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סגנון החיים הוא חלק 
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תשתיות חשמל ומים 
בלשון  כאן,  החזק  הצד  אינן  והאינטרנט  המים  החשמל,  תשתיות 
המעטה. במסע צילום כזה, התנאי הבסיסי עבורי הוא היכולת לטעון 
את הסוללות לציוד הצילום. ללא תשתיות מים ואינטרנט עוד אפשר 
כשבוע,  שהיתי  שבו  דווידי,  לכפר  שיש.  במה  ולהסתפק  להתפשר 
התושבים  אחד  השכן.  בכפר  נעצר  הוא  הגיע.  לא  עדיין  החשמל 
לחברת  שילם  הכפרים,  שני  שבין  בגבול  שגר  יחסית,  האמידים 
עבור  הטעינה"  ל"בית  הפך  ביתו  חשמל.  לו  שתספק  כדי  החשמל 
כל תושבי הסביבה - מכשירים סלולריים, סוללות, לפטופים, ועוד 
ומהם  הבית,  רצפת  את  מכסים  לטעינה  הממתינים  מכשירים  מיני 
למפצלים  המחוברים  מפצלים,  אל  חשמל  חוטי  כנחשים  מזדחלים 

נוספים, עד הגיעם אל השקע המרכזי בבית.

ידנית,  משאבה  הותקנה  הכפר  במרכז  אין.  בכפר?  מים  תשתיות 
ראשן  על  נושאות  הן  מים.  לשאוב  הכפר  נשות  מגיעות  ולכאן 
קערות המכילות כ-25-20 ליטר מים, והולכות מרחק רב עד הגיען 
קצת  ועוד  ההליכה,  מתנודות  בדרך  נשפכים  מהמים  חלק  לביתן. 
מים נשפכים כשהמשימה היא להעביר אותם היישר מהקערה שעל 

הראש אל תוך כד גדול הקבור באדמת החצר. 

שווקים, חקלאות ומזון
בעולם.  מקום  בכל  משווקים  יותר  ומצטלם  מרתק  נושא  אין 
השווקים בטוגו ובנין צבעוניים, רועשים, רוחשי חיים ומפתיעים. 
עץ  כלונסאות  עשויים  דוכנים  הרוכלים  שבין  ל"מסודרים" 
אינה  שידם  הרוכלים  והאדומה.  המאובקת  באדמה  התקועים 
מרכולתם.  את  ומוכרים  הקרקע  על  יושבים  בשוק,  לדוכן  משגת 
הנעליים  מוכרת  וערב,  שתי  בערמות  סדורים  הצבעוניים  הבדים 
נעליים שמתנדנדות מתחת לשרוכיהן,  תולה על ראשה מתקן עם 
מוכרי פירות וירקות מסדרים את מרכולתם בקבוצות של חמישה 
יושב  תינוק  נראה  הזאת  ההמולה  כל  ובתוך  פריטים,  שבעה  עד 
הבצל  במכירת  שעסוקה  לאמו  יפריע  שלא  כדי  קרטון  בקופסת 
תינוקה  את  רוחצת  אחרת  אימא  שלה.  הפרטי  מהשדה  שהביאה 
יושבת על  נוספת  ורועש השוק, ואם  גועש  בתוך קערה כשמסביב 
מכל מפלסטיק ומעניקה לעצמה טיפול פדיקור ומניקור כשעל גבה 
על  הראשונה  הפסיעה  עם  הטיפול,  את  שתסיים  וברגע  תינוק. 

אדמת השוק האדומה מאבק, לא יישאר לכך זכר. 

בנין

טוגובנין

טוגו
ניגריה

גאנה

בורקנו פאסו

חוף 
השנהב

ליבריה

גינאה

סיירה ליאונה

סנגל

קמרון

גינאה 
המשוונית קונגו

 הרפובליקה 
המרכז אפריקאית

 הרפובליקה 
הדמוקרטית של קונגו
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1-3. מחוסר תשתיות מים בכפר 
נאלצות הנשים להוביל את המים 

בתוך קערות שהן נושאות על ראשן, 

מהבאר שבמרכז הכפר ועד הבקתה, 

ולמזוג אותם אל תוך כד גדול הקבור 

בחצר.
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טוחן  ובין  מיובשים  דגים  למכירת  דוכן  בין  בשוק,  אחרת  בפינה 
של  בראשה  בטיפול  ידיים  זוגות  כמה  עוסקות  התירס,  גרעיני 
וצבעוניות  ארוכות  דקות  צמות  מייצרות  זריזות  ואצבעות  לקוחה, 
משיער סינתטי ומחברות לה לקרקפת. כל הפעילות הזאת מתרחשת 
בהרמוניה נפלאה. אין אלימות, רק הרבה צחוקים ושמחה, קבלת פנים 
חמה ונעימה, וכמעט כולם מוכנים להצטלם בחפץ לב. חגיגה לעיניים 

ולמצלמה.

