
 Desalun Shetieדסלון שתי 
 

00:00:00:00 00:00:09:01 
  .נולדתי במחוז "ווגרה" שבאתיופיה

 
00:00:10:17 00:00:16:01 

  לאחר שהוריי התחתנו הם חיו
 "ירות "נורה" ו"ברהבעי

 
00:00:17:06 00:00:23:07 

  ,"אני נולדתי בעיירה "וורה
 ."באזור שנקרא "דלדלי

 
00:00:24:02 00:00:33:07 

 לכן הוריי נתנו לי את השם
 ."ע"ש העיירה של אימי "דלדלי

 
00:00:33:19 00:00:39:24 
 ."הם נתנו לי עוד שם "דסאלין

 :משמעות של השם "דסאלין" הוא
 

00:00:40:01 00:00:45:23 
  בזמנו, דוד שלי נלקח למלחמה

  ,על ידי האיטלקים
 

00:00:46:18 00:00:51:03 
  ,הוא חזר מהמלחמה ביום שאבי התחתן

 
00:00:51:23 00:00:57:12 

 עבור סבתי זה היה היום המאושר בחייה
 ,ראשית מכיוון שאבי התחתן באותו היום

 
00:00:58:00 00:01:04:24 

  ,אני נולדתישנית: 
 .ושלישית: חזרתו של דודי מהמלחמה

 
00:01:05:24 00:01:08:15 

 ."לכן העניקו לי את השם "דסאלין
 

00:01:09:17 00:01:14:12 
 ,מכיוון שהייתי הילד הראשון להוריי

 
00:01:14:22 00:01:18:20 

 ,כל קרובי המשפחה העניקו לי שמות
 

00:01:19:07 00:01:23:14 
 ?אלו שמות נתנו לך

 "אחת מהדודות שלי קראה לי "ג'מבר-
 

00:01:24:08 00:01:32:01 



 ,המשמעות של השם ג'מבר הוא שחר
 .זה השם שהיא העניקה לי

 
00:01:32:15 00:01:37:04 
 ,דודה נוספת שלי בשם קאסיי

 ."העניקה לי את השם "דרסו
 

00:01:37:22 00:01:38:22 
 ?יומה המשמעות שהיא התכוונה אל

 
00:01:38:23 00:01:48:02 

 היא התכוונה לכך ש"תזכה לראות אותי
 ."כאדם מבוגר

 
00:01:49:02 00:01:52:17 

 "וסבי שקוראים לו "ְבַלטה אשטה
 ,"העניק לי את השם "מוֵגס

 
00:01:53:20 00:01:59:22 

 :מקור השם מוגס הוא
 .סבי היה חזן

 
00:02:00:03 00:02:03:21 

 ?מי היה חזן
 .סבי ששמו בלטה אשטה היה חזן-
 

00:02:04:01 00:02:08:11 
  ,לכן מכיוון שהוא למד

  השם "מוגס" מגיע מלימודיו
 

00:02:08:20 00:02:11:14 
 .זו מילה שניתנה ע"י משה רבנו

 
00:02:11:17 00:02:16:08 

 ?"מה המשמעות של המילה "מוגס
 ,אחד הדברים שמשה ביקש מאלוקים-
 

00:02:16:15 00:02:23:22 
 להראות לו סימנים

 כדי לראות את גדולתו של אלוקים
 

00:02:24:22 00:02:29:05 
 ,מאותה סיבה סבי נתן לי את השם מוגס

 .זה מקור השם
 

00:02:29:22 00:02:37:05 
 ,25גדלתי שם עד גיל 

 "ואז עברנו לעיירה שנקראת "אייבה
 

00:02:38:14 00:02:41:07 



 .ושם הייתי שומר על הכבשים
 

00:02:41:19 00:02:45:03 
 ?למה עברתם לגור במקום אחר

 
00:02:45:18 00:02:53:21 

 דוד שלי היה קצין בצבא האתיופי
 "בעיירת "אייבה

 
00:02:54:01 00:03:02:25 

 הוא היה שם בודד, לכן ביקש מאחיו
 )אבי( שיעבור לגור בעיירה שלו

 
00:03:03:08 00:03:08:13 

 .ואז אבי עבר לגור שם
 

00:03:08:17 00:03:15:18 
 ,גם דוד שלי, שהיה עובד בצבא האתיופי

 עבר לגור באותה עיירה
 

00:03:16:09 00:03:23:01 
 ,לאחר המעבר הוא הביא ילד לעולם
  ."וסבתי נתנה לילד את השם "מלסה

 
00:03:23:23 00:03:25:01 

 ?מה המשמעות
 

00:03:25:23 00:03:29:02 
 היא התכוונה לומר, שאביו של הילד

 .חזר לביתו מהמלחמה
 

00:03:29:05 00:03:35:12 
 ,סבתי התכוונה לדוד השני

 .שנלקח למלחמה וחזר בשלום לביתו
 

00:03:35:18 00:03:40:22 
 ,כל המשפחה עברו לגור באותה עיירה

 .ואני התחלתי לעבוד שם כשומר כבשים
 

00:03:41:02 00:03:48:05 
  מר ומאכיל את הכבשיםהייתי שו

  "במשך היום בהר שנקרא "אינטלי
 

00:03:49:01 00:03:52:21 
  באותם הימים, הכבשים

 .היו מתרבים מהר
 

00:03:54:13 00:04:04:03 
  היו לנו כבשים מכל הסוגים, זכרים

 .נקבות, אדומים לבנים ושאר הסוגים



 
00:04:04:17 00:04:12:05 

 ,לאחר המעבר שלכם לעיירה אחרת
  ?איך ארגנתם את חייכם מחדש

 
00:04:12:23 00:04:15:20 

 מה אתה זוכר מהמעבר שלכם
 ?לעיירה חדשה

 
00:04:15:21 00:04:19:08 

 ,לאחר שעברנו לעיירה החדשה
 ,הוריי קנו כבשים

 
00:04:19:11 00:04:26:00 

  מכיוון שהייתי ילד, האחריות שלי
 ,הייתה לשמור על הכבשים

 
00:04:26:06 00:04:29:24 
  ,הייתי שומר על הכבשים שלנו

 .ועל הכבשים של האנשים מהסביבה שלנו
 

00:04:30:01 00:04:32:18 
 ?האם היו ילדים נוספים

 ,אני הייתי הבכור בבית-
 

00:04:32:20 00:04:40:16 
 ,היו לי בני דודים ששמרו על העזים

 .גם העזים היו מתרבים מהר
 

00:04:40:23 00:04:44:08 
 ,אבל לנו היו רק כבשים

 .ואני שמרתי רק על הכבשים
 

00:04:44:24 00:04:51:03 
 .אבי נהג למכור את הכבשים הגדולים

 
00:04:51:25 00:04:58:09 

  ,כשעונת החגים מתקרבת
 התושבים היו באים לאבי

 
00:04:58:24 00:05:04:13 

 ומבקשים לקנות ממנו
 .סוגים שונים של כבשים

 
00:05:04:16 00:05:07:19 

 ,תסביר לנו בבקשה
 ?לפי מה היו בוחרים כבשים

 
00:05:07:23 00:05:12:12 

 ,הם בחרו ע"פ מה שהיה מקובל בסביבה



 'היה סוג כבש שנקרא "ג'יבמה" וכו
 

00:05:14:08 00:05:21:11 
 היו אנשים בעלי דיבוק, הם דרשו מהם

 להביא את סוג הכבש שהם רצו
 

00:05:21:15 00:05:30:22 
 מכרנו להם כבשים לפי רצונם, לבנים

 .אדומים, שחורים; היה לנו את כל הסוגים
 

00:05:30:24 00:05:37:24 
 ,ואבי כל הזמן היה מוכר להם

 .וככה חיינו עד שהתבגרתי
 

00:05:38:06 00:05:41:22 
  לאחר שהתבגרתי התחלתי לשמור

 .גם על סוסים
 

00:05:43:03 00:05:50:04 
 ;תנאי הסביבה היו טובים לגידול סוסים

 .היה להם אוכל בשפע
 

00:05:50:20 00:05:55:11 
 ,היו מקרים שהסוס שהיה בבעלותנו

 .היה הולך לישון בשכונות אחרות
 

00:05:55:15 00:06:02:11 
  ,במצב כזה הסיכוי שהסוס ייגנב

 .או יעבור התעללות היה גבוה
 

00:06:02:19 00:06:08:19 
  ,ו שומרים היטב על הסוסיםלכן היינ

 .כדי שלא ייעלמו לנו למקום אחר
 

00:06:09:08 00:06:13:00 
 מהיכן היו החששות שלכם, למה שאנשים

 ?יתעללו או יהרגו את הסוס
 

00:06:13:02 00:06:18:13 
 אם הסוס שלנו היה נכנס לשדות

 ,של אנשים אחרים
 

00:06:19:23 00:06:23:12 
 בעלי השדות לא היו יודעים

 ,למי שייך הסוס
 

00:06:25:18 00:06:31:21 
  ,לכן הם היו עלולים להתעלל בסוס

 .מקרה כזה היה יוצר מריבות בין אנשים
 



00:06:32:02 00:06:36:10 
 ?האם היה לכם מקרה כזה

 .לא, אבל שומרים על הסוס-
 

00:06:36:22 00:06:39:23 
  אבל היו מקרים שהיו גונבים

 .את הסוסים ומוכרים אותם
 

00:06:40:16 00:06:42:21 
 ,כדי לא להיקלע למקרים כאלה

 .הקפדנו לשמור היטב על הסוסים
 

00:06:43:02 00:06:49:18 
 מהסיבות האלו הייתי שומר על הסוסים

 .וגם על הפרדים
 

00:06:50:05 00:06:54:14 
 ?כמה סוסים היו בבעלותכם

 הייתי שומר על כל הסוסים של השכונה-
 

00:06:54:16 00:06:56:04 
 ?שמרת על כל הסוסים של הסביבה

 .כן, שמרתי על כולם-
 

00:06:56:10 00:07:02:18 
 ?על כמה סוסים היית שומר

 ,סוסים 6-5שמרתי בערך על -
 

00:07:02:22 00:07:06:10 
 ,שמרתי לא רק על הסוס שלנו

 .יבהחלקם היו של תושבי הסב
 

00:07:06:24 00:07:11:02 
  רגע, תספר לנו לאט

 .בלי לדלג על הפרטים
 

00:07:12:09 00:07:17:09 
  איך היית שומר על הסוסים, האם ישבת

 ?במשך היום ורק שמרת עליהם
 

00:07:17:10 00:07:23:04 
  ,באיזה אופן היית שומר עליהם

 ?מה היית עושה איתם במשך היום
 

00:07:23:21 00:07:31:14 
 בזמן שהסוסים הלכו לאכול דשא, הייתי

 .יושב במקום מסוים ומשגיח עליהם
 

00:07:32:09 00:07:35:17 
  לכן יכולתי לראות



 ,לאן כל סוס היה הולך
 

00:07:36:18 00:07:43:08 
 כשהם היו שבעים, היו משתוללים

 ,ואני הייתי רץ אחריהם
 

00:07:44:04 00:07:46:00 
 .עבר לזה לא היה לי מה לעשות איתםמ
 

00:07:46:02 00:07:49:12 
 ,לא היית משחק בזמן ששמרת עליהם
 ?רק ישבת ושמרת עליהם במשך היום

 
00:07:49:14 00:07:55:15 

 כן, ישבתי ושמרתי על הסוסים. לרוב
 ,הייתי משוחח עם ילדים שפגשתי שם

 
00:07:55:23 00:08:03:22 

 ני משחקיםומשחק איתם יחד בכל מי
  "שנקראים "גאנא", "ק'ולי

 
00:08:04:02 00:08:08:20 

 ,היינו מתאבקים זה עם זה
 ,היה לנו זמן רב לשחק

 
00:08:09:09 00:08:19:09 

 בדרך, היינו צוחקים מי הפסיד ומי חזק
 .בהאבקות, וחוזרים לשמור

 
00:08:19:16 00:08:28:04 

  השימוש העיקרי בסוסים לתחבורה
 ."כמו רכבי "לנדרובר

 
00:08:28:09 00:08:32:21 

 ,באתיופיה הסוסים נחשבו לכלי תחבורה
 .בלי הסוסים לא יכולנו להסתדר

 
00:08:33:15 00:08:40:03 

 התניידנו עם הסוסים לכל מקום שהיינו
 .צריכים ללכת, לשמחות, להלוויות ועוד

 
00:08:41:04 00:08:46:05 
  להגיעהזקנים רכבו על הסוסים כדי 

  ,לעיירות מרוחקות
 

00:08:46:22 00:08:52:21 
 ,בנוסף הסוסים היו סמל אופנה

 בעליו היו מטפחים את הסוס
 

00:08:53:17 00:09:03:19 



 ומאבזרים אותו היטב בציודים מושקעים
 ,כמו אוכף מקושט, רצועות עור, ועוד

 
00:09:04:07 00:09:08:19 

  וככה היינו מסתובבים עם הסוס
 .להציג את היופי שלו

 
00:09:09:03 00:09:16:10 

 ?האם הסוסים היו יקרי ערך
 .כן, הם היו מאוד יקרים-
 

00:09:16:20 00:09:18:25 
  האם הסוס היה יקר יותר

 ?משאר בעלי החיים
 

00:09:19:15 00:09:29:21 
 ,הדבר שייחד את הסוסים הוא

 קודם כל, הסוסים שימשו כסמל לאופנה
 

00:09:30:02 00:09:33:21 
 הסיבה השנייה היא שהסוסים הובילו

 .אותנו במהירות ממקום למקום
 

00:09:34:25 00:09:42:23 
  המבוגרים היו מספרים, שבמלחמה הם

 נלחמו עם סוסים מכיוון שסוסים עקשנים
 

00:09:43:22 00:09:49:18 
  ,אם הסוס מתחיל לרוץ

 .הסוס מתחיל להזיע בכל הגוף
 

00:09:50:23 00:09:58:09 
 ואז לא ניתן לעצור בעדו, הסוסים הם

  .אמיצים וקופצים מעל כל המכשולים
 

00:09:58:12 00:10:05:01 
  ,הרוכבים היו צריכים להיות אמיצים

 .לסוסים מי שמפחד אסור לו להתקרב
 

00:10:05:19 00:10:12:19 
  בזמן הרכיבה הרוכב היה צריך לדעת

 ,עות שלו היטבלשלוט בסוס וברצו
 

00:10:12:23 00:10:16:01 
  אם הרוכב לא יודע כיצד להתנהג
 .עם הסוס, הוא עלול להיפגע ממנו

 
00:10:16:14 00:10:22:08 

  אם הרוכב לא ידע לשלוט בסוס
  .הסוס היה מתקומם



 
00:10:22:09 00:10:28:02 

 אם הסוס היה מוצא שדה פתוח
 .הוא היה מתמלא באדרנלין ומתחיל לרוץ

 
00:10:28:17 00:10:35:19 

  במצב כזה הרוכב צריך לשבת היטב
 .על הסוס ולהחזיק טוב את האוכף

 
00:10:35:22 00:10:41:16 

 ?מי לימד אותך לרכב על סוסים
 .ראיתי מהאנשים בסביבה ולמדתי-
 

00:10:42:02 00:10:45:02 
 ,משם למדתי לרכב על סוסים

 .וככה התבגרתי
 

00:10:45:15 00:10:52:15 
 מי לימד אותך בילדותך לרכב על סוסים

 ?האם הסבירו לך או רק ראית אותם
 

00:10:52:20 00:11:01:12 
  לרוב הייתי רואה את אבי איך הוא

 ,רוכב על הסוס ומאלף אותם
 

00:11:01:25 00:11:11:15 
 הכוונה לאילוף היא, כשהסוס עוד צעיר

  ,מלמדים אותו איך להתנהג
 

00:11:12:03 00:11:19:08 
 מידי בוקר היו מלמדים את הסוס הצעיר

 .לזהות כיווני הליכה, ומחזירים אותו
 

00:11:19:10 00:11:24:17 
 ,למחרת עושים גם את אותו הדבר

 …ומידי פעם
 

00:11:24:19 00:11:27:18 
  מה היו מלמדים את הסוסים

 ?בזמן שאילפו אותם
 

00:11:28:01 00:11:34:15 
  ,מלמדים אותו להכיר את הסביבה

 .וגם שיתרגל להיות עם אנשים
 

00:11:34:22 00:11:39:18 
 למשל מלמדים את הסוס שלא יבעט בנו

 .בזמן שעולים עליו
 

00:11:40:02 00:11:46:11 



 ,אם אני רוצה לעלות על הסוס
 .אסור לי לעלות עליו ישירות

 
00:11:46:15 00:11:50:14 

  עצמי לסוסבהתחלה אני מקרב את 
 .כאילו עולה עליו וחוזר אחורנית

 
00:11:50:21 00:11:56:17 

 ,אני מנסה לעלות עליו שוב וחוזר שוב
 .ככה הסוס נהיה מאולף

 
00:11:57:18 00:12:04:21 

 ,ולאחר מכן אני קופץ ועולה עליו
 .לאחר שעליתי עליו, לא מריץ אותו ישר

 
00:12:05:05 00:12:14:03 

 ,בהתחלה אני מזיז אותו לאט לאט
 .עם הרצועות לכיוונים שונים ומשחרר

 
00:12:14:12 00:12:17:07 

  גם ביום למחרת הייתי עושה את
 ,אותו הדבר ומשחרר אותו

 
00:12:18:17 00:12:23:14 

 בערך בפעם השלישית הייתי יוצא אתו
 ,לשדה פתוח ומנחה אותו לרוץ

 
00:12:23:21 00:12:31:22 

 הסברתי לך קודם, במצב כזהכפי ש
 הסוס היה מזיע בכל הגוף

 
00:12:32:12 00:12:37:04 

 ,ומעמיד את אוזניו, ואז, חוץ מלרוץ
 .לא עניין אותו דבר אחר

 
00:12:37:19 00:12:40:19 
 בזמן הזה, צריך להחזיק טוב

 .בצווארו של הסוס
 

00:12:42:18 00:12:47:13 
 ,ואם הסוס היה מתנגד חזק

 .היה צריך לכוון אותו עם הרצועות
 

00:12:47:16 00:12:50:17 
 ?רגע, ז"א שמים על הסוס שתי רצועות

 .כן-
 

00:12:50:21 00:12:53:10 
 ,מכיוון שאני לא מכירה את זה

 .אנא תסביר לנו את זה טוב



 
00:12:53:13 00:13:00:00 

 ,ראשית היה את הרצועה בפיו של הסוס
 .וסשנית יש את הצוואר של הס

 
00:13:00:12 00:13:04:05 

 ,אם הייתי רוצה להריץ את הסוס
 ,בהתחלה לא הייתי מחזיק ברצועות

 
00:13:05:12 00:13:11:18 

 אלא מחזיק בצווארו, או שהייתי מחזיק
 .בידית שמובנת על האוכף

 
00:13:11:22 00:13:20:18 

  ,אם הסוס היה מתנגד לכל אלו
 .והייתי משתמש ברצועות שקשורות בפי

 
00:13:21:07 00:13:29:19 

 ואם הכל עבד כשורה, הייתי רק מחזיק
 .בצוואר ומריץ אותו

 
00:13:30:15 00:13:33:22 

  ,בזמן שהסוס היה דוהר
 .היו מספר בעיות מרכזיות

 
00:13:34:07 00:13:38:22 

  הבעיה הראשונה היא, שהציפורים היו
 חולפים על פניו ומבהילות אותו

 
00:13:39:08 00:13:45:01 

  ,נראים בדרך-או שהיו סלעים בלתי
 .והסוס היה צריך לדלג מעליהם

 
00:13:45:05 00:13:49:09 

  במקרים כאלו, אני כרוכב הייתי צריך
 .להחזיק אותו חזק

 
00:13:49:14 00:13:53:24 

 כשהסוס קופץ, עליי להרים את הגוף שלי
 .למעלה יחד אתו, ולא ליפול הצידה

 
00:13:54:10 00:14:01:13 

 בזמן הרכיבה התאמתי את תנועות הגוף
 .שלי לתנועותיו של הסוס

 
00:14:01:22 00:14:05:06 

  זו השיטה הראשונה שבה השתמשנו
 .כדי לאלף את הסוסים

 
00:14:05:16 00:14:09:20 



 ,הדרך השנייה היא
 ,בזמן שהיינו הולכים לחתונות

 
00:14:10:22 00:14:24:12 

 לפי המסורת היו מנהגים של שמחות
 .בימים של חתונות, כמו בחג הסיגד

 
00:14:25:00 00:14:32:12 

 ,בדרך לחתונה היינו מאלפים אותו
 ,מחזיקים ומשחררים ברצועות שבפיו

 
00:14:32:17 00:14:39:19 

 ?מה זה אומר מאלפים אותו
 .משתמשים ברצועות כדי שלא ירוץ תמיד-
 

00:14:40:02 00:14:42:16 
  .מלמדים אותו ללכת בצורה רגילה

 
00:14:42:18 00:14:44:05 

 ?איך הייתם מרגילים את הסוס לכל זה
 

00:14:44:07 00:14:49:01 
 ,כשהייתי מושך את הרצועות שבפיו

 הוא היה מרים את רגליו למעלה
 

00:14:49:09 00:14:53:17 
 ,ככה הסוס למד שצריך לעצור

 .וכששחררתי את הרצועה הוא ממשיך ללכת
 

00:14:54:00 00:14:57:21 
 ,ואז הסוס מבין שהוא צריך ללכת רגיל

 .ולא לדהור במהירות
 

00:14:58:02 00:15:01:12 
 בדרך הזו הסוס לומד ומתרגל

 .כיצד להתנהג
 

00:15:01:13 00:15:10:12 
 אחרי שהוא התרגל, אם לא הוריתי לו

 .רגיל כפי שלמד לדהור, הוא היה הולך
 

00:15:10:21 00:15:13:11 
 ,כדי להורות לו לזוז היית מכה אותו

 ?איך היית מכה אותו
 

00:15:13:11 00:15:19:12 
  כן, כשרציתי שיתחיל לדהור הייתי

 .נוגע בו עם הרגליים, והוא מתחיל לרוץ
 

00:15:19:12 00:15:20:22 



 ?הסוס היה מבין את זה
 .כן-
 

00:15:21:00 00:15:24:13 
 ?זה לא מפליא אותך

 ,התרגלנו לכל זה-
 

00:15:25:09 00:15:28:13 
 ?ז"א לימדת את הסוס שפה חדשה

 .כן, עם הזמן מתרגלים לזה-
 

00:15:28:15 00:15:31:22 
 ,אם הייתי נוגע בו עם הרגליים

 .הסוס היה דוהר מהר
 

00:15:32:09 00:15:37:20 
 ירות, הייתיאם רציתי להאט את המה

 משתמש ברצועה, והסוס היה מאט
 

00:15:38:02 00:15:44:08 
  וממשיך ללכת בדילוגים עם רגליו

 .הקדמיות, ולא הייתי נותן לו לדהור
 

00:15:45:07 00:15:53:12 
  אם היה שביל פתוח, הייתי מורה לו

  .לדהור, בזהירות
 

00:15:53:24 00:15:59:16 
 .זה לא פשוט לאדם שאינו ערני

 .אלו הם היחסים שלנו עם הסוסים
 

00:15:59:22 00:16:05:22 
 אתה זוכר את הפעם הראשונה שלך

 ?שעלית ולמדת לרכב על סוס
 

00:16:06:01 00:16:07:18 
 .כן, אני זוכר

 ,תספר לי זה-
 

00:16:07:22 00:16:16:00 
 בהתחלה למדתי מאבי איך שהוא היה

  .מאלף את הסוס ורוכב עליו
 

00:16:16:03 00:16:21:11 
  ,את החלק הזה כבר למדתי

 ,מי שלא ידע את זה היו מגחכים עליו
 

00:16:21:19 00:16:23:04 
 ?מה אומרים עליו

 .מעירים לו על איך שהוא יושב על הסוס



 
00:16:23:06 00:16:30:23 

 ,אומרים לו שלא יושבים ככה על הסוס
 .ושהוא עלול ליפול מהסוס

 
00:16:31:01 00:16:35:14 

  כפי שאמרו לו ברגע שהאיש עולה
 ,על הסוס הוא נופל

 
00:16:35:16 00:16:39:04 

  :ואז אומרים לו
 ."אמרו לך לא לשבת בצורה הזו"
 

00:16:39:06 00:16:43:24 
  הייתי מודע למקרים כאלו, לכן ברגע
 .שעליתי על הסוס נזהרתי לא ליפול

 
00:16:44:07 00:16:46:06 

  ובנוסף צריך להיות אמיץ
 כדי להעז לעלות על הסוס

 
00:16:47:20 00:16:53:17 

  ,ואם הוא היה נופל
 היו שיטות נפילה שהיינו צריכים לדעת

 
00:16:54:15 00:16:59:13 

  ברגע הנפילה, צריך לזרוק
 .את עצמך הצידה למקום בטוח

 
00:17:00:10 00:17:03:16 

 ,לכן למדנו את כל אמצעי הזהירות
 .כחלק משפת הגוף שלנו

 
00:17:03:22 00:17:13:17 

  אם מישהו שאינו מיומן היה נופל
 .מהסוס, הסוס היה מסתובב ובועט בו

 
00:17:14:08 00:17:17:02 

 ?באמת
 כן, הסוס היה מסתובב ובועט בו-
 

00:17:17:04 00:17:19:05 
 .לכן יש גם את החשש שזה יקרה

 
00:17:19:16 00:17:23:13 

 .הסוס היה עושה את זה מביישנות
 

00:17:24:20 00:17:30:06 
 !זה מאוד מפליא

 .כן, היו גם מקרים כמו אלו-



 
00:17:30:14 00:17:36:16 

  רגע, נחזור לפעם הראשונה שלך שעלית
 ,על הסוס, ציינתי שהיה לך ידע מקדים

 
00:17:36:18 00:17:39:09 
 ,הידע שהיה לך זה מלהסתכל

 .הסתכל על אחריםכן, למדתי מל -
 

00:17:39:12 00:17:43:21 
  תנסה להיזכר ולספר לי את הפעם
 ,הראשונה שעלית על הסוס בעצמך

