ִבְּזכוּת ִחיּוְּך
Grâce à un sourire

פתאום הרגשתי שמשהו השתנה .לא כתמול-שלשום .האם זה ייתכן?
הנה :עצרתי עם המכונית שלי ליד רמזור במרכז העיר .במכונית שלצידי ישב
נהג ישראלי מצוי .אבל ,שלא כרגיל ,הוא לא נראה כועס עליי .הוא אפילו
חייך אליי .וכאשר התחלף האור האדום לירוק ,הוא לא זינק קדימה ,אלא
עשה לי תנועה של 'בבקשה' ,או אחרייך ,גבירתי .לא האמנתי למראה עיניי.
האים הגיעו ימות המשיח?
העפתי מבט בראי כדי לראות  -אולי נהייתי פתאום יפה מאוד או משהו,
ואז ,ראיתי בראי את בני הקטן ,שישב במושב האחורי ,עדיין מנפנף בידו
לאותו נהג ומחייך אליו ,והנהג משיב לו חיוך רחב.
''שיהיה בריא ,הילד המתוק שלך '',אמר לי הנהג ,כשעבר על פניי ונסע
לדרכו.
בהתחלה חשבתי שזה מקרה ,אך לא ,העניין הזה החל לחזור על עצמו.
אני יורדת במעלית ,ועם מי אני נפגשת שם? כמובן עם השכן הנורא ביותר
בכל הבית .הוא שונא כל מי שגר בבית ,פשוט מפני שהוא שכן שלו .תמיד
הוא מתלונן שמפריעים לו ,מרעישים לו .שהבית הזה מדרדר! שהארץ הזו
מתמוטטת!
עם אדם כזה הכי טוב לשתוק .אבל בני הקטן לא יודע זאת .הוא אומר
''שלום'' ,ומחייך אל השכן הרע .והשכן ,הפלא ופלא ,מחייך אליו בחזרה.
בכלל לא ידעתי שהוא יכול לחייך ...ולא האמנתי למשמע אוזניי ,כאשר
שמעתי אותו שואל ,אם אני כותבת ספר חדש ,ומספר לי שהילדים שלו
אוהבים את הספרים שלי.
''תודה'' ,מילמלתי ,וחשבתי לעצמי :סוף העולם הגיע.
אז יש לי חדשות ,לא סוף העולם .פשוט חיוך ו''שלום'' עושים זאת.
בני הקטן הוא חבר של כולם ,אומר ''שלום'' ,ומחייך אל כולם .ממש אוהב
את האנושות .ובזכותו אפילו גברת רבינוביץ אמרה לי אתמול ,כשעמדתי
בתור לשלם בחנות'' :יש לך רק חלב? אז שלמי לפניי ,חבל שתעמדי
בתור'' ...לא הייתי מאמינה לולא שמעתי זאת במו אוזניי.
ברחוב אנשים מחייכים אלינו ,כמובן בתשובה לחיוך של בני .ייתכן מאוד,
שהייתי מאמצת לי את הרעיון הזה של חיוך ושלום לכל אחד .השאלה היא
רק ,מה יגידו ומה יחשבו עליי ,אם פתאום אתחיל לחייך אל נהגים ברמזורים
ולברך לשלום כל עובר אורח?
וזו כנראה השאלה שמציקה לאנשים רבים ,ולכן אנחנו מתנהגים כמו
שאנחנו מתנהגים .וזה חבל.
מאת דבורה עומר
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ִפְּתאוֹם ִהְרַגּ ְשׁ ִתּי ֶשׁ ַמּ ֶשּׁהוּ ִה ְשׁ ַתָּנּה .לֹא ִכְּתמוֹלִ -שְׁלשׁוֹםַ .הִאם ֶזה ִי ָתֵּכן?
