
  / נ' שפירא לאורה אֵפלהמ
  

שלוש חנוכיות הוצבו ליד הדלת הגדולה הפונה אל המרפסת בחדר ביתם של 

חנוכייה אחת גדולה ויפה של  חֵשכה:בו לתוך המשפחת נוימן. שלוש חנוכיות הבהֲ 

אבא, חנוכייה קטנה יותר של מנחם, ועוד אחת, קטנה, של מוישל'ה. עוד רגע קט 

ז צור" ישתפך בחמימות לתוך החדר. ריח הסופגניות אף הוא וניגון חמים של "מעו

עמד בחלל. אבא סיים לנגן את המזמורים והתיישב לשחק עם מוישל'ה ועם 

גישו את הסופגניות החמות. הבנות הגדולות ִה ו אימאמאירק'ה הקטן בסביבון. 

לאווירה  מוהניחוח המיוחד של המאכלים ואורם המרצד של הנרות הזעירים תר

  חדת בחדר, אוירה שקשה להגדיר, אך אפשר להרגיש היטב. אוירה של חנוכה.  מיו

  

ואז נשמעה דפיקה הססנית על הדלת. מוישל'ה רץ לפתוח. האורח היה רפי, בנם 

של משפחת כהן, שכנים מאותו הרחוב. רפי תלה עיניים הססניות בחלל, כמתבייש 

פי הוא חניכו של מנחם. לומר מדוע דפק. מנחם הכניסו לחדר פנימה בלבביות. ר

עור לילדים שבשכונת ה"קטמונים". השיעור מאורגן יכל ערב שבת מוסר מנחם ש

מקשיב ואינו מפריע, עושה  ,חניך טוב הוא רפי .י אגודת "נועם התורה"יד-לע

  אוזניו כאפרכסת כאשר מנחם מסביר כל הלכה. 

על השולחן, הן "הנה סופגניות חמות  ," עודד אותו מנחם,רפי, שב אתנו ,"בוא

" ענה ,בבית אימאתעניין מנחם. "המוכנות גם בשבילך. אולי הוריך לא בבית?" 

רפי, "אך אני... אני... רוצה להדליק אתכם נרות חנוכה. אבא יבוא מאוחר, והוא 

" אמר ,ודאי ישכח להדליק נרות, ולכן אני רוצה להדליק אתכם..." "בכבוד רב

ייה של מוישל'ה מן השנה שעברה. רפי הדליק את החנוכ אימאביאה אבא, ומיד הֵ 

את הנרות, אמר את הברכות, וכבר הונחה עוד חנוכייה ליד החלון, ועוד שלהבת 

. מנחם שר עם רפי "מעוז צור" כמו שלמדו ביחד במסיבה חֵשכהבה לתוך ההבהֲ 

גב בלאט את הדמעות מעיניו. הוא ישב לאכול ישל "נועם התורה", ורפי נ

  חק בסביבון עם אבא ועם מוישל'ה. ילו שסופגניות, ואפי

יותר והדליק נרות בצוותא עם כולם.  למחרת דפק רפי בדלת בשעה מוקדמת

הפעם היה מאושר יותר, ללא דמעות בעיניים. בבוקר סיפר לכל המכרים, כי הוא 

הדליק נרות חנוכה ושר "מעוז צור" עם מנחם המדריך. הוא גם שינן הלכות 

י "נועם התורה", זכה רפי בפרס יד-לון השכונתי שאורגן עחנוכה עם מנחם. בחיד

  על בקיאותו בדיני חנוכה. כמובן, לא היה ילד מאושר ממנו. 
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התרגלה משפחת נוימן לראות את רפי כחלק מן המשפחה. בשבתות מיום זה 

התארח אצלם לעתים קרובות לסעודת שבת. בפורים הלך אתם לקריאת המגילה 

בפסח שרף עם המשפחה את החמץ ואף קיבל מהם שלוש  ואף הסב עמם לסעודה.

מצות עגולות לליל הסדר. אבא של רפי הבטיח חגיגית, כי השנה יערוך ליל סדר 

  כהלכתו. 

גם לבית הכנסת החל רפי ללכת עם משפחת נוימן. בתחילה עמד מתבייש ליד 

  ד. זקף קומתו והרגיש בנוח בין המתפללים, שחיבבוהו מאו כך-רמנחם, אולם אח

מצווה" שלו. מישהו מבין המתפללים דאג -עברו שנתיים, ורפי עמד לפני ה"בר

   .מדו את הדינים של הנחת תפיליןילהשיג לו זוג תפילין. מנחם ל

הכנסת -בא לבית ,אבא של רפי ,שבת של ה"עלייה לתורה". גם מר כהן הגיעִה 

 אמועם  והיה גאה מאוד בבנו, שקרא יפה את ההפטרה. סבתא של רפי שעמדה

רימה עיניים לשמיים בעזרת הנשים, ושביס יפה של שבת עוטר את ראשה, הֵ 

ומחתה דמעה מעיניה על כי זכתה לראות את רפי עולה לתורה. היא קיוותה מאוד 

  לראותו מחזיר עטרה ליושנה והולך בדרכי סבו.