 
00:17:43:23 00:17:54:00 

 ,אני זוכר שעליתי על הסוס
 .והוא עמד להפיל אותי

 
00:17:54:17 00:18:00:21 

 תהיתי למה זה קורה, וזזתי קדימה
 לכיוון הרגליים הקדמיות שלו

 
00:18:01:20 00:18:06:23 

 ואז התחלתי להזיז את עצמי על הסוס
 .ולנסות לדחוף אותו

 
00:18:07:06 00:18:13:19 

 ואז התחלתי לזוז אתו לכוונים שונים
 כדי שיתרגל אליי

 
00:18:13:20 00:18:20:09 

 .ואז ירדתי שוב וניסיתי לעלות עליו
 ,פחדתי בגלל שהסוס לא התרגל אליי

 
00:18:20:14 00:18:25:01 

 לאט לאט הוא התרגל אליי, ואז כבר
 .לא הייתה לי בעיה לעלות על הסוס

 
00:18:25:05 00:18:32:01 

 לפני שעליתי עליו, הייתי מתכנן איך
 .לעלות עליו ולרדת ממנו

 
00:18:32:17 00:18:37:15 

 ,ואז הייתי עולה עליו באמת
 .ומתחיל לרכב עליו

 
00:18:37:18 00:18:43:25 

 ,באיזה שלב הבנת שהסוס מבין אותך
 ?האם הוא סימן לך בדרך מסוימת

 
00:18:44:03 00:18:52:04 



 הסוס לא סימן לי, אבל מכיוון שרכבתי
  .עליו, בפעמים הבאות הוא לא הגיב

 
00:18:52:06 00:18:55:11 

  לא היית כבר בעיה לעלות ולשבת
 .על גבו של הסוס, הוא עמד בשקט

 
00:18:55:15 00:18:58:21 

  ,לאחר שעליתי עליו
 .אני לא מורה לו ישר לרוץ

 
00:19:00:20 00:19:03:19 

 כפי שסיפרתי לך הייתי מושך ומשחרר
 ,את הרצועות שקשורות על פיו

 
00:19:03:25 00:19:07:09 

  ,את מה שלימדתי אותו עם הרצועה
 .אני חוזר עליו גם ביום למחרת

 
00:19:07:10 00:19:12:05 

  ,וגם ביום שלאחר מכן
 .ואז אני נותן לו הוראה לדהור

 
00:19:12:21 00:19:18:11 

  ,הייתי מסמן לו לדהור עם הרגליים
 ,אם הסוס עמד לדהור

 
00:19:19:00 00:19:23:21 

  ,הוא היה מתחיל לרעוד בכל הגוף
 .ומכין את עצמו לדהירה

 
00:19:24:02 00:19:31:07 
  כדי ואז הייתי מושך ברצועה שלו,

 .שיתרגל אליי ויקשיב לי, ואז הוא דוהר
 

00:19:31:10 00:19:34:10 
 ?האם עשית את הכל לבדך בפעם הראשונה

 ,כן, הייתי לבד-
 

00:19:34:11 00:19:38:16 
 ?חברים שלך או אביך לא היו אתך

 .לא, הייתי לבד לגמרי-
 

00:19:38:19 00:19:45:02 
 הסתדרתי לבד מכיוון שלפני זה ראיתי

 .יך רוכבים גם תרגלתי את זה על הסוסא
 

00:19:45:17 00:19:52:22 
 ,לא ביקשתי מאף איש שילמד אותי

 .הייתי משחק עם הסוס עד שהתרגל אליי



 
00:19:52:24 00:19:56:24 

 בדרך הזו ערכתי את ההיכרות שלי
  .עם הסוסים

 
00:19:57:01 00:19:58:23 
 !זה מאוד יפה לשמוע את זה

 .כן, ככה זה היה-
 

00:19:59:01 00:20:08:03 
 ,בנוסף היו יחסים בין הסוסים עצמם

 היו באים אלינו סוסים משכונות אחרות
 

00:20:08:10 00:20:14:20 
 ,למשל אם הסוסה הייתה שייכת לנו

 .והזכר לאנשים אחרים
 

00:20:15:00 00:20:18:09 
 היינו רוצים שהם יתקרבו זה לזה

 .ללדת עוד סוסים כדי שהסוסה תוכל
 

00:20:18:25 00:20:20:06 
 ,לאחר מכן מה שהיה קורה בעצם הוא

 
00:20:22:21 00:20:27:12 

 ,הזכר היה מתקרב לנקבה
 

00:20:29:09 00:20:40:22 
 ,ומצמיד את האף שלו

 ,לאף של הסוסה
 

00:20:41:00 00:20:46:00 
  ,אחרי שהצמידו את אפיהם
 .הם משתתקים לכמה דקות

 
00:20:46:03 00:20:49:23 

 ,ברגע שהם הגיעו להסכמה
 ,הם צורחים וצוהלים

 
00:20:50:02 00:20:54:20 
  ואז כאילו הם תיאמו ביניהם

 ,מסדרים את רגליהם
 

00:20:55:10 00:20:57:06 
 ?מה זה אומר

 .שהם מבינים זה את זה-
 

00:20:57:08 00:20:59:12 
 ?הם היו מתקשרים בצרחות

 .בצרחות כן, הם תקשרו-



 
00:20:59:17 00:21:01:15 

 ,הם גם היו בועטים זה לזה
 ?הם תקשרו גם בבעיטות-
 

00:21:01:17 00:21:12:21 
 כן, אם הגיעו להסכמה הסוסה הייתה

 .מסתובבת, והם מקיימים את רצונם
 

00:21:14:22 00:21:19:02 
 ?אתם הבאתם את הזכרים או שבאו בעצמם

 הם היו באים בעצמם-
 

00:21:19:07 00:21:21:25 
  אבל אנחנו היינו הולכים ליידע

 .את הבעלים של הסוס
 

00:21:22:10 00:21:29:23 
 מיידעים את הבעלים שהסוס שלו הגיע

 .אלינו, ושאנחנו נשמור עליו זמנית
 

00:21:30:04 00:21:39:08 
  מכיוון שאנחנו רוצים שהסוסה שלנו

 .תוכל ללדת, לכן שלא ייעלב מכך
 

00:21:39:15 00:21:44:14 
 הבעלים היה מסכים, ומבקש לשמור על

 .הסוס, וככה היינו פותרים את הבעיה
 

00:21:44:18 00:21:49:19 
 ?לכמה זמן הסוס היה שוהה אצלכם

 בערך שבוע עד שבועיים, לא מעבר לכך-
 

00:21:50:18 00:21:55:16 
 ,לאחר התקופה הזו

 .מחזירים את הסוס לבעליו
 

00:21:55:21 00:22:02:10 
 ?ולמי שייך הסוס שנולד-

 .הוא שייך לנו מכיוון שאמו שייכת לנו
 

00:22:02:14 00:22:08:09 
 ,הקשר שלנו עם בעליו של הסוס היה

 .רק בגלל שהסוס היה זכר
 

00:22:08:13 00:22:14:04 
 מעבר לכך, היינו דואגים שהסוסים

  .ילדו פרדים
 

00:22:16:03 00:22:20:03 



  היה סוג חמורים שנקרא
 ."סנאר"
 

00:22:20:07 00:22:23:11 
 ?מה זה אומר

 ,זהו סוג חמור שונה משאר החמורים-
 

00:22:23:20 00:22:29:23 
  הסוג הזה שונה משאר חמורים בגובה

 .וגם בפנים שלו, הוא יותר גדול
 

00:22:30:13 00:22:33:09 
 ?אבל זה סוג של חמור

 זה חמור-
 

00:22:33:20 00:22:43:23 
 סוג החמור שנקרא "סנאר" היה אפשר
 .למצוא אותו באזור סודן או מחוז קולה

 
00:22:43:24 00:22:51:12 

  אנחנו מאתרים את סוג החמור הזה
  ומבקשים אישור מבעליו

 
00:22:51:19 00:22:57:07 

 שהחמור שלו יוכל להזדווג עם הסוסה
 .שלנו, והסוסה תלד פרד

 
00:22:57:23 00:23:02:10 

  ,אחרי שמבקשים רשות
 ,משלמים סכום כסף מסוים

 
00:23:04:06 00:23:10:14 

 ואז לוקחים אתנו את הסוסה לשכונה
 .שלהם. לא היו מאשרים שניקח את החמור

 
00:23:11:02 00:23:17:12 

  היות שיש הבדלי גובה
 ,בין החמור לבין סוסה

 
00:23:18:08 00:23:24:05 

 לוקחים את הסוסה למקום נמוך יותר
 ,וקושרים אותה

 
00:23:25:11 00:23:33:20 

 ,את החמור מובילים למקום יותר גבוה
 .לשם כך נותנים לו אוכל

 
00:23:34:08 00:23:37:15 

 ,את האוכל שמים לחמור ליד הסוסה
 



00:23:38:14 00:23:46:19 
 ,לאחר מכן, יש דברים שהיו מבקשים

 !זהאני לא יודע מה 
 

00:23:46:21 00:23:51:04 
 ?מי אלו שמבקשים

 .אנשים היו מנסים לפתות את החמור-
 

00:23:51:18 00:23:56:02 
  ,הסוסה כבר קשורה במקומה
 .ואז החמור עולה על הסוסה

 
00:23:56:19 00:24:00:15 

 ?החמור עולה על הסוסה ישירות
 .כן, החמור עולה על הסוסה-
 

00:24:01:16 00:24:07:23 
 ,ואז אם הם היו מזדווגים

  .הסוסה נכנסת להריון באותו היום
 

00:24:08:02 00:24:12:07 
 ,לפני שלקחנו את הסוסה לחמור
 .וידאנו שיש רצון לסוסה להזדווג

 
00:24:12:14 00:24:18:06 

 ?איך וידאתם שלסוסה יש רצון להזדווג
  .היא הייתה עוברת בין כל הסוסים-
 

00:24:18:09 00:24:23:24 
  ,כשהבחנו בהתנהגות של הסוסה
 ידענו שהיא תוכל להיכנס להריון

 
00:24:24:16 00:24:31:01 

 ,באותו רגע מפגישים אותה עם החמור
 .ואחרי המפגש נולד להם פרד

 
00:24:32:10 00:24:36:03 

  לבעלים של החמור נותנים
 .ק"ג חיטה או שעורה 25-50-כ
 

00:24:36:20 00:24:42:20 
  שר שהחמור שלווהבעלים מא

 .יזדווג עם הסוסה
 

00:24:43:08 00:24:52:17 
 כל תושבי הסביבה שרצו שיהיה להם
 .פרד, הלכו עם הסוסה לבעלי החמור

 
00:24:52:19 00:24:58:03 

 ?למה הייתם צריכים פרדים



 .הרי פרד הוא בעל חיים עם היסטוריה-
 

00:24:58:12 00:25:06:08 
 פרדים ניתן לאלף, יש להם כוח עצום

 .והם לא מתרבים בכלל
 

00:25:09:12 00:25:16:18 
 ,למעשה יש בדיחה על זה

 ."שואלים פרד מי הם ההורים שלך"
 

00:25:16:20 00:25:21:17 
  ,והפרד משיב

 ."הסוסים הם דודים שלי"
 

00:25:22:00 00:25:29:19 
  בכל מקרה, ישנם הבדלים

 .החמורבין הפרד, הסוס ו
 

00:25:30:16 00:25:34:21 
  מצד החמורים יש שני סוגים, חמורים

 ."רגילים, וחמורים מהסוג שנקרא "סנאר
 

00:25:35:12 00:25:37:13 
 ,"החמורים מסוג ה"סנאר

 .אלו הם החמורים שיכולים להוליד פרד
 

00:25:38:18 00:25:44:03 
 ,החמורים הרגילים מיועדים למשא

 .אילו חמורי "סנאר" אינם משמשים למשא
 

00:25:44:09 00:25:46:18 
 ?אז מה עושים אתו

 .לחמור "סנאר" היה מקום מכובד-
 

00:25:46:22 00:25:51:24 
 .הוא מיועד רק להביא פרדים לעולם

 
00:25:53:05 00:25:59:01 

  התחלת לספר שפרדים מילאו תפקיד
 .משמעותי, תסביר לי על זה בבקשה

 
00:25:59:14 00:26:05:23 

  לעומת סוסים, הפרדים קלים יותר
 .לאילוף, הפרד יותר צייתן

 
00:26:06:10 00:26:11:19 

 ,הפרד היה הולך בצורה רגועה
 .לעומת זאת הסוסים תמיד רוצים לרוץ

 
00:26:12:00 00:26:19:12 



 ,כדי לאלף את הסוסים כמו הפרדים
 .כפי שסיפרתי לך צריך להשתמש ברצועות

 
00:26:19:19 00:26:24:06 

 מושכים ומשחררים הרבה ברצועות
 .וככה הסוס נהיה מאולף כמו הפרד

 
00:26:24:10 00:26:30:16 
 ,לעומת זאת הפרד אינו דוהר

 .הוא תמיד הולך בצורה רגילה
 

00:26:30:21 00:26:35:07 
 ,הפרד לא היה מתעייף אף פעם

 .כל הזמן הוא היה בתנועה
 

00:26:35:12 00:26:42:13 
 הפרד תמיד היה מאובזר בקישוטים

  .כמו, אוכף, פרחים
 

00:26:42:17 00:26:44:23 
  לעומת זאת היעוד העיקרי של הסוסים

 .היה לדהירה כדי להגיע מהר ליעד
 

00:26:45:06 00:26:49:00 
 אוקיי, זה אומר שהפרדים שימשו אתכם

 ?בעיקר להתנייד ממקום למקום
 

00:26:49:03 00:26:52:23 
  כן, ייעודו העיקרי של הפרד היה

 .ניידות וגם לייצוג מעמד מכובד
 

00:26:52:24 00:26:59:06 
 ?לא משתמשים בפרד לעבודות

 .לא, הפרד תפס מקום יותר מכובד-
 

00:26:59:19 00:27:07:20 
  רק האנשים בעלי מעמד גבוה כמו

 .קצינים ומנהיגים היו רוכבים על פרד
 

00:27:08:11 00:27:19:00 
 ,הסוס שימש להגיע מהר לעיירות רחוקות

 .נותנים לו מנוחה בדרך וממשיכים
 

00:27:20:03 00:27:24:22 
 ?זה אומר שהסוס היה כמו רכב

 .כן אפשר להגיד שהוא היה כמו מכונית-
 

00:27:25:17 00:27:27:21 
 .ה"לאנדרובר" של אתיופיה זה הסוסים

 



00:27:31:14 00:27:41:19 
 ר לי, שבזמן חתונותמקודם התחלת לספ

 .הייתם מקשטים את הסוסים
 

00:27:42:11 00:27:48:15 
  ספר לי אלו תפקידים מילאו בחתונה

 ?הסוסים והפרדים
 

00:27:49:00 00:27:58:06 
  כשיש חתונה מקשטים את הסוס ולוקחים

 .אותו למקום החתונה עם השושבינים
 

00:27:58:24 00:28:04:22 
 אם החתן היה באזור, גם הוא מצטרף

 .ויוצאים לדרך עם הסוס
 

00:28:05:09 00:28:11:18 
 ,החתן והכלה עולים על הסוס

 .ורוכבים את כל הדרך למקום החתונה
 

00:28:11:24 00:28:16:06 
 ,ואז הם חוזרים לביתם עם הסוס

 .זה היה השימוש הראשון של הסוס
 

00:28:16:21 00:28:24:02 
 ,כשהולכים להלוויותבנוסף גם 

 .מקשטים את הסוס באותו אופן
 

00:28:26:08 00:28:32:14 
  מרגע שהבן אדם החליט לצאת מביתו

 ,וללכת להלוויה של מישהו מסוים
 

00:28:32:15 00:28:41:06 
 ,הוא מחליט להספיד את הנפטר

 .)לפי המסורת( ומתכונן לכך בביתו
 

00:28:41:13 00:28:50:01 
 אחרי שהוא התכונן, הוא מקשט את הסוס

 .וכן מצטייד בנשק
 

00:28:50:04 00:28:56:15 
 ,כמו כן, הוא מתלבש בביגוד מסורתי
 .עולה על הסוס ומתיישב על האוכף

 
00:28:56:18 00:29:01:18 

  ,כפי שסיפרתי לך קודם
  .צורת הישיבה שלו הייתה ייחודית

 
00:29:02:09 00:29:05:24 

 ?ב על הסוסאיך היה יוש



 .הוא ישב בצורה ייחודית-
 

00:29:06:05 00:29:10:23 
 מי שלא ידע לרכב, לא ידע לשבת כמוהו

 .יש צורה מסוימת של ישיבה על הסוס
 

00:29:11:02 00:29:14:23 
 ,הוא מתיישב בצורה נוחה וחופשית

 .ואז יוצא לדרך
 

00:29:15:01 00:29:19:14 
 כשהוא הכין את עצמו להספיד את הנפטר
 )לפי המסורת( שהתקיים יחד עם הסוסים

 
00:29:19:25 00:29:22:17 

 ברגע שהוא עולה ומתיישב על הסוס
  .הוא יוצא לדרך

 
00:29:23:12 00:29:28:05 

 אם האירוע היה הלוויה, במקום הלוויה
 .אנשים יושבים מסביב

 
00:29:28:21 00:29:35:15 

 ,אדם שרכב לשם עם הסוסואז אותו 
 .נכנס ומתחיל להספיד )לפי המסורת(

 
00:29:35:21 00:29:44:20 

 הוא היה עושה את ההספד, תוך כדי
 .שהוא מסתובב עם הסוס במעגל

 
00:29:44:24 00:29:51:20 

 ?אנשים היו יושבים בתוך בית או בחוץ
 .הם ישבו בחוץ במגרש פתוח-
 

00:29:52:01 00:29:54:11 
  ,וע התרחש במגרש פתוחכל האיר

 .לכן כל האנשים היו יושבים שם
 

00:29:55:16 00:30:02:22 
 אחרי שאנשים יושבים במגרש, המספיד

 .הראשי נכנס למעגל, כולם מסתכלים עליו
 

00:30:03:01 00:30:06:01 
 ואז המספיד הראשי מתחיל לומר

 .דברי ההספד
 

00:30:06:05 00:30:11:20 
 ,למשל אם התחיל להספיד כאן

 .הוא מסיים את ההספד בצד השני
 



00:30:12:04 00:30:18:15 
 ,הוא היה אומר דברים טובים על הנפטר

 .ואז כל האנשים היו בוכים יחד בקול
 

00:30:19:15 00:30:27:20 
 בגלל שזו הלוויה, כולם היו בוכים

 .וככה הוא חוזר על ההספד מספר פעמים
 

00:30:28:11 00:30:36:00 
 לאחר מכן מתחילים לשבח את עשייתו
 .בחייו, ובזמן המלחמה נגד האיטלקים

 
00:30:36:04 00:30:41:14 

 אם הנפטר היה אדם מכובד, נכנסים
  ,למעגל עם הסוסים ומספידים את הנפטר

 
00:30:42:14 00:30:48:24 

 המספיד היה מסתובב בין האנשים ואומר
  ,בזמן המלחמה עם האיטלקים"
 

00:30:49:04 00:30:56:07 
 ."נלחמתי לצד הנפטר, הוא היה גיבור

 .ככה הוא משמיע את דברי הספד לאנשים
 

00:30:56:22 00:31:04:20 
 הוא ממשיך להספיד, "הנפטר היה גיבור

 ."ובעל דרגה גבוה, הוא היה קצין
 

00:31:04:23 00:31:10:16 
 ,הוא ממשיך להספיד ככה ומשמיע לכולם

 .בוכים ביחד בקול רם ואז כולם היו
 

00:31:10:19 00:31:14:21 
  כל הטקס מתקיים

 .בזמן שהמספיד רוכב על הסוס
 

00:31:15:01 00:31:17:12 
 ,הסוס שימש גם למטרה הזו

 
00:31:17:15 00:31:25:22 

 לכן היינו משתמשים בסוסים, בהלוויות
 .בחתונות, ולהגיע מהר לעיירות רחוקות

 
00:31:26:04 00:31:29:10 

  ,כשהיו מבשרים על מותו של מישהו
 .בעזרת הסוס היו מגיעים מהר להלוויה

 
00:31:30:06 00:31:33:11 

 .אלו היו התפקידים של הסוסים
 .יפה-



 
00:31:34:12 00:31:45:15 

 תסביר מה המשמעות של המילים הנאמרות
 ?בהספד, ומה מטרתן

 
00:31:46:01 00:31:56:17 

 מקור המשמעות של המילים בהספד, את
 .בטח יודעת שהאיטלקים פלשו לאתיופיה

 
00:31:59:01 00:32:07:03 

 תושבי המדינה היו גיבורים, האזרחים
 .היו הלוחמים ללא התארגנות צבאית

 
00:32:07:12 00:32:10:13 
  האזרחים התקוממו בעצמם

 .נגד הכיבוש האיטלקי
 

00:32:11:09 00:32:17:18 
  ,ת היריות שהופנו אליהםלמרו

 .הם לא פחדו להיכנס להילחם עם חרבות
 

00:32:18:17 00:32:23:09 
  לא היו להם רובים ואקדחים, אבל הם

 .לא פחדו להילחם נגדם עם חרבות
 

00:32:23:13 00:32:27:13 
 ,למרות שהאיטלקים ירו עליהם ברובים

 .הם נכנסו לשדה קרב עם חרבות
 

00:32:27:18 00:32:32:18 
 ,לכן לאזרחי אתיופיה מושרשת שנאה

 .כלפי האיטלקים
 

00:32:33:09 00:32:41:05 
  הסיבה היא שהאיטלקים כבשו את

  .אתיופיה בתקופה שלא היה בה שום דבר
 

00:32:41:17 00:32:46:04 
  ,לאתיופיה לא היה כוח לחימה נגדם

 .והאיטלקים נכנסו עם כלי נשק ורובים
 

00:32:47:06 00:32:54:24 
  מה שאתיופים עשו באותו רגע, נכנסו

 .להילחם בהם למרות שירו עליהם ברובים
 

00:32:55:11 00:33:02:13 
 ,למרות שהאיטלקים הרגו הרבה מהם

  .הם לחמו נגדם בחרבות יחד עם הסוסים
 

00:33:02:24 00:33:09:06 



 הם נכנסו לשדה הקרב ביחד עם הסוסים
 .כשהחזיקו בידיהם כידונים

 
00:33:10:19 00:33:16:05 

  הלוחם היה מחזיק בידו כידון ודוהר
 ,עם הסוס לכיוון החיילים האיטלקים

 
00:33:16:13 00:33:26:08 

 ודוקר אותם עם הכידון, ואז האיטלקי
  .היה מת או שהיה בורח עם הכידון

 
00:33:27:00 00:33:30:24 
 ,מפה המקור המילים להספד מגיע
 .ככה הספידו אותם באתיופיה

 
00:33:31:17 00:33:34:10 

 .כל האזרחים נרתמו למלחמה לגמרי
 

00:33:36:08 00:33:47:14 
 ...למרות שהתרגשתי

 זה בסדר, תהיה רגוע-
 

00:33:49:00 00:33:54:10 
  .הם היו מאוד אמיצים

  .זה עם שלא נכנע בקלות
 

00:33:56:00 00:34:01:01 
 ,בכל האנשים שנהרגו בקרבכשאני נזכר 

 .זה מאוד מצער אותי
 

00:34:01:13 00:34:06:16 
 צורת הלחימה היום הרבה יותר קלה

 .יחסית למה שהיה להם אז
 

00:34:06:18 00:34:12:18 
 ,הלוחמים של אז נכנסו לקרב חשופים

 .זהו מקור ההספד וההשתאות
 

00:34:18:11 00:34:20:19 
 התרגשתי

 .כן -
 

00:34:24:10 00:34:26:01 
 .לסוסים היה חלק גדול בכל זה

 
00:34:29:09 00:34:31:18 

 .הם נכנסו להילחם ביחד עם האנשים
 

00:34:32:00 00:34:35:04 
 האם המטרה של המילים בהספד



 ?הייתה כדי לעלות את הזיכרונות מהמלחמה
 

00:34:35:06 00:34:39:15 
  כן, המספיד היה מחבר חרוזים על

 .לחמה ומזכיר את גבורתו של הנפטרהמ
 

00:34:41:03 00:34:44:19 
  היו גם נשים שהיו עושות

 ,את הטקס של ההספד
 

00:34:45:01 00:34:47:12 
  כשהנשים היו מספידות

 .זה היה יותר גרוע
 

00:34:47:23 00:34:54:11 
  הן היו מלהיבות את כולם

 .בדרך שבה הציפו את הזיכרונות
 

00:34:54:18 00:34:56:22 
 ?מה הן היו אומרות במילים של ההספד

 
00:34:56:25 00:35:04:06 

  הן היו מספרות את גבורתו של הנפטר
  ,במלחמה נגד האיטלקים

 
00:35:04:15 00:35:09:23 

 אבי היה איש גיבור, הוא עשה כך וכך"
  ."הוא נלחם באיטלקים באומץ רב

 
00:35:10:05 00:35:17:04 

 ,וסף היו אנשים שידעו לחבר חרוזיםבנ
 .ודרך החרוזים היו מספידים את הנפטר

 
00:35:17:04 00:35:21:02 

  ,כל האנשים שנכחו בהלוויה
 .היו מתמוגגים מזה

 
00:35:21:06 00:35:29:15 

 ,ואז כולם היו מהללים את הנפטר
 .ואת משפחתו

 
00:35:30:01 00:35:34:22 

  ככה היו מדברים בכל בית
  .על גבורתו של הנפטר

 
00:35:35:14 00:35:42:21 

 ,והסוסים היו חלק גדול מהמלחמה
 .הם אלו שהכניסו אותם לשדה קרב

 
00:35:45:09 00:35:48:18 



 .זו הייתה הגבורה שלהם
 

00:35:59:00 00:36:01:01 
 ,תהיה חזק

 .זה בסדר-
 

00:36:01:01 00:36:07:01 
 ,זה סיפור מאוד מרתק

 .שהיה מקובל שם כן, זה המנהג-
 

00:36:07:04 00:36:12:14 
 זאת ההיסטוריה של אבותינו

 כל פעם שמזכירים
 

00:36:14:11 00:36:21:22 
 ,את כל האנשים שנלחמו ונהרגו במלחמה

 ,הרי האומה האתיופית הם אנשים כנים
 

00:36:23:20 00:36:34:11 
 הם אנשים מאוד נאמנים, לכן הערכים
 .האלו שגדלו עליהם מאחדים את כולם

 
00:36:34:17 00:36:39:05 

  למשל אם ניקח אותנו
 ,קהילת ביתא ישראל

 
00:36:41:01 00:36:44:06 

  לא היה לנו אותם שורשים
 .כמו שאר התושבים

 
00:36:47:16 00:36:54:02 

  חיינו והתפרנסנו מעבודות
 ,ברזל וטקסטיל

 
00:36:54:22 00:36:58:12 

  ,עושים איתם מסחר חליפין היינו
  ,היינו תופרים עבורם בגדים

 
00:36:58:16 00:37:03:14 

  הם היו נותנים לנו את השדה שלהם
 .לתקופה מסוימת כדי להפיק יבולים

 
00:37:04:03 00:37:09:11 

 הסתדרנו ככה, תפרנו עבורם בגדים
 .והם נתנו לנו לעבד את השדות שלהם

 
00:37:09:12 00:37:14:03 

 את אותה עסקת חליפין היינו עושים
 .גם עם כלי ברזל שהיינו מכינים

 



