
כתב וצילם: יהודה שמח

טוגו ובנין, שנקראה בעבר דהומיי, הן 
שתי מדינות קטנות ששוכנות במערב 

אפריקה, לחוף מפרץ גינאה, שהוא חלק 
מהאוקיינוס האטלנטי. בצפון גובלות 

המדינות הללו עם בורקינה פאסו, 
במערב עם גאנה ובמזרח עם ניגריה.

המדינות האלה סבלו מנחת שלטונם 
של עמים לבנים, החל בפורטוגלים, 

במאה ה-15, עת עסקו הסוחרים 
הפורטוגלים בסחר עבדים, המשך 
בגרמנים ב-1814, וכלה בצרפתים 

והבריטים שבשנת 1914 חילקו 
ביניהם את השטח. במשך מאות 

שנים נלכדו התושבים על ידי העמים 
הכובשים ומשתפי פעולה שחורים, 

הוחזקו בתנאים בלתי אנושיים, והובלו 
לאמריקה ולאירופה, שם נמכרו כעבדים 
לכל המרבה במחיר. הצלקת הזאת לא 

נרפאה עד היום, והיא ממשיכה להשפיע 
על התדמית וההתפתחות של אפריקה.

 טוגו 
ובנין 
 ערש 

 דת 
הוודו
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התפשטות  מפאת  ב-2014.  לצאת  תוכנן  וטוגו  לבנין  המסע 
מגפת האבולה, התכנית יצאה לפועל רק בחודש ספטמבר 2016. 
ואנוכי,  שפירו  רונית  למסע  שותפתי  ביקשנו,  גאוגרפיים  כצלמים 
מסינדי מחברת ג'וליאנקו היושבת בגאנה, לראות ככל האפשר יותר 
חיים  סגנונות  עם  שבטים  לפגוש  וגם  הוודו  לדת  הקשורים  טקסים 
שונים. כמו כן, רצינו להתמקם בכפר כלשהו למשך שבוע כדי לספוג 

את טעם החיים האמתיים שם. 

בנוטסה  החירות  פסטיבל  הגדול,  באירוע  הייתה  הטיול  תחילת 
)Notsé). שוק הפטיש )Fetish) הוא התחלה טובה לקיים את המפגש 
הראשוני עם דת הוודו. זהו שוק שבו מוכרים את ה"מצרכים" לביצוע 
טקסי הוודו. הריח של פגרי בעלי החיים, העצמות, ראשי העכברושים, 
מבעיתים  בתצוגה,  המוטלות  הציפורים  וגוויות  והקופים,  הכלבים 

ומרמזים לאן נושבת רוח הטקס. 

מי מגיע לשוק הזה? אנשים שנתקלים בבעיה בחייהם - בזוגיות, אי 
ידי פריסט  וכו'. הם נשלחים לכאן על  פריון, מחלות, בעיות פרנסה 
אילו  אותם  הנחה  והוא  הבעיה,  את  בפניו  ששטחו  לאחר  )כוהן) 
מנחות הם צריכים לרכוש בשוק כדי לקיים את הטקס. מחיר המוצרים 
שבשוק  והפריסט  במצרכים,  בוחרים  תחילה  קבוע.  ואינו  ידוע  אינו 
ומתן,  משא  לנהל  ניתן  למחיר.  אותן  ושואל  הרוחות  עם  מתייעץ 
אבל הכול מותנה בהסכמת הרוחות. אפשר למצוא שם קמעות מכל 
להגנה  כלב  בשיני  מאובזרת  שרשרת  למשל,  הצרכים.  ולכל  הסוגים 
שמהן  קרניים  הפריון,  להגברת  מעץ  מין  איברי  רעות,  רוחות  מפני 
שאליה  צבועה  עץ  )חתיכת  "טלפון"  או  ושיקויים,  אבקות  מייצרים 
יכול  אתה  אם  הרוחות  את  לשאול  ניתן  שבאמצעותו  חוט)  מחובר 

לנסוע ברכב והאם תגיע בשלום למחוז חפצך.

