
 Aberash Alemu אברש אלמו
 

00:00:00:00 00:00:04:04 
 שמי אברש אלמו.

 
00:00:05:05 00:00:10:12 
 אבא שונקור,

 
00:00:12:01 00:00:19:01 

 הוא הגיעו מגונדר לתגראי.
 

00:00:19:22 00:00:23:21 
 ואז, הוא התחתן עם בוזו.

 
00:00:24:02 00:00:25:17 

 לאחר מכן,
 

00:00:26:20 00:00:29:23 
 הם הביאו לעולם את,

 ברו שונקור, מאנה שונקור,
 

00:00:29:24 00:00:36:01 
 בשת שונקור, וובאת שונקור,

 
00:00:36:02 00:00:39:15 
 ואיישו שונקור.

 
00:00:41:22 00:00:43:20 

 לאחר מכן,
 

00:00:44:07 00:00:50:16 
 אלמו שונקור ופרדה שונקור.

 
00:00:52:08 00:00:57:16 

 לאחר שהוא הגיע לתגראי,
 הוא התחתן עם אדייבוזו.

 
00:00:58:18 00:01:01:14 

 הם חיו חיים טובים ביחד.
 

00:01:02:15 00:01:08:02 
 ההורים שלנו התחתנו

 והתחילו חיים משלהם.
 

00:01:09:05 00:01:15:11 
 אבא שלי התחתן עם הבת של סהלו.

 
00:01:16:01 00:01:23:01 

 המשפחה מצד אביה הייתה מוולקאית.
 



00:01:24:23 00:01:29:19 
 ביינש סהלו ילדה את אמא שלי.

 
00:01:31:17 00:01:37:02 

 ואת יסים קסה  ואוונט קסה.
 

00:01:46:22 00:01:52:10 
 ביינש ילדה את מספן יסקיאס.

 
00:01:54:12 00:01:55:17 

 ואז,
 

00:01:57:04 00:02:02:10 
 ואז היא ילדה את,

 מספן יסקיאס ואזב יסקיאס.
 

00:02:02:23 00:02:08:04 
 היא ילדה את שניהם

 מבעלה השני אבוייסקיאס.
 

00:02:10:09 00:02:15:10 
 אמא שלי הייתה הבכורה שלה.

 
00:02:18:01 00:02:23:04 

 אחרי זה היא התחתנה
 עם אלמו שונקור.

 
00:02:23:19 00:02:30:05 

 טוקולאצ' אלמו,
 

00:02:30:24 00:02:37:20 
 אריאנה אלמו, אברש אלמו,
 ט'היינש אלמו, צהרה אלמו,

 
00:02:39:09 00:02:44:23 

 עזרה אמו ומח'רט אלמו,
 

00:02:47:01 00:02:50:06 
 הם נולדו ע"י אמא שלי.

 ילדים. 12היא ילדה סה"כ 
 

00:02:51:11 00:02:56:04 
 ילדים מאלמו שונקור. 12

 
00:03:03:22 00:03:10:22 

 להורים שלי היו חיים
 ונישואים טובים.

 
00:03:11:02 00:03:13:05 

 היו להם זכרונות טובים.



 
00:03:13:21 00:03:16:10 

 מי זה?
 אלמו שונקור. -
 

00:03:17:22 00:03:24:21 
 אני זוכרת את כל ההכנות

 של הט'ג' וסוואה )משקאות(.
 

00:03:26:20 00:03:33:19 
 ואיך כל האנשים באסגדה )מקום(

 היו מתאספים ביחד.
 

00:03:35:04 00:03:42:04 
 הוא היה האיש של העם.

 זה היה הבית שלו.
 

00:03:43:15 00:03:46:03 
 אסגדה.

 
00:03:46:21 00:03:51:16 

 ל(,היו מכינים "וואובה" )מאכ
 

00:03:52:18 00:03:58:00 
 תוך כדי הברכות של הק'סים.

 
00:03:59:11 00:04:02:09 

 ואז זה היה קורה.
 

00:04:03:10 00:04:10:10 
 היו מוצאים את ספר תורה

 ואנשים היו מגיבים בתשואות.
 

00:04:12:02 00:04:16:02 
 זה קרה איפה שהיינו.

 
00:04:17:00 00:04:22:10 

 להורים שלי היו להם חיים טובים,
 הם הצליחו לגדל את הילדים שלהם.

 
00:04:23:17 00:04:27:10 

 לאחר שחיתנו אותנו,
 הם אמרו לנו על ישראל.

 
00:04:28:12 00:04:32:16 

 כששמענו את זה, שמחנו.
 מאוד שמחנו.

 
00:04:33:18 00:04:38:11 

 היינו חיים שם חיים טובים.



 
00:04:39:12 00:04:43:12 

 כל הזמן היו הכנות
 לאירועים ולאורחים.

 
00:04:45:02 00:04:50:01 

 היה לנו הודמו )סוג בית(
 מלא במזונות.

 
00:04:51:20 00:04:58:04 

 נשים ביחד. 8היינו גרות 
 

00:04:59:19 00:05:06:18 
 האחיות, מהצד שלו ומהצד של אמא שלי.

 
00:05:07:15 00:05:12:17 

 ולאף אחת מהן לא היה יותר מידי
 עבודה, כי זה היה בית של עשירים.

 
00:05:13:10 00:05:19:13 

 חוץ להגיד לנו לתפור בגדים לעצמנו,
 אבא שלי לא היה מבקש מאיתנו כלום.

 
00:05:20:07 00:05:27:07 

 חלקן היו תופרות בגדים
 וחלקן היו תופרות דברים אחרים.

 
00:05:28:07 00:05:32:24 

 וזה כל מה שהיו עושות.
 

00:05:35:00 00:05:40:23 
 מישהי מהצד של גוייטאיסהלו,

 תפרה מוסוב )כלי( עם המכסה.
 

00:05:42:06 00:05:47:07 
 אני הייתי ילדה קטנה אז.

 נשים גרו ביחד בחורף. 8בזמן ש
 

00:05:48:05 00:05:55:01 
 ה לאמא שלי ואמאהיא הביאה את ז

 שלי אמרה לה שתביא את זה לדוד שלה.
 

00:05:55:14 00:06:02:14 
 היא אמרה לה שתביא את זה לאבא שלה.

 אבא שלה היה יאיא קח'סאיוושט.
 

00:06:04:01 00:06:10:22 
 היא לקחה לו את זה.

 
00:06:11:15 00:06:16:02 



 ואמרה לו, בגלל שהגיעה עם ידיים
 אש היא הכינה את זה כמתנה.ריקות 

 
00:06:17:11 00:06:24:06 

 והוא שמח מאוד.
 

00:06:26:03 00:06:28:22 
 אבא שלו היה וושטסהלו.

 
00:06:30:18 00:06:36:12 

 הוא בירך אותה הרבה.
 

00:06:37:03 00:06:42:21 
 הוא אמר שהוא גאה בה ושמח מאוד.

 
00:06:44:00 00:06:47:11 

 ן, הוא דאג שכל המשפחה תהיה ביחד.לכ
 

00:06:47:18 00:06:54:07 
 , אבא שלי עשה80בגיל 

 את המסע לסודן ועלה לארץ.
 

00:06:56:09 00:07:02:10 
 ביחד עם גוייטאי סמאי

 וגוייטאי יצחק.
 

00:07:03:10 00:07:09:23 
 אם אני זוכרת נכון,

 
00:07:11:07 00:07:18:02 

 .80הגיע לארץ בסביבות גיל האבא שלי 
 

00:07:18:23 00:07:22:01 
 זה לא גיל צעיר.

 
00:07:22:11 00:07:29:11 

 ,82וכשהיה בן 
 

00:07:30:17 00:07:34:15 
 אבא שלי נפטר בארץ ישראל.

 
00:07:36:01 00:07:42:24 

 הוא אף פעם לא היה כועס.
 

00:07:43:15 00:07:48:02 
 נו מצב רוח חיובי בבית.תמיד היה ל

 
00:07:49:22 00:07:55:06 

 הגענו כולנו לארץ ישראל שלמים
 בלי להשאיר אף אחד מאחור.



 
00:07:55:24 00:07:59:07 

 מי זאת? איך קוראים לה?
 קוראים לה אבבה דסו. -
 

00:08:00:20 00:08:05:03 
 אבא שלה היה בוולקאית.

 
00:08:05:19 00:08:12:19 

 באותה תקופה,
 היהודים שלטו בוולקאית.

 
00:08:15:09 00:08:20:11 

 סבא שלי מצד אמי,
 היה השליט של המקום.

 
00:08:22:02 00:08:26:24 

 ואני נהנתי מהפריבילגיה של סבא שלי.
 

00:08:28:22 00:08:33:20 
 לכן כשגרנו שם,

 
00:08:34:10 00:08:38:18 

 ם.היו לנו חיים טובי
 

00:08:38:23 00:08:44:17 
 אני ובעלי היינו הצ'יפים של מקומות

 מסוימים בוולקאית, שסבא שלי שלט.
 

00:08:45:07 00:08:50:22 
 לכן, חלק מוולקאית היה תחתיי.

 
00:08:50:24 00:08:55:11 

 כל הילדים שלי נולדו בוולקאית.
 

00:08:57:14 00:09:02:00 
 ים לסבא שלי.האדמות היו שייכ

 
00:09:02:22 00:09:09:02 

 הוא הלך עד לוולק'איץ )מקום(
 כדי להתחתן עם סבתא שלי.

 
00:09:09:22 00:09:12:11 

 ביינש סהלו.
 

00:09:13:01 00:09:19:16 
 לאחר הלידה, היא התגרשה ממנו

 והתחתנה עם אבה קסה.
 

00:09:22:14 00:09:29:08 



 יו חיים.ככה ההורים שלנו ה
 החיים בוולקאית היו טובים.

 
00:09:30:02 00:09:35:23 

 האנשים שם הסתדרו 
 טוב מאוד אחד עם השני.

 
00:09:36:14 00:09:42:15 

 לא היו לנו בעיות חברתיות
 כמו שהיו במקומות אחרים.

 
00:09:43:19 00:09:47:20 

 דודות שלי...
 אנחנו נחזור לזה יותר מאוחר, -
 

00:09:48:07 00:09:50:10 
 את יכולה להוריד את התמונה.

 
00:09:55:04 00:09:58:17 

 קוראים לך אברש אלמו נכון?
 כן, אברש אלמו. -
 

00:09:59:04 00:10:03:13 
 למה החליטו לקרוא לך בשם הזה?

 
00:10:05:24 00:10:11:08 

 זה פשוט כמו שזה נשמע.
 

00:10:11:24 00:10:18:02 
 בגדול זה "להאיר".

 
00:10:18:13 00:10:22:14 

 זה אומר "להאיר" לנכן?
 כן. -
 

00:10:23:07 00:10:27:08 
 זה שם אופטימי.

 
00:10:28:05 00:10:34:09 

 ההורים שלי היו מפנקים אותי מאוד.
 

00:10:34:21 00:10:41:10 
 הם היו מתייחסים אליי

 כמו התינוקת שלהם.
 

00:10:43:02 00:10:45:21 
 למה

 כי הם אהבו אותי. -
 

00:10:46:19 00:10:53:09 



 אבל הייתי גם ילדה טובה,
 הייתי מקשיבה להורים שלי.

 
00:10:55:04 00:11:00:07 

 וגם אמא שלי לא הייתה בריאה.
 

00:11:00:14 00:11:05:01 
 לכן הייתי תמיד עוזר לה

 ה.בכל מה שהיא הייתה צריכ
 

00:11:05:14 00:11:12:01 
 לא הייתי טוחנת, לא הייתי טובה בזה.

 האחיות שלי היו עושות את זה.
 

00:11:12:18 00:11:18:06 
 הן היו אומרות לי שאם אני אכין קפה,

 אז הן לא יתנו לי לטחון מזונות.
 

00:11:20:21 00:11:24:02 
 כמה בנות הייתן?

 בנות. 4היינו  -
 

00:11:24:12 00:11:31:12 
 ט'היינש, ווגונייטקולצ',

 אני וצהיינש. 
 

00:11:33:17 00:11:37:19 
 בסה"כ. 4
 

00:11:38:15 00:11:44:21 
 נפטרו. 2בחיים ו 2מתוכן, 

 
00:11:46:10 00:11:51:01 

 והבנים,
 קולינה,

 
00:11:51:12 00:11:58:12 

 אריאייני, עזרה ומהרטו.
 

00:11:59:07 00:12:03:04 
 בסה"כ. 4
 

00:12:04:20 00:12:11:12 
 ומתוכם אח אחד נפטר.

 
00:12:12:14 00:12:16:07 

 קראו לו אסמאני בריהו.
 הוא היה הבן של אמא שלי.

 
00:12:17:12 00:12:20:24 



 להורים שלי היה ריב.
 

00:12:22:01 00:12:28:08 
 למרות שהם אהבו אחד את השני,

 הם היו רבים בניהם הרבה.
 

00:12:29:04 00:12:34:13 
 הם רבו על דברים

 שהם באמת לא חשובים.
 

00:12:35:15 00:12:41:01 
 ושוב בפעם הנוספת,

 מישהו מגונדר רצה להתחתן איתה.
 

00:12:41:08 00:12:47:12 
 וגוייטאיסהלו אמר שהילדים שלו בנים

 רעים.ושזה יכול להוביל לסיפורים 
 

00:12:48:04 00:12:53:16 
 יום לאחר הלידה,

 הם לקחו אותה לצלאמתי.
 

00:12:55:01 00:13:00:09 
 כשהיא הלכה לשם,

 היא הלכה עם גונאיטוקולאצ'.
 

00:13:01:16 00:13:03:17 
 היא סחבה אותו על הגב שלה בדרך לשם.

 
00:13:03:24 00:13:09:20 

 היא הלכה לשם
 יא לא חזרה.ומאז ה

 
00:13:10:03 00:13:14:01 

 לאח שלי קראו אסמאני בריהו.
 או הלק'ה בריהו.

 
00:13:15:07 00:13:19:12 

 כמו שאתה מבין, בסוף זה הסתדר.
 כי עדיין הייתה בניהם אהבה.

 
00:13:20:11 00:13:25:04 

 אבא שלי היה האהבה
 האמתית של אמא שלי.

 
00:13:26:02 00:13:33:02 

 כשעוד לא ידע שהיא בהריון,
 היא רבה עם מישהו בצלאמתי.

 
00:13:34:02 00:13:38:23 



 הוא גם העליב את אבא שלי בפומבי.
 

00:13:40:21 00:13:47:01 
 ואבא שלי דרש ממנו פיצוי על העלבון.

 
00:13:48:07 00:13:54:19 

 הוא טען שאם הוא לא מפצה
 כרצח. אותו על זה, זה יחשב

 
00:13:56:01 00:14:01:09 

 הם חנקו אותו ולקחו אותו לבית כלא.
 והבחור נהרג שם בטעות.

 
00:14:01:18 00:14:08:02 

 לאחר מכן, הוא ביקש
 מאמא שלי לברוח איתו.

 
00:14:08:19 00:14:15:19 

 היא אמרה לו שזה לא קשור אליה ושהיא
 לא מתכוונת לנטוש את הילדים שלה.

 
00:14:16:12 00:14:20:14 

 היא אמרה לו שהיא
 לא עוזבת את הבן שלה.

 
00:14:21:17 00:14:28:17 

 אמא שלי אמרה לי, שהוא שם אבן על
 הגב שלו והתחנן בפניה שתבוא איתו.

 
00:14:30:03 00:14:34:07 

 אמי סיפרה לי הכל, אני כמובן לא
 ראיתי את זה בעיניים שלי.

 
00:14:34:22 00:14:40:09 

 למרות שהוא התחנן בפניה ככה,
 היא לא הסכימה בשום צורה.

 
00:14:42:17 00:14:48:05 

 ואז הוא פשוט ברח ונעלם מהמקום.
 

00:14:49:03 00:14:53:22 
 הוא לקח איתו כמה בגדים והלך.

 
00:14:54:10 00:15:00:23 

 מי שהגיע לבקר את אמי באותה תקופה
 רוב משפחה בשם יאיאסטייאו.היה ק

 
00:15:03:08 00:15:08:19 

 כשראה אותה בוכה,
 הוא שאל אותה למה היא בוכה.



 
00:15:09:15 00:15:12:16 

 היא הסבירה לו כל מה שקרה.
 ושמאוד קשה לה בצלאמתי.

 
00:15:13:01 00:15:19:05 

 היא אמרה לו שהמשפחה של בעלה אוהבים
 נו לה ללכת בקלות.אותה ושהם לא ית

 
00:15:20:21 00:15:24:19 

 היא הייתה אומרת לנו שהם
 לא נתנו לה לשבור אפילו קרש.

 
00:15:26:03 00:15:31:17 

 והוא אמר לה לא לדאוג
 ושהוא יקח אותה בעצמו בלילה.

 
00:15:39:06 00:15:42:11 

 הוא לקח אותה לסבתא שלי
 ה.ואמר לה שהוא הביא את הבת של

 
00:15:43:11 00:15:46:10 

 היא שאלה אותו מה קרה לה.
 