00:37:14:11 00:37:16:10 
 מלבד זה לא היו לנו שורשים משותפים

 .עם שאר התושבים
 

00:37:16:11 00:37:23:07 
 ,אבל כשהזרים העזו לכבוש את המדינה

 .כולם נכנסו להילחם ביחד
 

00:37:25:05 00:37:27:24 
 יחד, למרות שאין לנו נלחמנו איתם

 ,שורשים משותפים
 

00:37:28:14 00:37:32:23 
 גם אם היינו מסרבים להילחם

 .השלטון היה מחסל את הסרבנים
 

00:37:34:08 00:37:35:19 
 השלטון היה מצווה עליך להילחם עבור

  ,המולדת שלך
 

00:37:35:23 00:37:38:01 
 הרבה מהאזרחים שלנו נהרגו

 .כתוצאה מהמלחמה הזאת
 

00:37:38:05 00:37:44:06 
 בתקופה הזו לא יכולנו לעבד את השדות

 .חיינו תחת דיכוי
 

00:37:44:20 00:37:47:10 
 .ככה היו נראים החיים שלנו

 
00:37:47:11 00:37:53:01 

 ,גם לאחר שעזבנו את אתיופיה
 ,יש את הסיפור של המסע בסודן

 
00:37:53:04 00:37:57:14 

 ,בדרך לסודן נהרגו הרבה אנשים גם
 .זו אומה אמיצה, למרות הקשיים התמידו

 
00:37:57:17 00:37:59:22 
 ,למרות כל הקשיים והאתגרים

 .הם התגברו והמשיכו במסע
 

00:38:00:03 00:38:10:09 
 ,לפני שנגיע לסיפור על סודן

 ?היה קשר בין חג הסיגד לסוסים
 

00:38:11:01 00:38:14:04 
 ?מה הייתם עושים בחג הסיגד

 



00:38:14:06 00:38:18:08 
 גם בחג הסיגד, הסוסים שימשו לייצוג

  ,מעמד חברתי
 

00:38:18:11 00:38:26:22 
 כשחל חג הסיגד, כל האנשים
 .נושאים תפילות וסוגדים לאל

 
00:38:27:19 00:38:33:08 
 ,האנשים היו עולים להר גבוה

 .וצמים שם במשך היום
 

00:38:33:18 00:38:40:11 
 הקייסים היו אלה שניהלו את היום הזה

 .הם אלו שנתנו את ההנחיות לקהל
 

00:38:40:20 00:38:48:20 
 ,אחרי הצום למטה עורכים סעודה

 ,לקראת חזרה לביתם
 

00:38:49:01 00:38:52:25 
 ?היכן שהיית גר, היו עושים את כל זה

 .כן, זה היה ממש קרוב-
 

00:38:53:24 00:38:56:05 
 ?אז הייתם חוגגים את החג

 .כן, היינו הולכים לשם עם סוסים-
 

00:38:56:07 00:38:58:24 
 ?אתה היית רוכב על סוס לשם

 .בטח-
 

00:38:59:03 00:39:03:21 
 ,אז ספר לי על הסיפור שלך

 ."היינו גרים בעיירת שנקראת "אייבה-
 

00:39:03:24 00:39:07:06 
  "היינו יוצאים עם סוסים "מאייבה

 ,להר של חג הסיגד
 

00:39:09:15 00:39:18:07 
 כשהגענו להר היינו קושרים את הסוסים

 .במקום מסוים עד לסיום התפילות
 

00:39:19:10 00:39:30:09 
  בסיום התפילות כולם חזרו למטה

 .לכיוון בתי הכנסת לערוך סעודה
 

00:39:30:14 00:39:39:13 
 ו משחררים את הסוסים ורוכביםאז היינ



 .עליהם, כדי להראות לאנשים ולהתגאות
 

00:39:39:21 00:39:45:06 
  .היינו מסתובבים במעגל סביב האנשים

 
00:39:46:16 00:39:49:19 

 .היינו עושים את הלוך ושוב
 

00:39:49:21 00:39:55:04 
 ,למרות שאנשים היו רעבים מהצום
 .הם יותר רצו לראות את הרוכבים

 
00:39:55:15 00:40:00:18 

  בצד היו עומדים צעירים ומריעים
 .והסוסים היו דוהרים מסביב

 
00:40:01:03 00:40:04:07 

 .וככה היינו מסיימים את חג הסיגד
 

00:40:04:12 00:40:06:17 
 הייתם עושים תחרויות עם פרסים

 ?על רכיבה על סוסים
 

00:40:06:23 00:40:12:17 
 ,לא היו פרסים

 .אבל הרוכבים היו מוכרים לכולם
 

00:40:13:06 00:40:20:08 
 למשל אני אוהב סוסים, לרכב עליהם

 .ולאלף אותם
 

00:40:20:19 00:40:28:14 
 היות וזה המומחיות שלי, הייתי רוצה

 .להראות את זה לקהל
 

00:40:29:01 00:40:35:02 
 ,כל מי שהיה רואה היה מחמיא לי

  ,הבן של קבדה אשטה איך שהוא רוכב"
 

00:40:35:08 00:40:41:21 
 ."באיזה מקצועיות הוא רוכב על הסוס

 .כולם היו מדברים עליי ככה
 

00:40:44:00 00:40:53:17 
 ,מלבד התחרויות רכיבה בחג הסיגד

 ?הייתם מקיימים תחרויות ביניכם
 

00:40:53:18 00:41:00:22 
 רעבים לא היו תחרויות, אנשים היו

 .אחרי הצום לכן הם הלכו לאכול ולשתות



 
00:41:02:04 00:41:07:21 

  זו הייתה תצוגה מהירה כדי להשוויץ
 ,בסוסים ולקבל אהדה מהקהל

 
00:41:07:23 00:41:14:01 
  כל זה קרה בזמן הקצר שהיה

  .עד שכולם הולכים לאכול
 

00:41:14:19 00:41:18:17 
  ,מיד אחרי זה כולם הלכו לאכול

  .לכן לא היינו עושים תחרות
 

00:41:18:21 00:41:24:17 
 ,השאלה שלי היא, אם, חוץ מחג הסיגד

 ?הייתם עושים תחרויות רכיבה על סוסים
 

00:41:24:24 00:41:28:01 
 כן, בטח שהיו תחרויות

 ,אז ספר לנו על התחרויות האלו-
 

00:41:28:20 00:41:32:10 
  היו מעלים שמות של רוכבים

 .תחרויות ביניהם ועושים
 

00:41:32:15 00:41:37:19 
 ?האם היו תחרויות שאתה השתתפת בהם

 .כן, אבל לא היו תחרויות רשמיות-
 

00:41:38:04 00:41:45:12 
 בנושא של סוסים, לא היה מישהו שאהב

 .סוסים יותר ממני, הייתי רוכב מקצוען
 

00:41:46:09 00:41:52:04 
 ,היה לי חיבור טוב לסוסים

 י מבין את ההתנהגות שלהםהיית
 

00:41:54:19 00:42:01:11 
  ,לא התקשיתי לרכב עליהם

 .או לאלף אותם
 

00:42:03:17 00:42:07:24 
  הכרתי את הדרך וצורת הרכיבה

 ,שבה רכבו אנשים מכובדים
 

00:42:08:06 00:42:11:13 
 ידעתי איך להחזיק כלי נשק

 .ולהתיישב על הסוס
 

00:42:11:18 00:42:13:24 



  הייתי מרגיש משוחרר לעשות
 .כל דבר עם הסוסים

 
00:42:14:11 00:42:22:08 

  למשל פעם אחת נסעתי
 ,"לעיירה שנקראת "גאיינט

 
00:42:22:24 00:42:29:23 

  המקרה היה בתחנת המשטרה, הקצין
 ,המחוזי ביקש ממני לקחת אותו לשם

 
00:42:30:02 00:42:38:05 

 סהסכמתי לבקשתו, ואז נתנו לי סו
 .וגם לקצין היה סוס משלו ויצאנו לדרך

 
00:42:39:07 00:42:43:15 

  ,כשהיינו באמצע הדרך
 .מצאנו מגרש גדול ופתוח

 
00:42:44:15 00:42:49:09 

  ואז פתאום נזכרתי
 ,איך שהייתי דוהר פעם עם הסוס

 
00:42:49:19 00:42:58:25 

 באותו רגע החלטתי שאני דוהר עם הסוס
 ,בלי להגיד כלום לקצין התחלתי לדהור

 
00:42:59:03 00:43:04:01 

 אמרתי לעצמי שעליי לנצל את ההזדמנות
 .עדיין הייתי עם הנשק עליי

 
00:43:04:15 00:43:08:06 

 ,ואז ברגע שהורתי לסוס לדהור
 .הוא דהר במהירות ונעלם

 
00:43:10:01 00:43:16:11 

 הקצין היה מודאג בגללי, הוא חשב
 ,וס יזרוק אותי במקום כלשהושהס

 
00:43:18:15 00:43:26:17 

 ,דהרתי עם הסוס רחוק
 .וחזרתי אתו עד לקצין

 
00:43:27:19 00:43:34:15 

  הקצין התפעל מאוד, במקור הוא היה
 ,מאדיס אבבה, הוא פנה אליי ואמר לי

 
00:43:34:19 00:43:42:10 

 ,אם היית גר באדיס אבבה
 ."הם מכנים את הרוכבים בשם "דונגלה



 
00:43:42:17 00:43:45:03 

 ."אינני יודע מה פירוש המילה "דונגלה
 ?מה זה אומר-
 

00:43:46:03 00:43:49:10 
  ניראה לי שזה הכינוי שהם נתנו

 ,"לרוכבים, מכנים אותם בשם "דונגלה
 

00:43:49:12 00:43:54:10 
  ואז הוא אמר לי, שאם היית חי

 .אבבה, היית רוכב )דונגלה( טוב באדיס
 

00:43:55:00 00:44:03:14 
 ,הקצין ששמו היה ֵבְרֵדד ַאְספאּו
 .ככה הוא החמיא לי מהתרגשות

 
00:44:03:24 00:44:05:14 

  .לכן עשיתי גם דבר כזה
 .אוקיי-
 

00:44:05:19 00:44:10:22 
 ?אבל לא הייתם עושים תחרויות ביניכם

 .לא היו לנו תחרויות-
 

00:44:11:01 00:44:11:23 
 ?לא הייתם משחקים בתחרות

 .סתם היינו רוכבים בשכונה-
 

00:44:11:23 00:44:15:10 
 ,אני מתכוונת לתחרויות שכונתיות

 .לא היו תחרויות-
 

00:44:15:19 00:44:18:05 
  אבל כולם היו מכירים

 .את הרוכבים המיומנים
 

00:44:18:08 00:44:24:00 
 א לרכיבה עם מישהולמשל אם הייתי יוצ

 ,כשכל אחד מאתנו על סוס אחר
 

00:44:24:10 00:44:31:21 
 באמצע הדרך היינו מתאמים בינינו

 ,ודוהרים עם הסוסים
 

00:44:32:15 00:44:38:23 
  במקרה כזה התחרות הייתה
 ,על הבדלי כוחות בין הסוסים

 
00:44:39:12 00:44:45:01 



 ,או איזה מהרוכבים אינו מספיק מיומן
 .מי היה נופל מהסוס ומי לא

 
00:44:45:14 00:44:49:22 

 ,לכן אם היינו מוצאים מגרש פתוח
 .היינו עושים תחרות בינינו

 
00:44:50:02 00:44:52:22 

 ?האם יצא שנפלת מהסוס
 .לא נפלתי אף פעם-
 

00:44:52:24 00:44:54:13 
 ?אף פעם לא נפלת מהסוס

 .לא נפלתי-
 

00:44:54:19 00:44:57:18 
 .מיד הייתי נזהר מראש לא ליפולת
 

00:44:57:22 00:45:03:07 
 למשל אם היו מכשולים בדרך כמו גבעות

 .הייתי יודע עליהם מראש
 

00:45:03:13 00:45:07:10 
 ,רוב הנפילות היו מהתקלות במכשולים

 
00:45:07:11 00:45:12:17 

  ,בזמן שהסוס מדלג מעל המכשולים
 ,הרוכב עף למעלה יחד עם הסוס

 
00:45:12:19 00:45:19:02 

  אבל אם הרוכב מיומן, הוא יודע
  ,להישען קדימה בזמן שהסוס קופץ

 
00:45:19:10 00:45:24:02 

 הרוכב צריך להתאים את שפת גופו לסוס
 ,אחרת הוא היה נופל מהסוס

 
00:45:24:16 00:45:28:19 

 .היו כאלה שהיו נופלים על ההתחלה
 

00:45:29:16 00:45:40:24 
  הסוס היה נפצע או חלה, איך הייתאם 

  ?מטפל בו, היו לכם תרופות לסוסים
 

00:45:41:01 00:45:48:01 
 כפי שציינתי קודם, בחודשי האביב

 .הסוסים נתקפים במחלות
 

00:45:48:07 00:45:50:05 
 ?מה זאת אומרת נתקפים במחלות



 
00:45:50:07 00:45:54:23 

 ,"יש מחלה שנקראת "ַאמונֲ'ה
 .תקפים במחלות כמו זוהם היו נ

 
00:45:55:01 00:45:59:04 

 ?איך המחלות היו משפיעות על הסוס
 ,השרירים של הסוסים היו נתפסים-
 

00:45:59:17 00:46:03:00 
  ,הם לא היו אוכלים ושותים

 .לרוב הם היו מתפרפרים על הרצפה
 

00:46:03:25 00:46:15:09 
 ,כשהיינו בודקים בין המפשעות שלהם
 ,היינו רואים שהוורדים שלהם מנופחים

 
00:46:15:10 00:46:18:11 

  היינו לוקחים תער חד ומפוצצים להם
 ,את הנפיחות והדם שהצטבר נשפך

 
00:46:18:12 00:46:26:18 

  באותו רגע הסוס קם ובורח, זה אומר
 .שהוא הבריא וחזר לעצמו

 
00:46:27:21 00:46:30:07 

 ים קיבלוזה היה הטיפול הראשון שהסוס
 ,הטיפול השני הוא

 
00:46:32:06 00:46:38:15 

 כפי שסיפרתי קודם, סוס שהיה בורח
 ,תמיד לשכונות אחרות לחפש נקבות

 
00:46:39:17 00:46:41:14 

  ,היינו מסרסים אותו
 .היינו מוציאים לו את האשכים

 
00:46:42:15 00:46:51:12 

 מוציאים לו אשך אחד, במקום האשך
 .מכניסים את הצואה שלו, ותופרים לו

 
00:46:52:16 00:46:58:13 

 אחרי שתופרים לו, הסוס לא היה הולך
 .יותר לשכונות אחרות

 
00:46:58:15 00:47:01:11 

 ?איך הייתם חותכים את האשכים שלו
 זה היה נחתך באמצע-
 

00:47:01:20 00:47:03:06 



 ?זה נחתך באמצע
 .כן-
 

00:47:03:24 00:47:09:05 
 ?במה תפרתם את זה חזרה

 ,היו לנו מחטים גדולים-
 

00:47:09:08 00:47:18:18 
  לפני התפירה ממלאים את הצואה שלו

  .במקום האשך, ואז תופרים לו
 

00:47:19:10 00:47:21:19 
 זה לא היה בעיה, לאחר שבוע ימים

 .הסוס היה מבריא וחוזר לעצמו
 

00:47:22:01 00:47:25:10 
  ,הצואה שממלאים במקום האשך

 ?זה לא היה מזהם את גופו כמו רעל
 

00:47:25:25 00:47:31:02 
  ,לא קרה לו כלום, זה הצואה של עצמו
 רצינו למלא את האזור במקום האשך

 
00:47:31:08 00:47:34:11 

 אני לא יודע, מהיכן המקור
 .של הטיפול הזה

 
00:47:34:14 00:47:36:10 

 !זה מעורר פליאה
  ,כן-
 

00:47:36:14 00:47:43:01 
  ,ככה היינו מטפלים בהם

 .ולא היה קורה שום דבר לסוסים
 

00:47:43:22 00:47:49:07 
  מה הייתם עושים מראש, כדי למנוע

 ?שהסוסים לא יהיו חולים
 

00:47:49:09 00:47:54:17 
  בחודשי האביב היינו

 .קושרים את הסוסים בתוך הבית
 

00:47:56:00 00:48:03:08 
 ,ואז יוצאים אתו החוצה

 ,אבל היה אסור לעלות או לרכב עליו
 

00:48:04:01 00:48:12:07 
  מחזיקים אותו ברצועות והולכים אתו
 .יחד, כמו שמסתובבים פה עם כלבים



 
00:48:13:08 00:48:17:18 

  ,למרות שהם בעלי חיים אחרים
 .הסוס היה מאוד שמח

 
00:48:18:01 00:48:23:16 

 אחרי שמטיילים אתו, מחזירים אותו
 ,הביתה ונותנים לו לאכול קשים

 
00:48:24:02 00:48:30:18 

 אחרת הם היו נהיים חולים, מכיוון
 .שבחוץ הם היו מתפרפרים על הרצפה

 
00:48:31:02 00:48:37:02 

  ככה הם מבריאים, כמו כן ידענו
  ,את התקופות של המחלות

 
00:48:38:02 00:48:39:19 

  היינו מעבירים אותם את התקופה
  .של המחלות בדרך הזאת

 
00:48:39:20 00:48:47:23 

 ?במשך כמה זמן שמרתם עליהם בבית
 בערך כחודש, לא מעבר לכך-
 

00:48:48:12 00:48:50:18 
  ,אם שומרים עליהם בתוך הבית

 ?הסוסים לא היו נהיים חולים
 

00:48:50:18 00:48:52:10 
 .הם לא היו נהיים חולים

 
00:48:52:24 00:49:01:09 

  ,להפך, הסוס היה מתחזק בתוך הבית
 ,הוא היה מקבל לאכול קשים עם מלח

 
00:49:02:01 00:49:11:18 

  לאחר מכן, כשמוצאים את הסוס מהבית
 .הוא נהיה חזק יותר, ויפה יותר

 
00:49:12:24 00:49:18:03 

 ,ם האביזרים שלו הוא נהיה יפהיחד ע
 .ככה היינו נוהגים לעשות

 
00:49:18:25 00:49:28:18 

 ?מה הייתם עושים כשהסוס היה מזדקן
 .כשהסוס מזדקן אוכל דשא עד שהוא מת-
 

00:49:29:04 00:49:36:06 
 ?כשהסוס מת הייתם קוברים אותו



 .לא, הטורפים היו אוכלים את הפגר-
 

00:49:37:15 00:49:44:15 
 ,אפשר להשתמש בסוסים ובחמורים-הרי אי

  .לצורך מזון לבני אדם
 

00:49:44:18 00:49:46:23 
  מה באמת הייתם עושים
 ?כשבעלי חיים היו מתים

 
00:49:47:02 00:49:51:24 

  ,לא עושים איתם כלום
 .הנשרים נהנים מהפגר שלהם

 
00:49:52:10 00:49:55:15 

 ?קים את הפגר מבתיכםהייתם מרחי
 .כן, בוודאי שמרחיקים-
 

00:49:55:18 00:49:57:23 
 ,אז תסביר לי בבקשה

 ,בסדר-
 

00:49:58:02 00:50:05:00 
 כשבעל חיים נפטר, זורקים את הגופה

 .שלהם מעבר לגדר הרחק מהבית
 

00:50:05:17 00:50:14:01 
 ,לאחר מכן הצבועים, נשרים וכדומה
 .אוכלים את הגופה וככה הפגר נעלם

 
00:50:18:03 00:50:25:03 

 ?האם היה לך מקרה שהסוס שלך חלה
 .לא היה לי מקרה שהסוס שלי חלה-
 

00:50:27:12 00:50:38:21 
 אבל היה לי סוס שמת. זרקנו את הגופה

 .שלו הרחק מהשכונה שלא יהוה מטרד
 

00:50:39:00 00:50:46:05 
 לך, הצבועים לאחר מכן כפי שסיפרתי

 .והנשרים אכלו את הגופה שלו
 

00:50:47:02 00:50:49:24 
 ,הפגר היה מזון לבעלי חיים אחרים

 .כן, זה נהיה מזון לאחרים-
 

00:50:53:21 00:50:57:01 
  בואו נחזור לדבר

 ,על החיים האישיים שלך
 



00:50:57:11 00:51:09:16 
 כבר היית נשוי ועזבת לעיירה 20בגיל 

 .אומרה", ספר לנו על הסיפור הזה"
 

00:51:10:08 00:51:19:21 
  ,לגבי החתונה

 ,19התחתנתי כשהגעתי לגיל 
 

00:51:23:12 00:51:28:21 
 , האם אמרתי לך19אני מתכוון בגיל 

 ?את תאריך הלידה שלי
 

00:51:29:14 00:51:35:14 
 ,לא ציינת את שנת הלידה שלך

 .1936נולדתי בשנת -
 

00:51:35:21 00:51:37:21 
 ,אני יודע את היום שנולדתי בו

 
00:51:41:05 00:51:46:10 

 .ביום חמישי 11-נולדתי בחודש ה
 

00:51:48:15 00:51:54:23 
 ,19כפי שציינתי התחתנתי כשהייתי בן 

 ,עד שהתחתנו
 

00:51:57:15 00:52:03:00 
 ,אני וגם אשתי היינו שמורים זה לזו

 .החתונהאסור לקיים יחסי אישות לפני 
 

00:52:03:04 00:52:09:17 
 חינכו אותנו לא לעבור מאישה לאישה

 .טרם החתונה, זה מה שידענו אז בגילנו
 

00:52:09:23 00:52:15:15 
 ?19לא התאהבת באישה עד גיל 

  .לא, לא היו דברים כאלה בחיי הכפר-
 

00:52:15:20 00:52:17:22 
  למה לא היו נשים בכפר
 ?שיכולתם להתאהב בהן

 
00:52:17:22 00:52:21:17 
 .לא, לא פגשתי מישהי עד אז

 
00:52:22:11 00:52:31:23 

 ,ואז התחתנו
 .מי שערך את החתונה שלנו היה קייס

 
00:52:32:02 00:52:35:09 



  הקייס בחתונה ערך
 ."את טקס ה"ֵקשרה

 
00:52:35:23 00:52:41:24 

 בטקס ה"קשרה" עצמו היו שני דברים
 ,"יתשנקראים "מאג" ו"דא

 
00:52:43:01 00:52:47:19 
  ,מערבבים יחד את שני דברים

 .וקושרים אותם של הראש
 

00:52:49:09 00:52:56:08 
 ,אחרי שהקייס נשא את הברכות

 ,הלכתי לכיוון אשתי
 

00:52:58:17 00:53:06:10 
 ואז הקייס הניח את ה"מאג" על רגליי

 ,ואז הניח את זה על הידיים שלי
 

00:53:07:13 00:53:13:19 
 ואז הוא קשר לי את זה על הראש

 .בירך ושלח אותנו לשלום
 

00:53:15:04 00:53:18:10 
 ,לאחר מכן הלכנו לביתנו

 .ושם עשו לנו קבלת פנים חמה
 

00:53:22:03 00:53:27:20 
 ,אחרי שהיינו שם בימים שלישי ורביעי

 .ביום חמישי החתונה התקיימה
 

00:53:27:24 00:53:37:11 
 ,חזרנו לבית הוריי עם הכלה

 .כשחזרנו עם הכלה עשו לי מבחן
 

00:53:38:06 00:53:48:23 
 ביקשו ממני להיבחן, קצת חששתי

 ,וקצת התרגשתי וגם התביישתי
 

00:53:49:05 00:53:53:06 
 ?על מה הם בחנו אותך

 .להציג להם הוכחה לבתוליה של הכלה-
 

00:53:54:08 00:54:06:22 
  אני מאוד התביישתי מזה, לכן

 ,"ביקשו שנשים זקנות יבדקו "את זה
 

00:54:07:04 00:54:13:11 
 המנהג הוא כשהחתן הולך להתייחד

 ,עם הכלה לאחר חתונתם



 
00:54:16:25 00:54:18:20 

 ,החתן היה לוקח כלים כמו
 ,אגלגיל" )כלי אחסון("
 

00:54:19:15 00:54:22:17 
 .)כלי לנשיאה( -מודאיי" "
 

00:54:22:20 00:54:26:25 
 ,ווספה" כלי אריגה כמו מחט"

 ."שמים את המחט בתוך ה "אגלגיל
 

00:54:27:02 00:54:30:15 
  ,מכינים את כל הכלים
 .ורק אז הולכים לכלה

 
00:54:31:04 00:54:34:00 
 .יש משמעות לכל הכלים האלו

 ?מה המשמעויות שלהם-
 

00:54:34:03 00:54:39:15 
  ,"הכלי שנקרא "ג'אנדה
 ,זהו משטח לשכב עליו

 
00:54:42:01 00:54:50:11 

  הכלי "אגלגיל" הוא לבדיקה
 ,אם היא איבדה את בתוליה או לא

 
00:54:50:20 00:54:54:04 

  הכל "ווספה" )מחט( שימש
 ,לבדיקה פנימית

 
00:54:54:06 00:54:56:08 

  למעשה אם אני לא הייתי מצליח
 ,הלהוכיח את בתולי

 
00:54:57:00 00:55:00:25 

  הנשים הזקנות היו בודקות
 .את בתוליה של הכלה

 
00:55:01:02 00:55:06:03 
 ?הן יודעות איך לעשות את זה

 .כן, היו בודקות את הכלה עם המחט-
 

00:55:07:05 00:55:08:14 
 !זה היה המנהג

 
00:55:08:21 00:55:15:21 

 מכיוון שלא הצלחתי להוכיח את בתוליה
 .הנשים הזקנות בדקו אותה עם מחט



 
00:55:16:01 00:55:19:19 

  לכן בגלל זה היה צריך את כל הכלים
 .שפירטתי קודם

 
00:55:20:10 00:55:23:10 

  ,אחרי שהן בדקו אותה
 .הנשים העידו שבתוליה נשמרו

 
00:55:23:12 00:55:28:06 

  ,לאחר שהן העידו עליה
  ..."ואמרו שיש לה "טגירסיף

 
00:55:28:21 00:55:34:11 

 ?"מה זה אומר "טגירסיף
 .שהיה לה סיבוך באזור הפנימי בגופה-
 

00:55:35:00 00:55:42:01 
 ככה הן העידו, והקייס קיבל את עדותן

  .ושלח אותן לבתיהן
 

00:55:43:11 00:55:49:18 
 .כל התהליך הזה לוקח לפחות חודש

 
00:55:50:17 00:55:53:24 

  לכן בכל התהליך הזה
 ,צריך להקפיד לשמור על הכלה

 
00:55:56:15 00:56:05:08 

  ,העבירו אותה לבית הוריה
 .כמו כן גם הסבירו לנו אמצעי זהירות

 
00:56:05:14 00:56:08:24 

 ?הנשים הסבירו לך על אמצעי הזהירות
 .לא, ההורים שלנו מסבירים-
 

00:56:09:19 00:56:16:09 
 ,הנשים סיימו את תפקידן אחרי העדות

 .ההורים של שנינו הסבירו לנו
 

00:56:17:19 00:56:24:15 
 הסבירו לנו שאנחנו יכולים לישון יחד

 .אבל אסור לקיים יחסי אישות
 

00:56:24:25 00:56:33:22 
 אחרי שבועיים בערך, התמזל מזלי

 .והצלחתי להוכיח את בתוליה
 

00:56:33:25 00:56:38:13 
 ?למי הראיתם את זה



 .להורים שלנו-
 

00:56:39:01 00:56:47:20 
 הקייסים היו צריכים לראות את ההוכחה

  .אבל בגלל הביישנות שלי זה לא קרה
 

00:56:47:23 00:56:53:20 
 לאחר מכן ההורים שלנו באו וראו
 .את ההוכחה, והתפלאו מהתוצאה

