
קצת ִלפֵני החֹופש הגדֹול ההֹורים שלנּו אמרּו לנּו שאנחנּו 
טסים לג׳מייקה. ּכל מה שידענּו על ג׳מייקה ֶזה שיש 

שם זמר מאֹוד מפּורסם שּכבר ֹלא חי, ּבוב מארלי שמו, 
וֶׁשהמּוזיקה שלֹו היא רגאיי. שאלנּו הרּבה שאלֹות ִלפֵני 

הנסיעה, ּכמֹו ֵאיפֹה ֶזה, ֵאיֶזה אטרקציות יש שם, ֵאיזֹו 
שפה מדברים שם ועֹוד המֹון שאלֹות שסקרנּו אֹותנּו.

ּכֵדי לטּוס לג׳מייקה היינּו צריכים להגיע לשדה תעּופה 
ּבגרמניה, ּוִמשם טסנּו ּבמשך 11 שעֹות. ּפחדנּו ֶׁשהטיסה 
ִתהֶיה ארּוּכה מדיי ּומשעממת, אבל למזלנּו היה ּבמטֹוס 

מסך לכל נֹוסע ּובֹו סרטים ּוִמְׂשחקים.

ּכשנחתנּו בג׳מייקה מייד ִהתחלנּו להזיע, כי היה שם חם 
ולח מאֹוד. שכרנּו רכב, ּובתֹוך ּכמה דקֹות היינּו ּבבית 

המלֹון ּבעיר מונטגו ּביי. ּכמה דקֹות אחר כך ּכבר קפצנּו 
לבֵריכה, וגילנּו ִמסביבנּו עצים גבֹוהים ִעם ענפים ארּוּכים 

ועֵליהם ּפירֹות ירּוקים ענקיים. אֶלה היּו קוקוסים. עוד 
ּבאֹותֹו היֹום ביקשנו ִלטעֹום קֹוקֹוס טרי. הם קֹוראים לֶזה 

״ג׳לי קֹוקֹוס״, מפני ֶׁשהקֹוקֹוס עצמֹו רך ִמּבפנים ּוקצת 
דֹוֶמה למדּוזה. חּוץ מהג׳לי יש ּבתֹוך הקֹוקֹוס מי קֹוקֹוס. 
למֹוכר של הקוקוסים יש סּכין גדולה, ּובהנפה אחת של 

הסּכין הּוא חֹותך את החלק 

צילמּו: עמרי, אוֹרית, וין ותבל גלפריןּכתבּו: וין ותבל גלפרין

ג׳מייקה
העליֹון שלֹו ויֹוצר חֹור קטן, שדרּכֹו הּוא משחיל קשית. 

ִהתחלנּו ִלשתֹות, והטעם היה של קֹוקֹוס חמצמץ. ִלפעמים 
ֶזה גם יֹוצא מתקתק, ֶזה תלּוי ּבמזל. הג׳לי עצמֹו היה 

נחמד.

ּבערב הלכנּו לאכול מאכל מקֹומי שנקרא ג׳ארק צ׳יקן, 
שֶזה עֹוף מצּוּפה ּבתבלין ג׳מייקני ֶׁשההכנה שלֹו היא ״על 

האש״ והטעם שלֹו ּפיקנטי. ּבכל ּפינת רחֹוב בג׳מייקה 
רֹואים דּוכן ִעם מנגל, ּומיֶׁשהּו שמֹוכר את הג׳ארק צ׳יקן. 

דברים נֹוספים שאכלנּו היּו פסטיבל ופאתי. לפסטיבל 
יש שם ממש מּוזר ּבֵעינינּו. ֶזה ּבצק מטּוגן שקצת מזּכיר 

סופגנייה אבל ּבלי ריּבה. הפאתי הּוא מאפה שּבתֹוכֹו יש 
הרּבה אפשרּויֹות מילּוי ּכמֹו עֹוף, ּבָׂשר, ירקֹות אֹו סֹויה, 

והּוא מאֹוד טעים.