00:15:46:17 00:15:51:07 
 והוא אמר לה שיש צו נגד הבת
 שלה כי היא רעייתו של הרוצח.

 
00:15:52:06 00:15:55:16 

 סבתא שלי הייתה אישה מאוד חזקה,
 היא החביאה את אמי במקום מוסתר.

 
00:15:56:00 00:15:59:05 

 ק'צ'ן. 40היא לקחה איתה 
 )ביגוד מסורתי מכובד(

 
00:15:59:12 00:16:06:03 

 היא לבשה את הביגוד המסורתי שלה
 שפחות שלה. 2והלכה לשופט עם 

 
00:16:07:01 00:16:10:13 

 השופט שהכיר אותה היטב,
 שאל אותה במה הוא יכול לעזור לה.

 
00:16:11:02 00:16:16:22 

 לו לא חיכתה בתור,היא אפי
 היא נכנסה והלכה ישר לשופט.

 
00:16:18:07 00:16:22:10 

 השופט ביקש מהשומרים



 שיכניסו את סבתא שלי ראשונה.
 

00:16:23:01 00:16:25:10 
 השומרים אמרו בסדר והכניסו אותה.

 
00:16:25:22 00:16:30:14 

 היא נכנסה בביטחון לאולם
 ולו.ק'צ'ן מ 40והניחה את 

 
00:16:32:09 00:16:36:23 

 השופט אמר לה שהוא
 שמע את כל הסיפור.

 
00:16:37:11 00:16:42:21 

 בלי הרבה סיפורים, הוא פשוט הכריז
 שהיא חופשיה וחתם על צו שמאשר.

 
00:16:43:09 00:16:50:02 

 והוא פשוט שיחרר אותה.
 והיא לקחה את הצו ויצאה.

 
00:16:50:11 00:16:53:15 

 היא הלכה למקום המסתור של אמא
 שלי ואמרה לה שהיא יכולה לצאת.

 
00:16:53:19 00:16:57:14 

 היא שאלה אותה מה קרה?
 והיא ענתה שהכל בסדר ושהיא חופשיה.

 
00:16:58:04 00:17:03:08 

 והיא יצאה.
 היא הייתה בהריון בזמן הזה.

 
00:17:04:00 00:17:09:15 

 זה, כל מי שלכלך לאחר כל
 עלינו לפני זה הוריד את הראש.

 
00:17:12:20 00:17:16:04 
 לאחר תקופה,

 
00:17:17:14 00:17:21:03 

 אבא שלי התחיל לחזור מידי פעם.
 

00:17:21:14 00:17:28:02 
 הוא ביקש מגוייטאיסהלו

 שישלים בניהם.
 

00:17:29:11 00:17:34:00 
 לו יסמאני.היא ילדה בן וקראה 

 



00:17:34:17 00:17:37:16 
 הפירוש של זה הוא

 "אלוהים שומע אותי".
 

00:17:39:06 00:17:44:20 
 אבא שלי התחיל לחזור

 בדיוק כשאמי ילדה.
 

00:17:45:20 00:17:50:11 
 מאז הוא לא הפסיק להגיע כל הזמן.

 
00:17:53:05 00:17:59:11 

 שחכתי איך גוייטאיסהלו
 רא לוייטווישט,ק
 

00:18:01:06 00:18:02:14 
 מדהניי.

 
00:18:02:18 00:18:07:18 

 הוא אמר ל מדהניי שהבן
 של חבר שלו שונקור מגיע.

 
00:18:09:01 00:18:14:17 

 ושיקבלו אותו כמו שצריך כי
 הוא הגיע בדיוק לאחר הלידה של בתו.

 
00:18:16:10 00:18:22:01 

 הגיע, אבל לפני שהוא
 

00:18:23:15 00:18:30:14 
 הוא אמר למדהניי שאף אחד לא יציק לו

 ושהוא הבן של חבר טוב שלו שונקור.
 

00:18:32:24 00:18:37:12 
 סבא שלה גוייטאיסהלו.

 
00:18:38:17 00:18:44:19 

 אנשים 5הוא אמר לו שיבוא עם 
 שיעמדו לצידו כדי להתחיל בסולחה.

 
00:18:44:21 00:18:48:17 

 לגוייטאיסהלו היה חשש שהבנים
 שלו יכעסו וזה יוביל לאלימות.

 
00:18:49:13 00:18:54:12 

 לא היו חסרים אנשים עם פתיל קצר שם.
 

00:18:56:08 00:19:02:16 
 לאחר שהוא הגיע עם האנשים שלו,

 



00:19:03:21 00:19:08:02 
 לפני זה, הוא גם אמר להם 

 תו בצורה מוכבדת.שיקבלו או
 

00:19:08:14 00:19:12:02 
 מכיוון שהוא הבן של

 חבר טוב שלו שונקור.
 

00:19:12:08 00:19:14:23 
 הם מאוד אהבו אחד את השני.

 
00:19:16:01 00:19:19:07 

 הם היו חולקים כל דבר.
 

00:19:21:11 00:19:27:18 
 הם והמשפחה של אבוייבאנגו,

 בים אחד לשני.היו מאוד קרו
 

00:19:28:11 00:19:34:17 
 הם והמשפחה של אבויאנגו, מצד

 אמא של אבא שלי, היו תמיד ביחד.
 

00:19:35:23 00:19:42:17 
 ואז,

 חברים שלו. 5אבא שלי הגיע עם 
 

00:19:44:21 00:19:49:09 
 הם התכוננו להתחיל את הסולחה.

 
00:19:50:22 00:19:57:15 

 ת של סבא שלי ממנו היו,הדרישו
 פיצוי כספי, פרה ושור.

 
00:20:00:21 00:20:04:20 

 אבל אם זה יחזור על עצמו שוב,
 לא יהי לו אמון אצל המשפחה.

 
00:20:05:11 00:20:09:06 

 הוא אמר את זה והלך.
 אני מספרת לך ממה שסיפרו לי.

 
00:20:09:17 00:20:16:05 

 ההוריםזה לא שראיתי את זה, 
 שלי העבירו לי את הסיפורים האלו.

 
00:20:17:22 00:20:23:19 
 כשכל זה קרה,

 מסבר שסבא שלי היה חלש.
 

00:20:24:16 00:20:29:02 



 לאחר שהוא סיים לדבר,
 

00:20:29:03 00:20:34:05 
 הוא ביקש שישכיבו

 אותו לישון מצד ימין.
 

00:20:35:09 00:20:41:23 
 ה יודע בבית של עשירים היהכמו שאת

 הכל, משרתים, אוכל, שתיה ותחזוקה.
 

00:20:42:21 00:20:48:02 
 זה היה בית גדול שהכליל הרבה אנשים.

 
00:20:48:17 00:20:53:10 

 אצלנו היה הכל.
 

00:20:54:17 00:20:59:03 
 היו לנו הרבה "בריה" משרתים/עבדים.

 
00:20:59:14 00:21:04:21 

 את האמת, אני לא אוהבת להגיד "בריה"
 אני מעדיפה להגיד "דנגט'ר" במקום.

 
00:21:05:21 00:21:10:15 

 סבא שלי אמר שישכיבו אותו מצד ימין.
 

00:21:11:03 00:21:17:13 
 אבא שלי התחייב לסבא שלי לנצל את

 ההזדמנות שניתנה לו וליישם אותה.
 

00:21:18:14 00:21:23:13 
 ר מכן, הוא ביקשלאח

 שישכיבו אותו מצד מין ונפטר.
 

00:21:26:10 00:21:29:01 
 הוא נפטר.

 
00:21:29:18 00:21:33:04 

 שינוח על משכבו בשלום.
 

00:21:33:18 00:21:38:10 
 לאחר מכן, אמא שלי

 הרתה את מאמאיירייני.
 

00:21:40:19 00:21:42:00 
 אח שלי.

 
00:21:43:02 00:21:49:19 

 כל השאר נולדנו אחריו.
 כל הבנות.



 
00:21:50:08 00:21:53:15 

 אני נולדתי אחריו.
 

00:21:54:10 00:21:56:21 
 עכשיו אני אשאל אותך
 קצת על ההורים שלך.

 
00:21:57:09 00:22:01:00 

 במה ההורים שלך עובדים?
 

00:22:01:17 00:22:05:16 
 דות ברזל.אבא שלי היה עוסק בעבו

 
00:22:05:21 00:22:08:04 

 הוא היה מאוד אהוב.
 

00:22:08:15 00:22:13:08 
 הוא גם היה עובד

 בחקלאות עם הנוצרים.
 

00:22:14:18 00:22:18:19 
 שוורים. 10הוא היה חורש עם 

 
00:22:18:20 00:22:20:18 

 כן.
 

00:22:21:00 00:22:26:21 
 הברזל שלו הלקוחות שלו בעבודות

 שוורים. 10היו חורשים בשבילו עם 
 

00:22:27:14 00:22:32:13 
 זה היה כמו מתנה.

 פה קוראים לזה מתנה.
 

00:22:32:15 00:22:37:13 
 ואיפה שאנחנו היינו,
 קוראים לזה "וובת".

 
00:22:37:17 00:22:44:17 

 לאחר מכן, הם היו
 נותנים לו את החלק שלו.

 
00:22:46:07 00:22:50:19 

 הוא היה מקבל את כל זה.
 וזה לא היה העבודה היום יומית שלו.

 
00:22:51:16 00:22:57:02 

 הנוצרים היו מביאים
 לו שקים של יבולים.



 
00:22:57:19 00:23:04:01 

 ואף גנב לא היה מעז להתקרב אליו.
 

00:23:05:16 00:23:10:01 
 חזק.הוא היה איש מאוד מכובד ו

 
00:23:10:17 00:23:14:15 

 היה להם עושר ואהבה ענקית.
 

00:23:15:07 00:23:22:07 
 אבל אמא שלי הייתה המלכה של הבית

 היא כל היו הייתה סורגת בלי דאגות.
 

00:23:24:07 00:23:27:20 
 מה זאת אומרת?

 היא כן הייתה מבשלת, -
 

00:23:27:23 00:23:30:11 
 עושר שלהם כשאמרת שה

 היה ידוע, למה הכוונת?
 

00:23:30:19 00:23:34:19 
 זה אומר שכולם ראו את העושר שלהם.

 כולם ידעו שהם היו עשירים מאוד.
 

00:23:35:14 00:23:39:06 
 איך אומרים עושר בארץ?

 פה בארץ? -
 

00:23:39:18 00:23:46:18 
 איך קוראים לזה, "שיר" משהו כזה.

 .עשיר -
 

00:23:47:09 00:23:51:23 
 גם אבא שלי היה עשיר.

 
00:23:52:08 00:23:58:21 

 פרות לבד. 8אני זוכרת שהייתי חולבת 
 

00:23:59:07 00:24:04:12 
 וזה היה המינימום.

 פרות. 12בד"כ זה היה 
 

00:24:06:23 00:24:12:23 
 עם כל זה, הם לא איבדו את האהבה

 הייתה להם לאחרים.בניהם והאהבה ש
 

00:24:13:20 00:24:19:06 
 כולם היו מדברים על אלמו ואבבה.



 )ההורים שלה(
 

00:24:19:23 00:24:26:06 
 אנשים היו מחמיאים להם תמיד.

 
00:24:26:21 00:24:32:23 

 אמא שלי אהבה את המשפחה
 שלה, אורחים והחברים שלה.

 
00:24:33:03 00:24:39:00 

 לך דוגמאה, קרובה משפחה שלנואתן 
 שגורשה מה בית של משפחה של בעלה,

 
00:24:39:14 00:24:45:13 

 הגיעה לאמא שלי.
 ואמי כמובן קיבלה אותה באהבה.

 
00:24:47:16 00:24:53:10 

 היא הגיע אלינו כשהייתה אחרי לידה.
 לאחר מכן,

 
00:24:53:20 00:24:58:22 

 ישלימוההורים שלי דאגו שהם 
 והמשפחות יחזרו לקודמם.

 
00:24:59:02 00:25:05:13 

 לכן, אבא שלי השאיר שם את
 כל העושר שלו כדי להגיע לארץ.

 
00:25:06:09 00:25:13:09 

 חלק מהבתים שהיו לו
 שם, עדיין קיימים.

 
00:25:14:08 00:25:18:17 

 הבית באתיופיה?
 .כן, אני מדברת על הבית באתיופיה -
 

00:25:19:19 00:25:25:20 
 אבא שלי היה מכין

 רובים ועבודות ברזל למחייתו.
 

00:25:26:12 00:25:32:16 
 היו לנו חיים טובים

 וגם הייתה בנינו אהבה גדולה.
 

00:25:32:22 00:25:38:24 
 הגענו לארץ עם

 מוטיבציה גדולה ואחדות.
 

00:25:41:10 00:25:47:11 



 ה מאוד נדיב.אבא שלי הי
 הוא אף לא היה חושב רק לעצמו.

 
00:25:48:05 00:25:54:04 

 אותו דבר גם אמא שלי.
 שניהם השלימו אחד את השני.

 
00:25:59:00 00:26:04:05 

 כל זה קרה במקום שנקרא אלוגניה.
 נכון, במקום שנקרא אלוגן. -
 

00:26:06:03 00:26:12:08 
 אבל בהתחלה כשהתחתנו,

 הם דהיו במקום שנקרא עדיאוגמה.
 

00:26:14:01 00:26:19:00 
 מתי?

 כשהתחתנו הם עברו לעדיאוגמה. -
 

00:26:19:18 00:26:26:18 
 לאחר מכן, הם עברו
 מעדיאוגמה לאלוגן.

 
00:26:27:07 00:26:34:05 

 באלוגניה כולם אהבו אותם.
 

00:26:35:12 00:26:42:12 
 בודות הברזל שלו.הוא ביסס שם את ע

 
00:26:44:06 00:26:51:00 

 הוא בקושי היה נמצא פיזית
 בעבודות של החקלאות.

 
00:26:51:15 00:26:55:20 

 היו לו עובדים שהיו
 עושים את העבודה בשבילו.

 
00:26:55:24 00:27:01:16 

 הוא היה מאוד מכובד.
 

00:27:03:03 00:27:07:15 
 תה תקופה.מי היה בשלטון באו

 
00:27:08:17 00:27:14:16 

 באזור שהיינו בו, טראוודג'.
 

00:27:15:18 00:27:19:14 
 התכוונתי באתיופיה.

 מי היה בשלטון באותה תקופה?
 



00:27:21:02 00:27:25:12 
 כשהיינו באלוגן,

 
00:27:26:03 00:27:33:03 

 אבא של טראוודג' היה ח'דגו.
 

00:27:34:10 00:27:40:11 
 גם אבא שלו היה גר שם.

 היה לו בית עצום.
 

00:27:41:15 00:27:44:07 
 זה היה בית מיוחד.

 
00:27:45:00 00:27:51:02 

 התכוונתי,
 למי ששלט במדינה באותה תקופה.

 
00:27:51:16 00:27:57:18 

 אני לא כל כך זוכרת את זה.
 

00:27:57:22 00:28:01:22 
 ולדתם וגרתם שם.בתקופה שנ

 
00:28:02:08 00:28:08:18 

 כל הזמן היינו באלוגניה.
 לכן זה כל מה שידענו.

 
00:28:11:04 00:28:18:01 

 כשהיינו מכינה קפה להורים שלי,
 

00:28:18:09 00:28:24:12 
 הייתי שומעת הרבה מהשיחות שלהם.

 
00:28:24:21 00:28:30:23 

 טראוודג' ירש את הכוח
 מאבא שלו ח'דגו.

 
00:28:31:11 00:28:37:07 

 מתחתיו היה דג'ן קח'סאי.
 

00:28:38:06 00:28:43:23 
 וטראוודג' היה בשלטון.

 
00:28:45:10 00:28:52:08 

 הוא החזיק את כל האזור.
 

00:28:53:04 00:28:59:16 
 הוא שלט עד אדיאבו.

 
00:29:00:01 00:29:04:22 



 המקומות שהיו בין לבין. הוא שלט בכל
 

00:29:06:01 00:29:10:07 
 למה קראו למקום אלוגן?

 
00:29:10:23 00:29:16:03 

 למה קראו לזה אלוגן?
 

00:29:17:01 00:29:20:18 
 אלוגן...

 
00:29:22:08 00:29:27:22 
 זה אולי אומר,

 העולם...
 

00:29:30:00 00:29:32:14 
 ת יודעת.הכל בסדר, רק אם א

 רק אם יש לזה משמעות.
 

00:29:32:17 00:29:34:14 
 אני לא חושבת שיש לזה משמעות.

 
00:29:35:03 00:29:41:22 

 אני רק ידעתי שקוראים למקום אלגון
 ושזה היה מקום מאו יפה עם שלווה.

 
00:29:43:24 00:29:49:19 

 היינו שם עד שהגענו לארץ ישראל.
 

00:29:50:21 00:29:56:19 
 חוץ מאחי שהיה גר קצת רחוק מאיתנו.

 
00:29:57:18 00:30:02:11 

 הוא היה גר בווגרה.
 ושם הוא נרצח.

 
00:30:03:10 00:30:08:14 

 רצחו אותו בהפתעה.
 

00:30:10:10 00:30:17:06 
 אבל אין מה לעשות.