 
00:56:55:00 00:57:04:11 

 מצד הכלה היה נהוג לקיים טקס השבחה
 .ה על בתוליהלאישה, על כך שהיא שמר

 
00:57:05:01 00:57:07:02 

 ?מי היה מקיים את טקס ההשבחה
 .המשפחה מצד הכלה-
 

00:57:07:08 00:57:08:22 
 ,תרחיב על זה בבקשה

 
00:57:08:23 00:57:15:11 

 הצד של הכלה קיימו את הטקס, מהסיבה
 ,שהצליחו לשמור על בתם ועל בתוליה

 
00:57:15:22 00:57:18:23 

  אחרי שהמשפחה שלה קיימו את הטקס
 .הם חזרו לבתיהם

 
00:57:18:25 00:57:22:05 

 ,כמו כן הוכח רשמית שבתוליה נשמרו
  .ככה זה היה

 
00:57:22:07 00:57:28:11 

  ,ואז התחלנו את חיינו ביחד
 ,כפי שסיפרתי לך קודם

 
00:57:28:14 00:57:32:15 

 עברנו להרבה מקומות
 ,שכנו זמן מהמהצפון לדרום וככה המ

 
00:57:34:20 00:57:38:25 

 ,לא הסתדרנו בכל המקומות האלו
 ."לבסוף החלטנו לעבור לעיירת "אומרה

 
00:57:39:07 00:57:41:22 

  מה זאת אומרת
 ?לא הסתדרתם? מאיזה סיבות

 
00:57:41:25 00:57:49:20 



 ,הסיבות הם בעיקר בגלל חיות טרף
 ,למשל זה לא היה פשוט לעבוד בחקלאות

 
00:57:49:22 00:57:53:09 

 ,היינו עובדים באזורים מדבריים
 ,וגם באזורים צמחיים

 
00:57:53:12 00:57:58:19 

 היה צריך הרבה אנשים שיעבדו אתנו
 ,כדי להגיע להחזיק את שני האזורים

 
00:57:58:20 00:58:04:03 

  בגלל חוסר כח אדם, היינו עובדים
 .פעם באזור המדברי ופעם באזור הצמחי

 
00:58:04:08 00:58:08:00 
 ,אם היינו מפספסים יום אחד

 .הקופים היו מחסלים את היבולים
 

00:58:08:04 00:58:13:21 
 ,וזה אומר שכל השדות מושמדות

 !כל זה היה המכשול הראשון
 

00:58:13:25 00:58:17:07 
 הסיבה לכך הייתה שלא היה אפשרות

 ,את האדמה באזור המדברילחרוש 
 

00:58:17:08 00:58:21:16 
 ,מכיוון שלא הייתה לנו אפשרות כזו

  ,עברנו לאזור הצמחי
 

00:58:21:21 00:58:25:10 
 ושם עבדתי בלהכשיר את האדמה הצמחית

 ,לאדמה פורייה לחקלאות
 

00:58:25:17 00:58:29:06 
 למעשה התפרנסתי מזה היטב

 .וגם הפקתי תועלות מהעבודה הזו
 

00:58:32:14 00:58:39:07 
  בנוסף לכל אלו, היו עימותים עם חיות

 ,הבר שתמיד תקפו את הבקר שלנו
 

00:58:39:14 00:58:45:20 
  עם הקופים היה אותו סיפור, ולכן

 .תהינו לגבי המשך חיינו בצורה הזאת
 

00:58:46:21 00:58:50:17 
  ,בעקבות כל אלו

 .תי לעזוב ולעבור למקום אחרהחלט



 
00:58:51:24 00:58:56:06 

 ?האם עזבת לבדך או עם אשתך
 

00:58:56:08 00:59:03:12 
  ,אשתי לא הייתה גם קודם לכן

 .לקחו לי אותה קודם
 

00:59:03:15 00:59:07:03 
 ?מי המשפחה שלה

 .כן, המשפחה שלה לקחו לי אותה-
 

00:59:07:07 00:59:12:05 
 ,הם אפילו לא שאלו את רשותי לכך

 ,הם גנבו אותה והלכו
 

00:59:12:09 00:59:15:18 
 ?למה הם היו צריכים לגנוב אותה ממך

 ,הרי חייתם יחד בנישואים
 

00:59:15:21 00:59:24:08 
 ,מה שקרה הוא אבי עזב את העיירה שלו

 .ואני החלטתי להישאר באותה העיירה
 

00:59:24:11 00:59:26:10 
  תי לעזוב את האדמותסירב

 ,שהיו ברשותנו
 

00:59:26:20 00:59:30:04 
 ואז הם טענו שאם אבי לא חי בעיירה

 .הם לא יתנו לי להשתמש באותן אדמות
 

00:59:30:13 00:59:35:14 
 ,בגלל הסיבה הזאת הם לקחו אותה

 .ומבחינתי לא היה מה להישאר לבד שם
 

00:59:35:24 00:59:39:16 
 נאלצתי לעזוב למרות שבכלל לא רציתי

 .לעזוב את אותו האזור
 

00:59:44:07 00:59:47:17 
 ,לא רציתי לוותר על האדמות

 .בגלל שאבי ויתר על זה
 

00:59:47:20 00:59:51:11 
 ,ניסיתי להגיע איתם להסדרים ללא הצלחה

 .והם גרמו לי נזק בעניין הזה
 

00:59:51:14 00:59:54:15 
  ,את אשתי וגם לקחו איתם



 .כל העניין הזה היה מסובך
 

00:59:54:2301:00:01:02 
  "ואז החלטתי לעזוב ל "אומרה

 .מאשר להתגייס לצבא או למות מרעב שם
 

01:00:01:06 01:00:04:16 
 ?"איך הגעת ל "אומרה

 .הלכתי ברגל-
 

01:00:04:19 01:00:09:01 
 ?כמה זמן לקח לך להגיע לשם ברגל

  .םהליכה של ארבעה ימי-
 

01:00:09:05 01:00:13:01 
 ספר לי דברים שאתה זוכר מהמסע

 .של ארבעה ימים
 

01:00:13:17 01:00:25:17 
  טרם יציאתי למסע המנהיג של מחוז

 .אנשים 25ווגרה, ביקש שאקח איתי לשם 
 

01:00:26:01 01:00:34:03 
 הוא אמר, שיתנו לנו מתחם מגורים שמה
 ,ושהוא ממנה אותי להיות אחראי עליהם

 
01:00:34:11 01:00:36:14 

 ולכן קיבלתי אחריות לקחת איתי ביחד
 ."אנשים ל"ווגרה 25

 
01:00:36:23 01:00:38:18 
  האם המנהיג נתן לך אחריות
 ?להוביל אותם מתוקף תפקידו

 
01:00:38:18 01:00:42:17 

 ?האם הכרת את הדרך לשם מלפני זה
 .לא-
 

01:00:42:21 01:00:44:01 
  אז איך יכולת לדעת

 ?כיצד להוביל אותם לשם
 

01:00:44:02 01:00:50:24 
  הוא צייד אותי במכתב המפרט איך

 ...להגיע לשם, ובכל יעד לוודא עם אנשים
 

01:00:51:02 01:00:53:24 
 ,אנשים נוספים 25לקחת אתך 

 .אנשים מלבדי 25כן, היו איתי -
 



01:00:54:03 01:01:00:06 
 ?מישהו מכם הכיר את הדרך לשם

 .בעיקר שאלנו אנשים שפגשנו בדרך-
 

01:01:00:24 01:01:12:20 
 אחרי שהתחלתי את המסע לשם יחד איתם

 .אנשים 4-3נעלמו לי בין 
 

01:01:12:22 01:01:13:19 
  ,מה זאת אומרת

 ?איך הם נעלמו
 

01:01:13:20 01:01:19:08 
  אחור בטענה שהם לא יהיוהם נשארו מ

 ,מסוגלים לעשות את כל הדרך לשם
 

01:01:19:13 01:01:26:23 
  ,אחיו של המנהיג ששלח אותי

 ."היה אחראי על מחוז שנקרא "וולקייט
 

01:01:27:08 01:01:31:02 
  הובלתי אותם בזהירות לוולקיט דרך

 .אזור "טגטא" בעזרת המכתב שהיה לי
 

01:01:33:17 01:01:40:02 
 הייתה עליך אחריות גדולה, לא חששת

 ?מזה, איך התמודדת עם זה
 

01:01:40:19 01:01:48:19 
 ,למעשה באותם הימים המצב היה שקט

 .לא היו מלחמות או דברים מפחידים
 

01:01:49:09 01:01:57:09 
 כל אחד עשה מה שעלה על רוחו, מכיוון
 .שבאותה התקופה האזרחים היו צייתנים

 
01:01:57:17 01:02:03:25 
 ,ישנו דבר אחד שאינני שוכח

 ,חציתי את אותו הנהר שבע פעמים
 

01:02:04:03 01:02:09:22 
 הנהר היה מפותל, הוא יוצא מכאן

 ,וחוזר בכיוון אחר וכן הלאה
 

01:02:10:08 01:02:12:24 
 !חציתי את הנהר שבע פעמים

 
01:02:13:12 01:02:18:14 

 ?לא חששת שטעית בדרך
 ,זה לא שטעינו בדרך-



 
01:02:18:16 01:02:21:17 

 הבנו מאיפה הנהר יוצא אבל לא
 .וחוזר אלינו כל פעם

 
01:02:21:19 01:02:25:08 

 ואז כששאלנו אנשים, השיבו לנו
 שעלינו לחצות את הנהר שבע פעמים

 
01:02:25:10 01:02:31:24 

  ,אמרו לי את זה טרם יציאתנו למסע
 .ך כדי ספירהלכן חציתי את הנהר תו

 
01:02:32:23 01:02:35:13 

  ,ואז המשכנו את המסע
 ,כשכל פעם עצרנו לישון בדרך

 
01:02:35:17 01:02:42:06 

 ?איפה הייתם ישנים
 .ביערות, ליד שכונות מגורים שמצאנו-
 

01:02:42:17 01:02:46:06 
 היינו אומרים לאנשי השכונות
 ,שנשלחנו ע"י מר' ְדַגש ַאדֵנה

 
01:02:46:11 01:02:54:14 

 ,היו מארחים אותנו ונותנים לנו אוכל
 ."וככה המשכנו במסע והגענו ל"אומרה

 
01:02:54:24 01:02:59:11 
 ?לא נתקלתם בחיות בר בדרך

 .לא, לא נתקלנו בחיות בר-
 

01:02:59:13 01:03:03:10 
 ?לא פחדתם להיתקל בחיות בר

 .בעצם, כן יצא לי להיתקל בחיות בר-
 

01:03:03:12 01:03:07:14 
 ?באיזו חיית בר נתקלת

 ,באמצע הדרך במסע-
 

01:03:09:00 01:03:17:23 
 ,היינו מדברים הרבה ביננו בדרך

 ,כל האזור היה מיוער מכל הצדדים
 

01:03:18:01 01:03:25:12 
  ,נשארנו שני אנשים מאחור

 ,כל השאר התקדמו בהליכה יותר מאתנו
 

01:03:25:23 01:03:35:06 



  בצד השמאלי שלנו הופיעה פתאום חיה לא
 .מוכרת שנראית כמו נחש או תנין

 
01:03:35:10 01:03:39:10 

  בדיעבד שמעתי שאנשים אמרו שקיים
 .נחש ממשפחת תנינים

 
01:03:39:24 01:03:48:20 
 אותו הנחש היה תלוי על העץ

 ,כשבגופו חסם את השביל
 

01:03:50:00 01:03:54:18 
 הסתבר לנו שהנחש נשכב

  .כדי לתת לעבור לאלו שהיו לפנינו
 

01:03:55:02 01:04:02:04 
 כנראה שהרעש מסביב הפריע לנחש לישון

 ,וכשראה אותנו הוא נבהל וזחל למעלה
 

01:04:02:21 01:04:11:25 
  ואז כשצעקנו מהפחד הנחש התחיל

  ,להתקדם להתפתל לכיוון שלנו
 

01:04:13:06 01:04:19:09 
 ,ואז הוא נפל לרצפה והתחיל להתפתל

 ,ניסינו לזרוק עליו אבנים
 

01:04:19:11 01:04:24:16 
  ,ואז התחילו לצעוק לעברנו

 ."הנחש הזה הוא דיבוק שלא תפגעו בו"
 

01:04:24:20 01:04:33:10 
 ,פעמים 2-3-אני פגעתי בו באבן כ

 .ואז הנחש נעלם לתוך היער
 

01:04:33:25 01:04:36:19 
 ?הנחש היה גדול

 !כן, הנחש היה ענק-
 

01:04:36:21 01:04:41:03 
 ,אני טענתי שאין חיה כזאת

 .ואז הוכיחו לי שקיימת חיה כזאת
 

01:04:42:01 01:04:45:18 
 ,הסבירו לי שהנחש הזה בולע עזים

 ,'כבשים וכו
 

01:04:45:22 01:04:49:20 
 ,השבתי להם שאינני מכיר דבר כזה

 .קל בחיה כזאתוככה יצא לנו להית



 
01:04:49:25 01:04:56:16 

 באותו מקרה, הנחש היה בצד השמאלי
 .וחתך אותנו מצד ימין ונעלם

 
01:04:57:18 01:05:02:07 

 ,חוץ מהמקרה הזה
 .אנחנו הגענו ליעד בשלום

 
01:05:02:10 01:05:06:20 

 ?איך הסיפור ממשיך משם
 ,אחרי שהגעתי לשם-
 

01:05:07:16 01:05:12:17 
 "אפשר להגיד שהעיירה "אומרה

 ,הייתה נראית כמו פה בארץ
 

01:05:12:20 01:05:17:17 
 היו שם טרקטורים ועוד כל מיני דברים
 .שלא יצא לנו לראות בכפרים באתיופיה

 
01:05:18:08 01:05:24:09 

  ,צורת חרישת השדות, השומשום
  ,היה שם הרבה מכלי קמח

 
01:05:24:16 01:05:29:18 

 ,צה לעבוד שם התקבל בברכהכל מי שר
 .ומי שלא רצה לעבוד יכל ליהנות מהאוכל

 
01:05:30:14 01:05:36:10 

 ,התנאים היו טובים שם
 ,לכן התחלתי לעבוד שם במפעל

 
01:05:36:21 01:05:40:20 

  ,המקום היה מאוד מאורגן
 .היו שם אחראים שניהלו את המקום

 
01:05:41:09 01:05:47:13 

  הראו לי את הבית לאחר שהגעתי לשם,
  ,שקנו והתכולה שבו

 
01:05:47:13 01:05:53:16 

  ,ואמרו לי שכל זה באחריותי
 ושעליי לתת הנחיות לעובדים

 
01:05:53:16 01:05:59:20 

 'שיכינו רטבים לאוכל, שיכינו לחם וכו
 ,מינו אותי להיות אחראי לכל זה

 
01:05:59:22 01:06:05:16 



 ,דאגתי לייבא כלים שונים מהעיר
 .וככה התחלנו להתנהל

 
01:06:05:22 01:06:08:12 

 ?איך שהגעת לשם מינו אותך לאחראי
 .כן, הייתי אחראי מרגע הגעתי לשם-
 

01:06:08:18 01:06:13:03 
  למעשה עוד שהיינו בעיירה הקודמת

 .דבט" מינו אותי לאחראי"
 

01:06:13:08 01:06:20:07 
  ,את תפקידי כאחראי ואז מילאתי

 .אותם האנשים שהיו איתי הם היו חדשים
 

01:06:20:10 01:06:26:11 
 עד שהתרגלו לסביבה, רוב הזמן הם היו

 .איתי ולא הלכו לשום מקום אחר
 

01:06:27:09 01:06:30:17 
 .וככה עבדנו שם במשך שנה

 
01:06:31:23 01:06:37:22 

  ,כולנו הרווחנו מהעבודה הזו
 .גם הבעלים, וגם אני

 
01:06:39:10 01:06:45:13 

 ,היינו עובדים שם בחריצות במשך היום
 .היו מגיעים עם רכבים מלאים במכלי מים

 
01:06:46:13 01:06:48:05 

  אחרי שפרקנו אותם היו מביאים
 ,עוד נגלות של מכלי מים

 
01:06:48:09 01:06:53:24 

 .לאחר זמן מה גם אחי הגיע לעבוד שם
 .תי אותו תחת חסותילקח

 
01:06:54:17 01:07:01:01 

  בהתחלה נתתי לו לעבוד כמו כולם
 .ואחרי שהתרגל הוא היה לנהג

 
01:07:01:18 01:07:07:21 
  ,ואז התחלתי לתת לו הנחיות

 .להביא ולהחזיר כל מיני דברים
 

01:07:08:01 01:07:13:03 
 בזמן שעבדנו ככה, כפי שסיפרתי לך

 .קודם, גם אבי הגיע לשם
 



01:07:13:14 01:07:18:11 
 .הוא ראה שחיינו השתנו לחלוטין

 ?הוא התפלא ושאל: איך המצב פה
 

01:07:18:11 01:07:25:23 
 השבתי לו שהמצב טוב, והצעתי לו כסף

 .שיחזור הביתה, הוא סירב לחזור הביתה
 

01:07:26:04 01:07:34:10 
 ,אמרתי לו שאין אף אחד עם אמי

 .הוא השיב שנשלח לה כסף והיא תסתדר
 

01:07:34:13 01:07:37:08 
 ,השבתי לו שלא ייתכן מצב כזה

 .לא הגענו להבנות בינינו
 

01:07:37:10 01:07:41:13 
  לכן עזבתי את הכל וחזרתי דרך אסמרה

 .לעיירה "דבט" לאמי
 

01:07:41:17 01:07:46:23 
  לא הרגשת משהו

 ?כשעזבת את מקום עבודתך
 

01:07:47:19 01:07:53:20 
  ,לא כל כך

 .המצב של משפחתי היה יותר חשוב לי
 

01:07:55:24 01:08:01:06 
 ,לא היה מישהו שיכל לתמוך בהם

 .לא יכולתי להשאיר את אמי שם לבדה
 

01:08:01:10 01:08:08:12 
 בנוסף גם אחי עֵלמו, ושאר אחיי

 .היו עוד ילדים קטנים באותם הימים
 

01:08:08:16 01:08:12:13 
  לכן החלטתי שאני צריך לחזור

 .ולתמוך בהם
 

01:08:12:17 01:08:14:02 
  אפילו לא חישבתי את השכר שלי

  ,בעבור העבודה שלי
 

01:08:14:06 01:08:22:13 
  שקים, דאגתי להביא 40למעשה היו לי 

 ."את השקים אלינו לעיירת "דבט
 

01:08:23:06 01:08:29:22 
 ביקשתי שיעזור ליפניתי לבעל הבית ו



 .להוביל את השקים במכונית עד אלינו
 

01:08:30:06 01:08:33:16 
 ,בטענה ששירתי אצלו במשך הרבה זמן

 ,וכרגע גם אבי עובד אצלו
 

01:08:34:05 01:08:39:15 
  ,שקים 20ואז שלחו אליי 

 .והשאר נשאר שמה
 

01:08:41:01 01:08:47:19 
 אחרי שתכולת השקים נגמרו לי

 ."עברתי לעיירה בשם "וובא
 

01:08:48:00 01:08:54:00 
 כמה זמן חלף מאז שעזבת ועד שחזרת

 ?וראית את אמך ואחים שלך
 

01:08:55:01 01:09:00:21 
  ,בערך שנה

 .למעשה זה היה קרוב לשנתיים
 

01:09:01:21 01:09:04:11 
 ?אז לא ראית אותם במשך כשנתיים

 .כן, קרוב לשנתיים-
 

01:09:04:14 01:09:07:03 
  איך הרגשת כשחזרת לכפר

 ?אחרי שנתיים
 

01:09:08:01 01:09:16:23 
 :דבר אחד שהשתנה

  ,צבע העור שלי השחיר לגמרי
 

01:09:17:05 01:09:19:17 
 כשעזבתי לשם היה לי צבע עור בהיר

 .וכשחזרתי השחרתי מאוד
 

01:09:20:16 01:09:26:13 
  וכשהגעתי הביתה

 .אמי לא זיהתה אותי
 

01:09:27:18 01:09:31:02 
 ,הגעתי לאימי ואמרתי אחה"צ טובים

 .(ידעתי שאמי לא תצליח לזהות אותי)
 

01:09:31:21 01:09:35:12 
 ,היא השיבה השבח לאל ושאלה מי זה

 .שאלתי אותה היכן נמצא מר קבדה )אבי(
 



01:09:37:14 01:09:44:10 
 ,היא השיבה שהרגע הוא יצא מהבית

  ,והזמינה אותי לשבת
 

01:09:44:17 01:09:49:02 
 ,השבתי לה לאיפה הוא הלך

 .ושאני מחפש אותו דחוף
 

01:09:51:21 01:09:56:17 
 ,ואז כבר לא יכולתי להתאפק

 .ואז אמרתי שאני דסאלון הבן שלה
 

01:09:56:19 01:10:01:11 
  ,היא קפצה משמחה

 .התחבקנו והתחלנו לבכות יחד
 

01:10:01:14 01:10:10:01 
 ,אחד הדברים שאינני שוכח מהמפגש הזה

  ,נהייה לי נקודה אדומה על האף
 

01:10:10:06 01:10:14:24 
 ,זה היה נראה כאילו קיבלתי מכה באף

 .הנקודה הייתה אדומה מאוד
 

01:10:15:05 01:10:19:22 
 ,כל פעם שמישהו פגש אותי

 ,היו שואלים אותי אם קיבלתי מכות
 

01:10:19:22 01:10:21:10 
  .ייתי משיב להם שלאה
 

01:10:21:21 01:10:25:06 
 למעשה העור שלי התחיל להתקלף

 .ולחזור לעצמו
 

01:10:25:10 01:10:33:24 
  ואז לאט לאט, אחרי שהתחלתי לעבוד

 .הכל התקלף וצבע העור שלי חזר לעצמו
 

01:10:34:20 01:10:39:11 
 ,גוף האדם הוא פלא גדול

 .בבת אחת פתאום כל העור שלי התקלף
 

01:10:40:15 01:10:44:21 
 ,הייתי מאלף סוסים באותם הימים

 
01:10:45:01 01:10:54:21 

  אם צבע העור היה שחור, והיה לך
 ,נקודה על האף ובו זמנית נולד סוס

 



01:10:55:00 01:10:59:03 
 ,כל העור שלך היה הופך ללבן

 .ידעתי שיש מקרים כאלה
 

01:10:59:05 01:11:05:11 
 ואז גם לי קרה את זה, כל העור שלי
 .התקלף והפנים שלי חזרו לקדמותם

 
01:11:07:01 01:11:15:11 

  אחרי כל זה, הבנתי שעומדים להיקלע
 ."לקשיים לכן עברתי לעיירת "וובא

 
01:11:15:14 01:11:19:16 

 אחרי שחזרת למשפחתך, כמה זמן
 ?גרת איתם, ובמה עסקת בזמן הזה

 
01:11:20:14 01:11:26:13 

  אחרי שחזרתי למספר חודשיים
 .לא מצאתי עבודה שיכולתי לעסוק בה

 
01:11:26:16 01:11:30:09 

 .הייתי עובד בכל מיני עבודות מזדמנות
 

01:11:30:21 01:11:37:24 
 המטרה שלי הייתה למצוא מקום עבודה

 ,מסודר אך זה לא קרה
 

01:11:38:02 01:11:41:03 
 ."בגלל זה עברתי לעיירת "וובא

 
01:11:41:21 01:11:45:07 

 ?"איך הגעת לעיירת "וובא
 ,"לפני שהגעתי ל"וובא-
 

01:11:45:18 01:11:57:05 
 היתה לשכת תעסוקה בכפר "דבט", שמעתי
 .שהם מחפשים עובדים, והלכתי לשאול שם

 
01:11:57:25 01:12:04:08 

  עבודהכדי להתקבל ל
 ,היה צריך לדעת קרוא וכתוב

 
01:12:05:03 01:12:07:03 

 ,שאלתי אם אין דרישות נוספות
 .והם השיבו שלא

 
01:12:07:16 01:12:11:10 

 ,אמרתי אם זה ככה אני אגיש מועמדות
 .ואז הם נתנו לי את הבחינה

 



01:12:12:16 01:12:20:14 
  ,נתנו לי ספר מסוים לקרוא

 ,וקראתי מה שהם רצו
 

01:12:21:04 01:12:26:25 
 בנוסף נתנו לי לכתוב משהו, וכתבתי

 .ואז קיבלו אותי לעבודה
 

01:12:27:05 01:12:33:05 
  אמרו לי שאתחיל לעבוד בזה, ולצורך

 ,"העבודה עליי לעבור לאזור "בלסה
 

01:12:33:10 01:12:40:14 
 .באזור הזה היו הרבה יתושים

 
01:12:41:06 01:12:45:14 

 ,לשם במסגרת העבודהנשלחתי 
 

01:12:46:08 01:12:52:20 
  תפקיד שלי היה לשמש אח. היה כלי

 ."שעשוי מזכוכית שנקרא "סלייד
 

01:12:54:15 01:13:03:08 
 הייתי לוקח דגימת דם עם סכין חד

 ."ומניח את זה על ה"סלייד
 

01:13:03:18 01:13:11:18 
 ברגע שהייתי מצמיד בין הזכוכיות

 ,הדם היה נמרח על כל הזכוכית
 

01:13:11:25 01:13:18:18 
 ,ככה הייתי לוקח דגימות מהתושבים

 .ונוסע עם זה למשרדים
 

01:13:18:22 01:13:24:05 
  במשרדים היו לוקחים את דגימות הדם

 ,למעבדה
 

01:13:24:08 01:13:27:19 
 ולאחר בדיקת הדם במעבדה

 .הם היו נותנים מרשם לתרופות
 

01:13:28:12 01:13:36:23 
 ואז היו נותנים לי הנחיות

 ,איזה תרופה לחלק ולמי לחלק
 

01:13:37:19 01:13:43:19 
  ,עבדתי בצורה הזו

 .והעבודה הייתה לי מאוד נוחה
 



01:13:44:00 01:13:52:15 
  מכיוון שדוד שלי לימד אותי קצת

 ,איך עושים זריקה ולוקחים דגימת דם
 

01:13:52:21 01:13:58:06 
 ?מתי הוא לימד אותך לעשות זריקה

 .הוא לימד אותי באותה תקופה-
 

01:13:59:05 01:14:07:19 
  ואז הייתי לוקח תרופות

 ."כמו "סטרוטומס" ו "פיניסילי
 

01:14:07:21 01:14:13:21 
  ,הייתי מוסיף גם אנטיביוטיקה

 ,כדורים נגד כאבי ראש
 

01:14:13:24 01:14:18:16 
  ,ת מכספי האישיהייתי קונה את התרופו

 .ולא הייתי מוצא הבדלים בין התרופות
 

01:14:19:15 01:14:26:02 
  אחרי שהגעתי לכפרים, מצאתי אנשים

 ,חולים, בשחפת, צהבת ועוד מחלות
 

01:14:26:09 01:14:30:19 
  הזהירו אותי לא להיכנס לשכונות שם

 .בגלל שיש מחלות מדבקות שם
 

01:14:31:11 01:14:41:15 
 אמרו שאם אכנס לשם לא אצליח לשרוד
 .יום אחד, אמרתי בסדר, ונכנסתי לשכונה