מה אוכלים? שואלים אותי כששומעים על המסע שלי. ממה אתה חי 
שם? איך אתה שורד? ובכן, לא חסר מה לאכול, אם כי המזון בסיסי 
מאוד ומושתת בעיקר על ירקות, ביצים, פירות, ומוצריהם הנלווים. 
את הלחם אופים מקמח תירס. גרעיני התירס מובאים למטחנה שבה 
ארוכה  רצועה  ידי  על  חשמלי  מנוע  בעזרת  המונעת  מכונה  מוצבת 
ורחבה. שופכים את גרעיני התירס לתוך משפך התלוי מעל למכונה, 
את  הלחם.  ייאפה  שממנו  המוצר  ושמחה  בששון  יוצא  שני  ומצד 
המכונה מפעיל נער יפה תואר המכוסה כולו אבק התירס, ורק עיניו 

השחורות מנצנצות מבעד שכבת הקמח המכסה אותו.

ממצרכי  אחד  הוא  מאוד(  גדול  אדמה  תפוח  )מעין  הקסאווה  גם 
הבסיס הנפוצים כאן.

סוחטים  לסיבים,  שלו  התוכן  את  מגרדים  אותו,  שקולפים  לאחר 
מגרדים את  לייבוש. בשלב הבא  ושוטחים  הנוזלים במכבש,  כל  את 
אותם  ומעבירים  בעץ,  ממוסגרת  רשת  מעל  המיובשים  הסיבים  כל 
לקלייה בקערות גדולות על האש, תוך כדי בחישה והיפוך החומר שלא 
יישרף. בסופו של דבר מקבלים את הגארי - גרגירים זעירים הדומים 

לסולת, המשמשים כתוסף לתבשילים.

קוקוס, פפאיה, אננס ועוד מיני פירות אקזוטיים - שאצלנו צריך לשלם 
מחיר די גבוה עבורם - זמינים וזולים מאוד, והם חלק נכבד מהתפריט 
זול. מחיר אננס אחד  וגם  היומי לתייר המערבי. גם טעים, גם מזין, 
בארץ  מכירים  שאנחנו  האננס  שקלים.  כשני   - כקילוגרם  שמשקלו 
הוא אננס צהוב שלטעמו מתלווה חמיצות עדינה. בטוגו מגדלים גם 
אננס שחור שהטעם שלו מתוק מאוד, אך הוא לא מיועד לייצוא בגלל 
חיי המדף הקצרים שלו. צמח האננס הוא נמוך, עליו ארוכים וקוצים 
בשוליו. הפתיעה אותי העובדה שלוקח בין שנתיים לשלוש לכל צמח 

לתת פרי אחד.    

1

3

2

4

1-2. לאחר קילוף, גירוד וסחיטת 
הקסאוה אופים את הסיבים במגשים 

גדולים, עד שמתקבל הגארי שמשמש 

כתוסף לבישול.

3. נשות טוגו מטפחות מאוד את עצמן 
בתסרוקות מיוחדות ובטיפול פדיקור 

ומניקור תוך כדי פעילותן בשוק ההומה 

אדם.

4. האננס, פרי טעים ומזין, זמין וזול 
בטוגו ובנין. כל שתיל מפיק פרי אחד מדי 

שנתיים-שלוש.
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השבטים  תושבי  של  דרכיהם  מצטלבות  שבו  מקום  הוא  השוק 
השונים, שלכל אחד מהם סימן היכר משלו.