 ילדים. 12אמא שלי ילדה 
 

00:30:17:21 00:30:19:17 
 א שלי.מאב

 
00:30:20:22 00:30:25:07 

 מהם נפטרו כשעוד היינו שם. 2
 

00:30:25:22 00:30:31:09 



 כשהם היו עוד צעירים.
 השאר, הגענו כולנו לפה.

 
00:30:32:10 00:30:37:19 

 הגענו לפה בסוף.
 

00:30:42:19 00:30:46:20 
 למדת בבית ספר?

 
00:30:47:03 00:30:48:09 

 פה?באתיו
 כן. -
 

00:30:48:16 00:30:52:16 
 לא הלכתי לבית ספר.

 
00:30:53:01 00:30:58:05 

 זה היה מאוד נדיר
 לנשים ללכת לבתי ספר.

 
00:30:59:11 00:31:06:11 

 אפילו אחים שלי לרוב היו בחקלאות.
 

00:31:09:03 00:31:15:13 
 הם פשוט היו עובדים חרוצים, היו 

 , דאגו לעצמם ולסביבים.להם נכסים
 

00:31:15:20 00:31:20:08 
 הם פשוט היו עצמאים.

 
00:31:21:22 00:31:27:04 

 אבא שלי דאג לעצמו וגם דאג
 שהילדים שלו ידאגו לעצמם.

 
00:31:33:01 00:31:38:05 

 למשל אם אני מגיע לאלוגן,
 

00:31:38:22 00:31:44:11 
 תספרי איך זה היה נראה?

 איך הבתים, הנופים היו נראים?
 

00:31:45:09 00:31:47:16 
 תספרי לנו על זה קצת.

 
00:31:47:18 00:31:52:17 

 זה היה ממש טוב.
 

00:31:53:16 00:31:59:24 
 הבית שאבא שלי בנה היה

 אחד הבתים שהיו ידועים באזור.



 
00:32:00:10 00:32:04:17 

 לפני הכנסיה לבית,
 

00:32:06:03 00:32:12:05 
 ולפנינו היה נמצא הבית של פוק'רה.

 )מוסלמים עם כוחות רוחניים(
 

00:32:13:04 00:32:19:07 
 שאם היו מנסים להיכנס לבית שלהם,

 נחש בצבע לבן היה מופיע וחוסם מעבר.
 

00:32:20:03 00:32:24:09 
 נשים שלא היו מצליחות ללדת,

 היו באות לשם כדי ללדת.
 

00:32:24:20 00:32:30:15 
 אם מישהי לא הייתה מצליחה ללדת,

 היא הייתה באה והייתה מצליחה ללדת.
 

00:32:31:15 00:32:38:15 
 הבת הבכורה שלי היא

 דוגמא של הנס הזה.
 

00:32:40:08 00:32:47:02 
 בעלי פנטנה אברה, היה בהלם מזה.

 
00:32:48:00 00:32:54:15 
 נו את עצמנו והלכנו לשם.בהתחלה הכ

 
00:32:55:11 00:33:00:01 

 לקחנו איתנו שק של 
 קפה בשביל הכבוד.

 
00:33:00:24 00:33:06:07 

 ואז התחיל לשחק עם
 האבנים שהיו לו בידיים.

 
00:33:07:04 00:33:11:23 

 הוא אמר לבעלי שנצליח
 ילדים לעולם. 3להביא 

 
00:33:12:14 00:33:16:07 

 שמעתי את זה בעצמי כשאמר לו את זה.
 

00:33:17:12 00:33:23:01 
 אני לא האמנתי לזה בהתחלה,

 ואז בעלי אמר שאפשר לסמוך עליו.
 

00:33:26:15 00:33:33:15 



 זה היה לאחר שיצאתי בית הנידה.
 )בית מסורתי לנשים במחזור(

 
00:33:35:01 00:33:41:17 

 ם.כל המשפחה שלי הייתה ש
 אמא שלי כמובן הכינה קפה.

 
00:33:42:03 00:33:45:03 

 כל שנה אנשים היו
 מגיעים לשם מכל העולם.

 
00:33:45:10 00:33:52:03 

 אפילו אנשים מערב הסעודית 
 וארה"ב היו מגיעים לאיש הזה.

 
00:33:52:16 00:33:59:11 

 הם ידעו הרבה דברים שאנשים רגילים
 פללו כל יום.לא ידעו, הם הת

 
00:34:00:06 00:34:04:18 

 הם היו מוסלמים?
 כן, כן. -
 

00:34:05:07 00:34:10:09 
 עם אתה מגיע לשם על סוס,

 הנחש לא היה נותן לך לעבור.
 

00:34:11:02 00:34:15:07 
 היה צריך לרדת מהסוס ולהיכנס רגלית.

 
00:34:15:11 00:34:20:22 

 היה מגיע לאיןאם לא, הנחש פשוט 
 שאתה זז ומנסה לחסום אותך.

 
00:34:22:09 00:34:28:16 

 לא שברנו אפילו קרש אחד כשהיינו שם.
 

00:34:30:07 00:34:35:22 
 אני לא יכולה לתאר לך
 איך הם היו דואגים לנו.

 
00:34:36:22 00:34:38:12 

 ברוך ה'.
 

00:34:38:17 00:34:40:15 
 ורך.זה היה מקום מב

 כן, זה היה מבורך. -
 

00:34:41:03 00:34:46:10 
 יש סיפור על החיילים



 איטלקים שניסו להיכנס למקום.
 

00:34:46:20 00:34:50:17 
 החיילים הגיעו עם סוסים.

 
00:34:51:18 00:34:58:18 

 כשהם היו בדרכם רגע
 לפני שהגיעו לאלוגין,

 
00:34:59:12 00:35:02:24 

 יה ליד הבתים של הפוק'ורה.זה ה
 

00:35:03:12 00:35:10:02 
 הנחש לא נתן לחיילים עם הסוסים 

 לעבור, הסוסים נבהלו וברחו.
 

00:35:10:18 00:35:17:11 
 המקום הזה מסומן ועדיין קיים שם.

 
00:35:18:21 00:35:25:21 

 הם פשוט חזרו לאיפה שהם באו ממנו.
 

00:35:26:18 00:35:33:03 
 הנחש הלבן נלחם בכולם.

 
00:35:33:18 00:35:39:00 

 הוא הבריח כל אויב שהיה מגיע למקום.
 

00:35:40:07 00:35:44:23 
 כמו שאתה מבין, זה היה מקום מבורך.

 זה היה מקום מאוד מיוחד.
 

00:35:45:21 00:35:52:07 
 אלוגין היה מקום ירוק ובריא.

 
00:35:54:14 00:36:00:20 

 גרנו ביחד עם הנוצרים והמוסלמים, עם
 הרבה אהבה, אכפתיות ושיתוף פעולה.

 
00:36:01:09 00:36:07:09 

 זה היה מקום מיוחד
 שהכיל הרבה אנשים שונים.

 
00:36:07:14 00:36:13:05 

 הרבה צדיקים גדלו במקום הזה.
 

00:36:14:02 00:36:20:01 
 כלהיה מקום באלוגין שהכיל את 

 השמות של הצדיקים שהיו שם אי פעם.
 



00:36:20:04 00:36:25:18 
 גוייטאי אפססהו היה

 מופיע ברשימה הזאת.
 

00:36:32:15 00:36:39:12 
 כל האנשים שהיו באסגדה, עדיוראררה,

 
00:36:39:18 00:36:41:19 

 ביתמריאה, עדיסודו.
 כל האנשים האלו,

 
00:36:42:07 00:36:49:00 

 אומרים שהם שרדו בזכות הגדולה שלו.
 

00:36:49:12 00:36:55:18 
 מאז, כל האנשים האלה
 היו קרובים אחד לשני.

 
00:36:57:01 00:37:04:01 

 כל מה שאני מספרת לך, אלו
 סיפורים שבאמת קרו, לא סתם.

 
00:37:04:18 00:37:07:18 

 כי חלק מזה, ראיתי בעיניים שלי.
 

00:37:08:23 00:37:15:04 
 רק יהודי ביתא ישראל היו שם?

 
00:37:15:07 00:37:17:10 

 או שהיו גם נוצרים ומוסלמים?
 כן, היו. -
 

00:37:17:21 00:37:20:23 
 היו נוצרים,

 ואנחנו היהודים היינו,
 

00:37:21:11 00:37:26:09 
 דאברו שונקור,

 
00:37:27:07 00:37:34:07 

 ור, בשת שונקור,מאנה שונק
 יאשו שונקור,

 
00:37:36:12 00:37:43:03 
 אלמו שונקור,

 פרדה שונקור עם משפחתו,
 

00:37:43:21 00:37:48:06 
 כולנו היינו יהודים

 שגרנו שם כמשפחה.



 
00:37:48:09 00:37:51:04 

 אלו רק היהודים
 נכון, היהודים שהיינו באלוגין. -
 

00:37:51:09 00:37:58:00 
 כל השאר, היו נוצרים או מוסלמים.

 
00:37:58:19 00:38:04:09 

 אספר לך סיפור על המוסלמים,
 בכל פעם שהייתי מכינה קפה,

 
00:38:04:17 00:38:10:00 

 הייתי מזמינה אותם
 והיינו שותים ביחד.

 
00:38:10:01 00:38:11:22 

 הייתם שותים ביחד?
 כן, בטח. -
 

00:38:12:01 00:38:17:16 
 לא היה שוני בנינו חוץ מהדת.

 הכל היה שלום בנינו.
 

00:38:20:01 00:38:27:01 
 בחתונה, אבא שלי שחט כבש

 ונתן לחברים הנוצרים שלנו.
 

00:38:34:22 00:38:41:04 
 הוא היה מתייחס לכולם בצורה שווה,

 אם זה יהודים או נוצרים.
 

00:38:41:06 00:38:47:02 
 פק'דו אברה, אברה גאוגול,
 דברו שונקור ואלמו שונקור,

 
00:38:47:17 00:38:52:12 

 היו משפחה גדולה.
 

00:38:53:08 00:38:57:13 
 גם ק'דו אברה הוא משפחה.

 
00:38:58:21 00:39:02:19 

 הוא אח של אמא שלי.
 

00:39:04:21 00:39:11:21 
 אברה גאגול, בוזו גאגול,

 סו גאגול, טבלץ' גאגול,אסר
 

00:39:13:19 00:39:17:12 



 ואלמנש גאגול.
 כל אלה היו אחים.

 
00:39:18:05 00:39:22:10 

 הם משחפה אחד.
 

00:39:22:24 00:39:26:01 
 כשכולנו גרנו ביחד,

 לאף אחד לא היה חסר כלום.
 

00:39:26:16 00:39:32:08 
 הייתה בנינו אהבה חזקה.

 
00:39:34:19 00:39:41:04 

 "שפתיים ושיניים נותנים חיוך".
 )פתגם(

 
00:39:42:05 00:39:46:00 

 זה פתגם של סבים וסבתות שלנו.
 

00:39:46:18 00:39:52:24 
 הפתגם הזה אומר הכל על המשפחה.

 
00:39:54:13 00:40:00:15 

 האיחוד, והחוזק של
 המשפחה יוצר שמחה והצלחה.

 
00:40:01:13 00:40:03:00 

 נכון או לא נכון?
 נכון. -
 

00:40:03:02 00:40:06:04 
 זה היה ככה אצלנו.

 
00:40:06:21 00:40:12:19 

 כל זה לא נשאר שם,
 אותו דבר גם בארץ.

 
00:40:13:09 00:40:18:06 

 אנחנו לא צריכים לחלוב פרות
 בעצמנו כדי להשיג חלב פה.

 
00:40:18:13 00:40:22:13 

 הצורה שבה היינו מתנהלים
 השתנתה כשהגענו לארץ.

 
00:40:22:18 00:40:29:18 

 הרי פה, הולכים לחנות או לקצב
 כדי לקנות בשר או אכל כלשהו.

 



00:40:30:06 00:40:34:04 
 קונים מה שרוצים וחוזרים לבית.

 
00:40:34:22 00:40:40:06 

 .בורך ה', הכל מאוד זמין ומשוכלל
 

00:40:40:23 00:40:47:04 
 אפילו הבגדים המסורתיים

 שהיינו לובשים פעם, יש פה בארץ.
 

00:40:48:04 00:40:51:02 
 אפילו קמח ט'ף.

 
00:40:51:07 00:40:57:19 

 יש אנשים שמייבאים
 קמח ט'ף ומוכרים בארץ.

 
00:40:58:08 00:41:01:24 

 יש פה לנו ט'ף.
 

00:41:02:17 00:41:08:06 
 ברוך ה' יש מספיק.

 מה שצריך זה אהבה ואיחוד.
 

00:41:09:10 00:41:11:16 
 להיות ביחד.

 
00:41:12:11 00:41:18:07 

 באיזה עבודות היית עובדת
 כשהיית באתיופיה?

 
00:41:18:21 00:41:23:22 

 תספרי לנו בקצרה.
 

00:41:24:07 00:41:30:15 
 ית משלי.התחתנתי והיה לי ב

 
00:41:31:06 00:41:35:17 

 והבאתי ילדים לעולם.
 

00:41:37:04 00:41:42:24 
 הבן הבכור שלי נפטר באתיופיה.

 
00:41:44:01 00:41:50:24 

 לאחר מכן, ההורים שלי
 שלחו אותי לזריבה.

 
00:41:52:04 00:41:58:19 

 אלו סיפורים ארוכים.
 עברתי הרבה באותה תקופה.



 
00:42:00:20 00:42:05:11 

 בהתחלה אני לא רציתי גבר.
 

00:42:05:15 00:42:07:21 
 כשהיית בבית?

 כן, בבית של אבא שלי. -
 

00:42:08:10 00:42:13:21 
 בגלל שהייתי מפונקת, הורים שלי
 החליטו לשלוח אותי למקום רחוק.

 
00:42:14:10 00:42:18:21 

 אני הולכת על גדול...
 את יכולה לדבר בטיגריניה. -
 

00:42:19:16 00:42:25:18 
 בהתחלה הייתי בצלאמתי

 ואז המשכתי לזריבה.
 

00:42:26:04 00:42:31:02 
 ואם פגשתי את אחי אסמעני בריהו.

 
00:42:31:10 00:42:33:00 
 ונהיינו שכנים.

 
00:42:33:11 00:42:39:19 

 ואני לא רציתי את בעלי.
 

00:42:41:01 00:42:48:01 
 כשהוא הלך לחרוש,

 הלכתי לווגארה מבלי להתגרש ממנו.
 

00:42:49:14 00:42:54:24 
 הלכתי לשם עם אשתו של אחי.

 
00:42:56:15 00:43:02:02 

 המקום המדויק היה אימבה ספאנית.
 

00:43:02:17 00:43:09:04 
 שם היה לי קצת להסתגל למקום.

 
00:43:09:19 00:43:13:05 
 גיסו של אחי,

 מנגיסטו דסטה דאג לי שם.
 

00:43:13:09 00:43:18:13 
 כשהייתי שם,

 
00:43:19:09 00:43:23:10 



 פנטה אברהה הגיע.
 

00:43:23:16 00:43:30:00 
 כשהגיע, הם הכירו לו
 אותי כבת של אלמו.

 
00:43:30:10 00:43:34:23 

 זה סיפור מאוד ארוך.
 

00:43:35:04 00:43:41:14 
 שם הרגשתי קצת לבד.

 
00:43:42:13 00:43:48:08 

 באותה תקופה, בלט'ה משה היה
 בוולק'אית אצל המשפחה שלו גאוגול.

 
00:43:49:16 00:43:56:16 

 כשהם לקחו אותי, אמרו לו שיש
 מישהי אחות של אסמעני בשם אברש.

 
00:43:57:20 00:44:04:19 
 אמרו לו אברו,בהתחלה הם 

 ואז הוא אמר להם שהוא לא מכיר אברו.
 

00:44:06:03 00:44:09:06 
 מזכיר את הסיפור הזה הוא עד עכשיו.

 
00:44:09:22 00:44:16:22 

 מפה לשם,
 הצלחתי לפגוש את בלט'ה.

 
00:44:17:18 00:44:24:02 

 כשראיתי אותו, רצתי
 לחבק ולנשק אותו.

 
00:44:24:11 00:44:27:14 

 כי התרגשתי לראות מישהו מהבית.
 

00:44:28:16 00:44:33:02 
 ואז הוא אמר לו,

 שקוראים לי אברש ולא אברו.
 

00:44:33:23 00:44:38:08 
 הוא צעק עליו כי הוא לא אמר לו

 את השם נכון כמו שהוא מכיר אותי.
 

00:44:40:00 00:44:43:18 
 ואז הוא תיקן אותו

 יקרא לי רק אברש. שמעכשיו
 



00:44:44:08 00:44:49:21 
 צחקנו על זה לא מזמן בבאר שבע.

 כשהלכתי לביקור משפחה שם.
 

00:44:50:14 00:44:56:19 
 בסוף הגעתי לוולק'אית.

 
00:44:58:02 00:45:02:15 

 נשארתי שם שנה,
 ואז חזרתי לבית של הורים שלי.