 
01:14:41:19 01:14:44:16 
  4-3איך שנכנסתי לשכונה, ראיתי 

 .אנשים שוכבים על הרצפה
 

01:14:44:21 01:14:48:04 
  ,שאלתי מה הבעיה שלהם

 .השיבו לי שהם חולים בצהבת
 

01:14:48:07 01:14:55:00 
 הבת הייתה ערבובהתרופה לצ

 .בין כדורי פיניסילי וסטרוטומס
 

01:14:55:10 01:14:57:25 
  לאחר שמערבבים מזריקים

 ,את זה לחולה
 

01:14:58:05 01:15:04:07 
  ואז אפשר לתת לחולה אקמול



  ,או כדור לכאבי בטן
 

01:15:04:21 01:15:09:02 
 ואז החולה נהיה בריא וחוזר לעצמו

 .ולא היו לו יותר בעיות
 

01:15:09:05 01:15:15:25 
 ?איך היית יודע איזה כמות לערבב

 .דוד שלי הראה לי ולימד אותי לפני-
 

01:15:16:02 01:15:20:12 
 הוא הראה את הכמויות לפי סנטימטר

 .מרובע וכיצד לתת את הזריקות לחולים
 

01:15:20:24 01:15:27:22 
  תרופהלפני שנכנסתי לשכונה לקחתי 

 .מחשש להידבק במחלה
 

01:15:28:00 01:15:35:12 
 חזרתי לאותה שכונה אחרי שבוע, ראיתי

 .שכל האנשים שנתתי להם זריקה החלימו
 

01:15:35:25 01:15:42:05 
  ואז כולם קפצו עליי משמחה, והתחילו

 !לצעוק: הרופא הגיע, הרופא הגיע
 

01:15:44:02 01:15:49:02 
 ולתת זריקותואז המשכתי להסתובב 

 ,בעוד שכונות נוספות
 

01:15:50:03 01:15:57:11 
 תמיד הייתי אומר לעצמי, מה אני אעשה
 ?אם מישהו ימות בגללי, איך אעלם משם

 
01:15:57:15 01:16:02:11 

 ,למרות שראיתי שהתרופות עוזרות להם
 ,אבל אם מישהו היה מת בטעות

 
01:16:02:13 01:16:05:13 

 .הייתי מפחד שיאשימו אותי בהריגה
 

01:16:06:09 01:16:12:13 
  ,במהלך עבודתי שמה

 ,נהייתי מאוד מוכר באותו אזור
 

01:16:12:18 01:16:18:19 
 ואז הסתבר שגם שודדים ידעו

 ,על העבודות שלי
 

01:16:19:13 01:16:22:06 



 .הם תכננו לחכות לי בדרך
 

01:16:23:17 01:16:34:11 
  ה, היית לוקח דגימת דםרגע לפני ז

 ,מהתושבים ונתתי להם זריקה
 

01:16:35:05 01:16:43:02 
 ,כן הייתי עושה את כל זה

 ,מצד אחד נתתי להם תרופות ע"פ המרשם
 

01:16:43:08 01:16:46:23 
 ,מצד שני התפרנסתי מהעבודה הזו

 
01:16:47:04 01:16:51:06 

 ,בסופו של דבר כולם יצאו נרווחים
 .אני, והתושבים, וגם עזרתי לממשלה

 
01:16:51:19 01:16:52:20 
  .לכן היה לי תפקיד טוב וחשוב

 
01:16:52:21 01:16:59:06 

 בנוסף פגשתי רופאים שעבדו במרפאה
 ."בעיירה שנקראת "ארבאיי

 
01:16:59:18 01:17:02:02 

 .הלכתי והכרתי את אותם האנשים
 

01:17:02:17 01:17:09:10 
 עצמי בפניהם כעובד ממשלההצגתי את 

 .שתפקידי הוא להילחם במחלת היתושים
 

01:17:09:22 01:17:18:01 
  ביקשתי מהם עזרה, ראשית

 ,שלא ישדדו אותי את הכסף שהרווחתי
 

01:17:18:12 01:17:20:17 
  ,לכן ביקשתי מהם לשמור לי על הכסף

 
01:17:20:19 01:17:29:16 

  התחננתי לאחד מהם כמו תינוק שייקח
 .עלי חסות ונתתי לו לשמור לי על הכסף

 
01:17:30:05 01:17:33:09 

 את כל הכסף שהרווחתי הייתי מעביר לו
 .והוא היה שומר לי על הכסף

 
01:17:33:11 01:17:35:22 

 ,אחרת פחדתי שישדדו אותי
 .כן-
 



01:17:36:10 01:17:41:21 
  מעבר לזה הוא עזר לי בתרופות

 ,ובעוד דברים אחרים
 

01:17:41:21 01:17:46:04 
 ,הוא אמר שהוא שמח לעזור לי

 .אמרתי בסדר, והמשכתי לעבוד כרגיל
 

01:17:47:04 01:17:50:16 
  ,איך היית עובר בין הכפרים

 ?האם היה לך רכב או שהלכת ברגל
 

01:17:50:16 01:17:58:14 
 ,כל הזמן הלכתי ברגל

 .הכול היה מיוער שם, לא היו כלי רכב
 

01:17:58:17 01:18:04:22 
 לכן בגלל העבודה הזאת
  .כל התושבים הכירו אותי

 
01:18:06:04 01:18:13:22 

 עבדתי בשני אזורים עיקריים שהיו
 ."מסוכנים, אזור "בגלה" ו "בלסה

 
01:18:14:06 01:18:21:15 

 "היה מקום שכינויו "חונק פרדים
 .שמשני צדדיו היו הרים

 
01:18:22:02 01:18:28:00 

  ,בזמן שעברתי משם
 .תפסו אותי שודדים

 
01:18:29:18 01:18:35:06 

 אחד מהם היה לו אפרו בשיער וכיסה
  ,את פניו עם מטפחת

 
01:18:35:12 01:18:40:17 

 ,הוא ראה אותי דרך החורים של המטפחת
 .ואז הוא כיוון עלי את הנשק שלו

 
01:18:41:18 01:18:47:06 

  הוא אמר לי לעצור, עצרתי
 .אז אמר לי להתכופף והתכופפתיו

 
01:18:47:23 01:18:51:25 

 ,הוא שלח מישהו אחר שלא היה חמוש
 .לעשות עליי חיפוש

 
01:18:52:22 01:18:55:06 

 ,הוא בא אליי וביקש להרים את הידיים



  ,הרמתי ידיים
 

01:18:56:17 01:19:01:23 
  ,ואז אמר לו לעשות עלי חיפוש

 .ביר 4הוא נכנס לכל הכיסים שלי, ומצא 
 

01:19:03:15 01:19:07:16 
  הוא שלף את הכסף ואמר

 ,ביר 4שמצא עליי 
 

01:19:07:22 01:19:09:04 
 ,הוא שאל אותו אם אין עליי עוד כסף

  ,הוא השיב לו שלא
 

01:19:09:05 01:19:13:11 
 ,הוא אמר לו להחזיר לי את הכסף

 .והוא שם לי את זה בכיס
 

01:19:14:05 01:19:18:09 
 כל הציוד שהיה איתי, זה כלים לדגימת

 ,דם, ששימש לטובת התושבים
 

01:19:18:10 01:19:25:05 
 זה מה שעזר לי להינצל, אמרתי להם

 ,שבסה"כ אני משרת אותם ואת התושבים
 

01:19:25:08 01:19:28:19 
 ,שאם יעשו עליי חיפוש לא ימצאו דבר

 .בגלל זה הם ריחמו עליי ושיחררו אותי
 

01:19:29:06 01:19:36:05 
  ,ואז סילקו אותי משם בדחיפות

 .בצד השני שמעתי קולות של חמורים
 

01:19:37:13 01:19:39:12 
  ,הם תפסו את האנשים האלה

  ,ואותי שחררו
 

01:19:39:23 01:19:49:04 
 פירקו את המשא על החמור ולקחו לעצמם

 .ת השק השני השאירו לבעליםשק אחד, וא
 

01:19:49:17 01:19:53:13 
 אפילו בלחם שהצטיידו בו לדרך

 .הם התחלקו איתם, ראיתי את כל זה
 

01:19:53:18 01:19:56:16 
  ,השודדים היו מתחלקים איתם כל הזמן

 ?ולא לוקחים הכול לעצמם
 



01:19:57:06 01:20:01:16 
 ,הם היו לוקחים להם בכח

 .הם היו שודדים
 

01:20:01:20 01:20:08:07 
 ?זה מוזר שהם התחלקו עם הנשדדים

 .מבחינתם הם היו עושים משפט-
 

01:20:08:21 01:20:12:14 
  מה שמפליא הוא שהשודדים בעצמם

  ,היו תושבי העיירה
 

01:20:12:15 01:20:17:20 
 ,הם לא היו במצוקה או רעבים ללחם

 .הם היו אנשים שעבדו והתפרנסו
 

01:20:18:24 01:20:24:25 
 ,אלו אנשים שהרגו אנשים אחרים

 ,הם בכלל לא היו שודדים מצרכי מזון
 

01:20:25:08 01:20:30:04 
 ,הם היו שודדים כסף ואביזרים אחרים

 
01:20:30:07 01:20:37:09 

 ,במקרה שראיתי הם לקחו גם שק אוכל
 .למעשה הם היו גנבים של השכונות

 
01:20:37:11 01:20:39:04 

 האם יכולת לזהות
 ?אם הם היו גנבים של השכונות

 
01:20:41:00 01:20:46:06 

 כן, אני חשדתי בהם ובסוף התברר לי
 .שהם גנבים, אני אספר לך את הכול

 
01:20:46:17 01:20:51:06 

  ,אחרי שעברתי את כל זה
 .הגעתי לעיר גונדר

 
01:20:51:22 01:20:57:11 

 ,בגונדר פגשתי אנשים וסיפרתי להם
 .ששדדו אותי בדרך

 
01:20:57:13 01:21:02:04 

  ,הם שאלו אותי כמה כסף הם גנבו לי
 .המצאתי סכום כסף

 
01:21:02:06 01:21:05:07 

 הם השיבו לי שיחזירו לי את הכסף
  ,ושלא אספר על כך לאף אחד



 
01:21:06:14 01:21:13:05 

 אמרתי להם בסדר, ואז אמרו לי לחזור
 .שוב לעיירה שלי, חזרתי לשם

 
01:21:13:11 01:21:17:04 

 כשהגעתי לשם סיפרתי על המקרה לאחראי
 ,שלי, וגם הוא אמר לי לא לדבר על זה

 
01:21:17:05 01:21:23:08 

  ,המקום הזה מאוד מסוכן
 ,ושאמשיך רגיל בעבודתי בשקט

 
01:21:24:14 01:21:29:18 

  אחרי שהוא אמר לי את זה והמשכתי
  ,בעבודתי כרגיל

 
01:21:29:23 01:21:38:08 

 ,"פעם אחת הלכתי לשוק שנקרא "רוביט
 ואז ראיתי בשוק את האדם שעצר אותי

 
01:21:39:14 01:21:43:18 

 ,אותו השודד שעצר אותי בדרך
 

01:21:44:11 01:21:47:16 
  ,זיהיתי אותו לפי האפרו בשיער

 .וכל החזות שלו
 

01:21:48:09 01:21:53:25 
 ,בטה" היה איתיהאחראי שלי ששמו "ה

 .אמרתי לו תבוא יש לי משהו להראות לך
 

01:21:54:02 01:21:57:24 
 ,הראיתי לו את השודד ששדד אותי

 ,הוא נבהל ואמר לי לשתוק
 

01:21:58:24 01:22:02:11 
  השבתי לו מה יש לפחד פה אנחנו בעיר

 .הוא השיב לי, זה לא מה שנראה לך
 

01:22:03:04 01:22:05:19 
  ,כדאי לך לשמור על חייך כאן

 .ולא להיות פזיז
 

01:22:05:22 01:22:07:02 
 ?למה מפחדים ממנו )השודד( עד כדי כך

 
01:22:07:04 01:22:12:08 

  כל התושבים מפחדים ממנו
 ,מכיוון שהוא היה עוקב אחרי כולם



 
01:22:12:17 01:22:16:21 

 ,הוא שלט על כל העיירה
 .לכן כולם היו מפחדים מהם

 
01:22:17:02 01:22:21:20 
 הם פחדו שיהרגו אותם בדרך

 .ואף אחד לא ידע על כך
 

01:22:22:14 01:22:28:15 
 בעקבות כל הסיבות האלו, אמרתי לעצמי

 ,שלא מתאים לי לחיות בעיירה הזו
 

01:22:30:24 01:22:39:14 
 ,כשהייתי בדרך חזרה עם כל הציוד שלי

 .ראיתי במשטרה מגייסים אנשים
 

01:22:40:21 01:22:46:22 
  ,מיינו חיילים להתגייס

 .הלכתי לשם כדי לנסות את מזלי
 

01:22:47:14 01:22:53:22 
  אחד מהם קרא לי ושאל אותי אם אני
 ,רוצה להתגייס לצבא, השבתי לו שכן

 
01:22:54:15 01:22:58:12 

  ,הוא שאל אותי בן כמה אני
 ?בן כמה היית אז-
 

01:22:59:13 01:23:07:25 
  , אבל אמרתי לו שאני26הייתי בן 

 .כדי שלא יגיד שאני מבוגר מידי 22בן 
 

01:23:09:01 01:23:15:10 
  אחרי שעניתי לו, הוא ביקש ממני

 .שאביא לו ביום ראשון בדיקות רפואיות
 

01:23:16:15 01:23:22:12 
  אמרתי לו בסדר, והלכתי למרפאה

 .והבאתי לו את תוצאות הבדיקות שלי
 

01:23:22:14 01:23:27:24 
 ,במקביל הלכתי למשרדים של המרפאה

 .והודעתי להם שאני עוזב את העבודה
 

01:23:29:07 01:23:32:02 
  לאחר מכן הלכתי למשטרה

 ,והתחלתי לעבוד כשוטר
 

01:23:33:00 01:23:41:00 



  ,אחרי שהתחלתי לעבוד כשוטר
 יצאתי לסיור בעיר ופגשתי

 
01:23:41:13 01:23:44:03 
 את הבן אדם שביקשתי ממנו

 .לשמור לי על הכסף
 

01:23:45:17 01:23:52:18 
 ,אותו אדם שפגשתי בעיירה הקודמת

 .זה היה ברור לי שלא אחזור לשם
 

01:23:52:25 01:23:58:04 
 בגלל שהייתי שוטר, לכן הייתי בטוח

 .שלא אראה יותר את הכסף שהוא שמר לי
 

01:23:59:04 01:24:03:19 
  ,ום פגשתי אותו בעירואז פתא

 .אמרנו שלום זה לזה ושאלתי לשלומו
 

01:24:03:23 01:24:09:19 
 ,הוא שאל אותי היכן נעלמתי לאחרונה

 .השבתי לו שבאתי הנה לעבוד במשטרה
 

01:24:09:22 01:24:12:03 
  הוא שאל אותי אם אני רוצה את הכסף

 .שהוא שמר לי, השבתי לו שכן
 

01:24:12:18 01:24:14:14 
 ואז הוא הכניס את ידו לכיסו

 .ספר והחזיר לי את הכסף
 

01:24:15:00 01:24:20:14 
 ?הוא היה מטייל עם הכסף שלך

 .כן זה הכסף שנתתי לו לשמור-
 

01:24:21:01 01:24:27:16 
 ,ואז הוא איחל לי בהצלחה והלך לדרכו

 .והכסף הזה עזר לי הרבה בהמשך
 

01:24:28:19 01:24:33:17 
 לא אקבלחששתי שאני 

 .את הכסף שלי בחזרה
 

01:24:34:13 01:24:40:24 
 ,ואז המשכתי לשרת בצבא

 .וגם שם היו לי הרבה סיפורים
 

01:24:41:06 01:24:46:12 
 ,תספר לי איך היה לך באימונים

 .כשהתקבלת למשטרה



 
 

01:24:47:06 01:24:53:24 
 ,במהלך האימונים היו לך מספר תקריות

 ?היה מישהו שהתלונן שהטלת עליו קללה
 

01:24:54:12 01:25:00:07 
 ספר לנו הכול בהרחבה על כל המקרים

 .שנתקלת בהם בגלל היותך יהודי
 

01:25:01:02 01:25:04:12 
  כן, היו לי תקריות בזמן

 .שהיינו באימונים
 

01:25:06:03 01:25:12:06 
 ,בעקרון הייתי תושב של העיר גונדר

 .בגונדר הכירו אותי אנשים שחיו
 

01:25:12:13 01:25:14:24 
 העיירה שלי "אייבה", והעיר גונדר

 .נמצאות סמוכות זה לזה
 

01:25:15:15 01:25:22:14 
  מכיוון שהכירו אותי, לא יכולתי

 .להגיד שאני נוצרי ולהיקלט לעבודה
 

01:25:23:04 01:25:25:08 
  הייתי תושב העיר

 .והרבה אנשים הכירו אותי
 

01:25:25:12 01:25:32:24 
 לכן כשנקלטתי לעבוד במשטרה הצהרתי

 .שאני יהודי ולא הסתרתי מהם כלום
 

01:25:33:24 01:25:41:13 
  ,כשהיינו עוד במחנה האימונים

 .היה מישהו בשם ַאְסֵרס
 

01:25:43:21 01:25:46:11 
 "הוא התלונן ש "אכלתי אותו

 .(הטלתי עליו קללה)
 

01:25:47:25 01:25:52:02 
 אחרי שהוא טען ככה, באו אליי אנשים

 ,הוא לא אמר לי את זה ישירות
 

01:25:52:19 01:25:59:04 
 הוא בעצמו שכב חולה, כדי לטפל בו

 .הם לקחו צמיגים של רכבים
 



01:25:59:08 01:26:07:01 
 ,הם כיסו אותו בבד כמו בסוכה

 .ונתנו לו לשאוף את העשן של הצמיגים
 

01:26:07:12 01:26:13:10 
 ,מצבו נהיה יותר חמור משאיפת העשן

 .ובגלל זה הוא המשיך לסבול
 

01:26:13:15 01:26:16:23 
 ואז באו אליי שני אנשים

 .וכל אחד מהם תפס אותי ביד אחת
 

01:26:17:18 01:26:21:07 
  הם אמרו לי לבוא איתם ולהסיר

 .את הקללה שהטלתי על החולה )אסרס(
 

01:26:21:07 01:26:25:22 
 ?איפה היית בזמן שהם באו לתפוס אותך

 .הסתובבתי בשכונה-
 

01:26:26:13 01:26:28:20 
 ,הם אמרו לבוא איתם להסיר את הקללה

 .שאלתי למי, הם השיבו לאסרס
 

01:26:28:20 01:26:31:08 
  שאלתי מה קרה לו, הם השיבו

 .הוא חלה בגלל שהטלת עליו קללה
 

01:26:31:10 01:26:34:07 
 ,שאלתי איך יכולתי לעשות את זה

 .הם השיבו: הטלת עליו קללה
 

01:26:34:17 01:26:37:10 
 שאלתי מה הם רוצים שאני אעשה, השיבו

 .שאני צריך להסיר מעליו את הקללה
 

01:26:37:10 01:26:42:02 
 שאלתי איך מסירים את הקללה, השיבו

 .שאם אתפוס אותו באגודל הוא יבריא
 

01:26:43:17 01:26:49:24 
  אמרתי להם בסדר, ושייקחו אותי לראות

 .את מצבו של החולה תחילה
 

01:26:50:16 01:26:53:18 
 כל אחד מהם החזיק אותי ביד

 .והובילו אותי לשם
 

01:26:54:24 01:26:59:17 
 .כשהגענו בכניסה היו מדרגות



 ,כשהגענו למדרגות
 

01:26:59:17 01:27:08:03 
 ,שישחררו לי את הידיים אמרתי להם

 וכשבאתי לראות את מצבו כדי לסייע לו
 

01:27:08:06 01:27:14:21 
 ,ואז איך ששניהם שיחררו לי הידיים

 .נתתי לאחד אגרוף, והוא נפל על הרצפה
 

01:27:15:21 01:27:18:19 
  ,באותו רגע נמלטתי מהמקום

  ,בזמן שברחתי משם
 

01:27:19:06 01:27:27:02 
 הבחור השני צרח, 'דסאלון הטיל קללה

  .'על מישהו, וגם היכה אדם אחר וברח
 

01:27:28:02 01:27:33:08 
  מהצעקות שלו כל החיילים

 ,יצאו והתאספו סביבם
 

01:27:33:10 01:27:37:02 
  אני ברחתי מהר

 ,ונכנסתי למשרדו של המפקד
 

01:27:39:08 01:27:44:04 
 ,המפקד נבהל ושאל אותי מה קרה

 ,השבתי לו שרוצים להכות אותי
 

01:27:45:02 01:27:50:20 
  באותו מקום היה תא קטן שבו

 .היו סוגרים אותנו כשקיבלנו עונשים
 

01:27:50:20 01:27:54:22 
 הוא פתח את הדלת של התא

 .הכניס אותי לשם וסגר את הדלת
 

01:27:54:24 01:28:00:06 
  ואז הוא הלך לתחקר את האירוע

 .שהיה שם וחזר
 

01:28:00:20 01:28:03:08 
 .ואז הוא ביקש מכל החיילים להתאסף

 
01:28:03:11 01:28:08:03 

 ?כולם התאספו מסביבך
 .כן הרי כולם יצאו כשהבחור השני צעק-
 

01:28:08:07 01:28:13:22 



 בנוסף היה את הבחור שחטף ממני אגרוף
 ,ואז המפקד הלך אליהם

 
01:28:14:05 01:28:23:01 

  ,וראה שהחולה שואף עשן של צמיג
 ,ואת הבחור השני חבול בראשו מהנפילה

 
01:28:23:18 01:28:29:01 
 ,ואז המפקד שלח את שניהם

 ,את הבחור שקיבל ממני אגרוף
 

01:28:29:17 01:28:37:09 
 ,ואת הבחור החולה ששאף עשן צמיגים

 .הוא שלח אותם לבית חולים בשם צ'צ'לה
 

01:28:37:24 01:28:43:18 
 אחרי שהוא שלח אותם, הוא אסף את כל

 .החיילים ובירר איתם את מה שקרה
 

01:28:43:21 01:28:45:12 
  המפקד שאל אותם מה קרה. החיילים

 ,השיבו שיש מכשף שמטיל עליהם קללות
 

01:28:46:06 01:28:48:08 
 הוא שאל מה היה באירוע, השיבו לו

 .אסרס שהמכשף הטיל קללה על
 

01:28:48:14 01:28:51:20 
 הוא שאל אותם מה עשיתם אתו, השיבו

 .שמנסים לרפא אותו עם עשן צמיגים
 

01:28:52:14 01:28:58:20 
  המפקד אמר להם שהחולה פונה לבית

  ,חולים ויחכו עד שיקבלו תוצאות
 

01:28:59:07 01:29:02:08 
 ,הם השיבו שכל זה קרה להם

 .בגלל שיש מכשף ביניהם
 

01:29:03:21 01:29:10:23 
 למען האמת הייתה לי תחושה

 ,שהמפקד האמין לדברים שהם אמרו לו
 

01:29:11:08 01:29:14:10 
 ,אני לא הייתי רגוע מההתייחסות שלו

 .אבל הוא התקשר לגנרל
 

01:29:14:12 01:29:16:25 
 ?מה המפקד אמר לך

 ,הוא לא אמר לי שום דבר -



 
01:29:17:07 01:29:23:12 

  הוא התקשר לגנרל
 ,וסיפר לו על כל המקרה

 
01:29:23:16 01:29:28:00 

 ואז הם קבעו יום שהגנרל יבוא אלינו
 .למחנה האימונים

 
01:29:28:13 01:29:31:14 

 ?איפה היית בזמן שכל זה התרחש
 .הייתי במאסר באותו תא קטן -
 

01:29:31:20 01:29:38:24 
  ,לגנרל קראו סיום גססה

 .זור שּוַההבמקור הוא מא
 

01:29:39:23 01:29:45:12 
  ,ביום שהגנרל הגיע למחנה האימונים

 ,שיחררו אותי מהמאסר
 

01:29:45:15 01:29:50:07 
  ,וגם הם השתחררו מבית החולים

 .ואז כולנו נכנסנו למסדר
 

01:29:50:22 01:29:56:20 
 היה מישהו שהוביל את המסדר בליווי

 .שירים, וככה היינו צועדים במסדר
 

01:29:57:16 01:30:01:16 
 .וככה כולנו הגענו לגנרל

 
01:30:01:18 01:30:05:10 

  בזמן שהצטרפת למסדר
 ?הם לא ניסו להכות אותך

 
01:30:06:10 01:30:09:22 

 ?מי ניסה להכות אותי
 ?האנשים שרבת איתם כשהצטרפת למסדר-
 

01:30:09:22 01:30:17:08 
  המפקד הוא זה שצירף אותי לא,

 .וגם אותם למסדר
 

01:30:17:13 01:30:23:11 
 ואז כולנו צעדנו יחד במסדר

 .ונעמדנו במגרש
 

01:30:24:16 01:30:34:04 
 ואז הגנרל והמפקד ניגשו אלינו



 ."ונתנו לנו פקודת "הכתף שק
 

01:30:35:08 01:30:38:20 
 .ואז הגנרל הצדיע ואמר שלום לכולנו

 
01:30:43:21 01:30:52:16 

 לאחר שהמפקד תיחקר את כל האירוע
 וקיבל את כל המידע

 
01:30:52:22 01:30:58:25 

 ,שהאשימו אותי שהטלתי קללה על מישהו
 .וכתוצאה מכך החולה הגיע לבית החולים

 
01:30:59:13 01:31:03:17 

  ,ואותי שלחו למאסר
 .הוא פירט את כל המידע לגנרל

 
01:31:04:15 01:31:08:05 

  ,ואז הגנרל נכנס למסדר
 .היינו מסודרים בשורות לפי דרגות

 
01:31:08:07 01:31:10:00 

 "דרגת ה"מאה הראשונה
 ,דרגת ה "מאה השנייה" וכן הלאה

 
01:31:10:12 01:31:12:15 

  ,הגנרל עבר בין כולם
 .ואז הגיע אליי

 
01:31:12:20 01:31:18:16 

 ,הבחור שטען שהטלתי עליו קללה
 .הוא היה איתי ביחד באותה דגרת המאה

 
01:31:19:17 01:31:25:23 

 ואז הגנרל הגיע אליי, תפס לי בחגורה
 .והרים אותי למעלה

 
01:31:26:05 01:31:32:02 

 ,פיזית הוא היה חזק מאוד
 .ואז הסתכל עליי והתחיל לדבר אליי

 
01:31:35:01 01:31:40:10 
 ,אני פחדתי שהוא יעניש אותי

 ,נה לבחור השני ואמר לוואז הוא פ
 

01:31:41:24 01:31:49:20 
 לא גייסנו אתכם כדי שתקניטו ותקללו"