סימונים וחתכים לזיהוי אתני
כאשר נתקלתי בפנים מצולקות בכל מיני צורות, שיערתי שזה משהו 
של  המשמעות  מה  שאלתי  לא  שאפילו  כך  סיסטמתי,  ולא  אקראי 
צלקות אלו. עם ריבוי הפנים המצולקות שנגלו לי, הסביר לי המדריך 
לקבוצתו  אותו  המשייך  פנים  צילוק  סגנון  יש  שבט  שלכל  אייזיק 
האתנית. יש עשרות סוגי צלקות, קעקועים, צביעה ואיפור, ולבוש 

מאפיין, וכך הם מזהים ביום השוק שכנים משבטים אחרים. 

מחשש  ואגרסיבי,  מסיבי  יותר  הרבה  הצילוק  המלוכה  בני  אצל 
לזיופים ולהתחזות. הילדים הנולדים למלך "זוכים" לסימני היכר גם 

על בטנם, אבל בעיקר על פניהם. 

ילדים מנוצלים - סיפור המחצבה
החלשים,  ניצול  העבדות,  מתופעת  להתעלם  מנסה  העולם  כי  אף 
אחת  ובגדול.  כאן,  מתקיים  וזמין,  זול  עבודה  ככוח  ילדים,  כולל 
ציד  הייתה  הקולוניאלית  בתקופה  באפריקה  שהתפתחו  התופעות 
כפרים  בני  מכרו  כפריים  נכבד.  חלק  בו  לקחו  עבדים, שהמקומיים 
סחורה  הפכו  וילדים  אחרים,  שבטים  בני  מכרו  שבטים  אחרים, 

והסחר  שולטת,  בחיי אדם  הזילות  הרגל,  של  כוחו  ובשל  מקובלת. 
נמשך כאן כחלק ממארג החיים. ילדים משמשים כוח עבודה זמין, 

רק שעכשיו הם לא נמכרים לסוחרים לבנים אלא לאנשי המקום.  

האדמה  מבעל  חוכרת  היא  יזמית.  אישה  חיה  דווידי  לכפר  סמוך 
ואבנים  לחול  כמחצבה  בו  ומשתמשת  למדיי  גדול  קרקע  שטח 
לבנייה. בעזרת כלי חפירה פשוטים ביותר, את ומכוש, היא חופרת 
החול  את  ומסננת  לאפריקה,  האופיינית  והכבדה  האדומה  באדמה 
בעזרת רשת שממוסמרת למסגרת עץ. זהו מפעל של אדם אחד, רק 
הקונה  דבעי.  מאן  לכל  האגרגטים  את  ומוכרת  מנפה  חופרת,  היא 
מגיע עם טנדר או משאית, ועם 15-10 ילדים בני 13-11 שתפקידם 
קערות  בעזרת  הרכב.  כלי  אל  המחצבה  מן  האדמה  את  להוביל 
גדולות, המכילות כ-15 עד 20 ק"ג חול או אבנים, נושאים הילדים 
מתמלא.  הטנדר  שארגז  עד  וחזור,  הלוך  המטען  את  ראשם  על 
ניגרת מפניהם, הם מבצעים את העבודה ללא  בחום כבד, כשזיעה 
קיטורים, תוך כדי התבדחויות וצחוקים, עבור כמה פרוטות שבהן 

יוכלו אולי לקנות איזה ממתק או פרי.

בעיירה סוקודה, בחצר מקורה, בתנאים לא תנאים, מתקיים מפעל 
ילדים  גם  צפופות  בשורות  ישבו  העובדים  בין  ידנית.  לאריגה 
ונערים ועסקו באריגת בדים על נולים, מפעילים בידיהם וברגליהם 
במיומנות רבה ובקצב מסחרר את המנופים. המוצרים שיצאו תחת 

ידיהם היו מעשה אמנות ממש.

עבודות  לבצע  העת  מגיעה  כאשר  בשדות.  גם  עובדים  ילדים 
מגויסים  ומעלה  ארבע  בני  ילדים  המשפחה,  בחלקת  חקלאיות 
לטובת העניין וחולקים בנטל עיבוד השדה, השקיה, ניכוש עשבים, 
חדוות  מהם  נלקחת  כי  נדמה  השוק.  אל  התוצרת  וסחיבת  קטיף, 
הילדות, אבל ילדים הם עם שמח והם יודעים להסתדר וליהנות ממה 
שיש. כשאין צעצועים, מנצלים את המשאבים הקיימים, כמו חול, 
לעצמם משחקים  בונים  והם  שנזרקו,  וג'ריקנים  כלונסאות  ענפים, 

ומוצאים תעסוקה בין עבודות הבית, עבודות השדה והלימודים.
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וחיתוכים  קעקועים  ידי  על  השבטית  השתייכותו  את  מסמן  שבט  כל   .1
בפנים.

