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 זוהי זולו. משפת לקוחות זו רשימה המכתירות המלים שתי
 של לזכויותיהם הלוחם אירגון האפריקאי״, ה״קונגרס סיסמת

 ,,שובי - זו סיסמה של פירושה הדרומית. באפריקה הכושים
״אפריקה  לאחרונה שהוסרט במינו מיוחד סרט של שמו גם זהו !

 השיל־ של לחוטמם מתחת בתנאי־־מחתרת, הדרומית באפריקה
וההפ הדיכוי הזוועות, מישטר את להמחיש שבא הלבנים, טונות

ישר היה הסרט את שצילם הצלם זו. בארץ הכושים כלפי ליה
 11 לפני שעלה פולין, יליד הוא ,26 קנבל, (״מילק״) אמיל אלי.
 בעמודים ומשמר־העמק. עיך־שמר במשקים חבר היה ארצה, שנה
לתש שזכה הסרט, הסרטת כעת חוויותיו על קנכל מספר אלה

 הסרטים בפסטיבל ראשון פרם קיבל ואן? תבל ברחבי בחות
אפ ברהבי המתרחש על מזעזע גילוי מהווה זה תיאור בוונציה.

הלבנים. שליטיה בידי הכושים תושביה דיכוי על הדרומית, ריקה

איש. אלף 300כ־ גרים אלה במחנות עבודה.
 סופיהטאון, כמו הישנים, במקומות־המושב

 מ־ בהם. למחזיקים והבית האדמה שייכים
 לכוש־ אסור החדש חוק־ההפרדה שלפי כירדן

ה הגזע בני מועברים אדמה, בעל להיות
ה למחנות הוותיקים מהחומי־המושב שחור

 נהרס ועמם נהרסים הישנים הבתים חדשים.
שלהם. והמיוחד העשיר החיים הוזי בל

 הצרים הרחובות חיים. יש בסופיהטאון
 אינטלקטואלים, גדושים הבארים מלאי־ילדים.

 קוסמופוליטי. מקום זהו ופושעים. זונות
 הודים, שבסים, מיני מכל כושים שם גרים

לה שהתחילו לפני אחרים. וצבעוניים סינים
 איש. אלף 80כ־ שם גרו סופיהטאון, את רוס

 30כ־ נשארו כבר למקום, הגענו כשאנחנו
קיימת. אינה סופיהטאון כיום בלבד. אלף

 הלך הבעל זד״ אחר בזה נהרסו הבתים
והיל האשד. נשארו בבית לעבודה. בבוקר

 כל את לוקחת מכונית, באה בצהרים דים.
 אותם ומעבירה והילדים האשד, עם הרהיטים

 הורס בולדוזר החדש. במחנה החדש לביתם
 מן בערב חוזר כשהבעל הבית. את מיד

וילדיו. אשתו, איפה לו אומרים העבודה,

 באד? ביקר שנים כשלוש פגי ך*
 האט־ המיליונר של בנו רוגוזין, לייונל /

 ארצה בא הוא רוגוזין. ישראל ריקאי־יהודי
 מסויים, ממשלתי משרד של הזמנתו לסי
 והקליטה. העליה בעייות על סרט לייצר כדי
 יוכל שלא לו התברר משא־ופתן, כדי תוך

 ריצה היה שהוא בצורה הסרט את להסריט
התבטלה. התכנית להסדיטו.
סרטו 20כ־ בפניו הוצגו ביקורו בשעת

 בעיקר אלה היו בארץ. שהופקו קצרים נים
מש יצירות שתי ופירסומת. הסברה סרטוני

סר אלה היו במיוחד. לבו תשומת את כו
 הופקו הם בהם: המיוחד פירסומת. טוני

 שבהב־ סרטים ;המקובל מן החורגת בצורה
 רו־ ורגש. מחשבה הושקעו ובצילומם נתם

 בשני עבדה אחת שיד מיד הרגיש גוזין
 כדי נבע חברת עם התקשר הוא הסרטים.

