ,שהלוי הביא אותו

לפאריס .

, 164

ן
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בעמק  .אלה היו חיילים מצרים שהוזעקו בחיפזון מדאקה  ,יחד עם החיילים הבלחי
סדירים מן המחוזות השכנים  ,כדי להדוף מתקפה של אנשי קווארא  ,שציפו לה

מחשש שהם מתכוונים לשדוד את סוחרי היריד  .החשש התגלה כבלתי מבוסס ; אחרי
ציפייה של ימים מספר  ,פוזרה המיליציה והחיילים שבו
במשך שהותי במאטאמה הצטרף אליי דבתרא

פרו' 6

למבצרם .
מקאבטה  ,שהיה נחוש

בדעתו לבוא עימי לאירופה  ,ומשום כך עבר דרך כל המקומות בפנים הארץ שעברתי

גם אני בהם והשיג אותי במאטאמה  .אף שההוצאה שנדרשה להחזקת שני אנשים
נוספים היתה עשויה להכביד עליי מאוד  ,הבטחתי לקחת אותו תחת חסותי  ,מפני
שקיוויתי שבאמצעות שני מלוויי ( שבאו ממחוזות שונים ) אוכל לקיים קשר מתמיד

עם הפלשים בצפון חבש ובדרומה  .אולם דבתרא פרו  ,שלא היה רגיל לחלאות של
מסע ארוך בעמקים היוקדים הללו  ,נחלש עם הניסיון הראשון ונאלץ לשוב

לביתו .

הדרך ממאטאמה לגואדארף אורכת בדרך כלל חמישה ימים  ,אולם לנו נדרש זמן

כפול .

על נהגי הגמלים שלנו הוטלו שליחויות רבות בכפרים אחדים שבמחוזות

גאלאבאל

 ( Gallabalוראקליד

 ( 1laclidואנו נאלצנו להילוות אליהם  .המחוזות

יותר גדולה ממה שנהוג להניח  .אפשר למצוא ישובים
הללו
~
מיושבים בצפיפות הרבה ~
במרחק של כל רבע שעה והם כוללים אוכלוסייה מעורבת ומוזרה יותר משאפשר

להעלות על הדעת  .בני שבטים מפנים הארץ יושבים בכפרים  ,לפעמים ביחידות
ולפעמים בקבוצות  .עובר האורח שומע  ,להפתעתו הגדולה  ,לשונות רבות השונות

לגמרי האחת מרעותה  ,בתוך שטח מוגבל ביותר  .בין אלה יש לציין במיוחד את

לשונות פור ומאבה שאותם מכנים הערבים צליח ( בערבית  :שליח ) .
בעיקר בעולי  -רגל  ,ילידי דארפור  ( I)aKaJוילידי וואדאי

97

נראה כי המדובר

 , ( Wadaiשלא הצליחו

כותנה ,

להמשיך בדרכם חזרה למחוזות הולדתם  ,נשארו במחוז הזה~ ועוסקים בגידול

המשתרעת על פני שטה נרחב מאד בקולה ( ארץ

השפלה )

חבש .

לאורך גבולות

לפני צאתי ממאטאמה רכשתי נאדות דלעת אחדים לשאת בהם מים לפלשי שלי
שסירב לשתות מן העורות הטמאים בעיניו  .אולם הכלים הללו נשברו עם תנועות
הגמל  ,והפלשי שלי  ,שסבל מצמא איום  ,נעשה כה רגזן שהעמיד את סבלנותי בניסיון
קשה  .רק כשנמצא כבר בקצה גבול היכולת הסכים לבסוף להפר את המנהג החמור

של כיתתו ולהשתמש במצרכי המזון החיוניים ביותר שהוכנו בידי מוסלמים  .בינתיים
לא  .נראתה באופק שום אפשרות להמשך דרכנו  .כאשר הגענו לגואדארף

ב 25 -

באפריל  ,נאלצנו להישאר שם במשך שבועיים בציפייה לשיירה  .סוחר אירופי נרצח
בדרך

לקאסאלה .

על פי דרישת הקונסולים בחרטום  ,אסר מושל טאקה

( Taka

אנשים אחדים שהשתייכו לשבטים השורצים במישורים הללו  .מאותה העת~ חויבה
השיירה כולה באחראיות לבטחונו של נוסע זר  .כדי להימנע מן האחריות הזאת ,

96
97

כנראה
על

צ " ל זרו

) .( Zeroo

קבוצות אלו  -ראה

:

טרימינגהאם  ,עמ '

. 33 - 32

62

ן

יוסף הלוי

החליטו הערבים שלא לצרף אירופים

לחברתם .