 ."זה את זה, זו לא המטרה שלנו
 

01:31:49:22 01:31:57:19 



 ,גייסנו אתכם כדי שתלחמו באויבנו"
 ."ולא כדי שתילחמו ביניכם

 
01:31:57:22 01:32:05:07 

  הבחור הזה הוא אחיך, אם תמות במלחמה"
 ."הוא זה שימשיך להילחם במקומך

 
01:32:06:03 01:32:11:07 
 ,לאחר שהגנרל הטיף לו ככה

 ,הוא פנה למפקד ואמר לו
 

01:32:13:09 01:32:21:12 
  אם החיילים ממשיכים להתנהג בצורה"

 הזאת, תשלח את כולם הביתה
 

01:32:22:09 01:32:26:25 
 ."ותגייס אנשים חדשים

 .לדרכוהוא אמר לו את זה והלך 
 

01:32:28:16 01:32:37:10 
 ,לאחר מכן כולם היו מפוחדים מאוד

 .וגם אני נהייתי יותר רגוע
 

01:32:37:25 01:32:45:14 
 ואז כולנו חזרנו לתפקידנו, ופגשתי
 .שם ארבעה אנשים מביתא ישראל

 
01:32:45:21 01:32:50:21 
 ?'מה הכוונה 'חזרנו לתפקידנו

 .כל אחד חזר לעבוד בתפקידו-
 

01:32:51:01 01:32:54:08 
 ?לא הרגשת פחד מהם

 .לא פחדתי מהם-
 

01:32:54:22 01:33:01:05 
  גם אם חשתי פחד, אמרתי לעצמי שלא
 .משנה מה יהיה, לא אעזוב את עבודתי

 
01:33:01:09 01:33:05:14 
  בנוסף פגשתי ארבעה אנשים

 .מקהילת ביתא ישראל
 

01:33:06:09 01:33:12:14 
  אחרי שהכרנו הם באו אליי בלילה

 .וביקשו ממני לא לספר שהם יהודים
 

01:33:13:00 01:33:15:16 
  "אחד מה קראו לו "טגבו
 .לבחור השני קראו יוסף



 
01:33:16:10 01:33:20:12 

 היו באים אליי מידי פעם ואומרים לי
 ,שיחלקו איתי את הסודות שלהם

 
01:33:20:19 01:33:24:03 

 ר לאיש על היותנו יהודיםאבל שלא תספ
 .אמרתי להם בסדר, ואז הם הלכו

 
01:33:24:08 01:33:30:09 

 ?מה הרגשת כשאמרו לך דברים כאלו
 .הייתה לי הרגשה טובה-
 

01:33:31:14 01:33:34:25 
 ,האנשים האלו נהיו חזקים

  .והתחילו לשמור עליי
 

01:33:35:07 01:33:41:05 
 לא היו חסרים אנשים שיכלו לתכנן

 .לתפוס אותי מחוץ לעבודה ולהכות אותי
 

01:33:42:12 01:33:45:12 
  היום החופשי שנתנו לנו

 .היה ביום שבת
 

01:33:46:24 01:33:56:20 
  היינו עובדים כל השבוע, וביום שבת

 .היו משחררים אותנו לצאת לטייל בעיר
 

01:33:56:23 01:33:58:17 
  לא ידעתי היכן לבלות

 .ביום החופשי שהיה לי
 

01:33:59:22 01:34:08:20 
 אם היו אומרים להם שהלכתי לבלות

 .במקום מסוים, הייתי הולך למקום אחר
 

01:34:09:01 01:34:12:11 
 הייתי הולך לבלות במקום אחר

 .וחוזר לעבודה
 

01:34:12:16 01:34:15:25 
 ?היית הולך לבלות לבדך

 .כן לבד, לא היה איתי אף אחד אחר-
 

01:34:16:02 01:34:22:15 
 ,לא הייתה לי הרבה ברירה

 .כולם היו הולכים לבלות יחד
 

01:34:23:03 01:34:26:19 



  ,לא הצטרפתי לאלו מביתא ישראל
 .כדי שלא ידעו עליהם שהם יהודים

 
01:34:27:11 01:34:34:21 

  ולגבי כל השאר לא יכולתי לסמוך
 .אחד מהם אל אף

 
01:34:35:04 01:34:40:12 
 ,אבל למרות כל מה שהיה שם

 ,האנשים מטיגראיי עזרו לי
 

01:34:40:18 01:34:46:16 
  עבדו אתנו שישה אנשים מאזור

 טיגראיי, מה שהם עשו בעצם
 

01:34:46:24 01:34:52:02 
 הם התחילו להגיד: "לאיזה מקום הגענו

 "!איך בן אדם יכול 'לאכול' אדם אחר
 

01:34:53:08 01:34:57:04 
  הם התקשו להבין

 ,ולעכל את העלילות שלהם
 

01:34:57:21 01:35:03:07 
 ,הם גרמו להם להבין שהם טעו

 .ולגלות את האמת
 

01:35:03:09 01:35:12:24 
 אחר כן, לאט לאט, הגענו לטקס

 .סיום ההכשרה והעניקו לנו דרגות
 

01:35:14:16 01:35:22:11 
 אותו הבחור שסיפר לילאחר מכן אני ו

 ,בסוד שהוא מביתא ישראל
 

01:35:23:10 01:35:25:24 
 שלחו אותנו למלא את תפקידנו

 ."בעיירת "גיינט
 

01:35:27:25 01:35:33:16 
 ,"העיירה הייתה קרובה לאזור "וולו

 .שיבצו אותנו שם
 

01:35:35:13 01:35:36:07 
 ,אחרי שהתחלתי לעבוד שם

 
01:35:39:20 01:35:46:25 

 היה אתנו חייל אחר ששובץ אתנו
 .וגם אתו היה מקרה נוסף

 



01:35:47:21 01:35:53:08 
 ,זה קרה בזמן שהייתי בשמירה

 .והוא היה ביום חופש
 

01:35:53:12 01:35:56:23 
 ,הוא היה עוד אחד מהחיילים שלנו

 .ובאותו היום הוא היה בחופש
 

01:35:58:02 01:36:04:24 
 ביום החופש שלו הוא הלך ורב עם נשים

 .באותו היום אני הייתי מפקח העיר
 

01:36:05:23 01:36:10:00 
 כולנו היינו אורחים חדשים בעיירה

 ,שנשלחנו אליה
 

01:36:10:15 01:36:15:03 
 וגם המפקד האזורי של העיירה

 .היה חדש בתפקידו
 

01:36:15:12 01:36:20:18 
 ,הכול היה חדש עבורנו, עבור המפקד

 .וגם עבור תושבי העיירה
 

01:36:21:11 01:36:26:05 
 כשהייתי באמצע משמרת, פתאום שמעתי

 ,צעקות של אנשים
 

01:36:26:16 01:36:29:00 
 ,תהיתי מה זה הרעש הזה

 .והלכתי למקום האירוע
 

01:36:29:11 01:36:32:11 
  ראיתי שהוא הכה את האישה

 .ת האישה בוכהומצאתי א
 

01:36:32:12 01:36:39:22 
 ,אמרתי לו איך אתה עושה דבר כזה

 .כשאתה חייל שצריך לשמור על החוק
 

01:36:40:06 01:36:44:06 
 הוא השיב לי, אנחנו יודעים מי אתה

 ,מכשף מהעיר גונדר
 

01:36:44:18 01:36:49:06 
  אמרתי בסדר, הרי היו שמים אותנו

 ,תשני שוטרים באותה משמר
 

01:36:50:09 01:36:56:10 
 אמרתי לעצמי, באירוע הראשון לא היה



 לי נשק, אבל עכשיו כשיש לי נשק
 

01:36:56:18 01:37:02:09 
 וקיבלתי סמכות לשמור על החוק, בנוסף

 הייתי המפקח של העיירה באותו רגע
 

01:37:04:03 01:37:10:19 
 אמרתי לו תקשיב, איך אתה מעז לדבר

 ,אליי ככה כשאני המפקח של העיירה
 

01:37:11:02 01:37:14:13 
 .וכשאני יכול לעצור אותך ברגע הזה

 !?הוא השיב בגיחוך, אתה תעצור אותי
 

01:37:14:19 01:37:20:02 
  השוטר השני היה לידי עם מקל

 ,בנוסף לנשק שהיה לו
 

01:37:20:04 01:37:24:02 
 ,אמרתי לו שייתן לי את המקל

 ,מכה בעורף והוא נפל נתתי לו
 

01:37:24:24 01:37:30:15 
 ,הוא נפל ונשכב על הרצפה

 ...בזמן שהמתנתי שם, במקרה
 

01:37:32:20 01:37:33:24 
 ?את עייפה

 
01:37:36:19 01:37:41:06 

  במקרה המפקד האזורי
 ,עבר במקום האירוע

 
01:37:42:03 01:37:47:25 

 הוא אמר לנו שלום ועמד להמשיך בדרכו
 .השוטר השני שהיה איתי הלך אליו

 
01:37:48:04 01:37:52:00 

  ,וסיפר לו שרבנו
 .הוא שאל אותו מה קרה

 
01:37:52:03 01:37:55:21 

 הוא השיב לו שאני הכיתי את השוטר
 .התורן והוא התמוטט

 
01:37:56:03 01:38:02:03 

 ,כשהוא בא הוא ראה אותו שוכב ברצפה
 .קלואותי עומד לידו עם הנשק והמ

 
01:38:02:11 01:38:07:07 



 הוא בא אליי וחטף לי את המקל מהיד
 .בלי לדבר

 
01:38:07:08 01:38:11:01 

 ,כשהוא חטף לי את המקל
 .היה לי זרם בגוף, מהרגל עד הראש

 
01:38:11:22 01:38:16:03 

 חשבתי שהוא יכה אותי, אבל הוא המשיך
 .להכות את הבחור השני ששוכב על הרצפה

 
01:38:16:09 01:38:19:24 

 הוא אמר לו לקום, הוא קם
 ,ואמר לו לבוא אתנו לכלא

 
01:38:20:06 01:38:23:17 
 .הוא בא אתנו בלי להגיד מילה

 
01:38:23:20 01:38:30:09 

 אחרי ששמנו אותו בכלא, הוא החזיר לי
 .את המקל ואמר לי לחזור לעבודה והלך

 
01:38:31:01 01:38:33:04 

 .אם ככה המצב, טוב אמרתי לעצמי
 

01:38:34:01 01:38:39:08 
 ,הלכנו לכלא אחרי ששמרנו כל הלילה
 ,הרי כולנו היינו חדשים באותה עיירה

 
01:38:39:15 01:38:41:07 

 בעקבות האירוע הזה כל החיילים
 ,פחדו מהמפקד

 
01:38:41:11 01:38:47:08 

  הם ביקשו ממנו שישלים בינינו
  ,על הריב שהיה ביום לפני כן

 
01:38:47:12 01:38:51:18 

 הוא השיב להם שהוא לא מתערב
 ,שישלימו בינם לבין עצמם

 
01:38:52:15 01:38:58:06 

  ,ואמר להם לבוא אליי לשאול אותי
 ,הם השיבו לו שיבואו אליו יחד איתי

 
01:38:58:18 01:39:02:02 

 הוא השיב להם, מה אתם רוצים ממני
 .ו את הבעיה ביניכםתפתר

 
01:39:02:07 01:39:05:12 



  השיבו לו שבלעדיו לא ניתן להשלים
 .בינינו, ואז המפקד ביקש שנבוא אליו

 
01:39:05:23 01:39:11:15 
  המפקד פנה אלי ושאל אותי

 ,מה גרם לנו לריב אתמול
 

01:39:11:22 01:39:16:20 
 השבתי לו, שהוא יכול לשאול את השוטר

 .)השוטר שנתן לי את המקל(שהיה איתי, 
 

01:39:16:23 01:39:18:10 
 ,אמרתי לו שישאל אותו הכל

 מה הוא אמר לי, ומה הוא עשה
 

01:39:18:14 01:39:21:04 
  השוטר אמר שלא כדאי

  .שידבר על מה שהיה שם
 

01:39:21:23 01:39:23:06 
 ?השוטר השני אמר את זה

  .כן -
 

01:39:23:07 01:39:29:08 
  ,ואז המפקד אמר לנו להשלים

 .השלמנו, התנשקנו וחזרנו לעבודתנו
 

01:39:29:22 01:39:33:10 
 ,לכן היה לי גם אירוע כזה

 ."בזמן שעבדתי בעיירת "גיינט
 

01:39:33:24 01:39:38:13 
  בנוסף יותר מאוחר, גיליתי שהמפקד

 .הראשי היה מקהילת ביתא ישראל
 

01:39:41:12 01:39:44:23 
 ?לית שהוא מביתא ישראלמתי גי

 .בהתחלה שנינו לא ידענו על זה-
 

01:39:45:03 01:39:49:12 
 לו לא היה אכפת במה הבן אדם

 .מאמין. בעניין הזה לא אמר שום דבר
 

01:39:49:16 01:39:53:15 
  רק באזור מסוים בעיר גונדר

 .היו מחללים אותנו על היותנו יהודים
 

01:39:53:22 01:39:56:00 
  ,באותם האזורים היו מכנים אותנו

 .'קניבלים, עבדים וכו



 
01:39:56:05 01:39:59:24 

  חוץ מהם בשאר הערים לא הכירו
  .את זה, וגם לא היה אכפת להם מזה

 
01:40:00:18 01:40:08:19 

  לכן המקרה שהיה לי במחנה האימונים
 ."קרה לי שוב כשהייתי בעיירת "גיינט

 
01:40:09:16 01:40:18:08 

 לאחר מכן כשעזבתי את "גיינט" ועברתי
 .לעיירת "טלם" קרה לי שוב מקרה כזה

 
01:40:18:18 01:40:25:22 

 ?מה היה לך שם
 ?שמה היה מקרה שהתושבים רבו ביניהם-
 

01:40:26:16 01:40:32:03 
  הם היו תושבים מקומיים, הם רבו
 .ואני הלכתי לעשות בוררות ביניהם

 
01:40:32:06 01:40:37:06 

 ,אני הייתי ממלא מקום
  ,והשוטר השני היה השוטר הקבוע

 
01:40:37:18 01:40:47:12 

 שמתי לב שהשוטר הקבוע משבש את העדות
 .שלקח מהאנשים שהיו מעורבים בקטטה

 
01:40:49:18 01:40:57:23 

 שאלתי אותו למה הוא משבש את העדות
 .כשהוא מעורב באירוע

 
01:40:58:02 01:41:00:19 
  הוא השיב לי "מה אכפת לך

 ,"אתה בכלל לא שוטר
 

01:41:01:08 01:41:02:24 
 ,השבתי לו, אז מה התפקיד שלי

 ,הוא השיב שאני שוטר במילוי מקום
 

01:41:03:03 01:41:07:23 
  שאלתי אותו האם שוטר במילוי מקום

 .אינו שוטר, המשכנו להתווכח
 

01:41:08:01 01:41:12:04 
 והוא אמר לי "קניבל" )מילת גנאי

 .ליהודי( ואז התחלנו לריב מכות
 

01:41:12:14 01:41:16:25 



 בזמן שרבו הבן אדם שהיה צריך
 ,להיכנס למאסר ברח לנו

 
01:41:17:14 01:41:21:15 

  לאחר מכן אמרתי להם שאינני מעוניין
 .להישאר במקום שיש בו שנאה ליהודים

 
01:41:21:18 01:41:28:16 

 לכן התכוונתי להגיש בקשה לשלטונותו
 .לעבור מקום, ולא להישאר במקום נגוע

 
01:41:28:21 01:41:34:03 

  ,כשהייתי בדרכי להגיש את הבקשה
 .הרופא אמר שיחתום לי על הבקשה

 
01:41:35:08 01:41:39:08 

 הוא חתם לי על הבקשה
  ,ושלח אותי לבית חולים בגונדר

 
01:41:40:18 01:41:45:25 

  רי כל מה שהיה שםאח
 ,השלימו ביני לבין אותו השוטר

 
01:41:46:06 01:41:49:10 

 לכן גם פה היה לי מקרה כזה, כל מקום
 .שהייתי בו נתקלתי במקרים כאלו

 
01:41:50:10 01:41:57:17 

  ככה עברתי המון מקרים לכל מקום
 .שהגעתי אליו, לבסוף הגעתי לגונדר

 
01:41:58:24 01:42:04:15 

  התחלתי בגיינט, משם המשכתי
 .לסמן' ג'אן אמורה, משם עברתי לטלם

 
01:42:04:18 01:42:10:15 

 מטלם המשכתי לֵדַברק, לאחר שעבדתי
 .בכל הערים האלו, בסוף הגעתי לגונדר

 
01:42:10:22 01:42:16:03 

 ?למה מעבירים אותך כל תקופה קצרה
 .היו מקרים שחייבו אותנו להישאר-
 

01:42:16:10 01:42:23:24 
 ,השוטרים שלא היו להם משפחות

 .היו נשלחים לעבוד בכפרים
 

01:42:24:04 01:42:31:04 
 החוק היה מחייב להעביר את השוטרים

 .שהיו בעיר לכפרים ולהיפך



 
01:42:31:09 01:42:38:06 
 ,לכן בגלל שהחוק היה מחייב

 .שלחו אותי לעבוד מכפר אחד לכפר אחר
 

01:42:38:12 01:42:42:07 
 אבל הבעיה העיקרית שהייתה לי

 ."בעיירת "טלם
 

01:42:43:12 01:42:44:23 
  "המורדים ממפלגת "ווייאנה

 .התחילו להיכנס לעיירה
 

01:42:44:23 01:42:48:18 
 ,ספר לי על האירוע הזה בטלם

 .המורדים התחילו להיכנס לשם-
 

01:42:49:02 01:42:56:20 
  יאנה( נכנסו לעירייההמורדים )ווי

 ,לאחר שחזרתי מבית החולים
 

01:42:56:25 01:43:00:24 
 רגע, תעשה סדר בסיפור, הלכת לקבל

 ?טיפול רפואי בבית החולים ואז
 

01:43:01:01 01:43:02:24 
 ,לאחר שהגעתי לבית החולים

 
01:43:04:05 01:43:07:07 

 ?האם נפצעת קשה מהמכות שחטפת
  .לא, המכות לא היו קשות -
 

01:43:08:02 01:43:11:17 
 ,הוא לא היכה אותי חזק

  ,וגם אני לא היכיתי אותו חזק
 

01:43:11:17 01:43:20:19 
 ,אבל נפגעתי מזה נפשית

 .אבל מכות האגרופים לא כאבו לי בכלל
 

01:43:21:15 01:43:27:11 
 הרופא חתם לי מכיוון שהוא רצה לעזור

 .שנפצעתי או דיממתי לי, ולא בגלל
 

01:43:27:20 01:43:31:19 
 אבל בגלל שהוא שם לב למצבי הנפשי

 .הוא רצה לעזור לי
 

01:43:32:13 01:43:38:01 
 ואז כשיצאתי מבית החולים וחזרתי



 לעבוד בעיירה, שמעתי אנשים מדברים
 

01:43:38:03 01:43:44:01 
 ,שהמורדים )ווייאנה( הגיעו לעיירה

 .ה לכולםהם הודיעו את ז
 

01:43:45:01 01:43:52:10 
 ,ואז אותו אדם ניגש אלי שוב ואמר לי

 
01:43:52:14 01:43:57:04 

 ,"דסאלון, המורדים מתקרבים אלינו"
 .והציע לי שנברח

 
01:43:57:08 01:44:00:12 

 ?לאיזה בן אדם התכוונת
 .השוטר שרב איתי מכות-
 

01:44:01:01 01:44:09:24 
 הוא היה השוטר המקומי, שאלתי אותו

  ,איפה הוא רוצה להסתתר
 

01:44:10:02 01:44:11:16 
 ,הוא השיב לי נעבור למקום אחר

 ,סירבתי להצעתו ואמרתי לו
 

01:44:12:18 01:44:17:00 
 ,היכן שלא תלך המוות מחכה לך
 .אתה לא מכיר את שלטון הדרג

 
01:44:17:02 01:44:22:05 

 רגו אותך, אמרתי לואיפה שלא תברח יה
 .שאין לנו ברירה אלא להישאר בעיירה

 
01:44:22:24 01:44:26:12 

  הוא אמר לי שאני אכזר, אמרתי לו
 .שאין לי תשובה אחרת חוץ מזה

 
01:44:26:19 01:44:28:22 
 ,אמרתי לו שאין ברירה אחרת

 .אלא להישאר בעיירה
 

01:44:29:06 01:44:34:18 
 אחרי ששוחחנו בלילה הוא ברח לישון

 .במקום אחר, ובבוקר הוא חזר
 

01:44:35:02 01:44:41:08 
  אני נשארתי לישון שם ובבוקר

 .התכוננתי לחזור לביתי עם המדים
 

01:44:43:24 01:44:49:18 



 בנוסף אחד החיילים שהיה תחת פיקודי
 ,שמע שהמורדים מתקרבים לאזור

 
01:44:50:01 01:44:52:23 

  לכן החביא את הנשק שלו
 .מתחת לאדמה

 
01:44:54:03 01:44:56:16 

 ,אני לא ידעתי על הגעתם של המורדים
 כשהייתי בדרכי חזרה לביתי

 
01:44:57:00 01:45:03:04 

  ,המורדים באו מכל הכיוונים
 .הם היו צעירים, אבל היה להם מפקד

 
01:45:03:22 01:45:09:13 

 בדרכי חזרה פגשתי אישה אחת
 ,שהלכה להביא מים לביתה

 
01:45:09:22 01:45:14:09 

  היא פנתה אליי ואמרה לי
 ,אלה הם המורדים

 
01:45:14:24 01:45:18:13 

 .הסתכלתי לכיוונם, ואז התכוננתי
 

01:45:18:18 01:45:23:09 
 ?הם היו לבושים בבגדים אזרחיים

 .לא, הם היו על מדים-
 

01:45:23:12 01:45:29:07 
  תחנת המשטרה בתקווהואז הלכתי ל

 .למצוא את השוטרים, וכולם ברחו משם
 

01:45:29:17 01:45:36:05 
  ,האנשים שמצאתי שם היו

 הקייס שנעצר ע"י המורדים
 

01:45:36:16 01:45:41:12 
 מצאתי את אותו הקייס שהיה

 .הקייס המחוזי בתחנת המשטרה
 

01:45:42:10 01:45:44:02 
 ?מצאת אותו בתחנת המשטרה

 .כן, בתחנת המשטרה-
 

01:45:44:07 01:45:47:23 
 ואז מישהו פנה אליי ואמר לי, חבל

 .שלא ברחת כמו חבריך, תיכנע עכשיו
 



01:45:47:24 01:45:51:21 
 ,השבתי לו, איך אתה אומר לי להיכנע

  ,אם תגיד את זה שוב אני אירה בך
 

01:45:52:03 01:45:54:16 
  .ואז הקייס ביקש מכולם להירגע

 
01:45:56:20 01:46:01:24 

 ,וככה הקייס שלח את המורדים חזרה
 .ומנע ממני לירות באותו בחור

 
01:46:02:22 01:46:07:24 

 הקייס אמר למורדים שלא יהרגו אותי
 .ושיתנו לי ללכת לדרכי

 
01:46:09:04 01:46:11:19 

  ,ואז הלכתי בדרך תלולה
  .שלא היו בה יריות

 
01:46:12:19 01:46:18:01 

 ?האם המורדים היו בתוך תחנת המשטרה
 .כן, הם נכנסו לתוך תחנת המשטרה-
 

01:46:18:01 01:46:20:13 
 ?ואתה הלכת ונכנסת לשם

 ,כן-
 

01:46:20:15 01:46:26:07 
 ראיתי את המורדים בתחנת המשטרה

 ,ואמרתי לעצמי לפני שיתפסו אותי
 

01:46:26:16 01:46:32:07 
 .טריםנילחם נגדם יחד עם חבריי השו

 .ובאותו רגע לא היה אף שוטר בתחנה
 

01:46:32:16 01:46:37:11 
 ואז המפקד של המורדים אמר לי להיכנע

 .בעקבות כך רבתי עם אותו המפקד
 

01:46:37:15 01:46:39:07 
  ,הקייס היה מודאג מהסיטואציה

 
01:46:39:14 01:46:46:22 
  הוא ביקש מהמורדים להירגע

 .ושיתנו לי ללכת
 

01:46:47:02 01:46:51:01 
 .ואז הם פינו לי דרך והלכתי משם

 
01:46:51:24 01:47:02:01 



 אחרי שהלכתי ראיתי את החייל שהחביא
  .את הנשק שלו, נלחם יחד עם המורדים

 
01:47:02:17 01:47:12:18 

 ,הם שרו שם יחד את ההמנון שלהם
 ,ושרפו את תחנת המשטרה והלכו משם

 
01:47:13:13 01:47:16:08 
 .וככה הם שלטו על העיר כולה

 
01:47:16:11 01:47:21:11 

 לאחר מכן הלכתי להר גבוה והשקפתי
 ,על העיר, וראיתי שהם אוספים אותם

 
01:47:21:14 01:47:25:05 

 ?המורדים עשו אסיפה של התושבים
 .כן, אספו את האנשים שגרו בשכונות-
 

01:47:25:08 01:47:28:16 
 ?ם אותםמה עושים איתם אחרי שאוספי

  .היו מצווים להם לשיר את ההמנון-
 

01:47:28:21 01:47:31:22 
 ?על מה היה ההמנון שלהם

 .אני לא יודע על מה היה ההמנון-
 

01:47:32:04 01:47:39:12 
  ואז המורדים הפרידו את העובדים

  ,של הממשלה
 

01:47:39:20 01:47:42:12 
 בזמן שהם מיינו אותם, אני התחבאתי

 ."במקום שנקרא "מייֵצְבַראיי
 

01:47:42:17 01:47:46:17 
  ,כשאותם אנשים הגיעו לגונדר

 ,הם סיפרו שהמורדים הרגו אותי
 

01:47:48:03 01:47:51:22 
 ושהעיר הייתה בשליטה של המורדים

 .ככה הם סיפרו לאנשים
 

01:47:52:20 01:48:00:02 
 ,"ואז כשהגעתי לאזור "מייצבראיי

 ?קום, בטלפונייההם היו בכל מ-
 

01:48:00:04 01:48:06:09 
 ?אחרי כמה זמן הליכה הגעת לשם

 .אפשר לומר הליכה של יום שלם-
 



01:48:06:12 01:48:08:05 
 ?האם היית מצויד באוכל ומים לדרך

 
01:48:08:05 01:48:14:02 

 "היה נהר גדול במקום שנקרא "טקזה
 .שתיתי שם מים והמשכתי הלאה

 
01:48:14:14 01:48:21:03 
  ,ואז הגעתי לתחנת המשטרה

 .משם הם התקשרו לתחנה המשטרה בגונדר
 

01:48:21:25 01:48:27:20 
 .והודיעו להם שמצאו אותי בחיים

 
01:48:28:19 01:48:32:01 

 .ואז הם הגיעו אלינו עם רכב ג'יפ
 

01:48:32:07 01:48:38:12 
 השוטר השני החביא את נשקו על החמור

 ."הגיע גם ל"למייצבראייו
 

01:48:40:05 01:48:47:11 
 כולנו המתנו שם בתחנה, ואז השוטרים

 .מגונדר באו ולקחו אותי חזרה לגונדר
 

01:48:48:09 01:48:52:17 
 ,מכיוון שכל המהומה רק התחילה

 .הייתה התלהבות גדולה סביב מה שקרה
 

01:48:53:00 01:48:59:21 
 ,רדיםעוד לא הכירו את השם של המו

  .עוד לא ידעו שהם מתקרבים לעיר
 

01:49:01:08 01:49:09:13 
  ואז ביקשו שנתייצב בלשכתו של

 ,ראש העיר, והובלתי לשם
 

01:49:10:13 01:49:18:02 
 באו איתי יחד', השוטר שאמר לי להיכנע'