ִהֵנּהָ :עַצְר ִתּי ִעם ַה ְמּכוִֹנית ֶשׁ ִלּי ְלַיד ַרְמזוֹר ְבֶּמְר ָכּז ָהִעירַ .בּ ְמּכוִֹנית ֶשׁ ְלִּצִדּי ָי ַשׁב
ָנַהג ִי ְשְׂרֵאִלי ָמצוּיֲ .אָבלֶ ,שׁלֹּא ָכָּרִגיל ,הוּא לֹא ִנְרָאה כּוֵֹעס ָעַלי .הוּא ֲאִפלּוּ ִחֵיְּך
ֵאַליְ .וַכֲא ֶשׁר ִהְתַח ֵלּף ָהאוֹר ָהָאֹדם ְלָיֹרק ,הוּא לֹא ִזֵנּק ָקִדיָמהֶ ,א ָלּא ָע ָשׂה ִלי
ְתּנוָּעה ֶשׁל ' ְבַּבָקּ ָשׁה' ,אוֹ ַאֲחַרִיְךְ ,גִּבְר ִתּי .לֹא ֶהֱאַמְנ ִתּי ְלַמְרֶאה ֵעיַניֵ .הִאים
ִה ִגּיעוּ ְימוֹת ַה ָמּ ִשׁיַח?
ֵהַעְפ ִתּי ַמ ָבּט ָבְּרִאי ְכֵּדי ִלְראוֹת  -אוַּלי ִנְהֵייִתי ִפְּתאוֹם ָיָפה ְמאוֹד אוֹ ַמ ֶשּׁהוּ,
ְוָאזָ ,רִאיִתי ָבְּרִאי ֶאת ְבִּני ַהָקָּטןֶ ,שָׁיּ ַשׁב ַבּמּוֹ ָשׁב ָהֲאחוִֹריֲ ,עַדִין ְמַנְפֵנף ְבָּידוֹ
ְלאוֹתוֹ ָנַהג וְּמַחֵיְּך ֵאָליוְ ,וַהָנָּהג ֵמ ִשׁיב לוֹ ִחיּוְּך ָרָחב.
'' ֶשִׁיְּהֶיה ָבִּריאַ ,הֶיֶּלד ַה ָמּתוֹק ֶשׁ ָלְּךָ '',אַמר ִלי ַהָנָּהגְ ,כּ ֶשָׁעַבר ַעל ָפַּני ְוָנַסע
ְלַדְרכּוֹ.
ַבַּהְתָחָלה ָח ַשְׁב ִתּי ֶשֶׁזּה ִמְקֶרהַ ,אְך לֹאָ ,הִעְנָין ַהֶזּה ֵהֵחל ַלְחֹזר ַעל ַעְצמוֹ.
ֲאִני יוֶֹרֶדת ַבּ ַמֲּעִליתְ ,וִעם ִמי ֲאִני ִנְפֶגּ ֶשׁת ָשׁם? ַכּמּוָּבן ִעם ַה ָשֵּׁכן ַהנּוָֹרא ְבּיוֵֹתר
ְבֹּכל ַה ַבִּית .הוּא שׂוֵֹנא ֹכּל ִמי ֶשָׁגּר ַבּ ַבִּיתָ ,פּשׁוּט ִמ ְפֵּני ֶשׁהוּא ָשֵׁכן ֶשׁלּוָֹ .תִּמיד
הוּא ִמְתלוֵֹנן ֶשׁ ַמְּפִריִעים לוַֹ ,מְרִעי ִשׁים לוֶֹ .שַׁה ַבִּית ַהֶזּה ְמַדְרֵדּר! ֶשָׁהָאֶרץ ַהזּוֹ
ִמְתמוֶֹטֶטת!
ִעם ָאָדם ָכֶּזה ֲהִכי טוֹב ִל ְשׁ ֹתּקֲ .אָבל ְבִּני ַהָקָּטן לֹא יוֵֹדַע ֹזאת .הוּא אוֵֹמר
'' ָשׁלוֹם'' ,וְּמַחֵיְּך ֶאל ַה ָשֵּׁכן ָהַרעְ .וַה ָשֵּׁכןַ ,ה ֶפֶּלא וֶּפֶלאְ ,מַחֵיְּך ֵאָליו ַבֲּחָזָרה.