כיוון שלא היו ברשותי גמלים

ומשרתים  ,נאלצתי לפנות לשירותיו הטובים של השיח ' אל  -אדג ' מל  ,שימלתן עליי

בפני הסוחרים הערבים  ,אולם הוא לא נחפז להשיג לי אפשרות לצאת את המקום .
גואדארף שוכנת במישור גדול ויבש שאדמתו דומה מאד לזו של בארקה  .מספר
מקבצים של בקתות בה נבנו בצורה דומה לרבעים מרובים  ,וחד גוניותם משעממת עד

עייפה את הזר  .את המים מספקים בארות החפורות במרתק ניכר מן העיר  .פעמיים
בשבוע מתקיים שוק  ,שאליו באים כל האוכלוסים הנוודים מטאקה  ,מסנאר

. ( Kordofan

( ע1188ב  ) 5ואף מקורדופאן

"

מכל מקום  ,חשיבותה המסחרית של

~
מאז נפסק הקשר עם חבש  .יבוא חומרי גלם מן הדרום
גואדאדף ידדה באופז ניכר

פסק כמעט כליל  .רק ענף אהד של המסחר עדיין פורח  -למרות כל ההבטחות

הנאות של ממשלת מצרים לאירופה  -סחר העבדים  .יש להודות שהמסחר הזה אינו
מתחת לכבודם של האירופים שהתיישבו שם  .תושבי גואדארף נחשבים חמסנים
מאוד  ,ולעבדיהם הם מתייחסים באכזריות גדולה יותר מאשר בכל מקום

אתר .

היצורים האומללים הללו מווקאלים או מושכרים על  -ידי אדונם לכל מי שזקוק
בדחיפות לכוח עבודה  ,כך שאחרי עמל ממושך וקשה נמנעת מהם לעיתים קרובות
השינה שהם זקוקים לה כדי להתאושש  .האקלים בגואדארף נראה לי חם אף יותר
מאשר במאטאמה  ,אולם קל יותר לנשום בזכות יובש האוויר  .מסיבה זאת מעדיפים
האנשים להתיישב בעיר הזאת בעונת הגשמים  ,כאשר אזורי השפלה הופכים לביצה
ענקית  ,מדיפה ריחות רעים ונגועה בקדחת  ,כך שהשהייה

במאטאמה מסוכנת ביותר .

מיסיון פרוטסטאנטי שהוקם במאטאמה נאלץ לעבור לגואדארף מסיבות תברואה .
בשל העדר אמצעים נאלצו המיסיונרים הללו לאמץ אורח חיים שאינו הולם את
יעודם האוואנגלי  ,והמיסיון עומד להתבטל  .למעשה  ,הניסיון הוכיח שעמים שאימצו

אותה .

דת מונותיאיסטית חמורה אינם מסוגלים לנטוש

השיח ' שעייף בסופו של דבר מפניותי התכופות מצא בשבילי את הדרך להצטרף
לשיירה שהובילה הספקה שנועדה לחיל המצב בטאקה  .בדרך פגשנו מחנות אחדים

של בני ששקריה  ,שבט גדול שהתנגד במשך זמן רב לממשלת מצרים  .ביום הרביעי
אחרי צאתנו מגואדארף

( 20

במאי ) חצינו את נהר האטבארה ליד אי שעברנו לכל

אורכו  .המים היו בעומק של כשני רגל  ,הגדות היו גבוהות  ,פני הקרקע היו לבנבנות
ומחוסרות צמחייה

לחלוטין .

עברנו ליד כפר גדול שגם הוא השתייך לשבט

השואקרים ותושביו קיבלו אותנו

בחשדנות .

95

הרחק יותר נראו שיחים קוצניים ,

שנעשו עבותים וצפופים יותר ככל שהתקרבנו לגרגף

ועננן "[) ) .

משם לקאסאלה

נדרשו לנו יומיים כדי להקיף את צידו המערבי של הר אבו ג ' מל .
בקאסאלה נודע לי שחיל המסע הבריטי כבר יצא כולו מחבש  .שם פגשתי שוב את
מר האוסמן  ,שהתכונן לצאת למסוע עם גמלים אחדים שהגיעו מאוחר מכדי לשמש
98

השואקרי

( שואקריה )

הם שבט נוודים בעלי גמלים  ,שנודעה להם חשיבות רבה במאה

הנהיגה אותם משפחת אבו  -סין  .ראה

:

הולט  ,עמ '

.9

ה , 18 -

ן

מסע בחבש לגילוי הפלשים
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את האנגלים  .הוא אירח אותי בצורה הלבבית ביותר ונפרדנו רק במסוע  .לעונג לי
להודות כאן  ,שללא עזרתו הנדיבה של מר האוסמן לא היה באפשרותי לשוב

לאירופה  ,משום שכל כספי אזל  .מר האוסמן מדבר וכותב ערבית מצויינת וזוכה

להערכה גדולה מצד תושבי סודאן  .לא מכבר הוא הציל מעבדות אשה מבנות הבונוס
וילד שלה  ,שהובאו לקאסאלה

על  -ידי שודדימ .