באופן טבעי התחנה הבאה שלנו הייתה ביקור אצל הפריסט שיגלה 
לנו מה צופן לנו המסע הזה. הגענו לאבומיי, ואייזיק המדריך המקומי 
שאל אם ניתן לבצע טקס וודו עבורנו. הפריסט, אשר היה לבוש שמלה 
לבנה רקומה ושזורה בחוט כחול, נכנס ויצא לביתו כמה פעמים, בעוד 
אנחנו ממתינים על מפתן הבית. לפתע הוא יצא עם אבן בידו, נקש על 
מפתן הבית תוך כדי מלמול מנטרות ומשפטים בלתי מובנים, לעתים 
שהרוח  לאחר  לבסוף,  מישהו.  עם  מתווכח  כאילו  קולו  את  הרים 
אישרה לו, הוא הכניס אותנו לחדרון קטן שצמוד למפתן הבית, שם 

התיישבנו על ספסל מולו. 
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הטקס החל בשתיית ג'ין, מצרך אינטגרלי בכל טקס, חגיגה, לוויה וכו'. 
הוא דיבר אל האלים שלו בקול רם, והמתח ניכר באוויר. בשלב מסוים 
גדולים  ְצלמים  עמדו  שם  הבית,  בתוך  פנימי  לחדר  אותנו  העביר 
וקטנים והביטו בנו בעיניים פעורות לרווחה ולא פצו פה. רק הפריסט 
נשא את דבריו אליהם תוך כדי תנועות ידיים של אי שביעות רצון, 
כשמדי פעם הוא משקה את הצלמים בג'ין על ידי התזה מפיו. לבסוף 
הוא  וכשזו התרוקנה  קרן של אנטילופה,  הג'ין מתוך  הוא שתה את 

הניח אותה על ראשו והחל לרקוד אתה. 

לבסוף בישר לנו הפריסט שהמסע שלנו יהיה מוצלח ושמעתה אנחנו 
מוגנים; אבל מה -  לכשנחזור בשלום לארצנו נצטרך להקריב קרבן 
כהבטחת  ואכן,  לנזקקים.  לעזרה  כסף  לתרום  גם  נוכל   - כלשהו 
הפריסט, המסע שלנו היה מוצלח ביותר... גם מההיבט הבריאותי )לא 

השתמשנו באף אחת מהתרופות שהצטיידנו בהן). 

בניגוד למה שמקובל לחשוב ועל פי מה שידעתי עד כה, שטקס הוודו 
מיועד לקללה או לנקמה באחרים, נכונו לנו הפתעה ושבירת המיתוס. 
על פי דברי הפריסטים שנתקלנו בהם, הוודו מיועד רק להגן על האדם, 

על בריאותו, לברך אותו ולפתור בעיות שמרחפות סביבו.

פסטיבל החירות בנוטסה 
הצבעוני  לפסטיבל  יצאנו  למסע,  ומוכנים  מוגנים  כבר  משהיינו 
והמרהיב המתקיים אחת לשנה בעיר נוטסה בטוגו. כל המי ומי של 
עדויים  השונים,  האזורים  של  המלכים  הזה.  לאירוע  מגיעים  טוגו 
תכשיטי זהב במשקל בלתי נתפס, מגיעים מלווים בנשותיהם, שחלקן 
בלבוש  גברים  במקום).  הגרמני  השלטון  של  )תוצאה  לבנות  נשים 
בחוטי  הרקומות  ענקיות  בשמשיות  המלך  על  מסוככים  מסורתי 
זהב. לכל מלך משלחת שמייצגת את האזור שממנו הוא מגיע. חברי 
והעיסוק של האוכלוסייה  החיים  לסגנון  לבושים בהתאם  המשלחת 
באותו אזור. חלק מהאנשים לבושים כציידים, חלקם עטויים עלי דקל 
ועל פניהם מסכות מפחידות, ומשלחת אחרת נושאת על הראש סלים 

מלאים כל טוב כמנחה. 