ּבטיּול הֶזה נסענּו יֹותר מ-1,000 ק״מ, ועברנּו ּבכל מיֵני 
מקֹומֹות מיּוחדים. אחד המקֹומֹות היה ּבעיר שִנקראת 

ּבלאק ריבר, ּובה יש נהר ּבאֹותֹו השם שחיים ּבֹו תנינים. 
עלינּו על סירה, ּובמהלך ההפלגה המדריך שלנּו סיּפר שיש 

יותר מ-500 תנינים ּבנהר. שטנּו ּבין שיחים יפים, ראינּו 
הרּבה מינים של ציּפורים על העצים, אבל הדבר הכי מענֵיין 

היה לִהסתּכל על המִים של הנהר ּולחּפׂש תנינים. ִהצלחנּו 
ִלפגֹוש שֵני תנינים. ּכֶׁשהמדריך ראה את התנין הִראשֹון 
הּוא ִהתקרב אליו ִעם הסירה וקירב אליו חתיכת ּבָׂשר. 
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הּוא ממש האכיל אֹותֹו ִעם היד, ּופחדנּו ֶׁשהתנין ֹיאכל לֹו 
אֹותה. אין סיּכּוי שאנחנּו היינּו עֹוִׂשים את ֶזה, וִנרֶאה לנּו 

ֶׁשהּוא היה ֵדי אמיץ אבל גם מטּוּפש.

אחֵרי ההפלגה ּביקרנּו ּבחווה שיש ּבה ּכמה תנינים קטנים 
שּברחּו ֵמהנהר ותֹושבים מצאּו אֹותם משֹוטטים ּבעיר. 

הם נתנּו לנּו להחזיק תנין ּבן שנתיים ֶׁשהם מטפלים ּבֹו. 
התחּושה הייתה משּונה, ּכי העֹור שלֹו מחּוסּפס ּוקצת לח. 

החזקנּו אֹותֹו יציב ּבאזֹור הזנב והרֹאש, 

והּוא ִנראה רגּוע. זֹו הייתה הּפעם הִראשֹונה שראינּו תנין 
ִמקרֹוב ּכל ּכך. גילינּו ֶׁשהעִין שלֹו מדהימה ּובאישֹון יש קו 

מוארך.

ּבעיר ּבלאק ריבר יש המֹון ילדים נחמדים. ּפגשנּו ּכמה 
ילדים ּומבוגרים ֶׁשהֹוציאּו שּולחן 
לרחֹוב, מּול הּבִית שלהם, וִׂשיחקּו 

עליו דֹומינֹו. 
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הם ִהזמינּו אֹותנּו 
לַׂשחק איתם, אבל 

הם היּו מעּולים וֹלא 
ִהצלחנּו לנצח. חשבנּו 

שדֹומינֹו ֶזה ִמְׂשחק של 
מזל, אבל הבנּו שיש 
ּבֹו ּכל מיֵני טריקים. 

אחֵרי ּכמה ִמְׂשחקים 
הפכנּו לחברים של 
הילדים, והחלטנּו 

ללמד אֹותם ִמְׂשחק 
מִיְׂשראל - שלֹושה 

מקלֹות, שּבֹו מניחים שלֹושה מקלֹות על האדמה וקֹופצים 
ביניהם למרחק. מייד ִהגיעּו המֹון ילדים נֹוספים והחלה 

תחרות, וכל ההֹורים עֹודדּו. אני )וין( הייתי הּבת היחידה 
ִמּבין ּכּולם, ּוכשקפצתי היּו המֹון מחיאֹות ּכּפיים ועֹודדּו 

אֹותי. שֵני ילדים ֵמהעיירה ֶׁשהשמֹות שלהם לנטה ובראיין 
ִהגיעּו ללגמר. הם קפצּו מאֹוד רחֹוק והיה הרּבה מתח. 