הצלם. את למצוא
רוגוזין. ליי־נל אותי מצא כך

 רו־ כאשר אנגלית. מאוד מעט אז ידעתי
 1 ׳*ג3ז11 "ס! ואמר: עמי התקשר גוזין
״63011 גזסע  הכוונה את בדיוק הבנתי לא !

1 !1011"לו: והשבתי  ".00011,1 ז\\3ת10116
 לא דן. במלון לפגישה אותי הזמין הוא

 לדן. שהולכים מהטיפוסים אחד אז הייתי
ו שלי ביותר הטובה החליפה את לבשתי
 שמעתי הגדול. רוגוזין את לפגוש הלכתי

 הסרט את ייצר שהוא שמעתי הרבה. עליו
 תעודתי. סרט זה היה ".0ת 1116 50ליד0"ע!

 כמעט שקיבל בניו־יורק, השיכורים רחוב על
בעולם. האפשריים הפרסים כל את

 הופגשתי הזדעזעתי. דן למלון כשנכנסתי
 במכנסיים שישב צעיר, די בחורצ׳יק עם

ממור היה הוא אשתו. עם יחד קצרים
 הוא אז. זאת ידעתי שלא כמובן מאד. מר

 אחד וכל בארץ הסרטה אנשי הרבה עס נפגש
ש כנראה משלם?״ אתה ״כמה אותו: שאל

הרא שאלתי במקצת. שונה שאלה שאלתי
 אחר־ לעשות?״ רוצה אתה ״מה היתה: שונה

אותו. קנתה זו ששאלה לי סיפר כך
 לעשות רוצה שהוא לי אמר לא רוגוזין

 היה שלי הראשון הרושם אפריקה. על סרט
 בדיוק. להסריט מה עדיין יודע אינו שהוא

 ל־ לצאת אפשרות היתד. שזאת כיוון אבל
עמו. התידדתי לא?! למה אז — חוץ־לארץ
 ורק פעמים מספר עוד לייונל עם נפגשתי

 לי גילה הוא היטב, אותי הכיר שהוא אחרי
ה לבעיית הנוגע סרט להסריט עומד שהוא
בדרום־אפריקה. כושים
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ן י ז ו ג ו י ע ךי ס  עברו ד,סרט. את להכיץ נ
 שקיבלתי עד ציפיה של רבים חודשים 1

 לסאי־ לויזה בקשה ״תגיש טלגרמה: ממנו
 העולם במפת לחפש התחלתי מיד זונט.״

 ניגשתי מצאתי. לא זו. מדינה נמצאת היכן
 שם לי אמרו ושאלתי. הבריטית לקונסוליה

 עדיין הנמצא בדרום־אפריקה, ארץ שטח שזהו
בור לשם הבריטית, הממשלה של בחסותה

 ביקשתי מדרום־אפריקה. הנרדפים כל חים
 מכך מצחוק התפוצצה כמעט הפקידה ויזה.

 היא איפה ומברר ארץ מחפש אני שקודם
אליה. כניסה רשות מבקש אני ואחר־כך

המ הויזה, את שקיבלתי אחרי אחד יום

 כלום. בלי ציוד, בלי לדרום־אפריקה. ראתי
 לאפריקה חפצים. של קטנה מזוודה עם רק

 אותי קיבלו בשדה־ד,תעופה בלילה• הגעתי
 מודיסאני, בלוק בשם וכושי ואשתו רוגוזין
 כבר הראשון מהערב התסריט. על שעבד