או אז יוצאות המשלחות בתהלוכה מרשימה וצבעונית, מלווה בצלילים 
ומכניס  כולם  על  גובר  התופים  כשרעם  שונים,  נגינה  מכלי  הבוקעים 
הזה  ההמון  כל  וריקוד.  תנועה  של  למקצב  הלבנים  האורחים  את  גם 
נע לכיוון שטח הכינוס, שם מתרכזים כולם, וכל משלחת מקבלת כמה 
דקות להפגין את יכולות השבט וכישוריו - מי בריקוד ומי בנגינה - בפני 
סוללת המלכים הישובים על כיסאות מפוארים שבהם מגולפים מיני 

חיות טרף ונחשים מתפתלים, ועל גופם וראשיהם טונות של זהב. 
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שמרוחות  גופות  סביב  המונית  בהתקהלות  הבחנתי  הפינות  באחת 
בחומר צהוב זוהר. פילסתי את דרכי כששתי מצלמותיי תלויות לצדי 
לבושים  וחסונים  שריריים  גברים  בכמה  הבחנתי  משהתקרבתי  גופי. 
וגופם היו מרוחים במשחה  שמלות ראפיה מסביב למותניהם. פניהם 
צהובה שנסדקה בינתיים וקיבלה את הטקסטורה של קפלי העור שלהם. 
הם השתרעו על האדמה והשמיעו קולות של נביחה ואף שחררו נחרות 
ונשלטים  בטרנס  שרויים  שהם  לי  התברר  הצהובות.  שפתיהם  מבין 
על ידי גבר צנום לבוש גופייה, שמשרוקית נעוצה בפיו. מדי פעם, עם 
הישמע קול המשרוקית, הם היו קמים לפתע ומתחילים לקפוץ לגובה 
בלתי נתפס, כאילו לא חלים עליהם חוקי הכבידה, ומשנחתו על האדמה 
נכנסו שוב למעין אתנחתא מלווה בנחרות ונביחות, כשהם מתקבצים 

ביניהם כמו גורים שמחפשים זה את קרבתו של זה. 

פתאום הם שלפו מתוך שמלת הראפיה שלהם סכינים בצורת מגל, 
גופם. הבחנתי  פני  על  וחזקות  בתנועות חדות  להעביר אותן  והחלו 
כנראה מטקסים קודמים, שכבר הספיקו להגליד.  גופם בצלקות,  על 
שם  ומה  הגיעה  הזאת  הקבוצה  מהיכן  ללמוד  הצלחתי  לא  לצערי, 
את  מאתנו  הסיר  זה  ועשיר  מופלא  בפסטיבל  הפתיח  הזה.  השבט 
ידענו  למסע.  לצאת  החלטנו  עת  בנו  שקיננו  והמתחים  החששות 
היה  ששווה  צילומי  ממסע  וליהנות  לחוות  הנכון  במקום  שאנחנו 

להתאמץ ולהגיע אליו.

טקס הבגרות לבנות
נתמזל מזלנו ובאותו יום שבו התקיים הפסטיבל בנוטסה נערך בשבטי 
האווה והשאנטי טקס בגרות לבנות. מתוך חשש לטהרתן של בנות 
המשפחה ושמירה על כבוד המשפחה, נוהגים בקרב השבטים בטוגו 

לקיים טקס בגרות לבנות. 

גמישים) מבצעים בה בדיקה  )המספרים  לגיל 13-8  כשילדה מגיעה 
אותה,  ומבשמים  שרוחצים  אחרי  תמה.  שהיא  לוודא  גינקולוגית 
מקבלת  והיא  יפה,  אותה  ומאפרים  מבוץ  מבנה  ראשה  על  יוצקים 
מעמד בכיר בבית. הבתולה אינה עוסקת בעבודות הבית, ובני הבית 
דואגים לצרכיה. על זרועה השמאלית מבצעים שלושה חתכים עמוקים 
כהצהרה על החוזק הפיזי שלה ועל יכולתה לסבול כאב. היא יוצאת 
שמן  או  בושם  בקבוק  מותניה  ועל  חשוף  העליון  כשחלקה  לרחוב 
קטנטנים  פעמונים  משובצים  צמידים  עונדים  לרגליה  כלשהו.  סיכה 
ונותנים לידה מטרייה צבעונית. במשך חודש ימים משוחררת העלמה 
מעבודות הבית והשדה. מתייחסים אליה כאל מלכה, מפנקים אותה 
היא  השמש,  רדת  עם  אהבה.  עליה  ומרעיפים  ובמתנות,  במאכלים 
הפעמונים  צמיד  את  מקרסוליה  ומסירה  מטפחת  ראשה  על  עוטה 

שענדה. המנהגים משתנים מעט בין שבט לשבט. 