ִהרגשנּו ֶׁשהרֹוב רֹוצים שלנטה ינצח, אבל ּבסוף בראיין 
ניצח, ונתנּו ִלשֵניהם מתנֹות ֵמהארץ ּבשביל שֹלא ישכחו 

אֹותנּו. אנחנּו ּבטּוח שֹלא ִנשּכח אֹותם אף ּפעם.

ּבטיּול בג׳מייקה יש הרּבה אטרקציות של מִים, ּכמֹו 
האֹוקיינֹוס, הּבֵריכֹות ּבבֵתי המלֹון ּומּפלים ממש כיפיים. 

אחד המּפלים שּביקרנּו ּבהם ִנקרא רי׳ץ ּפּולס. היּו שם 
הרּבה מּפלים שגֹולשים מאחד לשני ּוִמתחּברים, והמִים 

שלהם היּו נקיים ּוצלּולים ּבצבע טּורקיז. אּבא שלנּו ִנכנס 
ִראשֹון למִים ּופתח ּבצעקֹות, ּכי המִים היּו ממש קרים. 

ּבהתחלה גם אנחנּו חששנּו להיכנס ּבגלל התגּובה שלֹו, 
ואחֵרי ֶזה צחקנּו עליו קצת. ראינּו גם ּכמה אנשים ממש 

מטורפים שטיּפסּו לרֹאש המּפל וקפצּו לבֵריכה שִמתחתיו.

תמיד אחֵרי שאנחנּו ִנכנסים למִים אנחנּו נעִׂשים רעבים, 
אז קצת אחֵרי שִהתחלנּו ִלנסֹוע ֵמהמּפלים ראינּו דּוכנים 

של ּפירֹות וביקשנּו מאימא לעצֹור. את רֹוב הּפירֹות ִהּכרנּו, 
אבל ֹלא את ּכּולם. ביקשנו ֵמההֹורים שלנּו שיצלמּו אֹותנּו 

אֹוכלים את הּפירֹות המקֹומיים ּכֵדי שנוכל להכניס את 
התמּונֹות לעמּוד היוטיוב שלנּו. ּבהתחלה ניסינו ּפרי שנקרא 

ספוטה, שיש לֹו טעם מאֹוד מתֹוק, אפילּו מתֹוק יֹותר 
ִמתמר, ממש דבש. ּפרי אחר היה ּבננה עצּומה ששֹוקלת 

ּבערך קילֹו. הג׳מייקנים ּבדרך ּכלל מבשלים את הּבננה 
הזאת, אבל הם אמרּו שִאם היא מאֹוד ּבשלה, צהּוּבה ִעם 
ּכתמים שחֹורים )מה שּבבִית ּבחיים אנחנּו ֹלא אֹוכלים ּכי 
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ֶזה ִנרֶאה קצת רקּוב(, אז אפשר גם לאכול אֹותה. ּפתחנּו 
את הּבננה והטעם שלה היה דֹוֶמה לבננה רגילה, אבל 

הגֹודל שלה היה מאֹוד מרשים וגֹורילֹות ּבטּוח היּו ֶנהנֹות 
ִממנה, אבל אין ּכאן גֹורילֹות ואנחנּו ּבטח ֹלא... ּפֵרי אחר 

ִנקרא דוריאן, והּוא ירֹוק וענקי וקֹוצני ִמּבחּוץ ּוִמּבפנים הּוא 
צהֹוב וִנרֶאה משּונה. ֹלא היה לנּו אֹומץ ִלטעֹום אֹותֹו ּכי 

הּוא מסריח ּכמֹו שּום רקּוב, ואמרּו לנּו שּבחלק ֵמהטיסֹות 
אפילּו אסּור להעלֹות אֹותֹו למטֹוס ּכי הּוא יסריח את ּכל 