 
00:45:03:19 00:45:06:05 

 ילדתי ולא כלום.לא 
 

00:45:06:21 00:45:12:10 
 ושם גרנו כמו שהיה פעם,

 וזה היה כיף.
 

00:45:12:24 00:45:17:07 
 ילדים. 3הוא ילד 

 
00:45:18:08 00:45:22:02 

 פנטה.
 

00:45:22:17 00:45:26:20 
 הם היו קוראים לי הטיגרית.

 
00:45:27:13 00:45:34:01 

 עולם שלי.שם היה הבית וה
 ולאחר מכן, נכנסתי להריון.

 
00:45:35:08 00:45:41:10 

 כשילדתי את הבת שלי היה לי
 מאוד קשה, ידנני הגיע כדי לעזור לי.

 
00:45:41:15 00:45:46:22 

 והוא היה מתפלל בשבילי.
 

00:45:47:13 00:45:53:05 
 הוא התפלל בלי הספקה למשך יומיים,

 לחתי ללדת.וביום השלישי, הצ
 

00:45:56:04 00:46:02:13 
 כשילדתי, כולם באו לבקר אותי.

 
00:46:02:24 00:46:09:02 

 והשמחה שם הייתה גדולה מהחיים.
 

00:46:09:13 00:46:15:11 
 הייתי מאוד צעירה כשילדתי.



 
00:46:16:13 00:46:21:20 

 אבל הייתי גם מאוד
 אחראית ובוגרת ביחס לגיל.

 
00:46:22:15 00:46:27:17 

 כי לומדים הכל מההורים.
 

00:46:28:18 00:46:34:02 
 זה עונה לשאלה ששאלת אולי על

 איך הייתי מתנהלת ומשתפרת.
 

00:46:34:14 00:46:41:05 
 לכן זה בא מהבית.

 אותו דבר גם עם הילדים שלי.
 

00:46:43:07 00:46:50:07 
 יום אחד, כמה חברות באו

 בקר כי לא הרגשתי טוב,ל
 

00:46:53:04 00:46:59:01 
 אז, 7והבת שלי אלמז שהייתה בת 

 הכינו קפה וק'יטה )לחם( והגישה לנו.
 

00:47:00:07 00:47:05:05 
 הזכרנו את זה אתמול בלילה. 

 
00:47:09:24 00:47:16:10 

 זה היה מדהים כי היא
 הייתה ילדה קטנה.

 
00:47:18:03 00:47:23:22 

 לכן זה היה כיף.
 

00:47:24:20 00:47:30:20 
 היו לנו חיים טובים ומלאים.

 
00:47:31:08 00:47:37:05 

 כל הזמן היינו ביחד,
 לא היה כזה דבר להתפזר.

 
00:47:46:01 00:47:51:13 

 שכחתי איך קוראים לזה...
 

00:47:58:22 00:48:04:10 
 קיללתי אותם כי לא

 מה הם אומרים לי. הבנתי
 

00:48:05:06 00:48:11:00 
 לא הבנתי למה האנשים



 מוולק'אית צחקו עליי.
 

00:48:14:16 00:48:18:22 
 ואז כשהגעתי לאלוגין,

 
00:48:19:02 00:48:25:19 

 שאלתי את אבא שלי
 למה הם צוחקים עליי.

 
00:48:28:11 00:48:34:15 

 ואז הוא הסביר לי שהם
 ו על המבטא שלי.צחק

 
00:48:39:10 00:48:43:11 

 אני זוכרת שאמרתי
 שאני לא אדבר יותר.

 
00:48:43:19 00:48:48:02 

 מאז, כשהם היו צוחקים עליי
 זה כבר לא היה מפתיע אותי.

 
00:48:51:06 00:48:56:00 

 היו הרבה צחוקים.
 

00:48:56:19 00:49:02:01 
 אוד.חמותי ז"ל אהבה אותי מ

 
00:49:02:24 00:49:07:13 

 שתנוח על משכבה בשלום.
 

00:49:07:21 00:49:14:15 
 היא אהבה לשחק ולצחוק הרבה.

 
00:49:16:02 00:49:21:08 

 אהבנו להכין קפה, לשחק ולצחוק ביחד.
 

00:49:21:16 00:49:24:03 
 אפילו כשאורחים היו מגיעים,

 
00:49:25:02 00:49:29:24 

 היא הייתה קמה ישר
 ומטפלת בזה בעצמה.

 
00:49:31:12 00:49:36:12 

 בלי קשר אם זה אורח נוצרי או יהודי.
 

00:49:36:24 00:49:43:13 
 היא תמיד שמרה עליי כמו הבת שלה.

 
00:49:44:02 00:49:48:07 



 הם פשוט היו אנשים טובים.
 

00:49:49:04 00:49:53:07 
 הם היו טובי לב.

 
00:49:54:11 00:50:01:11 

 כמו שאתה יודע, בוולק'אית
 אהבו בעיקר לצחוק וליהנות.

 
00:50:02:22 00:50:09:11 

 המקום היה יפה,
 הסתדרנו עם שאר הדתות.

 
00:50:10:00 00:50:16:09 

 אמורים שהיו הרבה בעיות וסכסוכים
 בין הדתות, אבל לא בוולק'אית.

 
00:50:17:15 00:50:22:23 

 אלוגין ווולק'אית היו דומים מאוד.
 

00:50:23:16 00:50:29:21 
 לעזור אחד לשני ולנזקקים,

 היו חלק מהתרבות שלנו.
 

00:50:30:24 00:50:37:24 
 למרות שבשאר המקומות כן היו

 סכסוכים וריבים בין אנשים,
 

00:50:40:06 00:50:46:09 
 בוולק'אית זה היה קורה

 פחות משאר המקומות.הרבה 
 

00:50:46:17 00:50:52:17 
 אנחנו נחזור לזה יותר מאוחר.

 אמרת קודם לכן שהיית מפונקת.
 

00:50:54:01 00:51:00:24 
 איך למדת את כל העבודות בית?

 ואיך לימדת את הילדים שלך?
 

00:51:04:03 00:51:07:09 
 בורכתי בילדים מדהימים.

 מה זאת אומרת?
 

00:51:08:01 00:51:13:20 
 זאת אומרת שהבנות שלי היו חרוצות.

 הן היו קולטות ולומדות מהר ממני.
 

00:51:14:05 00:51:19:08 
 לא היה משהו שלא ידעתי לעשות.



 
00:51:19:13 00:51:25:01 

 עכשיו למשל, אני לא שותה סוואה.
 הם היו קוראים לי מוסלמית בגלל זה.

 
00:51:26:13 00:51:32:15 

 אבל תמיד היה סוואה )משקה( בביתי.
 לא היה יום שלא היה סוואה אצלי.

 
00:51:33:13 00:51:39:21 

 אני זוכרת שאנשים אהבו מאוד
 את הסוואה שהייתי מכינה.

 
00:51:40:20 00:51:45:24 

 כי מגיל קטן ראיתי איך אמא
 שלי הייתה מכינה את זה.

 
00:51:46:16 00:51:49:00 

 לכן למדתי ממנה.
 

00:51:49:03 00:51:55:02 
 ככה זה עובד,

 כי נחשפים לזה מגיל קטן.
 

00:51:55:04 00:52:01:07 
 אותו דבר גם עם הכנת אינג'רה.

 
00:52:01:11 00:52:06:21 

 הייתי קצת עצלנית בזה,
 אבל ידעתי בדיוק מה לעשות.

 
00:52:07:15 00:52:12:12 

 אם היה צריך להכין אבל
 הייתי מכינה כי אני יודעת איך.

 
00:52:12:21 00:52:18:04 

 עכשיו הילדות שלי
 יודעות להכין אינג'רה.

 
00:52:18:06 00:52:23:12 

 הילדות שלי מכינות בביתן אנג'רה. 2
 

00:52:25:13 00:52:32:08 
 איילת יודעת את כל התהליך.

 י עם הבצק.אפילו רועי היה עוזר ל
 

00:52:34:01 00:52:39:10 
 כל זה בארץ.

 
00:52:41:21 00:52:44:19 



 לכן, אין דבר שאי אפשר ללמוד.
 

00:52:45:11 00:52:51:03 
 נכון, הייתי מפונקת,

 אבל ידעתי כל מה שהייתי צריכה לדעת.
 

00:52:51:06 00:52:56:03 
 הייתי מכינה את הדאבו )מאכל(

 י הייתה מכינה.שאמא של
 

00:52:57:20 00:53:01:17 
 זה היה דאבו גדול.

 
00:53:03:01 00:53:10:01 

 הייתי רואה ולומדת מאמא שלי ומשאר
 ומבוגרות איך לעשות הכל בדיוק.

 
00:53:10:19 00:53:17:00 

 ידעתי אפילו איך להכין מוגגו.
 )כלי להכנת אינג'רה(

 
00:53:17:14 00:53:23:04 

 למדתי להתעסק עם בצק.
 

00:53:24:02 00:53:31:02 
 קודם היינו שמים את הבצק על המוגגו

 ואז העלים ואז סוגרים את המוגגו.
 

00:53:31:17 00:53:37:14 
 אנשים היו מוצאים את זה. 2ואז 

 
00:53:38:07 00:53:44:09 

 אם זה חג, מרימים את זה ומברכים.
 סביב זה.יש הרבה שמחה וכיף 

 
00:53:44:24 00:53:50:11 

 ועם המון שתשואות,
 גוייטאי נגוסה, גוייטאי סמאי,

 
00:53:51:04 00:53:55:20 

 גוייטאי אדהנני ועוד,
 היו מוצאים את הספר תורה.

 
00:53:55:22 00:54:01:18 

 אני לא זוכרת אם
 גוייטאי אבלגה היה שם,

 
00:54:05:14 00:54:11:08 

 בל כל הילדים שלו היו שם.א
 



00:54:16:20 00:54:22:19 
 כשתדלש לא הצליחה
 להכין את האניג'רה,

 
00:54:23:24 00:54:30:10 

 הם קראו לי לעזור להם.
 

00:54:30:15 00:54:35:16 
 רצתי לשם כדי לעזור בכל מה שיכולתי.

 
00:54:35:24 00:54:41:09 

 כשהגעתי לשם ראיתי
 שים את לא נכון.שהם עו

 
00:54:42:13 00:54:46:21 

 אמרתי להם שיזיזו אותה כדי
 שאוכל לטפל בזה בעצמי.

 
00:54:47:16 00:54:52:12 

 לאחר שהיא הלכה,
 התחלתי להכין בעצמי.

 
00:54:53:08 00:54:56:16 

 עשיתי את כל מה שלמדתי מאמא שלי.
 

00:54:56:22 00:55:01:23 
 ינג'רה באותו יום.א 70הכנתי 

 
00:55:03:08 00:55:06:07 

 אינג'רה. 70
 

00:55:06:13 00:55:13:02 
 אדייאלמש ניסתה לעודד אותה 

 אחרי זה, כי זה היה מביך.
 

00:55:14:08 00:55:17:19 
 אדייאלמש הייתה אישה מדהימה.

 
00:55:17:23 00:55:23:03 

 לכן אפשר ללמוד הכל.
 ות אישה.גם אם זה להי

 
00:55:26:09 00:55:32:23 

 כשהיית בבית של ההורים שלך,
 

00:55:32:24 00:55:39:24 
 איך היום שלך היה נראה

 מהבוקר עד הערב?
 

00:55:40:19 00:55:46:10 



 אדייאלמש, זאת שנפטרה לא מזמן.
 

00:55:47:06 00:55:52:24 
 אדייאלמש ואמא שלי היו

 קה( ביחד.שותות מיצ'אל )מש
 

00:55:53:18 00:55:58:10 
 אנחנו היינו ילדות אז.

 
00:55:59:01 00:56:03:10 

 אשתו של לאטהברו,
 אשתו של פק'דו אברה, אדייאלמש,

 
00:56:06:07 00:56:12:05 

 ואשתו של לטאליימשת,
 היו שותות ביחד.

 
00:56:13:10 00:56:17:19 

 כולן היו מאלוגין.
 

00:56:18:07 00:56:23:06 
 ואז יום אחד החליטו להכניס אותנו.

 
00:56:23:19 00:56:27:07 

 הן היו מבוגרות.
 

00:56:27:21 00:56:31:24 
 הן הכניסו אותנו כדי לשמח אותנו.

 
00:56:32:20 00:56:37:10 

 כשנכנסנו לשחק איתן,
 

00:56:37:19 00:56:43:05 
 שלהן.היינו מתלהבות מהתכשיטים 

 
00:56:45:04 00:56:49:20 

 אני אומרת לך סיפורים אמיתיים.
 

00:56:50:04 00:56:57:04 
 כשהוא היה מסיים לשחוט,

 הוא היה נכנס לעדר של הכבשים.
 

00:56:57:18 00:57:04:17 
 אני לא שוכחת שום דבר ממה
 שההורים שלי היו מספרים לי.

 
00:57:07:16 00:57:13:18 

 הוא ביקש מהם "מוקן",כש
 הם לא יכלו להביא לו כלום.

 



00:57:16:18 00:57:22:19 
 זה היה בלגן רציני.

 
00:57:23:14 00:57:29:05 

 הוא רצה להרוג אותה.
 

00:57:29:14 00:57:36:00 
 ואז אנשים דאגו להלביש

 אותה כמו שצריך.
 

00:57:36:15 00:57:42:18 
 ה תוך חודש.הם קבעו לעשות את ז

 
00:57:43:09 00:57:49:13 

 אני מעדיפה לא להרחיב יותר מידי
 כי זה סיפור ארוך ומסובך.

 
00:57:50:09 00:57:57:09 

 אמונת תפלה( יכול  -וק'ולה ) מחלה 
 להתפרץ תמיד, זה מסוכן מאוד.

 
00:58:00:05 00:58:07:05 

 כל זה בגלל הק'ולה?
 את כל הבגדים.הוא )הק'ולה( ראה   -
 

00:58:08:03 00:58:14:16 
 עם כל העושר שהיה שם, הבגדים

 לא היו צריכים להיות בעיה.
 

00:58:14:23 00:58:20:24 
 זה היה ברור שצריך לעשות כל מה שהיא

 דורשת כדי שזה )ק'ולה( יעזוב אותה.
 

00:58:21:06 00:58:26:15 
 .כולם התאספו במסיבה שלאטאדברו ארגן

 
00:58:26:22 00:58:30:16 

 בדיוק באותו יום,
 זה )ק'ולה( עזב אותה.

 
00:58:31:06 00:58:36:13 

 כל המוסלמים והנוצרים היו שם.
 

00:58:37:01 00:58:43:15 
 לא היה כזה דבר נוצרים או מוסלמים,

 כולם היו היו ביחד בצרה ובשמחה.
 

00:58:44:05 00:58:48:15 
 מאוד חזק. הקשר היה

 



00:58:48:21 00:58:55:21 
 הזכרנו את זה לפני כמה שבועות.

 בהלוויה שלה.
 

00:58:56:09 00:59:02:13 
 המוות שלה היה מאוד קשה עבורי.

 
00:59:06:11 00:59:13:10 

 לכן, זה יכול להפתיע
 אותך בכל סיטואציה.

 
00:59:14:09 00:59:20:02 

 כמו שאתה יודע,
 ית דאברו משוגעת בעצמה.מאמ

 
00:59:21:01 00:59:27:06 

 בכל אופן, לאחר המסיבה,
 זה עזב אותה לתמיד.

 
00:59:30:05 00:59:32:18 

 כולם שכחו מזה.
 

00:59:32:23 00:59:39:23 
 אבל אף אחד לא ישכח אותה
 כי היא הייתה אישה מכובדת.

 
00:59:42:04 00:59:48:22 
 היית עובדת בבית? באיזה עבודות

 
00:59:48:24 00:59:52:06 

 הייתי מביאה מים.
 

00:59:52:20 00:59:58:10 
 הייתי עושה מה שאמא שלי

 הייתה מבקשת ממני לעשות.
 

00:59:59:06 01:00:03:06 
 הייתי מכינה אינג'רה וצבח'י )מאכל(.

 
01:00:03:10 01:00:09:03 

 זה היה יתרון מאוד גדול,
 י זה היה בית של אורחים תמיד.כ
 

01:00:09:15 01:00:13:21 
 פעמים ביום. 5היינו מכינים קפה 

 
01:00:14:13 01:00:17:20 

 אמא שלי בחיים לא
 הייתה מכינה את זה.

 



01:00:18:12 01:00:23:21 
 וגם אחיות שלי לא אהבו לעשות את זה.

 
01:00:24:13 01:00:30:15 

 יד היה עושה את זה.אבל מישהו תמ
 

01:00:31:20 01:00:37:22 
 אבל אני תמיד הייתי
 מנסה ליהנות מזה.

 
01:00:41:04 01:00:46:22 

 הייתי קצת ילדותית.
 

01:00:47:03 01:00:53:16 
 למרות שאמא שלי כן

 הייתה מכינה אוכל,
 

01:00:53:23 01:00:59:17 
 אבל זה לא היה הדבר

 שות.שהכי אהבה לע
 

01:01:00:21 01:01:07:21 
 אנשים היו מתחננים כדי

 שתראה את הכישורים שלה.
 