2. בני המלוכה זוכים לצילוקים מיוחדים ובולטים. ולמניעת זיופים והתחזות, 
מצלקים גם את הבטן בצורות שונות ומשונות.  

3. קונה העפר מגיע למחצבה עם טנדר או משאית, שבהם 15-10 ילדים 
בני 13-11 שתפקידם להוביל את האדמה מן המחצבה אל כלי הרכב.

4. ילדים משמשים כוח עזר להשלמת הפרנסה. הם עובדים בשדה השייך 
למשפחה או עוסקים במלאכות כגון אריגה, צביעה וסבלות.
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סיפורי דייגים
טוגו ובנין הן מדינות דלות אמצעים, והאוכלוסייה מתפרנסת ממה 
שמעניק הטבע - חקלאות, דיג, רעיית צאן וכו'. הם דגים באמצעות 
חכות פשוטות או רשת דיג, ברגל או באמצעות סירה העשויה גזע 

עץ, ומנסים את מזלם באגמים הרבים הפזורים במרחבים. 

נקודת מבטו של  היא אחת, אבל  הדייג/צייד  נקודת מבטו של  כצלם, 
ראיתי  הימים  באחד  יותר.  המרתקת  היא  המים  מתוך  הניצוד/נידוג 
דייגים מטילים רשתות גדולות במיוחד. החלטתי שזה הזמן להגשים את 
הרעיון. שכרתי סירה ויצאתי אל לב האגם, שם עסקו הדייגים במלאכה. 
חברתי לאחד הדייגים, ובעזרת המדריך המלווה שלי הסברתי לו שאני 
מבקש שיטיל את הרשת לעברי, כשאני בתוך המים. לפי מבטיו הבנתי 
מה הוא חושב עליי, אבל לי זה היה פחות חשוב. ירדתי אל תוך האגם 

קרקע  על  רגליי  את  לייצב  וכשניסיתי  צווארי,  על  כרוכה  כשמצלמתי 
האגם, קלטתי שהאדמה בוצית והתחלתי לשקוע במים. הבוץ תפס את 
רגליי ולא הצלחתי להרים רגל ולזוז. מיד אותתי למפעיל הסירה שלי 
להתקרב אליי כדי שאוכל להיתמך בה ולא ליפול לתוך המים עם הציוד 
היקר שעליי. משהתייצבתי, אחזתי בידי האחת בסירה ובידי האחרת 

הורדתי את המצלמה לגובה פני המים והתחלתי להקליק ברצף. 

מתקדמות  הנהוגות  הדיג  שיטות  האטלנטי,  האוקיינוס  חוף  על 
לאחר  מאוד.  וכבדות  ארוכות  ברשתות  משתמשים  הדייגים  יותר. 
שמטילים אותן אל תוך מי הים הגלים סוחפים את הרשת בכוח רב אל 
המעמקים, ורק קצה הרשת נשאר מעוגן לחוף. כשהם רוצים למשות 
לביצוע  חסונות  זרועות  בעשרות  נעזרים  הם  החוף,  אל  הרשת  את 
המשימה. כך נרתמים כל הדייגים ומוכרות המזון שעל החוף לעזור זה 

לזה. הם מסתדרים בשורה ארוכה ומושכים בקצב ובכוח רב לאט לאט 
עד שמתגלה השלל )המאכזב לעתים(, וכל מושכי הרשת נהנים ממנו. 

שנה  כ-400  לפני  נוקואי  אגם  על  הוקמה  שבבנין  ג'נוויל  העיירה 
כמקום מפלט מפני ציידי העבדים בדאהומיי )שמה הקודם של בנין(. 
נפש. בתי התושבים עשויים עץ  היום כ-40,000  העיירה מאכלסת 
ובנויים על כלונסאות מעל המים. הפעילות היומיומית, כגון קניות, 
שנעות  הרבות  הסירות  על  מתרחשת  כנסייה,  ספר,  בית  מסחר, 
כדי  לחתור  לדעת  חייבים  חמש  בני  וילדה  ילד  כל  האגם.  פני  על 
להגיע לבית הספר או לעזור במטלות הבית. את המים קונים מבאר 
שבמרכז העיירה, שם עומדות הסירות בתור ועליהן מכלים גדולים 
לשירותים,  המשמשים  אלה  כולל  המשומשים,  המים  המים.  עבור 

מוטלים ממרומי בית הכלונסאות היישר למי האגם. 