המדריך שלנו, אייזיק, מקושר מאוד לכפרים ולעיירות שמסביב, ויש 
לו שם חברים רבים. על כן בכל מקום קיבלו אותנו יפה, ובתוך זמן 
קצר השתרך מול עדשת מצלמתי תור ארוך של בתולות חשופות חזה 
שביקשו להצטלם. מתברר שלא צריך להיות ג'יהאדיסט כדי להגיע לגן 

עדן מלווה ב"70 בתולות". 
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מעבר הגבול שלא יישכח
ביקור  כדי  תוך  צפון,  לכיוון  טוגו  מדרום  יצא  שלנו  המסע  מסלול 
עד  דרומה  בה  וירדנו  לבנין,  הגבול  את  בצפון  חצינו  רבים.  בכפרים 
בנו  הותירה  הגבול  חציית  חוויית  לטוגו.  חזרה  הגבול  את  שחצינו 
חותם בל יישכח. לעת ערב הגענו למעבר הגבול מטוגו לבנין. את הדרך 
חצה חבל שהיה קשור בצדו האחד לעץ ובצד האחר עמד גבר לבוש 
ככל האדם, ללא מדים, וביקש לבדוק את הדרכונים ואת הוויזה שלנו. 
משהוצאנו את הדרכונים הוא התיישב על ספסל לצד הכביש, ורשם 
כשהספסל  שלנו,  הדרכון  פרטי  את  פנס  לאור  כרס  עבת  במחברת 
רב תכליתי, עט  היה  כשולחן. העט שבו השתמש  לו  שמנגד משמש 
אדום ועט כחול נקשרו זה לזה על ידי חוט שפגאט בכיוונים הפוכים 
הכרס  עבת  במחברת  שורה  כל  לכתוב  יוכל  ש"השוטר"  כך  לזה,  זה 

בצבע שונה ומאיר עיניים בחושך השורר סביב...  

ריקודי רוחות 
דת הוודו עוסקת ברוחות; רוחות המתים, רוחות רעות, רוחות טובות, 
מקבל  זה  לנושא  מסביב  שהתפתח  הריטואל  ועוד.  תאומות  רוחות 
פנים שונות ממדינה למדינה ומיבשת ליבשת, ובכל מקום הוא משנה 
וודו  בטקס  נוכחתי  בברזיל  למשל,  שלו.  המאפיינים  ואת  שמו  את 
שנקרא קנדומבלה, במונגוליה מתקיים טקס שמאנים, ובהאיטי הדת 
נקראת סנטריה, ואפשר למצוא הרבה דמיון בין הסממנים בטקסים 
השתתפנו  בבנין,  כאן  בהם.  שמשתתפים  והרוחות  האלים  ובשמות 

בכמה ריקודי רוחות, כשלכל ריקוד יש תפקיד משלו וכמובן תפאורה, 
תלבושות ותנועות ייחודיות לו. 

)Revina dance - Ouidah( ריקוד הרווינה
ריקוד  לקיים את  נוהגים  )Yuruba) הוא היחיד שבו  היורובה  שבט 
ההרווינה. הטקס מתבצע לאחר שאדם הולך לעולמו. בתום הקבורה 
תברח  לא  המת  של  שרוחו  כך  על  לשמור  הרווינה  להקת  מוזמנת 
הלוויה  קיום. הקהל שליווה את  לה תנאי  ולאפשר  מגוריו,  ממקום 
וכלי  תופים  רעם  לקול  ולפתע,  הנפטר,  של  ביתו  בחצר  מתיישב 
הקשה מכל מיני גדלים וסוגים, מופיעות כמה דמויות העוטות על 
עם  מאוד,  ומקושטת  צבעונית  כבדה,  וגלימה  מבד,  מסכה  פניהן 
פורצת  הדמות  הגוף.  כל  ולאורך  כתפיהן  על  מונחת  במרכזה,  חור 
שאינם  המשתתפים  את  לתקוף  ומנסה  אמוק,  בריצת  בפתאומיות 
על  מרגוע.  למצוא  לנשמה  מפריעים  וכביכול  במקומם  ישובים 
מפני  הקהל  על  להגן  שמתפקידו  מקל,  עם  איש  משגיח  דמות  כל 
ההתקפות. מדי פעם פונות הדמויות אל הקהל שיושב סביב החצר, 
מפניהן,  מאוד  ירא  הקהל  כספית.  תרומה  באגרסיביות  ודורשות 
יורד ארצה על ברכיו ומקשיב לדברי הדמויות המוסתרות מאחורי 
המסכה. הפחד בא ממקום של אמונה שהדמויות האלה הן שליחי 
סביב  מסתובבת  הדמות  כאשר  האורקל.  עתה  שוכן  ובתוכן  האל 
באוויר,  וגדול  שטוח  עיגול  ויוצרת  מעלה  עולה  הגלימה  עצמה 