01:01:10:21 01:01:13:01 
 ככה היה אצלנו.

 
01:01:14:05 01:01:20:20 

 תמיד דאגנו אחד לשני, עם עזרה
 של אלוהים, הצלחנו להגיע לפה.

 
01:01:21:12 01:01:26:11 

 הורים זה דבר קדוש.
 

01:01:30:06 01:01:37:06 
 ואנחנו צריכים להמשיך להיות כמו

 שהיינו פעם, תמיד לעזור אחד לשני.
 

01:01:38:01 01:01:42:11 
 אנחנו ביישנים באופי שלנו.

 
01:02:03:01 01:02:06:18 

 אמרת שאנחנו ביישנים.
 נכון, -
 

01:02:06:20 01:02:11:00 
 .באתיופיה זה היה דבר טוב

 
01:02:11:02 01:02:18:02 



 אם ילד הוא ביישן,
 זה אומר שהוא ילד מחונך.

 
01:02:18:17 01:02:19:18 

 נכון,
 

01:02:19:22 01:02:23:07 
 אבל בארץ, זה לפעמים זה פוגע בנו.

 
01:02:23:09 01:02:29:10 

 איך זה שילדים
 באתיופיה גדלים ביישנים?

 
01:02:30:03 01:02:34:02 

 איך היו מלמדים
 שלהיות ביישן זה דבר טוב?

 
01:02:34:08 01:02:41:02 

 שמע, עזרא היה לומד באסגדה.
 

01:02:42:05 01:02:45:20 
 אמרנו לו שילך ללמוד.

 
01:02:46:22 01:02:52:22 

 כשהוא היה בבית ספר, וורק'ה
 הציק לו שילך מכות עם איזה ילד.

 
01:02:52:23 01:02:58:19 

 כשהציקו לו הרבה, הוא אמר להם
 ששלחו אותו ללמוד ולא ללכת מכות.

 
01:03:03:14 01:03:09:03 

 הוא למד קצת שם
 ואז הוא לא חזר לשם.

 
01:03:12:20 01:03:17:13 

 זה לא הלך בסוף.
 

01:03:17:24 01:03:24:24 
 וזה בגלל שהוא היה ביישן.
 אבל אומץ זה משהו אחר.

 
01:03:25:01 01:03:31:19 

 בהרבה מקומות ולהרבה אנשים,
 

01:03:33:12 01:03:40:12 
 יש אנשים שמרגישים בנוח לדבר על כל
 מה שבא שלהם מבלי לחשוב יותר מידי.

 
01:03:40:23 01:03:47:14 



 אבל אנחנו תמיד חושבים על השלכות,
 על מה יהיה אם נגיד משהו שלא מתאים.

 
01:03:49:05 01:03:56:05 

 זה ה"ביישנות" אצלנו.
 

01:03:56:16 01:04:02:24 
 אבל אם יש למישהו גישה של,

 לא אכפת לי ואני יגיד מה שבאלי,
 

01:04:03:06 01:04:07:18 
 זה כנראה יכול לעזור לו

 להשתלב בהרבה מקומות.
 

01:04:08:14 01:04:14:21 
 אבל אם אתה ביישן, אפילו

 ת מה שידעת, אתה תשכח.א
 

01:04:15:01 01:04:22:01 
 לא צריך להתבייש, לא צריך
 להתעסק בעיניים של כולם.

 
01:04:23:13 01:04:30:13 

 זה סתם מביא הרבה
 דאגות ובעיות על גבי בעיות.

 
01:04:31:11 01:04:36:21 
 צריך רק אומץ.

 
01:04:37:17 01:04:44:17 

 קצר, אספר לך סיפור
 גוייטאי אלמיהו, יצא ל"וופרה".

 
01:04:46:12 01:04:49:20 

 כשיצא ל"וופרה" )פעילות חקלאית(,
 

01:04:50:24 01:04:57:24 
 הרבה ביתא ישראל מהרבה מקומות,

 
01:04:59:07 01:05:05:00 

 הצטרפו אליו והיו עובדים ביחד.
 

01:05:05:10 01:05:10:03 
 ם.היו שם גם נוצרי

 
01:05:10:18 01:05:17:15 

 היו שם אנשים שבמקום לעבוד,
 הם היו מדברים ומרכלים על אחרים.

 
01:05:18:06 01:05:25:05 



 הוא הלך לאזור שלהם,
 והתחיל לעשות קציר במקומם.

 
01:05:25:15 01:05:32:10 

 בכל פעם שהוא היה שומע ריכולים או
 עושה. לכלוכים עליו, זה מה שהוא היה

 
01:05:34:01 01:05:40:05 

 הוא היה אומר להם שלא
 אכפת לו מה מדברים עליו.

 
01:05:41:14 01:05:46:12 

 כולם מכירים את הסיפור הזה.
 

01:05:47:21 01:05:54:12 
 כי דיבורים וריכולים יכולים להפיל

 אנשים, מה שחשוב זה מה שאתה עושה.
 

01:05:56:15 01:06:00:12 
 לכן, כל פעם שהם היו

 מדברים או מרכלים עליו,
 

01:06:00:19 01:06:05:12 
 הוא היה עושה את העבודה במקומם.

 
01:06:06:05 01:06:11:04 

 לכן להיות אמיץ ולעשות רק
 מה שיודעים זה הכי חשוב.

 
01:06:12:02 01:06:16:06 

 התעסקות באחרים מביא רק דברים רעים.
 

01:06:16:16 01:06:21:01 
 בחיים, צריך להמשיך כל הזמן קדימה.

 
01:06:21:05 01:06:26:00 

 ואם אתה תהיה כנה עם עצמך 
 ועושה את מה שאתה מאמין בו ומכיר,

 
01:06:26:21 01:06:30:23 

 אלוהים תמיד יפנה אותך
 למקום הכי טוב בשבילך.

 
01:06:31:07 01:06:34:03 

 אחורה. אחזרי אותך קצת
 

01:06:34:13 01:06:41:02 
 לפי מה שסיפרת לי,

 היית ילדה טובה וחרוצה.
 



01:06:42:02 01:06:48:15 
 באתיופיה ילד טוב זה ילד שעושה את
 מה שההורים שלו אומרים לו לעשות.

 
01:06:49:16 01:06:56:16 

 איך ההורים באתיופיה
 היו מתגמלים ילדים?

 
01:06:58:20 01:07:05:02 

 אני והילדים שלי?
 ניקח אותך כדוגמא כשהיית קטנה. -
 

01:07:05:20 01:07:09:01 
 הרי את היית ילדה טובה.

 
01:07:09:09 01:07:15:07 

 איך הם היו מעודדים אותך?
 הם היו מתגמלים אותך איכשהו?

 
01:07:16:04 01:07:18:22 

 בגלל שהיית ילדה טובה.
 

01:07:19:09 01:07:22:00 
 שאלה טובה.

 
01:07:22:09 01:07:28:06 

 הייתי עוזרת להורים
 שלי בכל מה שהצטרכו.

 
01:07:28:17 01:07:35:17 

 זה היה שיעור בשבילי, מה שלמדתי
 מהורים שלי העברתי לילדים שלי.

 
01:07:39:12 01:07:42:11 

 אם אתה שואל איך זה שיעור?
 

01:07:42:12 01:07:49:12 
 ילדים. 5לאחר שבעלי נפטר, גידלתי 

 
01:07:51:19 01:07:58:19 

 לא רק שגידלתי אותם, כולם
 נשואים עם משפחה ובית עכשיו.

 
01:08:00:22 01:08:07:05 

 וזה בזכות הברכות
 ושיעורים שקיבלתי מהורים שלי.

 
01:08:10:00 01:08:17:00 

 ,אחרי שהורים שלי גידלו אותי
 הגיע תורי לגדל את הילדים שלי.



 
01:08:17:13 01:08:22:04 

 דאגתי שהילדים שלי ילכו לבית ספר.
 

01:08:23:10 01:08:30:06 
 חלקם עובדים וחלקם לומדים,

 הם חיים את החיים שלהם.
 

01:08:30:21 01:08:36:23 
 הם ילדים טובים מאוד, הם לא הוציאו

 להם עליי.את כאב המוות של אבא ש
 

01:08:38:14 01:08:42:21 
 הם היו אומרים לי,

 אמא אל תדאגי אנחנו נדאג לך.
 

01:08:44:07 01:08:50:24 
 וזה כי גם אני הייתי אותו דבר עם

 הורים שלי, דאגתי להם כמו שדאגו לי.
 

01:08:51:22 01:08:54:23 
 הייתי מראה להם אהבה תמיד.

 
01:08:55:10 01:09:02:10 

 כל מה שקבלתי מהם, אם זה 
 ברכה או אהבה, זה תמיד נשאר אצל. 

 
01:09:02:21 01:09:07:17 

 כדי שאוכל להעביר את זה לילדים שלי.
 

01:09:09:20 01:09:16:15 
 לימדתי אותם איך להבדיל בין טוב
 לרע ואיך להחליט החלטה נכונה.

 
01:09:17:22 01:09:24:22 
 כשהיו גבעולים, השקעתי בהם

 עכשיו אני נהנת מהפרחים שלהם.
 

01:09:26:04 01:09:28:21 
 אני אחזיר אותך שוב אחורה,

 בסדר, אין בעיה. -
 

01:09:29:10 01:09:35:10 
 קודם לכן אמרת שאם ילדה 

 חרוצה, אז היא הייתה מקבלת ברכה.
 

01:09:35:21 01:09:40:09 
 רים גם?היא הייתה מקבלת דברים אח

 מה את היית מקבלת?
 



01:09:41:08 01:09:45:05 
 כשהייתי גרה עם ההורים שלי?

 כן, כשהיית ילדה קטנה. -
 

01:09:47:09 01:09:53:13 
 קיבלתי שור, פרה, עוד פרה

 עם תאומים ועוד הרבה דברים.
 

01:09:56:04 01:10:00:23 
 אבל זה כי הייתי מפונקת.

 
01:10:01:14 01:10:06:08 

 הם גם ידעו שלא רציתי
 להתחתן ולצאת מהבית.

 
01:10:07:03 01:10:13:18 

 אם הם היו קשוחים איתי קצת,
 אז הייתי יודעת להתמודד עם זה.

 
01:10:13:23 01:10:18:22 

 אבל בגלל שזה לא היה ככה,
 הייתי ילדה מפונקת.

 
01:10:20:12 01:10:22:16 

 נכון?אתה מסכים איתי 
 

01:10:23:21 01:10:30:06 
 הורים שלי בירכו אותי כל הזמן.

 
01:10:30:20 01:10:37:20 

 כשאמא שלי לא הייתה
 מצליחה לישון בגלל כאבי רגליים,

 
01:10:38:15 01:10:44:14 

 היא תמיד הייתה קוראת לי.
 

01:10:45:08 01:10:52:04 
 הייתי מעסה לה את הרגליים.

 
01:10:52:17 01:10:59:02 

 אני מאוד אוהבת את ההורים שלי.
 

01:11:00:11 01:11:05:18 
 זה ברכה מאלוהים.

 
01:11:11:18 01:11:17:06 

 כשהיית ילדה קטנה,
 

01:11:21:24 01:11:28:24 
 היו מלמדים שירה?



 
01:11:32:00 01:11:36:10 

 כמו שאמרת לי קודם לכן.
 

01:11:38:12 01:11:43:16 
 אהבה שוברת אדמה.

 
01:11:45:06 01:11:52:06 

 "תפחדו מחטא אל תפחדו ממוות".
 )מילים משירה(

 
01:11:54:01 01:11:56:24 

 זה מסבתא שלא שלנו,
 ביינש סהלו.

 
01:11:58:05 01:12:02:01 

 "שילוב של שפתיים
 ושיניים נותן יופי".

 
01:12:02:08 01:12:07:13 

 ייך זה כי יפה.לח
 

01:12:08:02 01:12:11:12 
 ואם לא, זה פחות יפה.

 
01:12:13:09 01:12:15:04 

 מי אמר את זה?
 מה? -
 

01:12:15:10 01:12:19:03 
 "שילוב של שפתיים

 ושיניים נותן יופי".
 

01:12:20:05 01:12:26:04 
 המסר של המשפט הזה הוא,
 שלא נשכח שהגוף שלנו יפה.

 
01:12:27:22 01:12:32:04 

 וזה תלוי בנו אם להראות
 את היופי הזה או לא.

 
01:12:32:20 01:12:38:02 

 כשאנחנו צוחקים אנחנו יותר יפים.
 

01:12:39:14 01:12:46:12 
 וזה אומר שצריך

 לשמור על היופי שלנו.
 

01:12:47:22 01:12:52:13 
 כשילד גדל עם משפטים כאלה בבית,



 כמו המשפטים שאמרת לי מקודם,
 

01:12:52:14 01:12:56:12 
 "שילוב של שפתיים

 ושיניים נותן יופי".
 

01:12:56:13 01:13:02:16 
 זה אומר שילד צריך

 להיות שמח, כי זה היופי שלו.
 

01:13:04:12 01:13:10:24 
 זה יכול ילדים או מבוגרים.

 זה יותר טוב לכולם.
 

01:13:11:15 01:13:16:19 
 לכן, זה המסר.

 
01:13:21:20 01:13:26:21 

 מה אם זה לא ילד לא ממושמע?
 

01:13:27:07 01:13:32:23 
 אם זה ילד שלא מקשיב להורים שלו?

 היו מענישים אותו?
 

01:13:33:17 01:13:36:06 
 בוודאי.

 היו עונשים.
 

01:13:36:17 01:13:43:08 
 ובד או עושהאם זה ילד שלא ע

 את המטלות שלו, היה נענש בהתאם.
 

01:13:44:05 01:13:51:05 
 הוא היה מקבל פחות אחריות,
 כדי שיוכל להוכיח ולהשתפר.

 
01:13:52:05 01:13:59:05 

 אבל הכל תלוי בחינוך שהוא מקבל.
 יש כאלה שמשתפרים ויש כאלה שלא.

 
01:14:00:03 01:14:06:23 
 ארץ ישראלאבל אם ילד ב

 לא הלך ללימודים,
 

01:14:07:08 01:14:10:12 
 הוא מקבל עונש.

 גם אצלנו היו עונשים.
 

01:14:12:09 01:14:17:02 
 שלא תחשוב ששם לא היו עונשים.



 שם העונשים היו יותר חריפים.
 

01:14:18:12 01:14:24:17 
 אבל בארץ זה יותר מסודר.

 
01:14:24:20 01:14:29:18 

 איך היה הכבוד למבוגרים באתיופיה?
 

01:14:30:21 01:14:37:20 
 איך ילד היה מכבד

 אנשים מבוגרים ממנו?
 

01:14:38:02 01:14:44:10 
 זה היה מאוד חשוב אצלנו.

 
01:14:44:21 01:14:50:21 

 כשהורים מגיעים לבית מבחוץ,
 

01:14:51:08 01:14:56:24 
 איך שהם נכנסים,

 חצים להם את הרגליים.רו
 

01:14:58:20 01:15:05:14 
 לאחר מכן, מגישים להם משהו לאכול.

 
01:15:07:14 01:15:14:14 

 היינו מפנקים את הורים שלנו.
 

01:15:15:15 01:15:20:17 
 היינו גורמים להם להרגיש גאים.

 
01:15:20:24 01:15:27:24 
 כולם היו ככה,

 זה לא רק היה אני.
 

01:15:28:08 01:15:34:24 
 ע'יוולה )ילד מדורדר(

 זה היה כמו פשע אצלנו.
 

01:15:36:22 01:15:39:11 
 זה כל הגנבים.

 
01:15:40:05 01:15:44:07 

 להיות ע'יוולה זה היה פשע אצלנו.
 

01:15:45:08 01:15:50:07 
 אם מישהו הופך לע'יוולה,

 
01:15:50:16 01:15:57:13 

 נשים היו פונים להוריםא



 שלו כדי לנסות לתקן את המצב.
 

01:16:00:01 01:16:06:09 
 הוא היה עוצר משאיות

 עם סחורות ושודד.
 

01:16:09:00 01:16:15:15 
 הוא היה לוקח את הסחורות לעצמו.

 
01:16:17:21 01:16:22:13 

 המשאית הייתה ממשיכה בלי הסחורה.
 

01:16:25:01 01:16:31:21 
 היא היה מוכר בכל מקום.

 
01:16:32:18 01:16:38:06 

 הוא היה מאוד אכזרי.
 

01:16:39:03 01:16:46:03 
 שנים בכלא. 10ואז הוא נתפס ונשפט ל

 
01:16:47:09 01:16:54:09 

 לאחר מכן הוא השתחרר בערבות,
 מישהו מהמשפחה שלו שילם.

 
01:16:54:24 01:17:01:04 

 שלו שילמו לממשלה, ההורים
 והבטיח שהוא לא יעשה את זה שוב.

 
01:17:03:02 01:17:08:17 

 לאחר שהשתחרר, הוא הקים
 חיים חדשים והיה גר בשלום.

 
01:17:09:21 01:17:15:21 

 הוא שילם את המחיר, הוא ראה
 הכל והבין שזאת לא הדרך הנכונה.

 
01:17:16:05 01:17:20:22 
 הוא למד מזה.