מקור הפרנסה העיקרי של תושבי העיירה הוא דיג. למרות המחשבות 
את  בשלום  צלחתי  הללו,  במים  החיים  מחזור  מעצם  המתעוררות 

מנת הדג שהוגשה באותו ערב במלון נחמד על פני האגם.
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1. רשתות ארוכות וכבדות מושלכות מן החוף אל האוקיינוס. כדי למשות 
אותן נרתמים לעזרה כל באי החוף, כולל מוכרות המזון.

הייתה לי פנטזיה לצלם דייג שמטיל את רשתו, מנקודת מבט של דג.   .2
הצילום הזה הוא הגשמת הפנטזיה.

העיירה ג'נוויל הוקמה בלב אגם מאימת ציידי העבדים. הבקתות נבנו   .3
על כלונסאות עץ. החיים מתנהלים על פני המים, כך שכל ילד חייב לדעת 

לאחוז במשוט.
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הדקל מקור חיים ומקור הג'ין 
וכל  דתי,  טקס  מכל  נפרד  בלתי  חלק  הוא  הג'ין  בבנין,  כמו  בטוגו 

אירוע שמח או עצוב.

תושבי המקום למדו לנצל את הדקל ולמצות עד תום את סגולותיו. 
בדומה  כאשכול  הצומחים  וצבעוניים  קטנים  פירות  המקומי  לדקל 
למה שאנחנו מכירים. לאחר שחותכים את האשכול מהעץ, מורידים 
כפות  כמטאטא.  משתמשים  שנשאר  ובמה  הפירות,  את  ממנו 
התמרים )עלי הדקל( משמשות כסוכך מפני הגשם והשמש, כחומר 
גלם לקליעת כלים שונים וציפוי כלונסאות, ולדייגים הן משמשות 
פני  על  הצללה  כחומר  וגם  עמוקים,  הלא  באגמים  דחיפה  כמוט 
כף  אותם.  לדוג  קל  וכך  במקום  להתרכז  לדגים  הגורם  דבר  המים, 
שדות,  כמו  אזורים  של  גבולות  לסימון  כחומר  גם  משמשת  התמר 

תחומי דיג, או גדר סביב לבית.

ריסוקו,  לאחר  בו,  ומשתמשים  הגלעין  את  מפרקים  הפרי  מן 
להעשרת המזון לבעלי החיים לבקר ולצאן. את הפרי מחממים בתוך 
לטקסים  המשמש  הדקל  שמן  את  ממנו  ומפיקים  גדולים,  סירים 
ולפולחנים בדת הוודו, וגם לבישול במטבח הבית. שום חלק לא נזרק 

ללא שימוש, ולכל דבר מוצאים את השימוש הייחודי לו.

לאחר מותו  נופל הדקל על צדו. הגזע מכיל נוזל לבן, חלבי, שממנו 
מסננים את יין הדקל. קודחים חור מצד לצד בקוטר הגזע ומניחים 
ולתוכו  כדורגל,  של  ובגודל  בצורה  חלול  כלי  השוכב  לגזע  מתחת 
נוזל אט אט יין הדקל. מדי בוקר אוספים את מה שהצטבר בכלים 
מאוד,  קצרים  שלו  המדף  חיי  הדקל.  יין  את  ומשווקים  החלולים, 
וחייבים לשתות אותו בתוך 24 שעות לפני שיחמיץ. התוצר היותר 

אטרקטיבי המופק מיין הדקל אשר לו חיי מדף ארוכים יותר, הוא 
הג'ין. מחממים את היין שנאסף בתוך חבית, האדים עוברים לתוך 
צינוריות המושחלות בתוך חביות נוספות המלאות מים קרים, הם 
מתעבים ויוצאים לבסוף לתוך כלי האיסוף כג'ין המשמח לבב אנוש. 
לא תמצאו כאן טקס שהג'ין אינו מככב בו. אסור כמובן לשכוח את 
האלים שגם הם אוהבים את הטיפה המרה, על כן כל אחד משאיר 
לטובת  האדמה  את  בהן  ומשקה  ג'ין,  טיפות  כמה  כוסו  בתחתית 

האלים ופיוסם.
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1.  משנופל עץ הדקל, ממשיכים 
להפיק ממנו את יין הדקל בעזרת 

הקלבאש )מעין כדור( המונח 

מתחתיו לקליטת הנוזל הנוטף מלב 

הדקל.