השיירה שלנו מנתה עשרים גמלים  ,שני נוצרים מסוריה נמנו עם החבורה שלנו
וסוחרים יוונים וארמנים אחדים הצטרפו אלינו בדרך  .במשך שלוש שעות התקדמנו
בשלבים קצרים  ,וביקשנו להפיח רוח חיים בשעמום המסע בפטפוטים עליזים

ובשיחה נעימה מן הסוג שרק השמש היוקדת של המדבר יכלה להשרות עלינו  .הבדלי
הדת נשכחו לגמרי  ,וכל אחד שם לו למטרה להנעים את הזמן ככל שניתן  .הוחלט
שנלך לכיוון מוגורב

, ( hfogoreb

כיוון שמר האוסמן ביקש לקבל מידע על

שהתיישבו בקרב בני
המיסיונרים השוודים ~

סאבדראט
המתנשא

קונאמה ' .
9

ביציאה מן העמק שבו נבנתה

 ( Sabairatהקרקע היא מישורית עד לרגלי הר דאגורבה ) , ( I) agorba

בבדידות מוחלטת באמצע המישור שליד אלגואדן  ; AlguiaenJמן הצד
~

השני הקרקע היא טרשית ומתרוממת בצורה

ניכרת .

אלגואדן הוא כפר גדול השוכן במדרון הר דאבלוט )  , ( Dablotומרבית תושביו

הם בני קונאמה שהתאסלמו  .לשונם עכשיו היא תגרי  .תושבי אלגואדן רוחשים
שינאה עזה לבני קונאמה  ,שהם עובדי אלילים  ,והם מצטרפים לעיתים קרובות

לתושבי סאבדראט בפשיטות לשטחי הקונאמה  .ליד אלגואדן הושמד כליל צבא חבש

הפולש  ,שבא מכיוון אריאבו בפיקודו של צדיג ( מושל הפרובינציה ) .
שהחיילים גוועו ברעב ובצבא הם הותקפו והושמדו על ידי שבטי בארקה .
השיירה שלנו פנתה לעבר קופיט

בשעה

 , ( Koofitכפר גדול השוכן על הגבול של

בני באריה ,
מוגורב .הוא מיושב ברובו על ידי ~

00ן

אומה הכוללת

כ 30 , 000 -

נפש ,

המהווים גזע שונה לגמרי מן האוכלוסייה השכנה  .לקופיט מבצר קטן  ,המוחזק בידי
חיל מצב מצרי חזק שמטרתו להשגיח על הארץ  .האסלאם מתפשט במהירות בקרב
בני באריה ולשונם הלאומית מתחילה להשתכח ובמקומה באות לשון התגרי

והערבית  .הבאריה הם גזע אפריקאי נאה  ,ואין להם כלל מראה כושי  .הם מעבדים

היטב את אדמותיהם  ,עוסקים במלאכות  -ידיים שונות ומפגינים טוב טעם בבניית
בקתותיהם  .נשארנו ימים אחדים בקופיט  ,ובמהלכם התעורר ריב רציני בין הפלשי

שלי ובין חיילים מצרים אחדים  .לאחר שהסכסוך יושב  ,יצאנו לפאודר , ( Feuder

לשם מצאנו
כפר מאוכלס מאוד השוכן בשטח הקונאמה ומדרום למוגרב  .בהגיענו ~

99

הקונאמה  - Koonamas -עם נגרואידי  ,או  - Kunama -אזור מדרום  -מערב

באזור זה נוסד בשנת

1866

המיסיונרים למסנגר ראה
100

:

מיסיון שבדי  ,אך לאחר הפלישה המצרית בדצמבר

גרוטאנלי

לבונוס .

1869

חזרו

ומאסארי.

באריה  -עם מוסלמי גגרואידי  ,שכניהם של הקונאמה  ,העלו מס לאתיופים ( ראה במקורות
שבהערה

קודמת ) .

ן
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שכמעט כל המיסיונרים חולים  .הם קיבלו אותנו בידידות רבה ומהם למדנו על מצבה
העגום של הארץ היפה הזאת  .הקונאמה הצפוניים דומים מאוד בהופעתם הפיסית
לתושבי באריה

;

לעומת זאת הקונאמה הדרומיים  ,הקרויים לקה  ,יש להם הרבה

מאפיינים פיסיונומיים בדומה לכושים  .אנשים אלה שונאים עד מוות את שכניהמ
המוסלמים או הנוצרים  ,הפולשים לעיתים קרובות לשטחי הקונאמה כדי לקחת
אנשים בשבי לעבדות  .נוראה היא המחשבה על האכזריות המאפיינת את הפשיטות

הזאת .

הללו על האוכלוסייה השלווה

הגיע הזמן שהמעצמות האירופיות ינקטו

צעדים  ,יחד עם שליטי מצרים וחבש  ,כדי לשים קץ למעשי הטבת האיומים האלה
המתבצעים ללא בושה בשם הדת  .לשון הקונאמה שונה לגמרי מזו של הבאריה והיא

אחת מלשונות אפריקה היפות והערבות ביותר לאוזן  .י0י
אחרי המתנה של ימים ספורים התחלנו שוב את מסענו והגענו תוך יום וחצי
למארב  .שוב ראינו את שייטל וקרן  ,ושבנו למסנע בדרך צפונית יותר  .הצבא הבריטי
עזב חודשיים לפני כן  ,ורק בקושי רב עלה בידי למצוא ספינת קיטור שהחזירה אותי

למצרים .
101

' לשון הקונאמה  ,ככל הידוע לנו כיום  ,אין לה כל קשר ללשון אחרת כלשה "  -סבור
אולנדורף  ,עמ '
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