ִבְּכָלל לֹא ָיַדְע ִתּי ֶשׁהוּא ָיֹכל ְלַחֵיְּךְ ...ולֹא ֶהֱאַמְנ ִתּי ְלִמ ְשָׁמע ָאְזַניַ ,כֲּא ֶשׁר ָשַׁמְע ִתּי
אוֹתוֹ שׁוֵֹאלִ ,אם ֲאִני כּוֶֹתֶבת ֵסֶפר ָחָדשׁ ,וְּמַס ֵפּר ִלי ֶשַׁהְיָּלִדים ֶשׁלּוֹ אוֲֹהִבים ֶאת
ַה ְסָּפִרים ֶשׁ ִלּי.
''תּוָֹדה''ִ ,מְלַמְל ִתּיְ ,וָח ַשְׁב ִתּי ְלַעְצִמי :סוֹף ָהעוָֹלם ִה ִגּיַע.
ָאז ֵישׁ ִלי ֲחָדשׁוֹת ,לֹא סוֹף ָהעוָֹלםָ .פּשׁוּט ִחיּוְּך ו'' ָשׁלוֹם'' עוֹ ִשׂים ֹזאת.
ְבִּני ַהָקָּטן הוּא ָחֵבר ֶשׁל ֻכּ ָלּם ,אוֵֹמר '' ָשׁלוֹם'' ,וְּמַחֵיְּך ֶאל ֻכּ ָלּםַ .מ ָמּשׁ אוֵֹהב ֶאת
ָהֱאנוֹשׁוּת .וִּבְזכוּתוֹ ֲאִפלּוּ ְגֶּבֶרת רבינוביץ ָאְמָרה ִלי ֶאְתמוֹלְ ,כּ ֶשָׁעַמְד ִתּי ַבּתּוֹר
ְל ַשׁ ֵלּם ַבֲּחנוּתֵ'' :ישׁ ָלְך ַרק ָחָלב? ָאז ַשׁ ְלִּמי ְלָפַניֲ ,חָבל ֶשׁ ַתַּעְמִדי ַבּתּוֹר'' ...לֹא
ָהִייִתי ַמֲאִמיָנה לוֵּלא ָשַׁמְע ִתּי ֹזאת ְבּמוֹ ָאְזַני.
ָבְּרחוֹב ֲאָנ ִשׁים ְמַחְיִּכים ֵאֵלינוַּ ,כּמּוָּבן ִבְּתשׁוָּבה ַלִחיּוְּך ֶשׁל ְבִּניִ .י ָתֵּכן ְמאוֹד,
ֶשָׁהִייִתי ְמַא ֶמֶּצת ִלי ֶאת ָהַרְעיוֹן ַהֶזּה ֶשׁל ִחיּוְּך ְו ָשׁלוֹם ְלֹכל ֶאָחדַ .ה ְשֵּׁאָלה ִהיא
ַרקַ ,מה ַי ִגּידוּ וַּמה ַיְח ְשׁבוּ ָעַליִ ,אם ִפְּתאוֹם ַאְתִחיל ְלַחֵיְּך ֶאל ֶנָהִגים ָבַּרְמזוִֹרים
וְּלָבֵרְך ַל ָשּׁלוֹם ֹכּל עוֵֹבר ֹאַרח?
ְוזוֹ ַכִּנְּרֶאה ַה ְשֵּׁאָלה ֶשׁ ְמִּציָקה ַלֲאָנ ִשׁים ַר ִבּיםְ ,וָלֵכן ֲאַנְחנוּ ִמְתַנֲהִגים ְכּמוֹ
ֶשֲׁאַנְחנוּ ִמְתַנֲהִגיםְ .וֶזה ֲחָבל.