המטֹוס. ּפרי נֹוסף היה הגנאפ, והּוא גם היה הּכֹוכב של 
הטיּול. הגנאפ ִנרֶאה ּכמֹו אשּכֹול של ֵזיתים. ּכשמקלפים 
אֹותֹו ִמתגֶלה ּפרי לבן ִעם גלעין חּום, והטעם שלֹו מזּכיר 

ליצ׳י׳ מתֹוק. אחֵרי שטעמנּו את הגנאפ, ִחיּפְׂשנּו ּבכל מקֹום 
בג׳מייקה אנשים שמֹוכרים אֹותֹו ּבצידי הּכבישים. אנחנּו 

ּבטּוחים שּכל אחד מאיתנּו אכל ּבמהלך הטיּול לפחֹות 200 
גנאפים, ואנחנּו מאֹוד ִמתגעגעים לפרי הֶזה.

ּכשנֹוסעים ִממקֹום למקֹום בג׳מייקה חֹולפים על ּפֵני 
ּכבישים ִעם ּבורות ואבנים, והיינּו צריכים ִלנסֹוע לאט 

מאֹוד. אבל הדרכים היּו יפֹות והנֹוף ִמשתנה. ראינּו הרים, 
ג׳ונגלים סבּוכים ּבעצים וִצמחייה, וִלפעמים גם רֹואים 

את האֹוקיינֹוס הגדֹול. אז גם ִאם הנסיעה הייתה איטית 
ֹלא היה לנּו אף ּפעם משעמם. גם ִהמצאנּו ּכל מיֵני שירים, 

שאחד ֵמהם היה על קנה סּוּכר שגדל ּבמקֹום ועל מילק 
שייק ּבטעם מנגֹו. ּכמעט ֹלא ִהפסקנּו לשיר ּכל הנסיעה, 

ועד היֹום ההֹורים שלנּו שרים את השירים האֶלה ּבלי 
לִׂשים לב, ּכי הם ִנדּבקּו ּבהם. 

ּבהרּבה מקֹומֹות בג׳מייקה רֹואים אנשים ִעם צמֹות 
מבּולגנֹות ועבֹות שאצלנּו קֹוראים להן ראסטות, והם 
ּבכלל קֹוראים לֶזה דרדלוקס. לאנשים האֶלה קֹוראים 
ראסטפאריין, והם ִנראים הרּבה ּפעמים עניים ּוקצת 

מוזנחים, אבל הם גם נֹורא נחמדים והיה לנּו מענֵיין לדבר 
איתם. הם סיפרּו לנּו שּבֵעיֵניהם האלֹוהים הּוא הֵקיסר של 
אתיֹוּפיה שּכבר מת וקראּו לֹו היילה סלאסי )הּוא היה ידיד 

של ִיְׂשראל(. 
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ּכִנרֶאה ֶׁשהּוא גם היה איש טֹוב ּכי הּוא דאג לאנשים 
שצבע העֹור שלהם שחֹור ּבמקֹומֹות שֹונים ּבעֹולם, 

ֶׁשהּובאּו לשם מאפריקה ּכעבדים. הראסטפאריין 
מאמינים שהיילה סלאסי הביא ּכבֹוד לכל האפריקאים 

ּברחֵבי העֹולם. גם ּבוב מארלי היה ראסטפאריין, ואפשר 
ִלראֹות את ֶזה ּבקלּות לפי השיער שלֹו. היינּו גם ּבבִית 

של ּבוב מארלי ֶׁשהפך למּוֵזיאֹון, והיינּו עצּובים ֶׁשהּוא מת 
ּכל ּכך צעיר ִמסרטן, ּכֶׁשהּוא רק ּבן 36. ּבהרּבה מקֹומֹות 

בג׳מייקה שֹומעים את המּוזיקה שלֹו ורֹואים את התמּונֹות 
שלֹו, והם ממש מעריצים ואֹוהבים אֹותֹו. יש לֹו שירים 

ּבאמת יפים, ואנחנּו ממליצים להקשיב להם.