 .השוטר שרב איתי והציע לי לברוח אתו
 

01:49:18:11 01:49:22:00 
  ,וצירפו עוד אנשים

 .וכולנו התייצבנו בלשכה
 

01:49:23:09 01:49:28:14 
 ,ואז התחילו לחקור אותנו על מה שקרה
 .חששתי שיהרגו אותם בעקבות החקירה

 
01:49:28:16 01:49:31:14 



 ,אלו היו ימים נוראיים
 .היו מוציאים אנשים להורג

 
01:49:32:05 01:49:40:01 
  ,בגלל שחששתי שיפגעו בהם

 .ירוע במלואולא סיפרתי את כל הא
 

01:49:40:07 01:49:47:06 
 הם התחילו לחקור את כולם אחד אחרי

 .השני, והגרסאות שלהם נהיו מעוותות
 

01:49:48:06 01:49:54:03 
  בחקירה הם סיפרו להם, שאמרו לי

 .להילחם נגד המורדים, ושאני סירבתי
 

01:49:54:20 01:50:00:06 
  ואז ביקשו ממני ומהשוטר שהעיד

 .שסירבתי, להיכנס ללשכה
 

01:50:00:18 01:50:08:00 
  החוקר פנה אלי ושאל אותי: למה

 ?סירבתי לו כשהוא אמר לי להילחם
 

01:50:08:07 01:50:10:25 
 ?שאלתי אותו חזרה: מי אמר לך דבר כזה

 .הוא הצביע עליו
 

01:50:11:19 01:50:18:03 
 ואז הוא התחיל לרעוד, אמרתי לו

 .יך אתה משקרבגלל שריחמתי על
 

01:50:18:05 01:50:22:11 
 הרי לאחר שתכננו הכול איך להילחם נגד
 .המורדים, אתה זה שברחת עם החיילים

 
01:50:22:12 01:50:24:05 

 .הרי אתה הפקרת אותי וברחת
 

01:50:25:19 01:50:29:09 
  ,ואז החוקר דרש ממנו תשובות

  .והוא אפילו לא הצליח לדבר
 

01:50:29:13 01:50:34:01 
  ,אמרו להכניס אותו לכלא

 .והוא נכנס לכלא
 

01:50:34:15 01:50:37:02 
 החוקר שאל אותי לגבי השוטר השלישי

 ,השבתי לו שהוא אמר לי להיכנע
 



01:50:38:08 01:50:42:10 
 החוקר שאל אותו למה הוא אמר לי

 .להיכנע, הוא השיב לו שהוא פחד שאמות
 

01:50:43:18 01:50:45:24 
 החוקר השיב לו, מי נתן לך סמכות

 .לתת פקודות לחיילים
 

01:50:46:06 01:50:52:17 
  ,הוא יודע להחליט לבדו

 .ואז גם אותו הכניסו לכלא
 

01:50:53:16 01:51:00:13 
 באותם הימים לא היו בתי משפט בגונדר

 ,היה רק באדיס אבבה
 

01:51:00:21 01:51:05:05 
 ,אחרי שחקרו את כל האירוע

 .שלחו את התיק לבית משפט באדיס אבבה
 

01:51:06:09 01:51:12:07 
 ,זה היה בית משפט צבאי

 .ושם הם פסקו במשפט הזה
 

01:51:14:12 01:51:20:23 
 לקחו אותי להעיד שוב, הם סרקו וחקרו

 .שוב את מקום האירוע שבו הכול התרחש
 

01:51:22:13 01:51:30:01 
 ,ותם החיילים פסקולגבי א

 .שאם ישקרו שוב הם יוצאו להורג
 

01:51:30:13 01:51:35:16 
  הפסק דין נשלח לגונדר, הקריאו לנו

 .את זה שם, ושיחררו את כולם מהכלא
 

01:51:35:25 01:51:39:03 
  ,לא עבר חודש

 .ואחד השוטרים הוצא להורג
 

01:51:40:01 01:51:44:05 
 ר השנילאחר זמן מה הרגו גם את השוט

 .וגם את התחקירן הראשי
 

01:51:44:10 01:51:47:07 
 ?הם הוצאו להורג בגלל שמעדו שוב

 .כן-
 

01:51:47:11 01:51:54:10 
  הם האשימו אותם בכל מיני עבירות



 .והרגו אותם. המשפט אז לא היה צודק
 

01:51:56:01 01:51:59:02 
 ,אם הם היו עושים משפט צודק

 
01:51:59:10 01:52:05:11 

  חיילים לא היו יכולים 10אפילו 
 .לשמור על העיר

 
01:52:05:13 01:52:07:17 

 בנוסף כל התושבים כבר נכנעו וקיבלו
 .את השלטון של המורדים

 
01:52:09:19 01:52:15:00 

  זה היה מאוחר מידי כדי להאשים חייל
 ,אחד או שניים ולהרוג אותם

 
01:52:15:16 01:52:20:03 

 אמנם הם טעו, למרות שהם פגעו בי
 .אני חושב שלא הגיע להם למות

 
01:52:22:16 01:52:27:14 

 הם הציעו לי לברוח איתם באותו הימים
 ,ואני סירבתי להם

 
01:52:27:22 01:52:33:21 

 ,לאחר מכן הם הודיעו להם שנהרגתי
 .ואז במשפט גילו שהם שיקרו

 
01:52:34:03 01:52:37:24 

  ,הם עשו טעויות
  .ובעקבות כך היה משפט

 
01:52:38:14 01:52:42:25 

 אחרי כל זה אמרו לנו לחזור לאותו
 .מקום שהיינו בו וחזרנו

 
01:52:43:03 01:52:47:11 

 ?חזרת למקום שהיית בו לפני כן
 .כן, אני הסכמתי וחזרתי לשם-
 

01:52:47:14 01:52:51:23 
  החייל שהיה באותה עיירה פחד

 .ורדים וברח משםמהמ
 

01:52:53:03 01:52:56:01 
 ,"במקור הוא היה מאזור "שּוַהה

 !והוא ברח
 

01:52:56:19 01:53:03:21 



 ,הבחור שהחביא את הנשק מתחת לאדמה
 .הוא זה שברח מהמורדים

 
01:53:04:20 01:53:10:08 

 אחרי שהוא נעלם, המפקד שלנו גנב
 ,את הנשק שלו שהחביא מתחת לאדמה

 
01:53:11:21 01:53:19:03 

 ,אותו המפקד היה מפלה אותי לרעה
 .לכן הלכתי לספר שהוא גנב את הנשק

 
01:53:20:20 01:53:25:11 

 לשני אנשים ששמם ְמלקּו וגְברהיֵווט
 .אמרתי להם שילכו לחפש את הנשק

 
01:53:26:16 01:53:32:19 

  סיפרתי להם שהחייל היה באחריותי
  ,בעצמו נעלמוושהנשק שלו וגם החייל 

 
01:53:33:00 01:53:35:04 

  אמרתי להם שאינני יודע
 .היכן הוא החביא את הנשק וברח

 
01:53:35:21 01:53:38:18 

 ,שאלו אותי במי אני חושד
 .אמרתי להם שאני חושד במפקד

 
01:53:40:00 01:53:43:06 

 הם עשו חיפוש בביתו של המפקד
 .ומצאו שם שישה נשקים

 
01:53:44:12 01:53:52:09 

  הם לקחו אותו לכלא, בנוסף מצאו אצלו
 .הרבה כסף לקחו לו גם את הכסף

 
01:53:52:23 01:53:54:09 

 .הם מצאו גם את הנשק שחיפשו
 

01:53:54:18 01:54:00:09 
 ,אותו מפקד שמר לי טינה מאותו מקרה

 ."ובגלל זה שלח אותי לעבוד ב"אומרה
 

01:54:01:18 01:54:04:20 
 ,אהה אוקיי

 .זו הסיבה למעבר שלי-
 

01:54:05:13 01:54:09:22 
  למעשה גם אחרי שעברתי לשם נגרם לי

 .מהומה גדולה לאור המצב שהיה
 



01:54:11:01 01:54:17:09 
 רוב התושבים שם היו קרובי משפחתו

 .אינני יודע מה רמת הקרבה ביניהם
 

01:54:17:20 01:54:25:08 
 ,כמו כן, פעם אחת בזמן השמירות שלנו

 ."הוא קרא לי "קניבל
 

01:54:26:06 01:54:33:01 
  הוא צעק לעברי, הקניבלים שכחו

 ,שאנחנו ילדי דאווליג' ובלסה
 

01:54:34:03 01:54:37:12 
  אפילו האנשים האמיצים ביותר לא

 מעיזים לפגוע בכבודנו, והתקרב אליי
 

01:54:38:07 01:54:43:16 
 בנוסף הוא גם דרך את הנשק שלו

 .ואיים עליי
 

01:54:45:10 01:54:52:18 
 ואז פניתי אליו בשמו: ַאמֵרה אתה

 .יודע שאני יהודי )קניבל(
 

01:54:52:22 01:54:58:21 
  ,אבל למה אתה הופך את זה לקללה

 !?ומנסה לפגוע בי
 

01:54:59:19 01:55:05:18 
 .אחרי זה הוא המשיך לאיים

 .ם מבחינה פיזית הייתי חזקבאותם הימי
 

01:55:05:19 01:55:10:21 
 אבל הוא היה יותר גדול ממני
 .בגובה, בכוח, ובשאר הדברים

 
01:55:11:01 01:55:19:09 

 ואז נצמדנו זה לזה, אמרתי לעצמי
  ,גם ככה הוא בא במטרה להרוג אותי

 
01:55:19:17 01:55:23:15 

  ,נתתי לו אגרוף חזק
 .הוא קם והתחיל להיאבק בי

 
01:55:23:18 01:55:27:18 
 בזמן הריב שנינו נשאנו עלינו

 .את הנשקים שלנו
 

01:55:28:10 01:55:36:02 
 הפלתי אותו על הרצפה יחד עם הנשק



  .שלו שהיה עליו כיסוי לשמש
 

01:55:36:18 01:55:43:04 
 שמתי לב שהוא מאוד חזק

  ,ופחדתי שיכה אותי
 

01:55:43:07 01:55:47:13 
 ,לכן הרמתי את הנשק וכיוונתי עליו

 .באותו רגע הקצין שמעלינו עבר משם
 

01:55:47:22 01:55:49:15 
 ,במקור גם הקצין הגיע מאזור שּוַהה

 .הוא ראה את הריב
 

01:55:49:25 01:55:55:11 
 כשהוא ראה אותי עם הנשק, הוא התחיל

 !לצעוק לעברי, תירגע בשם אלוקים
 

01:55:55:12 01:56:01:09 
 ,אמרתי לו להרים ולפתוח את הנשק שלו

 .הוא פתח את הנשק, והנשק היה טעון
 

01:56:03:01 01:56:06:01 
 ,אמרתי לקצין שירשום את העדות

 .הוא שאל אותי מה לרשום
 

01:56:06:08 01:56:11:23 
  אמרתי שירשום שהשוטר אמֵרה מקונן

 .טעוןתכנן להרוג אותו ונתפס עם נשק 
 

01:56:13:17 01:56:20:08 
 אחרי הריב הסתבר שהוא נפל

 ,בזמן הריב ושבר את ידו
 

01:56:20:19 01:56:26:20 
  בהתחלה חשבתי שהוא יקום מהנפילה

 ,ויכה אותי, לאחר שהריב נגמר ככה
 

01:56:29:03 01:56:35:25 
  הקצין התקשר לתחנת המשטרה

 .והודיע להם ששני שוטרים רבו ביניהם
 

01:56:37:00 01:56:40:15 
  השוטרים הגיעו לאירוע ואמרו לי

 .להיכנע. סירבתי להיכנע
 

01:56:40:18 01:56:42:01 
  ואמרתי להם שאני גרמתי לפציעתו

 .של השוטר שרב איתי
 



01:56:42:09 01:56:46:21 
 ?מה עשית ברגעים שהם באו אליך

 ?מה, היכן-
 

01:56:47:02 01:56:53:20 
 ת השוטר, הלכת לבתיךאחרי שהיכית א

 ?או שנשארת באותו מקום
 

01:56:53:20 01:56:59:17 
 ,בזמן שרבנו שנינו היינו במשמרת

 .היינו בשמירה
 

01:57:00:11 01:57:07:18 
 לאחר מכן כשהם באו לקחת אותי סירבתי

 .ללכת איתם עד שאסיים את המשמרת שלי
 

01:57:08:15 01:57:12:19 
 אבל אמרתי להם שאני פצעתי אותו

  ,ושייקחו אותו לבית חולים
 

01:57:12:21 01:57:16:12 
 ,הם לקחו אותו לבית החולים

 .ובמקביל התקשרו למפקד המשטרה
 

01:57:16:24 01:57:22:16 
 המפקד אמר להם להחתים את השוטר

 .ולמחרת שיבוא עם המסמך לתחנת המשטרה
 

01:57:23:08 01:57:27:07 
 ,חתימו את שוטר התחנההם ה

 ,ולקחו את הפצוע לבית החולים
 

01:57:27:16 01:57:31:16 
  למחרת בבוקר לקחו אותי

 .לתחנת המשטרה
 

01:57:32:15 01:57:35:16 
  ,בתחנה שאלו אותי מה קרה

 ."השבתי להם שהוא קורא לי "קניבל
 

01:57:35:17 01:57:42:10 
 ,אני עובד ממשלה שמשרת את הציבור

 !?הבדל בינינו האם יש
 

01:57:42:12 01:57:49:14 
  למה הוא קורא לי קניבל?! זה נכון

 .שאני יהודי, בגלל זה הוא מקלל אותי
 

01:57:50:08 01:57:54:18 
 לכן היכיתי אותו, אם הוא רוצה



 .הוא יכול להתעמת איתי, אמרתי להם ככה
 

01:57:55:22 01:57:58:22 
 ,אמרו לו להתעמת איתי

 .הוא סירב לזה
 

01:57:59:03 01:58:04:14 
 ,מפקד התחנה שאל אותי אם יש לי עדות

 .השבתי לו שישאל את המפקד שהיה בזירה
 

01:58:05:10 01:58:07:17 
 העד השיב שאיננו יודע מה זה

 ,קניבלים וכל הכינויים האלו
 

01:58:07:17 01:58:10:20 
 ,הרי הוא מאזור שּוַהה, רק בגונדר

 .כינויים האלו ליהודיםמשתמשים ב
 

01:58:10:21 01:58:12:22 
 ,אנשים שחיו באזור שּוַהה

 .לא הכירו את הכינויים האלו בכלל
 

01:58:14:09 01:58:19:22 
  המפקד העיד שהשוטר שרב איתי

 .מערב בכל השיחות שלו את המילה קניבל
 

01:58:20:01 01:58:23:15 
 אינני יודע במה הזיקו

 .האנשים שכינו אותם קניבלים
 

01:58:23:21 01:58:30:17 
 גם אני אמרתי להם שאני שונא שמכנים

 .אותי במילה הזאת, ובגלל זה רבנו
 

01:58:31:00 01:58:35:09 
 מאז הוא )השוטר( היה חולה
 .במשך שישה חודשים והבריא

 
01:58:35:13 01:58:42:23 

 בלל זה הוא שמר לי טינה, וכשחזר
 ."הוא העביר אותי ל"אומרה לתפקידו

 
01:58:43:03 01:58:45:09 

 .בנוסף אני גרמתי שיהיה במאסר בכלא
 

01:58:45:13 01:58:52:11 
 לכן המילה "קניבל" בהקשר של יהודים

 .הזיקה לי הרבה בחיים באתיופיה
 

01:58:53:02 01:58:54:17 



 !עברתי הרבה תלאות בגלל המילה הזו
 

01:58:55:14 01:59:00:22 
 האם בזמן שעברת את כל התקופה הקשה

 ?הזו, היית בקשר עם המשפחה שלך
 

01:59:00:24 01:59:03:19 
 ,לא הייתי בקשר עם המשפחה

 ,לא היית בקשר עם אף אחד-
 

01:59:03:22 01:59:05:23 
 ?חיית את חייך לבד

 .כן, חייתי ודאגתי לעצמי-
 

01:59:06:02 01:59:11:12 
 או ממקומות לא היה לי אף אחד מהעבודה

 ,אחרים שסמכתי עליו
 

01:59:11:17 01:59:15:13 
 ?מה עם ההורים ואחים שלך

 ,מידי פעם הייתי הולך לבקר אותם-
 

01:59:15:15 01:59:20:16 
 ,בשלב יותר מאוחר כשעברתי לגונדר

 .כולנו גרנו באותו אזור
 

01:59:20:22 01:59:28:21 
 ,הייתי מאושר שהם עברו לגור איתי

  ,ם המקרים חזרו על עצמםעד שאות
 

01:59:28:23 01:59:31:19 
 .ישנם הרבה סיפורים כשעברנו שמה

 
01:59:33:02 01:59:34:08 

 ,בזמן שחייתי שם בגונדר
 

01:59:39:01 01:59:50:03 
  הבית שגרתי בו, היה בית שהשכירו

 .אחי ואחותי שבאו לשם מהכפר
 

01:59:50:09 01:59:53:02 
 באותה התקופה שלטון הדרג היה לוקח

 .את הבתים מהבעלים בכפייה
 

01:59:53:22 01:59:56:22 
 ,ואז פעם אחת אמרו לי לעזוב את הבית

 !?איך אפשר לעזוב את הבית
 

01:59:56:24 01:59:59:01 
 ?באיזו עיר היה המקרה הזה



 .בעיר גונדר-
 

01:59:59:11 02:00:03:15 
  ,הביתבעל הבית אמר לי לעזוב את 

 ,השבתי לו שיחכה עד שאמצא בית חלופי
 

02:00:04:21 02:00:05:24 
  הוא טען שזהו ביתו הפרטי וזכותו

 ,להוציא אותי מביתו
 

02:00:06:01 02:00:10:01 
 ,השבתי לו שלא אכפת לי שהבית שלו

 ,ושאצא משם ברגע שאמצא בית חלופי
 

02:00:10:18 02:00:15:13 
 ,מאז השיחה הזו היה סכסוך בינינו

 ,טענתי שלא אצא עד שאמצא בית חלופי
 

02:00:15:17 02:00:19:14 
 ,באותו ערב באו אליי אורחים לבית

 
02:00:19:17 02:00:26:16 

 בעל הבית טען שהכנסתי אורחים
 .עם תסרוקת שונה )גנבים(

 
02:00:26:20 02:00:30:20 

 .ואז התחיל לירות על הבית שלי
 

02:00:30:21 02:00:34:00 
  ?מה, הוא ירה על הבית שלך

 .כן, הוא ירה על הבית שגרתי בו-
 

02:00:34:22 02:00:41:20 
  באותו רגע היה לי את הנשק הזה

 ,שרואים בתמונה
 

02:00:42:07 02:00:44:02 
 ?יש לך את התמונה

 ,כן-
 

02:00:44:18 02:00:48:22 
 יש לי תמונה שהצטלמתי עם הנשק עליי

 .הנה התמונה הזאת מאחורי
 

02:00:48:24 02:00:50:24 
  ,זה הנשק שהיה איתי באותו יום

 
02:00:51:05 02:00:56:18 

 ,אמרתי לאורחים שיתפסו מחסה
 גם עלמּו אחי היה שם באותו רגע



 
02:00:57:09 02:01:01:18 

  ,סידרתי מיטה לאורחים
 והם הלכו לישון

 
02:01:02:12 02:01:06:10 

 ,י ירייה אחת ויצאתי החוצהואז ירית
 

02:01:06:12 02:01:12:24 
 מחוץ לבית ראיתי את בעל הבית

 .יורה לכל הכיוונים
 

02:01:13:18 02:01:19:20 
 ,לא רציתי לירות בו כדי שלא ימות שם

 .לכן עמדתי והסתכלתי עליו
 

02:01:20:02 02:01:26:06 
  ואז השוטרים והחיילים שמעו את

 ,היריות והגיעו למקום והקיפו אותנו
 

02:01:27:25 02:01:33:20 
 השוטרים צעקו לעברנו להרים את ידיים

  ,הרמתי ידיים והסגרתי את עצמי
 

02:01:34:01 02:01:39:02 
 ,גם הוא הרים ידיים והסגיר את עצמו

 .ואז לקחו את שנינו לכלא
 

02:01:39:03 02:01:43:17 
  םאמרתי להם לפני שהם הולכי

 ,שיסתכלו על הנזק שנגרם לבית שלי
 

02:01:43:20 02:01:52:06 
  קליעים שנכנסו מצד אחד 8הם אספו 

  .ויצאו מהצד השני של הקיר
 

02:01:52:21 02:01:56:16 
  ,הוא ירה לכיוון שלי רק ירייה אחת

 בעקבות זה הכניסו אותנו למאסר בכלא
 

02:01:57:10 02:02:03:23 
  ,לאחר מכן התחילו את החקירה

 האורחים שהיו אצלי היו עדים לאירוע
 

02:02:04:09 02:02:08:14 
 ,בנוסף קיבלתי עורך דין מטעם הממשלה

 .ואז יצאתי מהכלא
 

02:02:08:23 02:02:11:21 
  ,ואז אני יצאתי מהכלא



 ואותו בעל הבית נשלח למאסר בכלא
 

02:02:11:24 02:02:18:20 
 ,היה שייך לו הנשק שהשתמש בו

 הם החרימו לו את הנשק
 

02:02:19:20 02:02:25:16 
 ,למרות החקירה המעמיקה שעשו
 .השופטים התקשו לקבל החלטה

 
02:02:26:01 02:02:30:20 

 ?למה הם התקשו לקבל החלטה
לקּו )המפקד שרב איתי(-  הם פחדו מֵמֵֶ
 

02:02:31:02 02:02:35:16 
 באותם הימים אפשר לומר שהוא

 .וסק בכלל המשפטיםהיה הפ
 

02:02:36:09 02:02:42:10 
 אחד השופטים אמר שעליו להחתים

 את ֵמַלקּו על החקירה והעדות שלקחו
 

02:02:42:16 02:02:49:03 
  אמרתי בסדר, ואז הבית משפט שלח

 ,את כל המסמכים למלקּו
 

02:02:50:07 02:02:53:24 
 .לאחר מכן נגשנו למשפט אצל מלקּו

 
02:02:55:20 02:02:58:01 
 מלקּו פנה ראשון לבעל הבית

 ,ושאל אותו
 

02:03:01:07 02:03:11:03 
 האם ראית אי פעם שהפרדתי בין חיילים

 ?ראשיים לחיילים זוטרים
 

02:03:12:08 02:03:14:19 
  הוא שתק, אמר לו שיגיב

 .והוא המשיך לשתוק
 

02:03:16:21 02:03:19:02 
 ,ת הנשקמלקּו שאל אם החרימו א

  והוא המשיך לשתוק
 

02:03:21:06 02:03:22:06 
 .הוא שתק ולא הגיב לשום דבר

 
02:03:22:16 02:03:27:16 

 ואז הוא שאל אותי אם אני מסכים



 ,עם החלטה שהוא קיבל במשפט
 

02:03:28:04 02:03:31:24 
  השבתי לו שמצער אותי שישבתי בכלא

 ,מספר ימים על דבר שלא עשיתי
 

02:03:32:02 02:03:33:15 
 .אבל אני מסכים להחלטה שקיבלתם

 
02:03:33:16 02:03:38:02 

 ואז הוא אמר "חיילים נכנסים ויוצאים
 ממאסר כל הזמן" תשלימו עכשיו ביניכם

 
02:03:38:10 02:03:42:00 

 .ואז שנינו הסתובבנו ונעלמנו משם
 

02:03:44:19 02:03:51:04 
 ,םשנינו הסתובבנו ונעלמנו מש

 .זו הייתה החלטה של מלקו במשפט
 

02:03:51:06 02:03:54:03 
 ,הגענו עד למקרים כאלו

 
02:03:56:08 02:04:00:02 

 .אני מתפעל מכל המקרים שהיו לי שם
 

02:04:00:18 02:04:04:19 
 ?אוקי, מה המשך הסיפור

 ?עברת משם לאזור "אומרה" נכון
 

02:04:05:04 02:04:06:14 
 ,"כן, עברתי ל"אומרה

 
02:04:06:18 02:04:09:19 

 ?עבדת שם בשמירה על הגבולות המדינה
 ,כן-
 

02:04:16:18 02:04:21:17 
 תציג לנו בבקשה את התמונה שלך

 .בזמן שהיית שוטר
 

02:04:22:08 02:04:25:06 
 .הייתה תמונה עם מדי שוטרים

 ,הנה התמונה-
 

02:04:27:16 02:04:33:07 
  ,זאת התמונה

 ,וזה הנשק שיריתי בו באותו אירוע
 

02:04:34:05 02:04:41:06 



  גם שני אחיי אלמו ואברש
 .היו בבית בזמן היריות

 
02:04:41:21 02:04:45:08 

 ,הם היו בתוך הבית
 .כן, במקום שהיה בו את היריות-
 

02:04:45:13 02:04:48:10 
  ,זה המקרה שהיה

 .והתמונה הזאת משם
 

02:04:49:02 02:04:52:07 
  אוקי, איך עשית את המעבר

 ?"לאזור "אומרה
 

02:04:53:02 02:04:59:22 
 כפי שסיפרתי לך, נוצר בלגן גדול

 "ואז אותו אדם העביר אותי ל"אומרה
 

02:05:00:10 02:05:06:12 
  אחרי שעברתי לאומרה מילאתי תפקיד

  כאחראי במשמר הגבול
 

02:05:06:25 02:05:11:13 
 היו עוברים בגבול סוחרים מסודן

 עם סחורות על גמלים
 

02:05:11:17 02:05:16:21 
 בלילה היינו מחכים להם בגבול

  ,ועוצרים אותם לבדיקות
 

02:05:17:03 02:05:21:21 
 הסודנים היו מייבאים אלינו צדפות

  .ולוקחים לסודן גרגירי שעועית
 

02:05:22:21 02:05:27:19 
  ,האתיופים אהבו צדפות

 לכן הסודנים היו מביאים צדפות לשם
 

02:05:28:04 02:05:33:01 
  היה צוות ששלט בכל הדברים שיוצאים

  ,ונכנסים דרך הגבול
 

02:05:33:15 02:05:35:14 
 .התפקיד שלי היה להשגיח על זה

 
02:05:36:15 02:05:40:22 

 בזמן שעבדתי בהשגחה ובבדיקת
  ,הסחורות בגבול

 