 הוא בחר חיים יותר טובים.
 

01:17:23:02 01:17:26:23 
 בלי שום קשר לעבר שלו.

 הממשלה ריחמה עליו.
 

01:17:27:21 01:17:30:10 
 זה אומר שאף אחד לא יציק לו.

 כן, בדיוק. -
 

01:17:31:01 01:17:36:20 



 איך הייתם מכבדים את ההורים שלכם.
 

01:17:39:16 01:17:45:24 
 אנחנו תמיד היינו הולכים

 לפי ההנחיה של ההורים שלנו.
 

01:17:46:17 01:17:48:06 
 איך?

 אני אסביר לך. -
 

01:17:49:03 01:17:56:03 
 אם הורה מבקש משהו,

 צריך לכבד ולקיים.
 

01:17:58:01 01:18:01:23 
 צריך להגיד כן לכל מה

 שהורים מבקשים או אומרים.
 

01:18:03:05 01:18:08:06 
 המילה של ההורים,

 הצלנו הייתה מאוד חשובה.
 

01:18:09:01 01:18:16:00 
 אם לא, זה חטא.

 כי הברכה של ההורים, זה היה הכל.
 

01:18:17:10 01:18:22:21 
 אף הורה לא צריך

 להיות מאוכזב מילד שלו.
 

01:18:23:19 01:18:30:14 
 ים.לכן צריך לחיות בשלום עם הור

 
01:18:31:04 01:18:36:10 

 כי העונש יגיע כאשר שיהיו לך ילדים.
 

01:18:39:13 01:18:46:11 
 קללה של הורה, זה הדבר
 הכי קשה להתמודד איתו.

 
01:18:48:01 01:18:53:00 

 זה לא דבר פשוט.
 

01:18:54:01 01:18:59:21 
 כי הילד יתנהג אליך בדיוק כמו

 ורים שלך.שאתה התנהגת לה
 

01:19:00:10 01:19:03:08 
 הילד.

 



01:19:04:06 01:19:10:16 
 הוא גם יגיד לך שגם אתה
 הייתה ככה להורים שלך.

 
01:19:11:24 01:19:17:06 

 וזה עונש כבד, כי זה
 מלווה אותך כל החיים.

 
01:19:17:16 01:19:23:04 

 חינכו אותנו כדי שלא נהיה ככה.
 

01:19:24:05 01:19:30:10 
 מה שיוצא לנו מהפה, צריך 

 להיות רק דבר טוב ולא משהו רע.
 

01:19:30:18 01:19:35:08 
 אלו הדברים שלמדנו מהורים שלנו.

 
01:19:36:10 01:19:43:10 

 סבתא שלנו תמיד הייתה אומר לנו,
 שנבנה לנו דרך נקייה מדברים רעים.

 
01:19:46:12 01:19:50:09 

 תא שלנו ביינש סהלוסב
 הייתה אומרת לנו את זה.

 
01:19:51:10 01:19:57:18 

 לעשות דברים טובים,
 לשמח אנשים ולהיות כנים.

 
01:19:58:12 01:20:02:02 

 ככה החיים שלך יהיו
 יותר מוע'ל )ארוך( וטובים וארוכים.

 
01:20:02:10 01:20:05:19 

 מוע'ל זה חיים ארוכים.
 נכון. -
 

01:20:06:10 01:20:08:16 
 יש את זה בספר.

 נכון, אתה צודק. -
 

01:20:10:16 01:20:17:02 
 ואני יודעת שאנשים באסגדה חונכו
 ככה, אבל אני לא יודעת עם השאר.

 
01:20:17:12 01:20:22:15 

 לכן, זה חשוב להקשיב להורים.
 

01:20:23:03 01:20:28:17 



 .משפחה זה תמיד משפחה
 

01:20:30:05 01:20:35:12 
 הוא היה כמו אח שלנו.

 
01:20:35:23 01:20:42:21 

 הוא כל הזמן בא אלינו לשחק ולצחוק.
 

01:20:44:23 01:20:49:20 
 הוא ופנטה אברהה היו כמו תאומים.

 
01:20:50:04 01:20:54:22 

 הוא היה כמו אח שלי.
 

01:20:55:16 01:20:58:13 
 ראה אותנו אותו דבר.הוא גם 

 
01:20:59:19 01:21:06:13 

 תספרי לנו על תקופת
 השידוכים וחתונה שלך.

 
01:21:09:23 01:21:16:23 

 בהתחלה, וונדק'דמיי דסטה
 ומקונן דסטה הגיעו.

 
01:21:22:03 01:21:27:22 

 גם וורדה היה שם.
 

01:21:31:05 01:21:37:13 
 ואח של ט'ללה היה שם,

 שחכתי את איך קוראים לו.
 

01:21:39:15 01:21:44:09 
 שחכתי איך קוראים לאח שלו.

 
01:21:48:01 01:21:49:16 

 לא משנה מה שהם.
 

01:21:50:10 01:21:55:05 
 ואח שלו וט'ללה בעצמו.

 כל אלה הגיעו.
 

01:21:57:01 01:21:59:09 
 התחתנתי.

 
01:22:02:08 01:22:07:11 

 עברתי לגדאמלק'ה.ואז 
 לבית של חמי וחמותי.

 
01:22:08:13 01:22:15:13 



 גרתי חודשיים בצ'וק'להבת.
 אתה יודע מה זה?

 
01:22:16:07 01:22:17:21 

 לא.
 

01:22:18:00 01:22:21:10 
 כמובן שאתה לא יודע.

 
01:22:21:18 01:22:27:14 

 צ'וק'להבת מקום שהכלה גרה בו
 של ההורים שלה.הרחק מהבית 

 
01:22:29:03 01:22:33:10 

 היא נשארת שם חודשיים.
 

01:22:34:08 01:22:39:10 
 היא מעבירה את הזמן שם

 בתפור או דברים שהיא יודעת.
 

01:22:40:06 01:22:45:19 
 לחברים מותר לבוא לבקר שם.

 
01:22:46:12 01:22:51:00 

 היו לנו שם הרבה חברים.
 

01:22:51:19 01:22:56:24 
 מקונן דסטה וקסטה דסטה.

 הם היו אחים.
 

01:22:57:09 01:23:04:02 
 הם היו הילדים של דסטה.
 אבא שלהם היה איש ידוע.

 
01:23:07:18 01:23:12:09 

 מספרים עליו רק דברים טובים.
 

01:23:14:02 01:23:19:24 
 יש קשר דם מצד אמא שלי.

 
01:23:20:23 01:23:24:06 

 למרות שזה דיי רחוק.
 

01:23:25:18 01:23:32:12 
 לאחר שגרתי שם חודשיים,

 אח שלי בא לקחת אותי.
 

01:23:33:13 01:23:39:16 
 הוא בא לא לקחת אותי,
 כי זה היה החתונה שלו.



 
01:23:40:03 01:23:44:24 

 אשתו הייתה מולאו.
 

01:23:46:00 01:23:52:03 
 היו הרבה בהתחלה

 בעיות להגיע לשם.
 

01:23:52:19 01:23:58:20 
 ואז מקונן דסטה אמר

 שהוא יביא אותו בעצמו.
 

01:23:59:24 01:24:05:04 
 הוא הגיע לישון ולקח אותי למחרת.

 
01:24:06:08 01:24:13:08 

 הגעתי לשם,
 הייתה שם חתונה מדהימה.

 
01:24:14:19 01:24:20:02 

 ייתי ילדה קטנה,בגלל שה
 הם אמרו לי להיכנס עם חברים שלי.

 
01:24:22:09 01:24:25:20 

 באותה תקופה, אברהם לווט'ה
 היה בעלה של גנט ששו.

 
01:24:26:16 01:24:33:02 

 הם התגרשו אחרי החתונה.
 

01:24:35:13 01:24:42:02 
 אני זוכרת שהיא חיבקה

 אותי שם כי הייתי ילדה קטנה.
 

01:24:43:09 01:24:50:09 
 יום אחרי החתונה, חזרתי

 לבית של ההורים שלי.
 

01:24:50:21 01:24:53:19 
 מקונן דסטה החזיר אותי.

 
01:24:53:24 01:24:59:01 

 מאז לא רציתי לצאת
 מהבית של ההורים שלי.

 
01:25:00:13 01:25:05:15 

 גם אבא שלי דאג.
 תי.הוא גם לא רצה לשחרר או

 
01:25:08:24 01:25:12:03 



 הייתי מאוד ילדותית.
 

01:25:12:11 01:25:14:16 
 בת כמה היית?

 
01:25:15:04 01:25:19:07 

 אני לא זוכרת הייתי
 .11או  10מאוד קטנה, אולי בת 

 
01:25:19:21 01:25:24:23 

 .10הילדים של ניסן בני 
 הייתי בגילם בערך.

 
01:25:25:19 01:25:32:03 

 אבל ככה זה היה באתיופיה.
 

01:25:33:23 01:25:40:23 
 ניסו לשנות את דעתי, אבל הייתי מאוד
 החלטית, ידעתי שאני לא רוצה את זה.

 
01:25:44:17 01:25:49:04 

 ואז הוא פשוט הלך.
 

01:25:51:05 01:25:56:01 
 אבא שלי דאג שנתפצל.

 
01:25:57:13 01:26:01:12 

 אבל הם היו אנשים טובים.
 

01:26:02:05 01:26:07:22 
 משפחת דסטה...

 
01:26:12:21 01:26:18:01 

 היה סיפור על אבא שלהם.
 

01:26:19:04 01:26:23:24 
 אומרים שהם היו גרים באזור ווגרה.

 
01:26:25:00 01:26:31:02 

 וכנראה הייתה אי הבנה
 ו.בינו לבין ההורים של הכלה של

 
01:26:33:11 01:26:39:04 

 הוא ואבא שלה נפגשו
 כדי לפתור את זה.

 
01:26:40:20 01:26:47:15 

 הוא אמר להורים שלה שיזוזו
 להם מהדרך כי הם מפריעים.

 



01:26:49:06 01:26:52:15 
 לאחר שהורים שלה הלכו.

 
01:26:55:00 01:27:01:19 

 הוא ערף לה את הראש באכזריות.
 

01:27:03:19 01:27:08:04 
 והוא זרק את הגופה שלה.

 
01:27:09:03 01:27:15:05 

 בהתחלה הוא חיכה שהם יתרחקו.
 

01:27:16:09 01:27:19:11 
 ואז הוא ירה לשמיים.

 
01:27:19:23 01:27:24:09 

 הוא התחיל להלל את עצמו.
 

01:27:25:07 01:27:31:11 
 כאילו זה מעשה גבורה.

 
01:27:33:18 01:27:36:04 

 זה אכזריות.
 

01:27:38:07 01:27:44:21 
 זה סבל לכל המשפחה.

 
01:27:46:05 01:27:50:23 

 הוא לקח ילדה מהורים שלה ורצח אותה.
 

01:27:52:06 01:27:59:06 
 זה סיפורים שאנשים סיפרו לי,

 אני לא ראיתי את זה בעיניים שלי.
 

01:28:00:14 01:28:02:15 
 ותפסו אותו?

 את מי? -
 

01:28:03:04 01:28:08:04 
 מי יתפוס אותו?

 אחרי זה הוא חזר לתגראי.
 

01:28:08:21 01:28:12:08 
 מי ימצא אותו שם?

 
01:28:12:16 01:28:17:13 

 פעם זה לא היה קל למצוא אנשים.
 

01:28:19:16 01:28:24:24 
 הרבה אנשים ראו מישהו



 שדומה לו ודיווחו שראו אותו. אחר
 

01:28:25:24 01:28:29:15 
 באזורי ק'ולה תמיד היו אנשים רעים.

 
01:28:30:10 01:28:34:08 

 ואיך זה השפיע על החתונה שלך?
 אני לא רציתי. -
 

01:28:35:15 01:28:39:03 
 פשוט סירבתי.

 
01:28:39:23 01:28:44:17 

 ,כשהוא היה בא לבית שלנו
 הייתי מתחבאת וישנה במקום אחר.

 
01:28:45:20 01:28:50:24 

 אבא שלי פחד שאני אמות לו.
 

01:28:51:08 01:28:57:06 
 הרבה בנות היו נרצחות באותה תקופה.

 
01:28:59:18 01:29:03:16 

 אבא שלי לא רצה לקחת סיכונים.
 

01:29:04:11 01:29:09:08 
 .לא ילדתי ממנו ולא כלום

 
01:29:14:12 01:29:18:09 

 אבל הוא ושאר המשפחה
 שלו היו אנשים טובים.

 
01:29:19:13 01:29:25:03 

 אבל זה לא עבד בשבילי.
 

01:29:26:04 01:29:31:13 
 חזרתי לבית של

 ההורים שלי מבלי ללדת.
 

01:29:33:00 01:29:39:04 
 בהתחלה הייתי מפחדת מהתגובות

 לכן הייתי מסתתרת הרבה.של אבא שלי, 
 

01:29:44:07 01:29:47:21 
 היו הרבה בעיות.

 
01:29:48:21 01:29:55:05 

 אבל בארץ כולם מפונקים.
 

01:29:57:05 01:30:02:03 



 אם ילד מפונק,
 הוא יכול לא להיות עצמאי בעתיד.

 
01:30:04:00 01:30:10:12 

 לכן צריך להראות לו גבולות.
 

01:30:11:06 01:30:17:22 
 אני הייתי מפונקת,

 אבל למדתי עם הזמן.
 

01:30:22:22 01:30:29:00 
 בסוף התחתנתי והבאתי ילדים לעולם.

 
01:30:29:11 01:30:34:23 

 איך הצלחת להתחמק מזה?
 

01:30:37:02 01:30:42:12 
 בזכות ההורים שלי.
 אני פשוט סירבתי.

 
01:30:43:15 01:30:48:24 

 הם באו התחננו,
 אבל אני סירבתי.

 
01:30:49:21 01:30:56:21 

 ואבא שלי בא לקראתי בעניין הזה,
 כי הוא ראה שאני לא רוצה.

 
01:30:58:12 01:31:01:08 

 הוא פחד שיקרה לי משהו.
 

01:31:01:13 01:31:07:12 
 הייתה מישהי שסירבה

 להתחתן עם הבן של יצחק.
 

01:31:07:22 01:31:12:00 
 היא הייתה בורחת כל הזמן.

 
01:31:12:16 01:31:19:06 

 בעלה לא אהב את זה
 וזה נגמר ברצח אכזרי.

 
01:31:20:12 01:31:24:02 

 היא הייתה בחורה צעירה ויפה.
 

01:31:24:15 01:31:30:11 
 אבל אבא שלי בחר להיות בצד שלי.

 
01:31:31:08 01:31:38:01 

 מפחדת שיקרה גם לי משהו. הייתי



 
01:31:39:07 01:31:44:01 

 זה היה מפחיד ומסוכן.
 

01:31:44:14 01:31:50:06 
 לאחר שנפרדת ממנו, הגיעו עוד אנשים?

 לא. -
 

01:31:51:06 01:31:57:21 
 לאחר תקופה, התחתנתי עם מישהו אחר.

 התחתנתי איתו.
 

01:31:59:10 01:32:02:06 
 איתו וזהו. התחתנתי

 
01:32:02:23 01:32:05:10 

 ומי הגיע לשאול עליך?
 

01:32:05:20 01:32:08:03 
 כשבאו אליי?

 כן. -
 

01:32:08:11 01:32:14:13 
 ידג מרה, זנבה צגאי, פאנטה אברהה,

 
01:32:15:02 01:32:19:11 

 הגיעו ביחד.
 אחרי שאמרתי לא להרבה.

 
01:32:20:20 01:32:26:12 

 סירבתי להתחתן עם
 הבעל שאבא שלי שידך לי.

 
01:32:27:00 01:32:31:19 

 וברחתי לק'ולה ווגרה.
 

01:32:32:11 01:32:39:04 
 אחרי זה, הלכתי לאבא של

 אשתו של אחי, 
 

01:32:39:08 01:32:42:16 
 וסיפרתי לו.

 
01:32:45:15 01:32:51:01 

 יש לו ילדים ממאמיטי מספאן.
 אני לא מכיר. -
 

01:32:53:01 01:32:54:03 
 היא גרה בבאר שבע עכשיו.

 



01:32:55:07 01:32:59:15 
 לבעלה קוראים מגסטו דסטה.

 
01:33:00:20 01:33:03:21 

 מה עם צגה מנגסטו? אתה מכיר?
 לא. -
 

01:33:05:03 01:33:09:00 
 הוא בן דוד שלי.

 
01:33:09:19 01:33:14:06 

 ה ההוא שדיברתי עליו.ז
 

01:33:15:03 01:33:19:02 
 קיבלתי הרבה ביקורות אזהרות.

 
01:33:20:02 01:33:23:24 

 עברתי הרבה דברים.
 

01:33:25:04 01:33:31:14 
 הייתה איזה נוצריה

 שאמרה שאני מביאה רק צרות.
 

01:33:32:16 01:33:36:07 
 היא אהבה את מנגסטו.

 
01:33:36:21 01:33:43:07 

 היא אמרה לו שיניח לי כי
 אני לא מעוניינת בגברים.