המקֹום ֶׁשהכי אהבנּו ּבטיּול היה הלגּונה הּכחּולה, ֶׁשהיא חֹוף 
מדהים ּבאֹוקיינֹוס. הלגּונה היא למעֶׁשה חֹוף מעּוגל וִכמעט 

סגור, ּובתֹוכה המִים היּו ּבצבע תכלת. שטנּו ּבתֹוך הלגּונה 
ִעם קיאקים, והיה מאֹוד ּכיף. להֹורים שלנּו היה קיאק 

משּותף, ּולכל אחד מאיתנו היה קיאק משלו. מֵדי ּפעם 

ראינּו אנשים ששטים על רפסֹודֹות. אנחנּו עצרנּו ִמתחת 
לעצים שצמחּו מעל ללגּונה, ִטיּפסנּו עֵליהם וקפצנּו למִים. 

ּביֹום אחר שחזרנּו אל החֹוף של הלגּונה שטנּו ּבסירת מנֹוע 
אל אי קטן שקֹוראים לֹו ״אי הקֹופים״, אבל לצערנּו אין 

עליו ּבכלל קֹופים... למזלנּו הבאנּו מסכֹות ושנורקלים, ּוקצת 
צללנּו וִהצלחנּו ִלראֹות אלמּוגים, דגים, שושנות ים וצדפות. 

שכרנּו ּבית מגּורים ּבמקֹום שִנקרא גובלין היל, ֶׁשהּוא 
קרֹוב מאֹוד ללגּונה הּכחּולה. הייתה שם אישה ג׳מייקנית 
מאֹוד נחמדה ששמה מריה, ֶׁשהייתה אחראית עֵלינּו ועל 
הּבִית. היא החליטה לקחת אֹותנּו לשּוק הקרֹוב שִנמצא 

ּבעיר שּבה היא גרה, ושם קנינּו ּכל מיֵני ִמצרכים מקֹומיים 
ּכֵדי ֶׁשהיא תכין עבּוֵרנּו ארּוחה ֶׁשהאנשים בג׳מייקה מאֹוד 
אֹוהבים. לאחר ּכמה שעֹות של ּבישּול היא הכינה תבשיל 

מירק שִנקרא אקי ועֹוד המֹון מאכלים. האקי הּוא ירק 
ּבצבע צהבהב ִעם קליּפה אדּומה, שאֹותה ֹלא אֹוכלים. אחֵרי 
שמבשלים אֹותֹו הּוא קצת מזכיר במראה ּביצה מקּושקשת, 
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והטעם שלֹו משּונה. התֹושבים המקֹומיים 
מבשלים את ההאקי ּבדרך ּכלל ִעם דג מלּוח, 

אבל אנחנּו ׂשֹונאים דג מלּוח, אז ביקשנו ממנה 
שתעֶׂשה אֹותֹו קצת אחרת. היא גם הכינה לנּו 

קינּוח מאֹוד טעים שעׂשּוי ֵמהמֹון סּוֵגי קוקוסים: 
קֹוקֹוס יבש, קֹוקֹוס טרי וחלב קֹוקֹוס. היא הֹוסיפה 

המֹון סּוּכר ותבלינים ואפתה לנּו עּוגה מדהימה. 
לאחר ּכמה ימים עזבנּו את גובלין היל ואת אזֹור 

הלגּונה הּכחּולה, והיינּו קצת עצּובים להיּפרד 
ִממריה ֶׁשהייתה ממש נחמדה אֵלינּו. היא ּכל הזמן 

קראה לוין ״פרינססה״.