ְמַאת ְדּבוָֹרה עֶֹמר
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פתאום הרגשתי שמשהו השתנה .לא כתמול-שלשום.
האם זה ייתכן?
הנה :עצרתי עם המכונית שלי ליד רמזור במרכז
העיר .במכונית שלצידי ישב נהג ישראלי מצוי .אבל,
שלא כרגיל ,הוא לא נראה כועס עליי .הוא אפילו חייך
אליי .וכאשר התחלף האור האדום לירוק ,הוא לא זינק
קדימה ,אלא עשה לי תנועה של 'בבקשה' ,או אחרייך,
גבירתי .לא האמנתי למראה עיניי .האים הגיעו ימות
המשיח?
העפתי מבט בראי כדי לראות  -אולי נהייתי פתאום
יפה מאוד או משהו ,ואז ,ראיתי בראי את בני הקטן,
שישב במושב האחורי ,עדיין מנפנף בידו לאותו נהג
ומחייך אליו ,והנהג משיב לו חיוך רחב.
''שיהיה בריא ,הילד המתוק שלך ' ,אמר לי הנהג,
כשעבר על פניי ונסע לדרכו.
בהתחלה חשבתי שזה מקרה ,אך לא ,העניין הזה

החל לחזור על עצמו.
אני יורדת במעלית ,ועם מי אני נפגשת שם? כמובן
עם השכן הנורא ביותר בכל הבית .הוא שונא כל מי
שגר בבית ,פשוט מפני שהוא שכן שלו .תמיד הוא
מתלונן שמפריעים לו ,מרעישים לו .שהבית הזה מדרדר!
שהארץ הזו מתמוטטת!
עם אדם כזה הכי טוב לשתוק .אבל בני הקטן לא
יודע זאת .הוא אומר ''שלום'' ,ומחייך אל השכן הרע.
והשכן ,הפלא ופלא ,מחייך אליו בחזרה .בכלל לא
ידעתי שהוא יכול לחייך ...ולא האמנתי למשמע אוזניי,
כאשר שמעתי אותו שואל ,אם אני כותבת ספר חדש,
ומספר לי שהילדים שלו אוהבים את הספרים שלי.
''תודה'' ,מילמלתי ,וחשבתי לעצמי :סוף העולם הגיע.
אז יש לי חדשות ,לא סוף העולם .פשוט חיוך ו''שלום '
עושים זאת.
בני הקטן הוא חבר של כולם ,אומר ''שלום'' ,ומחייך אל
כולם .ממש אוהב את האנושות .ובזכותו אפילו גברת
רבינוביץ אמרה לי אתמול ,כשעמדתי בתור לשלם
בחנות'' :יש לך רק חלב? אז שלמי לפניי ,חבל שתעמדי

בתור'' ...לא הייתי מאמינה לולא שמעתי זאת במו
אוזניי.
ברחוב אנשים מחייכים אלינו ,כמובן בתשובה לחיוך
של בני .ייתכן מאוד ,שהייתי מאמצת לי את הרעיון הזה
של חיוך ושלום לכל אחד .השאלה היא רק ,מה יגידו
ומה יחשבו עליי ,אם פתאום אתחיל לחייך אל נהגים
ברמזורים ולברך לשלום כל עובר אורח?
וזו כנראה השאלה שמציקה לאנשים רבים ,ולכן אנחנו
מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים .וזה חבל.
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ִפְּתאוֹם ִהְרַגּ ְשׁ ִתּי ֶשַׁמֶּשּׁהוּ ִה ְשׁ ַתָּנּה .לֹא ִכְּתמוֹלִ -שְׁלשׁוֹם.
ַהִאם ֶזה ִי ָתֵּכן?