 
01:33:44:19 01:33:51:06 

 למרות שלא אמרתי, היא הלכה
 ואמרה לכולם שאני מעוניינת.

 
01:33:54:07 01:33:57:18 

 ואז אח שלי שנפטר הגיע אליי.
 

01:33:58:21 01:34:04:18 
 ואמר לי שאני צריכה

 ק עם המשחקים.להפסי
 

01:34:07:08 01:34:14:08 
 כבשים ופרה, והביא לו. 2הוא שחט 

 
01:34:21:01 01:34:24:04 

 התחתנתי ואז הגעתי לחמי וחמותי.
 

01:34:24:11 01:34:27:03 
 איפה זה היה?

 בצגדה. -



 
01:34:27:24 01:34:33:03 

 זו הייתה בתקופה כמו של עכשיו.
 

01:34:34:06 01:34:39:16 
 בדרך שהינו בעדיוורק'ת.

 
01:34:40:21 01:34:45:10 

 הגעתי לבית טגנ'ה גאוגול יום אחרי.
 הבית של חמי וחמותי.

 
01:34:46:19 01:34:49:12 
 יום אחרי זה,

 
01:34:52:04 01:34:57:09 

 הוא לקח אותי לבית של
 חמתו של גרתמצ' פראדה.

 
01:34:58:15 01:35:02:12 

 אחרי זה הגעתי לבית שלי בוולק'אית.
 

01:35:04:10 01:35:10:09 
 ואז גרתי שם.

 
01:35:11:17 01:35:15:23 

 שם הבנתי עד כמה הייתי מפונקת
 ולא ידעתי לעשות הרבה דברים.

 
01:35:16:08 01:35:19:17 

 היינו צריכות לטחון
 מזונות במטחנה ככה גודל.

 
01:35:20:03 01:35:22:17 

 הן היו קמות מוקדם לזה.
 

01:35:23:08 01:35:27:08 
 כשהבנתי שאני צריכה לעשות את זה,

 אמרתי לו שיקח אותי לבית של ההורים.
 

01:35:27:24 01:35:32:07 
 כששאל אותי למה,

 אמרתי לו שאני לא רוצה לעשות את זה.
 

01:35:33:07 01:35:37:07 
 ים לי.אמרתי לו שזה לא מתא

 
01:35:41:05 01:35:44:20 

 לזה התכוונתי כשאמרתי מפונקת.
 

01:35:45:15 01:35:49:22 



 הוא שאל אותי אם אני בטוחה,
 אמרתי לו שאני לא נשארת פה.

 
01:35:51:17 01:35:54:13 

 זה היה איך כשהגעתי לוולק'אית.
 

01:35:54:15 01:35:57:17 
 הוא התחנן הרבה,

 לו שלא.אמרתי 
 

01:35:58:11 01:36:04:21 
 אבל הפעם נשארתי שם,

 ואפילו עזרתי לצבוע את הבית.
 

01:36:05:05 01:36:07:06 
 אני זוכרת שצבעתי את כל הבית.

 
01:36:08:12 01:36:14:22 

 כולם החמיאו לי על
 העבודה שעשיתי שם.

 
01:36:15:16 01:36:20:14 

 במיוחד אדיוורדצ'.
 

01:36:21:15 01:36:26:22 
 בטח היו לי פשלות

 אבל זה היה מספיק טוב.
 

01:36:27:14 01:36:34:09 
 נשארתי שם תקופה.

 אחרי שילדתי את הבת שלי, חזרתי.
 

01:36:35:03 01:36:39:00 
 לאלוגין?

 כן, לאלוגין. -
 

01:36:40:12 01:36:45:22 
 איך המשפחה שלו קיבלה אותך

 לוולק'אית? כשהגעת
 

01:36:46:03 01:36:50:22 
 הם קיבלו אותי עם הרבה אהבה.

 
01:36:51:00 01:36:56:22 

 הם היו נחמדים אליי תמיד.
 

01:36:57:12 01:37:04:06 
 קבדש מרא הגיעה מאבמבבה

 לוולק'ית, כדי לבקר אותי.
 



01:37:05:20 01:37:12:00 
 ף".הם היו קוראים לי "הבהירה בלי א

 
01:37:13:20 01:37:20:16 

 קבדש מרא הגיע עם כל הילדים שלה.
 

01:37:23:07 01:37:29:24 
 הם אמרו לי להכין קפה,

 כדי לראות מה אני שווה באמת.
 

01:37:30:11 01:37:33:12 
 הכנתי להם קפה.

 
01:37:34:10 01:37:40:09 

 הייתי לבושה מאוד יפה.
 

01:37:40:21 01:37:46:06 
 הייתי עם כל התכשיטים עליי.

 
01:37:48:23 01:37:53:18 

 קבדש מרא הייתה מחמיאה לי הרבה.
 

01:37:54:11 01:38:00:16 
 מאוד אהבתי אותה.

 היא הייתה בן אדם טוב.
 

01:38:01:21 01:38:08:21 
 היינו שם כל החורף ביחד.

 
01:38:10:06 01:38:14:22 

 י לבקרואז בקיץ, נסעת
 בבית של ההורים ואז חזרתי.

 
01:38:15:02 01:38:21:19 

 כשיאיא אדנני בא לבקר אותי,
 הייתי כבר לקראת לידה הבת שלי.

 
01:38:23:10 01:38:30:03 

 הוא קורא את התנ"ך ומתפלל
 שאעבור את זה בשלום.

 
01:38:30:20 01:38:36:21 

 היה לנו חיים טובים בוולק'אית.
 

01:38:38:13 01:38:43:16 
 קודם לכן אמרת לי שקראו לך בשם אבבה

 כדי תכיני קפה, מי היה קורא לך כך?
 

01:38:43:17 01:38:47:10 
 חמותי הייתה קוראת לי בשם הזה.



 כשאמרתי לה שזה לא השם שלי,
 

01:38:48:01 01:38:50:12 
 היא אמרה לי להכין הנזה )מאכל(,

 רוא לי ככה.ואז היא תפסיק לק
 

01:38:50:22 01:38:54:15 
 הכנתי את ההנזה,

 והיא המשיכה לקרוא ככה.
 

01:38:56:02 01:38:57:12 
 זה בכלל שם של אמא שלי.

 
01:38:57:20 01:39:00:13 

 לאמא שלך קוראים אבבה?
 כן. -
 

01:39:00:24 01:39:04:02 
 זה היה בטעות?

 כנראה שכן. -
 

01:39:10:12 01:39:11:16 
 היינו חיים טוב.

 
01:39:11:20 01:39:17:10 

 איך הייתה החתונה? מה הוגש שם?
 היה מאוד שמח, כמו בכל אירוע. -
 

01:39:18:08 01:39:25:05 
 היה הרבה אוכל, בשר ושתיה.

 
01:39:25:19 01:39:32:19 

 הייתה לו אישה לפניי, ואני בכלל לא
 גירושים עם בעלי.סיימתי את הליכי ה

 
01:39:33:09 01:39:37:12 

 הייתי מפחדת לצאת בלילה.
 

01:39:39:19 01:39:46:19 
 זהו, עברנו את זה ואנחנו פה.

 
01:39:48:21 01:39:52:15 

 קודם לכן סיפרת לי,
 

01:39:53:02 01:39:58:09 
 שבתך אלמז נולדה ב"סאלת".

 
01:39:59:02 01:40:02:10 

 זה אומר "סאלת"?מה 
 נדר. -



 
01:40:03:11 01:40:05:21 

 קוראים לזה נדר פה.
 כן, נדר. -
 

01:40:06:00 01:40:12:11 
 הם היו צדיקים.

 בלי קשר לזה שהם היו מוסלמים.
 

01:40:13:19 01:40:20:05 
 הרבה אנשים היו מגיעים אליהם

 מכל מיני מקומות, במיוחד בחגים.
 

01:40:21:19 01:40:28:09 
 אנשים היו מגיעים

 ממק'לה, אסמרה, גונדר,
 

01:40:28:23 01:40:34:08 
 מלסטה, ערב הסעודית,

 
01:40:36:09 01:40:41:20 

 אפילו מאמריקה היו מגיעים לשם.
 

01:40:42:13 01:40:47:06 
 ואף אחד לא היה נכנס

 לשם בידיים ריקות.
 

01:40:47:10 01:40:50:07 
 למה הם היו מגיעים?

 כדי לקבל ברכה. -
 

01:40:50:23 01:40:55:23 
 כשאבא שלי היה הולך לבקר אותם,

 
01:40:56:13 01:41:03:13 

 הוא היה הולך עם שק של פולי קפה.
 

01:41:07:05 01:41:14:05 
 אנשים היו מגיעים אליהם

 עם כבשים ועזים.
 

01:41:15:09 01:41:21:21 
 ההפרדה בבשר, אבא שלי היה בגלל

 מביא להם כבש כדי שישחטו לעצמם.
 

01:41:22:22 01:41:29:09 
 זה מדהים לשמוע אותם מתפללים.

 
01:41:31:00 01:41:36:09 

 אנשים היו חולים היו מבריאים



 רק מלשמוע אותם מתפללים.
 

01:41:37:07 01:41:42:04 
 הם היו מגיעים כדי לקבל ברכות?

 כן, הם היו מאוד מכובדים. -
 

01:41:42:20 01:41:46:08 
 היו קורים הרבה דברים מוזרים.

 אם היה יורד גשם בכל מקום,
 

01:41:46:22 01:41:51:13 
 בבית הקברות שלהם,

 לא היה יורד טיפה.
 

01:41:52:10 01:41:56:13 
 לא היה יורד גשם.

 
01:41:56:23 01:41:59:00 

 ס.זה היה נ
 

01:41:59:05 01:42:03:14 
 של מי הבית קברות?

 של המוסלמים, הפוק'ורה. -
 

01:42:04:09 01:42:08:04 
 הם היו צדיקים.

 
01:42:08:18 01:42:15:17 

 הרבה נשים שלא הצליחו
 ללדת, הגיעו לשם והצליחו ללדת.

 
01:42:16:08 01:42:22:19 

 אבא שלי לקח אותי כדי לקבל מהם 
 ברכה כשלא הצלחתי להיכנס להיריון.

 
01:42:23:16 01:42:27:17 

 ובחורף נכנסתי להיריון.
 

01:42:28:05 01:42:34:10 
 לכן היא נולדה בנדר?

 כן, ועשיתי את שלי. -
 

01:42:34:19 01:42:39:24 
 הבאתי כבש אחד להם
 וכבש אחד לאבא שלי.

 
01:42:40:21 01:42:45:10 

 גיע מוולק'אית כדי להביא להם.בעלי ה
 

01:42:46:07 01:42:48:19 



 היא נולדה בוולק'אית?
 כן, בוולק'אית. -
 

01:42:49:08 01:42:53:24 
 ואז אולי בגלל שאיחרתי,

 הבת שלי חלתה.
 

01:42:54:05 01:42:56:18 
 בגלל שאיחרת לנדר?

 כן, איחרתי. -
 

01:42:57:10 01:43:03:13 
 לתה בדיוק כשבעלי הלך אליהם.היא ח

 
01:43:05:07 01:43:12:01 

 כשהוא חזר, הלכנו
 אליהם עוד פעם ביחד.

 
01:43:12:16 01:43:17:14 

 אם תשים לב בפעם הבא,
 אתה תראה שיש לה סימן בגרון.

 
01:43:18:18 01:43:24:08 

 ומה זה?
 היה לה פצע קטן בגרון )צוואר(. -
 

01:43:25:12 01:43:31:15 
 וזה התרחב לצדדים עד
 שזה השאיר לה צלקת.

 
01:43:32:16 01:43:38:19 

 וכשרציתי להניק אותה,
 לא יצא לי חלב.

 
01:43:39:16 01:43:43:24 

 לא ידעתי מה לעשות.
 

01:43:45:02 01:43:51:20 
 בעלי הגיע להורים שלי.

 
01:43:52:14 01:43:57:17 
 היו שם. וגם אחיות שלי

 
01:43:58:05 01:44:05:05 

 וגם זאריה פרדה הייתה שם.
 

01:44:07:13 01:44:14:08 
 היא הייתה במצב לא טוב.

 היא הייתה מאוד חולה.
 



01:44:15:06 01:44:22:04 
 ואז הם החליטו ללכת

 לפוק'ורה שאבא שלי הכיר. 
 

01:44:22:21 01:44:26:18 
 כשהגענו לשם, הם שאל

 אם קיימנו את הנדר.
 

01:44:27:09 01:44:32:14 
 הסברתי לו שקיימנו את

 הנדר קצת באיחור.
 

01:44:33:09 01:44:39:03 
 הוא אמר לנו שהוא

 מכבד אותנו ושלא נדאג.
 

01:44:39:15 01:44:43:09 
 הוא מאוד העריך את אבא שלי.

 
01:44:44:02 01:44:50:18 

 פה על הצוואר.ואז הוא מרך לה תרו
 

01:44:50:20 01:44:56:05 
 וזה השפיע מיד.

 
01:44:57:07 01:45:02:14 

 אחותי הגיע לכל החורף כדי
 להיות איתי בתקופה הזאת.

 
01:45:04:20 01:45:08:24 

 היא נשארה איתי כל החורף.
 

01:45:11:05 01:45:17:21 
 אמא שלי ארגנה מושבים לאנשים

 ת הבת שלי.שבאו לבקר א
 

01:45:18:18 01:45:25:18 
 ואז אחותי אמרה לאמא שלי שזה מוגזם,

 כי הילדה לא הולכת למות.
 

01:45:27:16 01:45:34:16 
 בגלל שהייתי במחזור, הייתי

 בפינה שלי, והם הביאו לי אותה לשם.
 

01:45:35:15 01:45:38:20 
 היא לא הייתה מוציאה מילה.

 
01:45:40:08 01:45:44:11 

 ואז מאמיי הגיע.
 



01:45:46:04 01:45:49:22 
 הוא אמר לי, שאלוהים ירחם עליה.

 
01:45:50:17 01:45:56:19 

 אני לא אהבתי כשהיו
 אומרים לי את זה.

 
01:45:58:01 01:46:03:04 

 איך שאמרתי לו תודה,
 פתאום היא הפסיקה לזוז.

 
01:46:10:21 01:46:15:05 

 אתי לאחותי ושלחתיקר
 אותה שתביאי לי חלב מאמא שלי.

 
01:46:16:21 01:46:23:21 

 כששאלה אותי מה קרה, אמרתי לה
 שכלום, כי לא רציתי שתיבהל.

 
01:46:28:11 01:46:34:22 

 מרחתי לה קצת חלב על השפתיים.
 

01:46:35:20 01:46:41:19 
 כל זה קרה בגלל הדיבור

 . המיותר של מאמיי
 

01:46:42:07 01:46:47:14 
 כשאנשים היו אומרים לי שהוא מקולל,

 זה היה שטויות בעיניי, לא האמנתי.
 

01:46:48:00 01:46:52:15 
 אני לא הייתי מאמינה בזה.

 הייתי אוהבת אתם מאוד.
 

01:46:53:06 01:46:57:15 
 כי הם היו באמת צדיקים

 ועזרו להרבה אנשים.
 

01:46:57:23 01:47:02:19 
 בסוף היא הבריאה לגמרי.

 ברוך ה', היא חזרה לעצמה.
 

01:47:03:18 01:47:09:04 
 עברנו את כל זה והיא

 פה איתנו בישראל.
 

01:47:10:06 01:47:17:06 
 גם כשהגענו לסודן היא חלתה שוב.
 חיכינו שהמטוס תגיע ותיקח אותה.

 



01:47:19:16 01:47:24:00 
 ייתה אמורה לעלות ביןהיא ה

 הראשונים למטוס בגלל המצב שלה.
 

01:47:25:19 01:47:32:16 
 זה היה כשחכינו שבוא לקחת אותנו.

 היא הייתה עם עיניים פתוחות.
 

01:47:34:02 01:47:38:22 
 ואז פשוט התחלתי לדבר אליה.

 
01:47:39:11 01:47:46:04 

 אמרתי לה שסבא וסבתא שלה
 ץ ישראל בלעדינו.טסו לאר

 
01:47:48:01 01:47:51:24 

 ושאין מצב שהיא תעזוב אותי ככה.
 איך שאמרתי לה את זה,

 
01:47:52:14 01:47:58:08 

 פתאום העיניים שלה התחילו לזוז.
 

01:48:00:23 01:48:07:19 
 ואז היא התחילה למצמץ.

 
01:48:09:10 01:48:16:10 

 אותי ואז כולם התחילו לעודד
 ולהגיד לי שהיא תחזור לעצמה בקרוב.

 
01:48:17:19 01:48:24:14 

 לאחר שעברנו את כל זה,
 הצלחנו להגיע לארץ ישראל.

 
01:48:26:03 01:48:33:00 

 כל הזמן הזה רק רציתי
 שתבריא ותחזור לעצמה.

 
01:48:33:22 01:48:37:16 

 לא חשבתי אפילו
 על זה שהיא תגיע לארץ.

 
01:48:38:00 01:48:41:12 

 קודם לכן אמרתי לי,
 

01:48:41:24 01:48:48:03 
 שנים. 6שהוא היה חולה במשך 

 לא, לא, לא. -
 

01:48:48:08 01:48:53:03 
 הוא פשוט היה חולה.