2. המזקקה. יין הדקל עובר תהליך 
של זיקוק כדי להפיק ממנו את 

הג'ין.

3. הג'ין המזוקק ניגר אל בקבוק 
זכוכית שמאפשר לראות את 

צלילות הג'ין ואיכותו. האיש המזקק 

טועם מכל בקבוק ובודק את איכות 

המשקה. בסוף היום הוא חוזר 

מתנדנד אל בקתתו...

4. אין טקס, שמח או עצוב, שהג'ין 
אינו מככב בו. צריך לזכור להשאיר 

לאלים את הטיפות האחרונות מכל 

כוסית.

5. פרי הדקל מבושל בתוך סירי 
ענק להפקת שמן הדקל. השמן 

משמש לבישול ובעיקר לטקסים 

ולפולחני וודו.

6. את מטחנת גרעיני התירס 
מפעיל נער יפה תואר המכוסה כולו 

באבק התירס, ורק עיניו השחורות 

מנצנצות מבעד לשכבת הקמח.
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יומולדת ותרנגול אחד מסכן
ילדי הכפר סמוך  ישבו  גם באותו בוקר  דווידי,  כמו כל בוקר בכפר 
התרגלו  הם  החדר.  לדלת  מבעד  אפי  את  שאוציא  וציפו  לחדרי 
פירות  בייגלה,  חטיפים,  בצורת  פינוקים  מהחדר  יוצאים  שבבוקר 
יום  חל  בוקר  שבאותו  אלא  וכדומה.  צעצועים  עפרונות,  יבשים, 
הופתעתי  לשיר.  אותם  ללמד  ראוי  שהבוקר  והחלטתי  הולדתי 
שרו  הם  חזרות  של  דקות  עשר  לאחר  וכבר  המהירה,  מקליטתם 
אייזיק  הגיע  השירה  קולות  לשמע  ליהודה".  הולדת  "יום  בעברית 
מקובל  שאצלם  הסביר  למסיבה  הסיבה  על  ומששמע  המדריך, 
שחתן שמחת יום הולדת צריך לתפוס תרנגול. הוא הסביר שמותר 
ולתפסו.  להתקרב  התרנגול  את  לעודד  כדי  טריק  בכל  להשתמש 

לבקשתי סיפק לי גרגירי אורז ותירס. 

אמרתי(.  עליי"  )"קטן  המשימה  את  לבצע  ניגשתי  עצמי  בביטחון 
לקול צחוקם של הילדים וכל באי החצר רצתי אחרי התרנגול ששם 
אותי ללעג עד שאפסו כוחותיי. כוח עזר שהביא אייזיק לא הצליח 
הצהריים,  יום, אחר  באותו  הגבר.  לתפוס את  בידי  לסייע  הוא  אף 

ומביטים  בחצר  מתאספים  ושריריים  חסונים  בחורים  כמה  ראיתי 
ושלח  המשימה  את  שכח  לא  שאייזיק  מסתבר  ממזרי.  בחיוך  עליי 
את החברים שלו שיעזרו לי לבצע את ציד התרנגול הפיקח. הבלגן 
לכיווני,  להבריחו  שניסו  הבחורים  ושל  התרנגול  של  והצרחות 
ובין העצים  בלתי ניתנים לתיאור. כולם, אחוזי אמוק, רצו בשדות 
והשיחים הקוצניים אחרי תרנגול אחד מפוחד ומסכן. לבסוף אחד 
הבחורים השתלט על הגברבר והעניק לי אותו. מסרתי אותו לאייזיק 
וחשבתי שבזה תמה הפרשה. לא תיארתי לעצמי שאתקל שוב ביצור 

המסכן עת הביט בי מתוך צלחת שהוגשה לי בארוחת הערב... 

*הכותב הוא צלם אתנוגרפי, מחזיק 
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