שמנצנץ בצבעים מרהיבים, ונראה כאילו הדמות מרחפת.

 )Guelede( ריקוד הגלאדה
בפורטו נובו )Porto Novo), שהיא מרכז דתי חשוב, נחשפנו לריקוד 
מסכות  מרכיבים  אישה,  ידי  על  המונהגת  הקבוצה,  חברי  הגלאדה. 
לזהותם.  ופניהם מכוסות בד שמונע  עץ כבדות מאוד מעל לראשם, 
נשק,  כלי  קוברה,  נחשי  ציפורים,  של  דמויות  מגולפות  המסכות  על 
דגים, צאן, בקר, ועוד מיני בעלי חיים שלכל אחד מהם יש משמעות 
ויכולות להגן על האדם וסביבתו. ריקוד הלהקה מתקיים כשיש חשש 
לכך שאחד מבני המשפחה מאוים על ידי מכשפים או כוחות מאגיים 
שטניים, או כשיש סכנה לפעילות כוחות רעים תחת מעטה החושך, 
שתשפיע על פרנסת המשפחה ועל בעלי החיים שברשות בני הבית. 
הריטואל הקבוע בריקודים הללו כולל קולות תיפוף שאמורים לגרש 
את הרוחות הרעות, ותנועות ריקוד של נשים חשופות פנים המלוות 
את הדמויות העוטות על פניהן מסכות שמא יזהו אותן כוחות האופל 
ויטרידו אותן. לאחר הריקוד ניסינו לזהות מי היה תחת איזו מסכה, 

אך חברי הקבוצה מיאנו להיחשף ולהזדהות. 

ריקוד הזנגבטו )zangbeto( להגנת הכפר 
נשים וגברים יכולים לשמש כוהנים המקשרים בין הישות האלוהית 
לבין בני האדם. הגענו לאחד הכפרים שבקרבת פסטומה]עיר? עיירה?[. 
ברחבה שליד הכפר התמקמו כמה עשרות מתושבי הכפר, חלקם ישבו 
על ספסלים וחלקם תופפו בקצב מטורף בכלי הקשה ממתכת ומעץ 
ובתופים שהחזיקו בין רגליהם. הנשים רקדו בתנועות גוף מיוחדות, 
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מנופפות  ידיהן  לאחור,  מוזרה  בצורה  בולט  ועכוזן  כפופות  ברכיהן 
כציפורים וכתפיהן נעות לפנים ולאחור כאילו היו להן מפרקים לאורך 
הגב. לפתע הופיעה בובה גדולה בצורת חרוט שבסיסו מטה וקדקודו 
מעלה, שעליה תלויות רצועות ראפיה והיא סובבת סביב עצמה תוך 
כדי תנועה מסביב לרחבה. הבובה מייצגת רוחות של נפטרים מהכפר, 
הכפר  על  קללה  סכנת  שמרחפת  אימת  כל  להופיע  מוזמנת  והיא 
כאילו  נעה במהירות  היא  הכפר.  לפגוע בתושבי  רעה מחפשת  ורוח 
ראפיה  בצבעי  נוספת  בובה  מופיעה  קצר  זמן  לאחר  הרוח.  כנפי  על 
אחרים ומצטרפת למחול. גברים עם מקלות מכוונים ועוצרים אותה 
וזעה  נעצרת  היא  פתאום  הקהל.  על  עולה  כמעט  שהיא  אימת  כל 
בתנועות קטנטנות, ונראה כאילו היא מתנשמת. אז ניגשת הכוהנת 
אל הבובה, עם בקבוק ג'ין ובקבוק טלק, ומתיזה עליה תוך כדי אמירת 
משפטים ותפילות. הגברים עם המקלות ניגשים לבובה ומרימים את 
הראפיה כדי להראות שאין איש בתוכה, הופכים אותה מעלה ומטה 
ואפילו מכבדים אותנו בהצצה פנימה שנוודא שאין אף אחד שמניע 
התיפוף,  קצב  את  מגבירים  המשתתפים  עולה,  בקהל  המתח  אותה. 
הרחבה.  על  ולרחף  שנית  להסתובב  פתאום  מתחילה  שהבובה  עד 
לאקסטזה.  נכנסות  וכמעט  ומהתפעלות  משמחה  צורחות  הנשים 
קול הצהלולים ומחיאות הכפיים כמעט גובר על רעם התופים. בשיא 
לעקוב  חמור  איסור  וחל  לקיר,  מעבר  הבובות  נעלמות  ההתרחשות 