זו. בארץ החיים של המיוחד באופים הבחנתי
 יום אותו ביוהאנסבורג. פרטי, לבית נסענו

ישי ערכנו צוות־ד,הסרטה. אנשי שם נאספו
 לנו והגיש איתנו ישב הכושי ראשונה. בה

 את כיסה הוא ואת, כשעשה אולם משקאות.
 ואז מדוע. אותו שאלתי בווילון. החלונות

 הדרונדאפריק־ עובדת־החיים את לי הסב־ר
אל לשתות לכושי אסור הראשונה: אית

כך. בשל להיאסר עלול הוא לבנים. עם כוהול
פגיש את סיימנו בלילה מאוחרת בשעה

לה הזדמנות לי ניתנה שוב הראשונה. תנו
 האפרטהייד מדיניות של משמעותה את כיר
 מן ראשון יצא רוגוזין הגזעית. ההפליה —

 בפתח. חיכה הכושי מסביב. והביט הבית
 קפץ הוא איש, שאין לו סימן כשרוגוזין רק

 אסור מאוחרת, בשעה כי המכונית. לתוך
העיר. של זה ברובע להימצא לו היה

 לשכונת לרובעו, הכושי את להביא נסענו
 צולם שם כוש־ם, שכונת זוהי סופיהטאון.

 בתאינה. הבחנו בדרך הסרט. של רוב־רובו
 שמכונית אחרי הכביש לאורך שכב אדם

 המשטרה, הוראות לפי עצרנו. לא בו. פגעה
 הלילה. בשעות לנפגעים עזרה להושיט אסור

 משום למשטרה, ולהודיע לנסוע להמשיך יש
 למעשה־ מלכודת להיות יכולה שהתאונה

 הגבוה באחוז מצטיינת יוהאנסבורג רצח.
ושוד. רצח מעשי של בעולם ביותר
 הראשון בערב כבר עלי הישרה זה כל

כולה. והמדינה העיר של האווירה את
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ב **י ר ן, ע שו א ר  קרא פגישה, באותה ה
 את ונתן התסריט את בפנינו רוגוזיז —1

שנש כפי התסריט, לצוות. החירום הוראות
 גם ואמיתי מזעזע היה הראשונה בפעם מע

 זה היה והאנשים. הסביבה את להכיר מבלי
הפרי מהשמורה הבא חיי־כושי על סיפור

 העיר, אל הדרומית אפריקה של מיטיבית
ל מגיע שהוא עד עליו העובר כל תיאור
כאלה. בחיים להמשיך שאי־אפשר מסקנה

 את ידעה לא הדרומית אפריקה ממשלת
כבי להסריט, עמד רוגוזין התסריט. תוכן
ה כושים. בהשתתפות מוסיקלי סרט כול,
 במחתרת. להיווצר צריך היה האמיתי סרט

 להיכנס אסור החירום: הוראות את קיבלנו
 להגיש אסור רשיון; ללא הכושים לשכונות

 ברחוב; בו שפוגעים במקרה לכושי עזרה
 עם לשכב אסור אלכוהול; לכושים לת אסור

 שנות בשלוש כרוך כזה מעשה — כושיות
 לדבר לא העיר; בכיכר מלקות 12ו־ מאסר

 על לשמור עושים; שאנחנו מה על איש עם
גמורה! סודיות

 לד,סר־ ממשי דבר שום הכין לא רוגוזין
 בהכנת רק עסוק היה שנה חצי משך טה.

 מבראשית. להתחיל צריכים היינו הרשיונות.
 כוי לסופיהטאון נסענו היום למחרת כבר

הצילום. מקומות את לבחור
גילי לצילומי־פנים. מתאים מקום חיפשנו

ניצב לידה גדולה אנגליקנית כנסייה שם נו

 מחאה, לאות סגור היד, בית־הספר בית־ספר.
 בו ללמד מהכנסייה דרשה שהממשלה משום

לימו תוכנית זוהי בנטום. תוכנית לפי רק
 רק ללמד מותר הכושים שאת הקובעת דים
 ללמד מותר הכושים את מסויימת. לרמה עד

 מסוייס. גבול עד רק אולם — מאתימטיקה
 לקבל סרב הזלסמון, האב הכנסייה, ראש

 עומד הוא מדרום־אפריקה. וגורש זו תוכנית
ב זו מדינה על החרם תנועת בראש כיום

לומ לא גירושו על מחאה לאות טניה. בר
שנים. חמש מור. בבית־הספר הילדים דים

 סוסיה־ עם הראשונית פגישתנו נערכה כך
 20 של בקוטר ליוהאנסבורג, מסביב סאון.'