02:05:43:08 02:05:47:20 
  זה היה במסגרת צוות הפיקוח

 ,לכן היה אחראי מעליי
 

02:05:50:07 02:05:57:10 
  היו מספר סוחרים שהיו מספקים לי

 ,מידע על הסוחרים הגדולים
 

02:05:57:11 02:06:01:10 
 היו מספרים לי, אלו סוחרים מתכננים
  לעבור את הגבול, ואיפה הם עוברים

 
02:06:01:14 02:06:05:01 

 ?הסוחרים היו מספרים לך אחד על השני
 .לא, אני הייתי משדל אותם-
 

02:06:05:04 02:06:13:23 
 הייתי שולח את הסוחרים הקטנים שהיו

 מגיעים עם הסחורה על גבם כמו מרגלים
 

02:06:14:02 02:06:21:16 
 הם היו אומרים לי מתי והיכן הסוחרים

 יע לגבולהגדולים תכננו להג
 

02:06:21:21 02:06:26:15 
 בתמורה אני הייתי דואג לאותם סוחרים

  הקטנים להתפתח ולגדול
 

02:06:26:18 02:06:30:14 
  הייתי עוזר להם שיהפכו להיות

 .סוחרים גדולים
 

02:06:30:17 02:06:34:16 
 ?איך היית עוזר להם

 .הייתי נותן להם לעבור בגבול-
 

02:06:35:08 02:06:40:21 
 הייתי נותן להם לעבור בגבול, וגם לא

 .הייתי מפקח עליהם או עוצר אותם
 

02:06:41:22 02:06:46:15 
  ,למרות שהם היו סוחרים קטנים

  ,בגלל החופש התנועה שנתתי להם
 

02:06:46:19 02:06:51:04 
 הם מתפתחים ומתחילים להעביר

 ,סחורה עם חמורים
 

02:06:51:09 02:06:56:22 
 ואף היו סוחרים שמאוד התפתחו



 .והתחילו להעביר סחורה ברכב
 

02:06:57:02 02:06:58:11 
 .היה שם מסחר גדול ותוסס

 
02:06:58:16 02:07:03:19 

 אם היינו נותנים להם לנוע בצורה
 ,חופשית ולא מפקחים או עוצרים אותם

 
02:07:03:22 02:07:07:08 

  ,אלו שהצליחו לעבור את הגבול
 ביקוש גדול לסחורה שלהםהיה להם 

 
02:07:07:22 02:07:13:14 

 ,ככה היינו מגיעים להסכמה בינינו
 .מצדנו, גם הממשלה הרוויחה מכך

 
02:07:14:10 02:07:23:17 

  היה אסור להעביר לסודן שעועית
  לכן הייתי עוצר את הסוחרים לבדיקה

 
02:07:24:01 02:07:27:16 

  כמו כן אסור להכניס צדפות מסודן
 ,לאתיופיה

 
02:07:29:01 02:07:32:20 

 בנוסף היו כאלה שהעבירו כמות גדולה
 ,של סחורות ממה שהיה מותר להעביר

 
02:07:32:23 02:07:37:06 

 ,בזמן שהייתי מפקח על כל אלו בגבול
 .התרחשה בעיה מסוימת

 
02:07:38:13 02:07:47:13 

  קהילת ביתא ישראל יצאו למסע
 ,ןמאתיופיה לישראל דרך סוד

 
02:07:48:18 02:07:54:10 

 ,בדרכם לסודן מצאו אותם חיילים
  והורו להם לעצור, והם סירבו לעצור

 
02:07:54:20 02:08:01:00 

 בעקבות זה התחילו יריות, כתוצאה מכך
 אחת מהם נפצעה וכל השאר נעצרו

 
02:08:02:01 02:08:03:12 

 .והיו ביניהם אנשים שהצליחו לברוח
 

02:08:03:23 02:08:08:13 
 את כל האנשים שנעצרו הביאו אותם



 .אלינו היכן שאני הייתי מוצב
 

02:08:09:03 02:08:17:06 
  ,אני בדקתי את הסחורות שלהם

 היה להם רק כמויות קטנות לאכול בדרך
 

02:08:19:12 02:08:29:15 
  לגבי שאר הדברים, כפי שסיפרתי לך

 ,הסודנים אוהבים שעועית
 

02:08:31:02 02:08:33:19 
  ,לכן שאלתי אותם אם יש להם שעועית

 
02:08:34:11 02:08:39:22 

 הם השיבו שהמתווכים גנבו אותם וברחו
 ,כשהם באו לעשות מסחר עם הסודנים

 
02:08:40:18 02:08:46:01 

 הם מכרו לסודנים שעועית, והם הגיעו
  לגבול כדי שיחזירו להם את הכסף

 
02:08:46:04 02:08:53:08 

 ,או בתקווה לאתר את הסוחרים הסודנים
 .ולא בכדי להגר לצמיתות מהמדינה

 
02:08:53:16 02:09:00:02 

 אחד החיילים הנוצרים, צעק כולם פה
 ,קניבלים )כינוי ליהודים(

 
02:09:01:04 02:09:07:05 

 אני לא ידעתי שהיה צריך לעצור
 ,את היהודים שחצו את הגבול

 
02:09:07:07 02:09:09:10 

 שמעתי את זה באותו רגע מאותו החייל
 ,שצעק שהם יהודים

 
02:09:09:24 02:09:12:02 

 הוא שאל את המוביל שלהם, אם כל
 .האנשים יהודים, הוא השיב לו שכן

 
02:09:13:24 02:09:16:12 

  הוא שאל אותו
 ,למה הוא רוצה להגיע לסודן

 
02:09:16:14 02:09:21:07 

  יב שהסוחרים הסודנים שדדוהוא הש
  את כל הרכוש שלהם

 
02:09:21:08 02:09:25:06 



  ושכל הרכוש שלהם
 ,נמצא מעבר לגבול בסודן

 
02:09:25:08 02:09:30:13 

  והסחורה שיש ברשותו
 זה כדי שיהיה לו איך להסתדר בהתחלה

 
02:09:30:19 02:09:32:12 

 .ושהוא יודע שאסור לחצות את הגבול
 

02:09:32:16 02:09:36:17 
 ,אמרתי לו שיביא עדים לכך

 .ושחררתי אותו
 

02:09:37:13 02:09:41:10 
  ואז הלכתי לראות את כל האנשים

 .שהגיעו, וכולם היו יהודים
 

02:09:41:18 02:09:43:19 
  בין אותם האנשים

 ,היה מישהו שהכרתי
 

02:09:44:17 02:09:49:20 
 ,שאלתי אותו מה קרה

 .ר לי הכלוהוא סיפ
 

02:09:50:01 02:09:57:23 
 כפי שסיפרתי לך קודם, יש אותו אקלים

 ,באדמת סודן ובאדמת אומרה
 

02:09:58:02 02:10:03:24 
 אנשים יכלו למות בקלות בגלל

 .תנאי האקלים המדבריים של הכפרים
 

02:10:04:15 02:10:09:07 
  לכן אמרתי להם שיחזירו

  ,את כל האנשים לביתם
 

02:10:10:02 02:10:14:17 
 אמרתי להם שאם הם ימשיכו במסע

 ,כל האנשים ימותו בדרך
 

02:10:15:06 02:10:23:04 
 אחד מהם השיב לי, שהם הכינו את עצמם

  למוות ולשם כך הצטיידו בכלי חפירה
 

02:10:23:07 02:10:28:19 
 כדי שנוכל לקבור זה את זה, החלטנו
 דרךלהמשיך במסע ולקבור את המתים ב

 



02:10:30:04 02:10:32:16 
 ,שאלתי אותו שאם זוהי החלטתם הסופית

 .הוא השיב שכן
 

02:10:33:11 02:10:38:12 
 ,אמרתי לו שלא יספר על זה לאף אחד

 .וזה נשמר כסוד בינינו
 

02:10:38:22 02:10:44:05 
 במסגרת תפקידי הייתי משתתף בישיבות

 ,של המשטרה
 

02:10:44:11 02:10:49:06 
  באחת הישיבות החליטו להעביר את

 ."היהודים לאזור שנקרא "מינאג'ר
 

02:10:49:07 02:10:52:03 
 ?הם רצו להעביר גם את כולל הילדים

 כן, רצו להקים עבורם עיר-
 

02:10:52:25 02:10:55:06 
 ?האם היו ביניהם ילדים קטנים וזקנים

 
02:10:55:06 02:11:01:25 
  ,יוןכן, היו שם זקנים, נשים בהר

  .וילדים קטנים, זה היה מצב נוראי
 

02:11:02:17 02:11:09:22 
 אני שוחחתי איתם שהחלטה שקיבלו

 ,היא לא טובה עבורם
 

02:11:10:06 02:11:14:25 
  הסברתי להם שהם מגיעים מהצפון

 ,ולא יצליחו לשרוד באקלים המדבריים
 

02:11:15:01 02:11:21:11 
 בהתחלה התווכחתי איתם שהחלטתם אינה

 .טובה מכיוון שרובם ימותו במדבר
 

02:11:22:13 02:11:33:13 
 ואז החליטו שהממשלה תקצה להם שטחים

 ,ושם הם יוכלו לחיות לעסוק בעבודתם
 

02:11:34:09 02:11:40:23 
 מאז אני והבחור שהכרתי שם, היינו

 מתכננים שמידי לילה הוא מבריח אנשים
 

02:11:40:25 02:11:43:17 
 ,כל לילה הוא הבריח מספר אנשים

 ככה הוא הוציא אנשים לסודן מידי פעם



 
02:11:44:16 02:11:49:22 

  ואז בפעם אחת כולם הגיעו לגבול
 .שהייתי מוצב בו

 
02:11:51:02 02:11:54:17 

 הייתי יחד עם מספר חברים לעבודה
 ,וכשראינו אותם מיד אמרנו להם לעצור

 
02:11:55:04 02:12:01:17 

  עצרנו אותם ושאלנו אותם, אם הם
 ,מהמחנה הפליטים ולאן הם הולכים

 
02:12:01:21 02:12:06:16 

  הם השיבו לי שכן, שאלתי אותם
 מה הם מחפשים בגבול בשעה כזו

 
02:12:07:16 02:12:10:09 

 .הם לא ידעו מה לענות לי
 

02:12:11:15 02:12:15:17 
 אמרתי לחבריי לעבודה שהם בטח הולכים

 לאסוף קרשים שישמש אותם לעבודתם
 

02:12:15:20 02:12:22:14 
  ואז אמרתי להם, שילכו לאסוף את מה

 ,שהם צריכים ויחזרו מהר חזרה
 

02:12:22:17 02:12:28:23 
 ככה תירצתי עבורם, ונתנו להם

 .לעבור את הגבול והם המשיכו הלאה
 

02:12:29:24 02:12:34:18 
 לאחר מכן אותם החברים ששמרו איתי

 ,הלכו וסיפרו את זה למשטרה
 

02:12:34:20 02:12:40:01 
  לפני זה כל היהודים כבר עברו
 .את הגבול, לא נשאר אף אחד

 
02:12:40:08 02:12:46:25 

 ,ואז שאלו מי היה האחראי עליהם
 .כולם השיבו שאינם יודעים

 
02:12:48:16 02:12:54:20 

 הם פנו למשטרה, ובמשטרה טענו
 ,שהעבירו את האחריות לרשות המקומית

 
02:12:55:16 02:13:02:22 

 הם שאלו מי עצר אותם מלכתחילה, הרי



 הם היו במעצר שגרתי ולא במאסר מוסדר
 

02:13:03:24 02:13:07:12 
  ואז אמרו להם לשאול אותי, מכיוון

 ,שאני הייתי אחראי על המעברים בגבול
 

02:13:07:25 02:13:10:24 
 כששאלו אותי והשבתי להם שהתפקיד

 ,שלי הוא לא לשמור עליהם
 

02:13:11:13 02:13:20:02 
 אני עובד תחת צוות פיקוח על הסחורות

 ,מלבד זה אני לא מתעסק בשאר הדברים
 

02:13:20:08 02:13:25:05 
 אמרתי להם שישאלו את האחראי

 .ושלי אין חלק בעניין הזה
 

02:13:25:21 02:13:30:05 
  ואז הם טענו, שאני יהודי, האנשים

 ,שחצו את הגבול גם יהודים
 

02:13:30:16 02:13:34:21 
  ,ומי שאחראי על המעברים זה אני
 ,מכיוון שנתנו לי את כל הסמכויות

 
02:13:34:24 02:13:38:09 

 הם האשימו אותי שניצלתי את הסמכויות
 .ונתתי לכולם לחצות את הגבול

 
02:13:39:09 02:13:41:09 

  בנוסף לזה הבחור ששמר איתי
 ,באותו רגע העיד נגדי

 
02:13:41:09 02:13:50:08 

 הוא סיפר שנתקלנו בהם בגבול, ושאני
 .נתתי להם לעבור כדי שיאספו קרשים

 
02:13:50:10 02:13:57:09 

 ,ובמקביל הם חיפשו עוד עדים לאירוע
 .וכל המידע הזה הגיע לאוזניי

 
02:13:58:03 02:14:02:20 

 ,ואז הם אסרו עליי להשתתף בישיבות
 

02:14:03:19 02:14:08:01 
 אמרתי לעצמי אם הם אסרו עליי להשתתף

 בישיבות, אני לא אסגיר את עצמי
 

02:14:09:09 02:14:18:08 



 ,לאחר שקיבלתי את החלטה
 .אספתי תשעה אנשים וברחתי איתם בלילה

 
02:14:18:14 02:14:21:01 

 ?מי אלו האנשים שאספת
 .הם מביתא ישראל-
 

02:14:21:20 02:14:24:21 
  רובם היו מביתא ישראל

 .והיו גם אחרים
 

02:14:25:05 02:14:29:01 
 לאחר שיצאתי איתם לדרך

 ,"והגענו לנהר שנקרא "טקזה
 

02:14:30:14 02:14:39:09 
  זה היה בחורף, לכן ירד גשם בחלק

 זקהצפוני והגיע אלינו שטפון ח
 

02:14:39:13 02:14:45:17 
 ,כשהייתי בדרכי לחצות את הנהר

 
02:14:46:16 02:14:51:08 

 ישבתי על סלע שהיה בקרבת המקום
 ,והסתכלתי על הנהר

 
02:14:51:21 02:14:58:07 

 ופתאום הגיע שיטפון חזק, שעקר בדרך
 ,עצים וכל מיני דברים והנהר נסגר

 
02:15:00:08 02:15:02:19 

 !זה כמו לראות פלאים
 

02:15:03:02 02:15:05:10 
  השיטפון הגיע אחרי שכולכם

 ?תשעת האנשים חציתם את הנהר
 

02:15:05:13 02:15:08:01 
 כל התשעה חצו את הנהר לפני שהשיטפון

  ,הגיע לנהר
 

02:15:08:09 02:15:13:24 
  באותו רגע אני התחלתי להתלבט

 וחזרתי אחורה
 

02:15:16:03 02:15:23:14 
 ,אינני יודע איך כל זה קרה

 .אבל אחד מהם יצר סכסוך בינינו
 

02:15:23:19 02:15:27:03 



 ?מי יצר את הסכסוך
 .אחד האנשים שיצא אתנו במסע-
 

02:15:27:06 02:15:28:22 
 מסתבר שלפני שיצאנו למסע

 ,הוא סיפר את זה למשטרה
 

02:15:30:09 02:15:34:04 
  המשטרה ידעה עלינו עוד

 ,שהיינו באמצע הדרך
 

02:15:34:20 02:15:40:03 
  ואז החיילים הלוחמים

 ,התחילו לירות עלינו
 

02:15:40:08 02:15:44:16 
  ואז כששמענו את היריות

 .כולנו התפזרנו
 

02:15:45:21 02:15:50:10 
  ואז מצאתי את עצמי לבד

 ,עם בחור נוצרי
 

02:15:50:15 02:15:52:05 
 .נהר קודם לכןכל השאר כבר חצו את ה

 
02:15:54:05 02:16:02:08 

  הבחור הנוצרי אמר לי שהוא יודע
 מהיכן חוצים את הנהר, ועזר לי לחצות

 
02:16:02:09 02:16:09:15 

 תחשבי על זה, הוא עזר לחצות את הנהר
 ,אמנם שילמתי לו קצת כסף עבור זה

 
02:16:09:23 02:16:15:22 

 אחרי זה אני הייתי בצד אחד של הנהר
 .והא בצד השני והנהר התמלא בשיטפון

 
02:16:16:20 02:16:22:11 

 שנינו נופפנו ידיים לשלום זה לזה
 .והוא הלך לדרכו ואני המשכתי בדרכי

 
02:16:22:15 02:16:27:18 

  באותו זמן הייתי עם הנעליים של
  השוטרים, הלכתי לאזור בשם אנידייט

 
02:16:28:18 02:16:32:06 

  ""אוְדלֹולֹובעצם המקום נקרא 
  הלכתי לתחנת המשטרה

 



02:16:32:09 02:16:38:15 
 ,והסגרתי את עצמי בלית ברירה

 .וסיפרתי להם הכל
 

02:16:39:13 02:16:43:21 
  הם טענו שאני חייל לוחם, השבתי להם

 .שלא ושאני שוטר
 

02:16:44:24 02:16:50:12 
 לא האמינו והתעקשו שאני חייל לוחם
 ,הם היו מפחדים מהחיילים ללא סיבה

 
02:16:50:16 02:16:52:11 

  ,וככה הם טענו שאני חייל לוחם
 ,ואני השבתי שאני שוטר

 
02:16:52:14 02:16:54:15 

  אמרתי להם שהם יכולים לשאול את
 ,הסוחרים שלהם שהם מכירים אותי

 
02:16:54:21 02:16:59:02 

  המלחמה שלי הייתה נגד הסוחרים
 ,וקייםהלא ח

 
02:16:59:14 02:17:04:16 

 הייתי עוצר את הסוחרים ומגיש אותם
 .לבית משפט, זו העבודה שלי

 
02:17:04:17 02:17:08:15 

  ואז אמרו לחפש סוחר והביאו סוחר
 ,אחד כדי לאמת את דבריי

 
02:17:08:15 02:17:14:23 

  כשאותו הסוחר ראה אותי תפס את ראשו
 ,הגדול ואמר להם שאני הייתי אחראי

 
02:17:15:10 02:17:18:12 

 !זה הפך את המצב ליותר גרוע
 ,ואז שאלו אותי מה היה תפקידי שם

 
02:17:18:12 02:17:22:21 

 ,השבתי להם שהייתי שוטר זוטר
 ,אבל העבודה שלי הייתה עם הסוחרים

 
02:17:23:17 02:17:28:15 

 ואז הם שלחו פקס למשטרה באומרה
 

02:17:29:16 02:17:33:23 
  שהם תפסו חייל שלהם ואמרו להם

 להחזיר אותי לשם, ואני סירבתי לחזור



 
02:17:34:01 02:17:36:18 

 אמרתי להם שלפני שאגיע לשם שהצלב
 .האדום יכיר בי, אחרת הם יהרגו אותי

 
02:17:37:08 02:17:40:03 

 ואז פתחו שוב חקירה כדי לוודא
 ,אם הרגתי מישהו או לא

 
02:17:40:24 02:17:43:14 

  הם המשיכו לשלוח פקס ביניהם
 ,בתוך אתיופיה ולחקור את המקרה שלי

 
02:17:44:00 02:17:47:09 

  כשברחתי משם אפילו לא לקחתי
 ,את הנשק והם חקרו אם הרגתי מישהו

 
02:17:48:14 02:17:53:18 

  הם המשיכו לעשות
 ,את החקירות שלהם

 
02:17:55:11 02:17:59:22 

 במקביל הם רצו להיות בטוחים
 ,שאני יהודי ולקחו אותי לאטליז

 
02:18:01:08 02:18:09:08 

  לקחו אותי לשם ואמרו לי לבחור סוג
 ,בשר שאני רוצה והממשלה משלמת על זה

 
02:18:09:18 02:18:16:06 

 היה שם בשר של גמלים, ועוד כל מיני
 .כלסוגי בשרים והגישו לי ה

 
02:18:16:25 02:18:22:00 

  אמרתי לשוטר שהיה איתי שיבחר מה
 .שהוא רוצה ואני אוכל אתו

 
02:18:22:16 02:18:27:00 

 אחרי שהוא חשב זמן מה, כנראה
 ,הוא לא מצא משהו שמצא חן בעיניו

 
02:18:28:01 02:18:30:16 

  בנוסף אמרתי לו שאני אוכל
 ,את מה שהוא בוחר לאכול

 
02:18:31:01 02:18:40:11 

 אחרי שהתלבט זמן מה, הוא בחר בעוף
 .אמרתי בסדר, ובסוף אכלנו את העוף

 
02:18:40:18 02:18:45:11 



  אינני יודע מה הוא סיפר להם
 ,אחרי שחזרנו משם

 
02:18:45:18 02:18:52:21 

 מיד לאחר מכן שלחו אותי ואזור שנקרא
 ,גדאריף" ושם נכנסתי לכלא למאסר"
 

02:18:53:16 02:18:56:02 
 .ושם התחילו לחקור הכל מחדש

 
02:18:56:05 02:18:58:21 

 באחד הימים הוציאו אותנו החוצה כדי
 ,שנתחמם קצת מהשמש

 
02:18:59:19 02:19:05:07 

  כמו שסיפרו לי קודם לכן
 ,היו גרים שם הרבה יהודים

 
02:19:05:12 02:19:13:10 

  כשחלפתי משם ראיתי אדם שאני מכיר
 בשם סר"ן ֵטפרה, הוא הכיר גם את אבי

 
02:19:14:07 02:19:18:08 
  ,ואז קראתי בשמו סר"ן טפרה

 ,הוא הסתובב והתחיל לחפש מי קרא לו
 

02:19:18:08 02:19:21:19 
  ואז ראה אותי ושאל אם אני הבן של

 מר' קבדה, השבתי לו שכן
 

02:19:21:25 02:19:23:21 
 ,הוא שאל אותי איך הגעתי הנה

 ,שאלתי אותו חזרה את אותה השאלה
 

02:19:24:02 02:19:27:20 
  הוא השיב לי שיש מהומה גדולה בכל

 ,אתיופיה ואתה שואל אותי מה קרה
 

02:19:28:02 02:19:30:24 
 אמרתי לו ששנינו הגענו למקום הזה

 ,עקב המצב
 

02:19:31:13 02:19:34:18 
 וביקשתי ממנו שישגיח עליי

 ,מהכלאושיעזור לי להשתחרר 
 

02:19:35:09 02:19:42:05 
 הוא אמר תעודד יהיה בסדר, והלך לדבר

 עם הממונים, כנראה שהיו לו סמכויות
 



02:19:42:08 02:19:49:07 
 ,הוא הלך ואמר להם שהוא מכיר אותי

 .ושאני שייך לקבוצה שלהם
 

02:19:49:18 02:19:53:04 
 ,שאלו אותו אם הוא לוקח עליי ערבות

 ,הוא השיב להם שכן
 

02:19:53:10 02:19:56:06 
 הוא חתם לי על הערבות, ואמרו לו

 שאסור לי לעזור את העיירה
 

02:19:56:21 02:20:00:12 
 הם שיחררו אותי לזמן מוגבל

 ,בערבות של מר' טרפה
 

02:20:00:20 02:20:08:09 
 ואז הוא אמר לי, שמכיוון שהוא

  וחתם לי על ערבות שאצטרף לקבוצה של
 

02:20:08:13 02:20:09:09 
 .השבתי לו שאצטרף בשמחה

 
02:20:09:10 02:20:11:11 

 ,הוא שאל מה מידת הנעליים שלי
 ,43השבתי לו מידה 

 
02:20:11:15 02:20:15:05 

 הוא לקח את המידות של הבגדים שלי
 ושאר הדברים, אמרתי לו את המידה שלי

 
02:20:15:09 02:20:19:10 

 ,ואז הוא הזמין אותי לאסיפה שלהם
 ואמר לי את המועד של האסיפה

 
02:20:19:14 02:20:22:13 

 .השבתי לו שאגיע לאסיפה
 

02:20:22:20 02:20:30:22 
 לאחר שהגעתי לשם, הלכתי למקום

 ,שהיו בו אנשים שפגשתי באומרה
 

02:20:31:00 02:20:36:07 
  וראיתי שם את כולם, אמרתי שלום

 .רתי גם קרובי משפחהלכולם, והכ
 

02:20:36:08 02:20:39:01 
 מיד לאחר מכן פניתי לצלב האדום
  ,והם חתמו לי על האישור לתמיכה

 



02:20:39:07 02:20:43:14 
 בנוסף פגשתי אנשים מהסוכנות היהודית

 ,וגם הם נתנו לי קצת כסף
 

02:20:44:05 02:20:48:22 
  כמו כן הלכתי לעבוד בבית קפה

 .לפרנסתי
 

02:20:49:08 02:20:56:25 
 התערבבתי שם עם האנשים בלי להתבלט

  .ולאחר תקופה מסוימת עלינו לארץ
 

02:20:59:24 02:21:04:02 
  !וואו

 ,טוב אנחנו מסיימים
 

02:21:04:07 02:21:07:19 
 ,וואו זה מדהים
 .אנשים 20חיית חיים של 

 
02:21:07:23 02:21:10:19 

 ?מה
 נשיםא 20אתה חי עם סיפור של -
 

02:21:10:22 02:21:12:12 
 ,כן

 !זה מדהים
 

02:21:13:06 02:21:17:04 
 ,השאלה האחרונה שלי היא

 
02:21:17:15 02:21:21:14 

 האם יש דבר מסוים שאתה מאוד
 ?מתגעגע אליו באתיופיה

 
02:21:21:17 02:21:23:21 

 ,ספר לי רק דבר אחד לסיום
 

02:21:23:25 02:21:31:19 
 ,מאז שעליתי לארץ

 .אין דבר אחד שאני נזכר בו באתיופיה
 

02:21:32:11 02:21:40:13 
  אני רואה אנשים שמתגעגעים ונוסעים

 ,לבקר שם
 

02:21:40:16 02:21:42:22 
 אבל אני באופן אישי

 .בכלל לא נזכר בחיים באתיופיה
 



02:21:44:06 02:21:47:23 
 אבל בכל זאת יש לי אהבה

  ,ונאמנות למולדת
 

02:21:48:24 02:21:56:17 
 כפי שסיפרתי לך קודם, לאחר שחייתי

 ,כשנתיים באומרה ועברתי לגונדר
 

02:21:58:14 02:22:07:05 
 "בדרך הייתה עיירה שנקראת "ֵדבְרק

 ,ושם הייתה להקה ששרה שירי מולדת
 

02:22:07:13 02:22:10:19 
 ,כשהייתי שומע אותם שרים

 !הייתי בוכה מהתרגשות
 

02:22:11:06 02:22:14:07 
 .הייתי בוכה בגלל אהבתי למולדת

 
02:22:14:11 02:22:18:23 

 .מעבר לזה אני לא נזכר בשום דבר אחר
 
 