אחריהן מפאת היותן קדושות המכילות בתוכן את רוחות המתים.

 סיפוררררר בכפר דווידי
רצינו  שבטוגו.  דווידי  לכפר  הקדשנו  שלנו  המסע  מתוך  מלא  שבוע 

לחוות ולספוג מקרוב ובאופן בלתי אמצעי את חיי הכפר בטוגו.

אחד  כל  קיבלנו  פרטי)  בית  )שזה   Pineapple Village Lodg-ב
חדר צנוע שבו רק מיטה עם כילה נגד יתושים. בחצר היו המקלחת 
והשירותים ששימשו את כל בני הבית. החצר רחבת ידיים ובמרכזה 
כיסאות  וכמה  שולחן  מקש,  בפרגולה  מקורה  עגול  בטון  משטח 

פלסטיק. מים זורמים? אין. חשמל? לא הגיע לכאן. 

בשעה שש שוקעת השמש, ומכיוון שאין חשמל, אוכלים ארוחת ערב 
צנועה שכוללת פסטה או קסאווה או משהו בסיסי אחר, לאור פנסים 
מתפתחת  חשמל  שאין  מכיוון  היום.  במשך  המוטענים  סולאריים 
הוויה שמתאימה לתנאי המקום. בתום ארוחת הערב שואל ולנטיין, 
אחד מבאי הבית, במנגינה מתמשכת stoorrrry? ואנחנו עונים סטורי 
במובן של הן. ואז ולנטיין מספר לנו במנגינה עולה ויורדת ומתמשכת, 
השכל  מוסר  עם  כלשהו  סיפור  המתח,  להגברת  דבריו  קטיעת  תוך 
הדואב  הגוף  את   להכניס  אלא  נותר  לא  הסיפור  ובסוף  חידה,  או 
הכולל  ה"משרד",  את  שם  לרכז  וגם  לכילה,  מתחת  אל  מהעקיצות 
יקר המציאות  הזיכרון עם החומר  את הלפ-טופ, המצלמה, כרטיסי 
)הצילומים מהיום האחרון), וכן פנס ראש וחומר נגד עקיצות. מגבים 
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את התמונות עד שהסוללה של הלפ-טופ מתרוקנת והמסך מחשיך, 
ולישון. אלא שהלילה לא  נותר אלא להניח את הראש על הכר  ולא 
דרכך  את  ולמצוא  לקום  העת  כשמגיעה  במיוחד  חוויות,  ללא  עובר 
בחושך עד השירותים שנמצאים כאמור בחוץ, בקצה החצר, ולמצוא 

את החור שבו עליך לצלוף את מימיך.