ִאימא שלנּו מאֹוד מאֹוד אֹוהבת ִלצלֹול. ּכמעט 
ּבכל מקֹום שּבֹו היא מטיילת היא גם צֹוללת. 
ּבדיּוק ּבזמן של הטיּול הייתה לה יֹום הּולדת, 

ואחת המתנֹות שקנינּו לה הייתה צלילה ּבהפתעה 
ּבחֹופים של העיר אוצ׳ו ריוס. ּכֶׁשִהגענּו לשם קצת 

קינאתי )תבל( ּבה. רמזתי שגם אני רֹוצה ִלצלֹול, אפילּו 
שקצת חששתי. ּבסֹופֹו של דבר ִׁשכנעתי את ההֹורים 
וִהצטרפתי לצלילה ּבּפעם הִראשֹונה ּבחיי )ֹלא נֹורא, 
ּכי אני רק ּבן 12 וחצי(. חליפת הצלילה הייתה מאֹוד 

הדּוקה לגּוף, וגם הֹוסיפּו לי ִמשקֹולֹות שיעזרּו לי 
ִלשקֹוע וגם ּבלֹון חמצן. ֹלא עִׂשיתי ממש קּורס של 

צלילה. ּבהתחלה אימנּו אֹותי ּבמִים רדּודים ּכֵדי 
ִלהיֹות ּבטּוחים שאני ִמסתדר ִעם הצלילה, ּוכֵדי ללמד 

אֹותי את הסימנים של הצלילה, שזֹו שפה שּבה מתקשרים 
הצֹוללנים ִמתחת למִים. אחר ּכך עלינּו על סירה ושטנּו 

למרחק של ּכמה מאֹות מטרים ֵמהחֹוף. התחּושה ּבצלילה 
הייתה קצת מלחיצה, ּכי זֹו הייתה הּפעם הִראשֹונה שלי, 

אבל זֹו הייתה חוויה ֶׁשִהשאירה לי טעם לעֹוד, וגם ראיתי 
דגים ּומעט אלמּוגים.

ּבעיר אוצ׳ו ריוס הלכנּו גם למקֹום מאֹוד מיּוחד שקֹוראים 
לֹו יא-מאן. יא-מאן זֹו מילה מקֹומית שּכל הזמן האנשים 

אֹומרים אחד לשני והמשמעּות שלה היא ״אחלה״ אֹו 
״הּכול טֹוב״. אחד הדברים הכי כיפיים ּבמקֹום הֶזה היה 
ּכשנסענּו על רכב באגי ּבתֹוך יער. ִנכנסּו לתֹוך שלּוליֹות 

מלאֹות ּבֹוץ ויצאנּו ִמשם מזֹוהמים לגמֵרי. ּכל הגּוף והּבגדים 
שלנּו ִהתלכלכּו, ואפילּו לּפה שלנּו ִנכנס ּבֹוץ. אבל ֶזה היה 

מהיר ּומגניב!

ּביֹום האחרֹון של הטיּול היה לי )וין( חשוב לעׂשֹות צמֹות 
קטנֹות על ּכל הרֹאש. זֹו הייתה הּפעם השנייה שעִׂשיתי 

צמֹות ּבטיּול. ּבמשך שעתיים ישבתי על ּכיסא ואישה 
נחמדה קלעה לי צמה אחֵרי צמה. הייתי די משּועממת 

ּבאֹותֹו הזמן, אבל היה לי חשוב לחזֹור ֵמהטיּול ִעם 
צמֹות יפֹות ִעם חרּוזים ִצבעֹוניים, ממש ּכמֹו רֹוב הילדֹות 

בג׳מייקה, ואז שּוב ִהתּכֹוננּו לטיסה, אך הּפעם ּבחזרה. 
היה לנּו עצּוב לִהיּפרד, ואפילּו ֵמהחלֹון של המטֹוס ִנפנפנּו 
לג׳מייקה לשלֹום. הטיּול היה לנּו מדהים, ואנחנּו חֹושבים 

שּכל ילד ֵייהֶנה שם ואּולי כשנהייה גדֹולים נחזֹור שּוב 
לבקר בג׳מייקה.

אפשר ִלראֹות ּכל מיֵני סרטוני וידיאֹו שלנּו 
)וין ותבל(, גם מג׳מייקה, 

ּבערּוץ היוטיוב שלהם ששמֹו ״המגניבים״
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