הכו של תחומי־המושב נמצאים קילומטר,
 תחומי־ העיר. בתוך לגור להם אסור שים.

שכו הן חלקם לשניים. נחלקים אלה מושב
 לפגי אולם שנה. 50 או 25 לפני שנבנו נות

 שכונות לבנות הממשלה החלה שנים עשר
 גדולים, למחנות־צבא הדומות אחר, מסוג
לפי מוגדרים כשהם הכושים יושבים בהם

 כך בנויים אלה מחנות ומשפחות. שבטים
 —המשטרה משוריין — שהמקארצר ששעה
 זוית־האש מכסה ה״שבונה״, במרכז עומד
המחנה. שטח כל את שלו

 בודדים, עצים רק צומחים הללו במחנות
 גינות, אין לבתים לבן. צבועים שגזעיהם

 נתגבשו לא אלה במחנות חשמל. או ירק
 המקום מיוחד. הזד שום אורח־חיים, שום
 קומה, בני בתים. של עצום שטת אלא אינו
ה־ שעות אחרי לצאת לכושים אסור מהם
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התגזד יד7 תינוקות

 עדיין סופיהטאון שהסרטנו, סרט ך■
המיו ההווי את לתפוס הצלחנו סיימת.—1
רי צילמנו השני ביום כבר בה. ששרר חד

 חתונה, שם כשיש השכונה. ברחובות קודים
 לבן דגל ומניף מסיבה הצעיר הזוג עושה

מזמי לבוא. יכול שרוצה, מי כל הבית. על
ה בבית הריקודים ואחרי ג׳ז תזמורת נים
מת לרחוב. הצעיר הזוג יוצא והכלה, חתן

ה לפני בראש. כשהתזמורת לצעוד הילים
 שהם אחרי אבל אנשים, קומץ רק ניצב בית

 אליהם מצטרפים כבר רחובות, כמה עוברים
 של אדירה להפגנה הופכת והחתונה אלפים,

הכל. למרות לעתים, הפורצת שמחת־החיים
שמצל כמו אלה תמונות לצלם השתדלנו

 שיותר כמה עד מתוכם, ולדלות יומן, מים
 לני שהיו אחרי רק החיה. המציאות את

השח את לחפש התחלנו תכונות־רקע, כמה
בסרט. הגיבור דמות את שיגלם הראשי קן

 זולו. שבס בן כושי, חיפשנו זו למטרה
 גבורה של מסורת בעלי כושים הם הזולו
ל שנכנעו האחרונים היו הם עצמי. וכבוד

 ב־ מראים הם היום עד הלבן. האדם עול
 שהתחולל האחרון הקרב מקום את גאתה
 בו מקום הכיבוש, בזמן הלבנים לבין בינם
בני־זולו. רבבות מותם את מצאו

כש במינה. מיוחדת מתרבות נהנים הזולו
 הוא ביוהאנסבורג, לכושי טיפ נותן הייתי

הייתי ידיי£ בשתי הפרוטה את לוקח היה

■ ף ן ן ף ן ו הכושים של מאבקם את בסרט מגלמת שדמ!תו אסגבו, זכוריה זהו ,
| ! | | | | שנלקח זולו, שבם בן הוא זכוריה ולחופש. לזכויות הדרומית באפריקה ^
לשליחים. כאחראי משמש הוא שם בריטית, בחברת־ביטוח עבודתו ממקום בסרט לעבוד
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