קריאות הסיבכי החוזרות ונשנות לא מותירות ברירה אלא לקום ליום 
מקלחת  תהליך  את  שעוברים  לפני  לא  ואירועים,  הפתעות  של  נוסף 
הבוקר. לוקחים דלי ריק וממלאים אותו מים מתוך כד ענק ששקוע עד 
מחציתו באדמת אפריקה האדומה )את הכד מילאה יום קודם הנערה 
מאפינור, שמשמעו אימא של מאפי, שנשאה על ראשה מן הבאר את 
גיגיות המים. כעשר פעמים חזרה על הדרך מן הבאר עם החצר כ-25 
הכד).  תוך  אל  ראשה  מעל  המים  את  ושפכה  פעם,  בכל  מים  ליטר 
ירד  שלא  בתקווה  השמים,  כיפת  תחת  ל"מקלחת"  הדלי  את  לוקחים 
ושוטפים  הגוף, מסתבנים חפיף  על  מים  יוצקים  ובעזרת קערה  גשם, 
בקמצנות את הגוף והראש מהסבון שחלילה לא ניתקע ללא מים. נשמע 
בלתי נסבל? כלל לא; לאחר יומיים מתרגלים לעניין ויודעים שעוד מעט 
נצא לשטח ונפגוש אנשים יפים וטובים שככה הם חיים את חייהם ללא 
טענות וללא תלונות, בשמחה ובמיצוי הטוב שבחיים. מאחורי כל אחד 

יש סיפור מדהים שגורם להרים גבה ולהישאר המומים. 

סיפור התאומים
השכמה לאחד הבקרים בכפר דווידי; הכול שקט ורגוע, רק שכל יום 

נופלת לנו איזו הפתעה צילומית.

בבובות  הטיפול  ביום  זקנה,  אישה  אצל  לבקר  הוזמנו  אחד  בוקר 
התאומים.

בטוגו, בקרב המאמינים בדת הוודו, קיימת אמונה שתאומים שנולדים 
יש להם חשיבות עליונה בחיים של המשפחה המורחבת. על כן, בעת 
הפטיש  לשוק  להגיע  דואגת  המשפחה  התאומים  אחד  של  פטירתו 

ולרכוש בובת עץ מיוחדת, בובה ממין זכר או בובה נקבה על פי מין 
הנפטר. אחר כך מביאים את הבובה אל הפריסט, ולאחר טקס שהוא 
מקום  ממלאת  משמשת  היא  ומעתה  הבובה  את  מקדש  הוא  מקיים 
לתאום שנפטר. משלב זה על האם לטפל בבובה כאילו התאום ממשיך 

להיות חלק מהמשפחה. 

פגשנו את פויה שמטפלת בתאומיה בחצר ביתה. התברר לנו שיש לה 
חמש בובות של תאומים, ולא הבנו איך צברה כל כך הרבה תאומים 
אחיותיה  הם  מהתאומים  ששניים  לנו  סיפרה  האישה  שנפטרו. 
לבחור  לו  שהורה  באורקל  השמאן  נועץ  אמה  מות  לאחר  שנפטרו. 
תאומים  היו  שלה  לדודים  גם  שנפטרו.  שלה  באחיות  לטפל  בפויה 
לנו שלאחר  סיפרה  היא  קיבלה את האחריות.  עליהם  וגם  שנפטרו, 
הטיפול  להמשך  המשימה  את  להטיל  מי  על  יחליט  האורקל  מותה 
התאומים  ימשיכו  וכך  שלה,  הבוגרות  הנכדות  לאחת  אולי  בבובות, 

"לחיות" לאורך דורות, כשהאחריות תעבור מדור לדור. 

אחת,  אחת  אותן  והפשיטה  הבובות,  את  בזרועותיה  נשאה  פויה 
רחצה במים, ייבשה במגבת, וזרתה עליהן טלק לפני שהלבישה אותן 
בחמלה  בה  הביטה  בובה,  כל  אחזה  מכן  לאחר  המקוריים.  בבגדיהן 
רבה, ואז חיברה את הבובות לחגורה שמסביב לגופה והוציאה אותן 
את  להאכיל  עליה  כאן,  שהוזכרו  הטיפולים  כל  בין  בכפר.  לטיול 

הבובות לפני שההורים אוכלים את הארוחה שלהם. 

הייתי  לא  הזה  המרגש  המחזה  את  עיניי  במו  רואה  הייתי  לא  אם 
מאמין לאף מילה... 

*הכותב הוא צלם אתנוגרפי, 

מחזיק בתארי אמן צילום בישראל, בארה"ב ובאירופה,

EIPAS  EPSA , EFIAP
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