 
01:48:53:04 01:48:55:22 

 מה שקרה זה היה,
 

01:48:57:21 01:49:01:00 
 אני לא ראיתי כלום.

 פרו לי הכל.סי
 

01:49:02:09 01:49:08:23 
 זה קרה שבוע אחרי החתונה שלי.

 
01:49:09:19 01:49:14:01 

 הגישו גע'ת )מאכל(
 בחתונה של חבר שלו.

 
01:49:14:11 01:49:17:14 

 הוא היה הראשון שאכל.
 

01:49:17:18 01:49:20:20 
 מיד אחרי זה הוא נפל.

 
01:49:21:11 01:49:27:13 

 כל החברים שלו,
 איידווית, איילזר,

 
01:49:28:12 01:49:31:14 
 אח של גדאי,

 
01:49:33:08 01:49:38:15 

 וגם סמואל היה שם.
 

01:49:39:07 01:49:44:00 
 ארבעתם אכלו מזה וחלו.

 
01:49:44:19 01:49:47:13 

 אבל פנטה היה במצב הכי גרוע מכולם.
 

01:49:47:21 01:49:49:21 
 כשהצעתי לו ללכת לדפ'טרה,

 )אנשים עם כוחות על טבעיים(
 

01:49:50:12 01:49:54:06 
 הוא אמר לי שהוא לא רוצה

 ושהוא לא אוהב את הדברים האלו.
 

01:49:55:09 01:50:00:00 
 הוא אמר שהוא יתן לאלוהים

 להחליט אם הוא יבריא מזה או ימות.
 

01:50:00:06 01:50:03:07 



 אמא שלי אמרה לי את זה.
 

01:50:03:24 01:50:09:21 
 בסוף הכל הסתדר והוא הבריא.

 
01:50:10:17 01:50:17:02 

 המשיח יגיע יום אחד.
 

01:50:17:11 01:50:23:23 
 כמו שכתוב בספר, אלוהים אמר שישים

 אותנו במבחן ויפזר אותנו בכל מקום.
 

01:50:25:12 01:50:30:05 
 ז אמר שיחזיר ויאחד אותנו שוב.וא
 

01:50:34:07 01:50:40:03 
 אבל בגלל שאנשים יכולים להיות כפוי
 טובה, הם מתעסקים בדברים רעים.

 
01:50:41:06 01:50:47:19 

 אנשים התחילו לא לכבד את הדת שלהם.
 

01:50:48:21 01:50:53:17 
 כל ההתבוללויות האלו, הם אסור.

 
01:50:54:11 01:50:59:12 

 אבל אם נלך ישר, המשיח יבוא.
 נכון או לא נכון?

 
01:51:01:21 01:51:04:20 

 אני שוב אחזיר אותך אחורה.
 בסדר. -
 

01:51:04:21 01:51:09:21 
 קודם לכן, סיפרת לי

 שילדת את הבת שלך בנדר.
 

01:51:10:10 01:51:15:01 
 איך הסתדרת עם כל

 דול ילדים?העבודות בית וגי
 

01:51:15:19 01:51:21:05 
 כשהייתה חולה?

 כן, בכללי גם כשהבריאה. -
 

01:51:22:11 01:51:28:14 
 לא היה לי רע בשום דבר,

 העיקר שהבת שלי יצאה מזה בשלום.
 

01:51:29:01 01:51:33:13 



 אני שמחה שיצא לי לראות אותה גדלה.
 

01:51:34:04 01:51:38:18 
 יצא מזה בשלום,היא 

 אז אין שום בעיות.
 

01:51:39:11 01:51:42:17 
 הבת שלי זרקה את כל הבעיות בים.

 
01:51:43:00 01:51:46:16 
 היא הבכורה?

 כן. -
 

01:51:53:20 01:52:00:17 
 איך למדת לגדל ולטפל בילדים?

 
01:52:01:04 01:52:05:08 

 למדתי הכל מאמא שלי.
 

01:52:08:11 01:52:14:07 
 כשילדתי אותה, הייתי ילדה בעצמי.

 
01:52:15:05 01:52:22:03 

 כשהייתי ישנה איתה בהתחלה,
 אני זוכרת ששמו לי משטח ליד המיטה.

 
01:52:23:02 01:52:30:01 

 זה היה משטח גדול בין שתי מיטות.
 

01:52:31:02 01:52:36:17 
 כדי שיהיה מקום מרווח.

 
01:52:37:04 01:52:42:17 

 בגלל הייתי ילדה בעצמי, הם פחדו
 שלא אשן עליה בטעות מתיך שינה.

 
01:52:42:21 01:52:47:19 

 וכל הזמן הזה אמא שלי הייתה איתי.
 היא לימדה אותי הכל.

 
01:52:48:12 01:52:54:07 

 אמא שלי ידעה לטפל בילדים.
 והיא אהבה לעשות את זה גם.

 
01:52:55:05 01:53:01:09 

 היא הייתה איתי בכל סיטואציות.
 

01:53:02:14 01:53:08:00 
 בגלל שהייתי מפונקת,

 זה היה כמו שיעור בשבילי.



 
01:53:09:21 01:53:15:03 

 כל מה שאמא שלי עשתה,
 זה היה כמו שיעור בשבילי.

 
01:53:19:16 01:53:26:16 

 כל כמה זמן ילדת את הילדים שלך?
 

01:53:27:12 01:53:31:06 
 כל שנה וחצי.

 
01:53:31:15 01:53:37:20 

 ילדתי כל חצי שנה.
 

01:53:40:01 01:53:45:12 
 כמו בארץ.

 
01:53:47:14 01:53:54:11 

 הרבה דברים שהיו עושים באתיופיה,
 

01:53:54:24 01:53:59:10 
 עושים גם פה.

 
01:54:02:23 01:54:09:02 

 עכשיו בארץ, אנשים מניקים, למשל
 למרות שפעם זה היה קורה פחות.

 
01:54:11:03 01:54:17:16 

 אפילו לסחוב תינוקות על הגב.
 למרות שלרוב הם סוחבים מקדימה.

 
01:54:18:10 01:54:24:23 

 עכשיו, אילו הדברים
 שהיו עושים באתיופיה.

 
01:54:25:04 01:54:28:22 

 זה?מה את חושבת על 
 

01:54:29:19 01:54:36:09 
 את האמת, אני לא יודעת למה הן

 סוחבות מקדימה, כי היא יכולה ליפול.
 

01:54:37:01 01:54:42:09 
 אם היא נופלת על הבטן,

 
01:54:43:03 01:54:48:03 

 זה אומר שהיא תיפול גם על הילד.
 

01:54:48:24 01:54:55:18 
 אבל אם הילד על הגב,



 ילד לא יקרה כלום.ל
 

01:54:56:04 01:55:02:12 
 זה לדעתי ההבדל.

 
01:55:06:15 01:55:13:15 

 בעיניי, לסחוב מקדימה
 זה לסכן את הילד.

 
01:55:15:04 01:55:17:23 

 זה מה שאני חושבת על זה.
 

01:55:18:16 01:55:25:16 
 אבל אם הילד על הגב, גם אם

 ד לא יפגע.יקרה משהו להורה, היל
 

01:55:27:20 01:55:29:23 
 הוא יכול לצאת מזה בלי פגיעה.

 
01:55:30:18 01:55:36:05 

 אבל בזמן האחרון אני דווקא
 רואה הרבה סוחבים על הגב.

 
01:55:37:00 01:55:44:00 

 כשהילד על הגב, הוא מרגיש הכי בנוח.
 

01:55:44:15 01:55:51:14 
 בות מקדימה,כשנשים בהריון סוח

 זה בכלל לשחק באש ומזל.
 

01:55:52:20 01:55:56:10 
 זה להמר על החיים שלך

 ושל התינוק שלך.
 

01:55:57:01 01:56:04:01 
 אבל אם התינוק על הגב, גם אם

 ההורה ימות, לילדת לא יקרה כלום.
 

01:56:05:02 01:56:12:02 
 הוא יכול ליפול לקבל מכה

 ל להיות נזק.בראש וזה יכו
 

01:56:13:07 01:56:18:17 
 זה האזור הכי רגיש בגוף.

 
01:56:19:11 01:56:26:04 

 וגם האזור פה בראש.
 שניהם האזורים הכי רגישים בגוף.

 
01:56:26:18 01:56:31:14 



 אם חוטפים מכה שם,
 זה יכול להיות הסוף.

 
01:56:32:09 01:56:38:03 

 ו מקרים של פציעותאצלנו כמעט ולא הי
 תינוקות, עקב נפילות של אימהות.

 
01:56:39:00 01:56:45:16 

 אבל פה, כל נפילה של הורה,
 פוגעת גם בתינוק.

 
01:56:46:05 01:56:52:01 

 זה באמת יכול לגרום לנזק.
 

01:56:53:23 01:57:00:23 
 כמו שאמרתי לך קודם לכן, הרבה

 ת שלהם.חוזרים להניק את התינוקו
 

01:57:01:07 01:57:07:12 
 אומרים, ילד שינק מאמא שלו,
 המוח שלו מתפקד יותר טוב.

 
01:57:08:02 01:57:12:10 

 באתיופיה כל האמהות היו מניקות.
 

01:57:12:24 01:57:17:07 
 מה את חושבת על זה?

 
01:57:17:23 01:57:23:13 

 יש הבדל בתפקוד המוח,
 שינקו מאמהות שלהם,בין הילדים 

 
01:57:23:20 01:57:28:09 

 לבין הילדים שלא ינקו מאמהות שלהם.
 

01:57:29:00 01:57:35:07 
 אם ילד יונק מאמא

 שלו יהיה לו מוח חזק.
 

01:57:36:03 01:57:42:06 
 יהיה לו הרבה כוח ותמיד יהיה בריא.

 
01:57:42:22 01:57:47:12 

 עית.יש לזה גם הוכחה מד
 

01:57:48:00 01:57:55:00 
 אפילו הרופאים ממליצים לאמהות

 להניק את התינוקות שלהם.
 

01:57:55:15 01:58:02:15 



 זה מונע הרבה מחלות לתינוק
 כך שהתינוק יהיה יותר בריא.

 
01:58:03:06 01:58:10:00 

 הרופאים מאוד ממליצים על זה.
 

01:58:10:18 01:58:17:11 
 ד יהיה יותר בריא, חכם וחזק.היל

 
01:58:18:06 01:58:20:15 

 וגם העצמות שלו יהיו יותר חזקים.
 

01:58:21:09 01:58:25:21 
 הילד שלא ינק תמיד יהיה יותר חלש.

 
01:58:26:09 01:58:33:09 

 תינוק שינק מאמא שלו,
 חודשים. 6מסוגל ללכת ברגל אחרי 

 
01:58:34:08 01:58:41:05 

 לכן, אין כמו החלב של אמא.
 

01:58:41:15 01:58:46:10 
 מאוד כיף לי לדבר איתך,
 אני מעריך את זה מאוד.

 
01:58:47:12 01:58:54:06 

 מכל מה שדיברנו עד עכשיו,
 בעיקר על אתיופיה,

 
01:58:54:18 01:59:01:18 

 למה את הכי מתגעגעת?
 

01:59:03:02 01:59:07:02 
 אוהבת להיזכר בזה. או שאת

 
01:59:08:08 01:59:11:09 

 יש איזה משהו ספציפי
 שאת מתגעגעת אליו?

 
01:59:13:16 01:59:19:19 

 במקום שנקרא שיחמוק'לח'טאיי,
 

01:59:20:17 01:59:26:10 
 נשים מגברים רעים. 2הצלתי את 

 
01:59:27:03 01:59:28:22 

 איך?
 

01:59:29:02 01:59:36:02 



 אבא שלי שלח את אחד העובדים שלו
 שיביא לו כמה עבודות ברזל שהכין.

 
01:59:37:04 01:59:42:02 
 הוא היה נוצרי.

 אבל בן אדם רע.
 

01:59:44:09 01:59:49:24 
 הוא ראה אישה בהריון שהייתה בדרכה.

 
01:59:51:09 01:59:55:16 

 היא הייתה אמורה להתגרש ממנו.
 

01:59:56:12 02:00:02:07 
 הוא עקב אחריה ותפס אותה.

 
02:00:03:06 02:00:09:21 

 כששמעתי צרחות, חשבתי
 שזה אולי אחת מהאחיות שלי.

 
02:00:11:10 02:00:18:10 

 כששמעתי את זה, פשוט רצתי לשם.
 אני בעצמי הייתי ילדה קטנה.

 
02:00:20:17 02:00:25:21 

 א מכה אותה.כשנכנסתי לשם, ראיתי שהו
 

02:00:26:15 02:00:32:24 
 שראה אותי, הוא נבהל וברח.

 
02:00:34:11 02:00:41:00 

 והיא באה לחבק אותי.
 

02:00:41:21 02:00:47:19 
 כשאבא שלי הגיע כדי לעזור,

 היא נבהלה שוב.
 

02:00:48:11 02:00:55:11 
 הרגעתי אותה ואמרתי לה שזה

 .אבא שלי ושזה בסדר
 

02:00:57:06 02:01:00:14 
 היא כולה הייתה בפחדים.

 
02:01:01:06 02:01:07:13 

 כשהוא חזר לאחר שנעלם
 להרבה זמן הרחק מהמקום,

 
02:01:08:18 02:01:12:14 

 הוא ראה שהיא איתנו ונעלם שוב.



 
02:01:13:11 02:01:20:11 

 כולם בירכו אותי ואמרו
 .לי שעשיתי מעשה של גבר

 
02:01:21:22 02:01:28:04 

 הם לא ציפו מעשה כזה מילדה מפונקת.
 

02:01:28:11 02:01:31:08 
 והייתה גם עוד אחת.

 
02:01:32:08 02:01:35:00 

 אותו אחד?
 כן, הוא היה בן אדם רע. -
 

02:01:35:15 02:01:42:09 
 יום אחרי היא ילדה וחזרה למקום שלה.

 
02:01:43:00 02:01:47:04 

 האישה שהצלנו אותה.
 

02:01:48:12 02:01:54:21 
 לאחר כמה זמן, הוא חזר

 והתחיל להציק לבת של מוקונן.
 

02:01:55:17 02:02:02:03 
 היא החטיפה לו קצת.

 השאירה לו צלקת לכל החיים.
 

02:02:02:11 02:02:08:01 
 אחרי זה הוא שוב נעלם.

 
02:02:08:16 02:02:14:08 

 היא הכריזה בפומבי
 שיצא מהמחבוא שלו.

 
02:02:15:03 02:02:21:21 

 הוא לא רצה לצאת.
 

02:02:23:13 02:02:30:13 
 המלומדים והמבוגרים

 ניסו להרגיע אותה.
 

02:02:32:02 02:02:35:19 
 היה לנו שופט טוב באזור.

 
02:02:36:02 02:02:41:00 

 שוחים.הביתי כלא באתיופיה היו ק
 

02:02:41:03 02:02:45:22 



 הביתי כלא בארץ, הם בדיחה
 לעומת הביתי כלא באתיופיה.

 
02:02:47:00 02:02:54:00 

 העונשים היו מאוד כבדים
 עד כדי כך שהיו מדממים.

 
02:02:57:09 02:03:04:09 

 בסוף היא אמרה תודה רבה לכולם.
 

02:03:04:20 02:03:09:04 
 אווט'ש.קראו לה 

 
02:03:09:12 02:03:12:13 

 לאישה קוראים אווט'ש.
 

02:03:13:07 02:03:18:13 
 ואז האנשים באזור הוציאו עליו שיר.

 על זה שהוא חטף מכות מאישה.
 

02:03:20:24 02:03:24:00 
 אנשים באלוגין שרו את זה כל החורף.

 
02:03:24:14 02:03:31:06 

 ו לשיר את זה.אנשים פשוט לא הפסיק
 מאז, הוא לא חזר למקום הזה בחיים.

 
02:03:32:13 02:03:39:13 

 הם שרו את השיר הזה
 באירועים, חתונות ואפילו ביום קציר.

 
02:03:40:17 02:03:47:17 

 מאז, אף אחד לא יודע
 מה קרה לאיש הזה.

 
02:03:48:09 02:03:55:03 

 אני אחותך, לא הייתי
 ואה אותי היום.כמו שאתה ר

 
02:03:55:12 02:03:59:07 

 למרות שגם היום ברוך ה' הכל טוב.
 

02:04:00:01 02:04:03:23 
 אני הבת של אלמו היו

 מכבדים אותי כמו גבר.
 

02:04:04:16 02:04:10:22 
 ברוך ה', כולם אהבו אותי.

 
02:04:11:09 02:04:16:08 



 אני אוהבת צחוקים וכיף,
 י לא אוהבת שטויות.אבל אנ

 
02:04:18:17 02:04:22:11 

 אני לא אוהבת שקרים.
 אני אוהבת לצחוק ולהיות ביחד.

 
02:04:26:12 02:04:29:02 

 ככה אני באמת.
 

02:04:29:17 02:04:36:06 
 למרות שיש לי הרבה סיפורי גבורה.

 
 