ִהֵנּהָ :עַצְר ִתּי ִעם ַה ְמּכוִֹנית ֶשִׁלּי ְלַיד ַרְמזוֹר ְבֶּמְר ָכּז
ָהִעירַ .בּ ְמּכוִֹנית ֶשְׁלּ ִצִדּי ָיַשׁב ָנַהג ִי ְשְׂרֵאִלי ָמצוּיֲ .אָבל,
ֶשׁלֹּא ָכָּר ִגיל ,הוּא לֹא ִנְרָאה כּוֵֹעס ָעַלי .הוּא ֲאִפלּוּ ִ יּחְֵך
ֵאַליְ .וַכֲאֶשׁר ִהְתַחֵלּף ָהאוֹר ָהָאֹדם ְליָֹרק ,הוּא לֹא ִזֵנּק

ָקִדיָמהֶ ,אָלּא ָעָשׂה ִלי ְתּנוָּעה ֶשׁל ' ְבַּבָקָּשׁה' ,אוֹ ַאֲחַרִיְך,
ְגִּבְר ִתּי .לֹא ֶהֱאַמְנ ִתּי ְלַמְרֶאה ֵעיַניֵ .הִאים ִה ִגּיעוּ ְימוֹת
ַהָמּ ִשׁיַח?
ֵהַעְפ ִתּי ַמָבּט ָבְּרִאי ְכֵּדי ִלְראוֹת  -אוַּלי ִנְהֵייִתי ִפְּתאוֹם
יָָפה ְמאוֹד אוֹ ַמֶשּׁהוְּ ,וָאזָ ,רִאיִתי ָבְּרִאי ֶאת ְבִּני ַהָקָּטן,
ֶשָׁיַּשׁב ַבּמּוָֹשׁב ָהֲאחוִֹריֲ ,עַדִין ְמַנְפֵנף ְבָּידוֹ ְלאוֹתוֹ ָנַהג
וְּמ ַ יּחְֵך ֵאָליוְ ,וַהָנָּהג ֵמ ִשׁיב לוֹ ִחיּוְּך ָרָחב.
''ֶשִׁיְּהֶיה ָבִּריא ַ ,יּהֶֶלד ַהָמּתוֹק ֶשָׁלְּךָ ' ,אַמר ִלי ַהָנָּהג,
ְכֶּשָׁעַבר ַעל ָפַּני ְוָנַסע ְלַדְרכּוֹ.
ַבַּהְתָחָלה ָחַשְׁב ִתּי ֶשֶׁזּה ִמְקֶרהַ ,אְך לֹאָ ,הִעְנָין ַהֶזּה
ֵהֵחל ַלְחֹזר ַעל ַע ְצמוֹ.
ֲאִני יוֶֹרֶדת ַבַּמֲּעִליתְ ,וִעם ִמי ֲאִני ִנְפֶגֶּשׁת ָשׁם? ַכּמּוָּבן
ִעם ַהָשֵּׁכן ַהנּוָֹרא ְבּיוֵֹתר ְבֹּכל ַהַבִּית .הוּא שׂוֵֹנא ֹכּל ִמי
ֶשָׁגּר ַבַּבִּיתָ ,פּשׁוּט ִמ ְפֵּני ֶשׁהוּא ָשֵׁכן ֶשׁלּוָֹ .תִּמיד הוּא
ִמְתלוֵֹנן ֶשַׁמְּפִריִעים לוַֹ ,מְרִעי ִשׁים לוֶֹ .שַׁהַבִּית ַהֶזּה ְמַדְרֵדּר!
ֶשָׁהָאֶרץ ַהזּוֹ ִמְתמוֶֹטֶטת!
ִעם ָאָדם ָכֶּזה ֲהִכי טוֹב ִל ְשׁ ֹתּקֲ .אָבל ְבִּני ַהָקָּטן לֹא יוֵֹדַע
ֹזאת .הוּא אוֵֹמר ''ָשׁלוֹם'' ,וְּמ ַ יּחְֵך ֶאל ַהָשֵּׁכן ָהַרעְ .וַהָשֵּׁכן,
ַה ֶפֶּלא וֶּפֶלאְ ,מ ַ יּחְֵך ֵאָליו ַבֲּחָזָרהִ .בְּכָלל לֹא ָיַדְע ִתּי ֶשׁהוּא

יָֹכל ְל ַ יּחְֵךְ ...ולֹא ֶהֱאַמְנ ִתּי ְלִמ ְשָׁמע ָא ְזַניַ ,כֲּאֶשׁר ָשַׁמְע ִתּי
אוֹתוֹ שׁוֵֹאלִ ,אם ֲאִני כּוֶֹתֶבת ֵסֶפר ָחָדשׁ ,וְּמַס ֵפּר ִלי
ֶשַׁהְיָּלִדים ֶשׁלּוֹ אוֲֹהִבים ֶאת ַה ְסָּפִרים ֶשִׁלּי.
'תּוָֹדה''ִ ,מְלַמְל ִתּיְ ,וָחַשְׁב ִתּי ְלַע ְצִמי :סוֹף ָהעוָֹלם ִה ִגּיַע.
ָאז יֵשׁ ִלי ֲחָדשׁוֹת ,לֹא סוֹף ָהעוָֹלםָ .פּשׁוּט ִחיּוְּך ו''ָשׁלוֹם '
עוֹ ִשׂים ֹזאת.
ְבִּני ַהָקָּטן הוּא ָחֵבר ֶשׁל ֻכָּלּם ,אוֵֹמר ''ָשׁלוֹם'' ,וְּמ ַ יּחְֵך ֶאל
ֻכָּלּםַ .מָמּשׁ אוֵֹהב ֶאת ָהֱאנוֹשׁוּת .וִּב ְזכוּתוֹ ֲאִפלּוּ ְגֶּבֶרת
רבינוביץ ָאְמָרה ִלי ֶאְתמוֹלְ ,כֶּשָׁעַמְד ִתּי ַבּתּוֹר ְלַשֵׁלּם
ַבֲּחנוּת' :יֵשׁ ָלְך ַרק ָחָלב? ָאז ַשְׁלִּמי ְלָפַניֲ ,חָבל ֶשׁ ַתַּעְמִדי
ַבּתּוֹר'' ...לֹא ָהִייִתי ַמֲאִמיָנה לוֵּלא ָשַׁמְע ִתּי ֹזאת ְבּמוֹ ָא ְזַני.
ָבְּרחוֹב ֲאָנ ִשׁים ְמַחְיִּכים ֵאֵלינוַּ ,כּמּוָּבן ִבְּתשׁוָּבה ַלִחיּוְּך
ֶשׁל ְבִּניִ .י ָתֵּכן ְמאוֹדֶ ,שָׁהִייִתי ְמַא ֶמֶּצת ִלי ֶאת ָהַרְעיוֹן ַהֶזּה
ֶשׁל ִחיּוְּך ְוָשׁלוֹם ְלֹכל ֶאָחדַ .ה ְשֵּׁאָלה ִהיא ַרקַ ,מה יַ ִגּידוּ
וַּמה יְַח ְשׁבוּ ָעַליִ ,אם ִפְּתאוֹם ַאְתִחיל ְל ַ יּחְֵך ֶאל ֶנָה ִגים
ָבַּרְמזוִֹרים וְּלָבֵרְך ַלָשּׁלוֹם ֹכּל עוֵֹבר ֹאַרח?
ְוזוֹ ַכִּנְּרֶאה ַה ְשֵּׁאָלה ֶשׁ ְמּ ִציָקה ַלֲאָנ ִשׁים ַר ִבּיםְ ,וָלֵכן
ֲאַנְחנוּ ִמְתַנֲה ִגים ְכּמוֹ ֶשֲׁאַנְחנוּ ִמְתַנֲה ִגיםְ .וֶזה ֲחָבל.
ְמַאת ְדּבוָֹרה ֹעֶמר