לפתע נותק הקשר. משפחת נוימן עזבה את שכונת ה"קטמונים". רפי בא לבקר 

כך גם משפחת כהן עקרה מירושלים לצפון - נחם מפעם לפעם, אולם אחראת מ

הארץ, בעקבות מקום עבודה חדש של אבי המשפחה. משם כבר לא בא רפי לבקר, 

פעם, על כי לא טרח לברר את הכתובת, וכך -הבטיח. מנחם הצטער לאפי ש-על-אף

  בלב.לא ידע איש מן המשפחה מה מעשיו של רפי היום. נותרו רק געגועים 

העיר הגדולה. גגות הבתים והעצים מכוסים בשלג לבן  ,יורק-ערב חורפי קר בניו

וצח. המראה יפה, אך קר מאוד. לרפי כהן קר בחוץ וקר בלב. הוא מכורבל במעיל 

פיו מפני על אפו ועל גן על אוזניו, כבד, ידיו נתונות בכפפות עבות, וצעיף עבה מֵ 

לא מרנינה. רפי עומד בשערי בית החולים  הקור הצובט. גם בלב פנימה ההרגשה

יורק. בנו אלון עבר ניתוח עיניים - השכונה הגדולה והמפוארת שבניו –שבמנהטן 

ציל את מאור עיניו. בגללו הוא נמצא כאן באמריקה הקרה ומתגעגע מסובך, שִה 

ישראלית החורפית החמימה, זו שיוצאת מבין קרעי העבים גם - לשמש הארץ

  לאחר גשם קודר.

לסידור התפילה שקיבל במתנה ממנחם גם הוא הרגיש בתוך לבו עוד געגועים... 

כך... כבר -בידו הסידור, בוודאי לא היה מרגיש בודד כלהיה כאן  המדריך. לּו

שבועיים שהוא יושב ליד מיטתו של בנו. היום זה היום הראשון שהוא יכול לעזוב 

  את אלון לבדו. הרופאים עודדו אותו, שהמצב משביע רצון. 
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פי יצא לטייל מעט ברחובות מנהטן, אך הרגשת הבדידות רק התגברה. הוא ר

אירים בשלל מול הבניינים הגדולים, הגבוהים הְמ  לאד מאוד הרגיש עצמו מתגמ

שכבר מזמן לא פי -על- ףאורות צבעוניים. הרגשת הריקנות שבתוכו התגברה. א

  בל ממנחם, התגעגע רפי בתוך תוכו לאור אחר... יפתח את הסידור שק

חק יאלון. כשישב ושלרפי קנה מעט מתנות למשפחתו בארץ ישראל וגם משחק 

  שכח מעט את בדידותו.עם אלון, 

שערכו לו הם יהודי בעל הדרת פנים, כמו היהודים האל חדרם בבית החולים נכנס 

עצמו את ציג מצווה בבית הכנסת. היהודי הושיט להם דברי מתיקה וִה -את הבר

קור חולים" היהודית, הפועלת ועוזרת ליהודים בברוקלין וכן יכנציג של חברת "ב

ת למטרות רפואיות. רפי התרגש מאוד. הוי, הנה הוא לאלו הבאים מארצות אחרו

ציע היהודי שוב לא לבד. מישהו מוכן לעזור, מישהו מושיט יד. במהלך השיחה ִה 

רק, אחת מהשכונות ּפַ - ת אצל משפחה יהודית חרדית בבורוּבָ לרפי להתארח לשַ 

 הצעה. הוא הרגיש חום בלב. הוא ייהנה לעפי שמח מאוד רהחרדיות שבברוקלין. 

מהרגשה של בית. הוא ניגש לברר, והרופאים הסכימו לשחרר את אלון לשבת. 

בת ליד מיטת אלון, כדי שבינתיים יצא רפי שֶ היהודי מ"ביקור חולים" התנדב לָ 

בל זה עתה, כדי להכירם ולתאם עמם את ילפגוש את המשפחה, שאת כתובתה ק

  האירוח לשבת. 

"ביקור חולים". הוא היה נפעם רק ברכב של מתנדב נוסף מאפ- רפי נסע לבורו

הכנסת -לויי האחווה וההתנדבות. אלה שוב הזכירו לו את מתפללי ביתימג

  בשכונת ה"קטמונים". 

" אמר לו האיש שהביאו לכאן. לבו של רפי נסער. היש ,"כאן גרה משפחת נוימן

פרק?! רפי דפק בהיסוס, כמו אז, - קשר בין נוימן של ירושלים לבין נוימן של בורו

בחנוכה. המתנדב דפק ביתר אומץ. הילדים פתחו להם את הדלת. בעלת הבית 

הוא מיד מסיים את השיעור היומי . "עוד מספר דקותבסבירה, שבעל הבית יבוא ִה 

כך אמרה. בינתיים התכבדו האורחים בכוס תה מהבילה, שגירשה את  ,"שלו

בכלל לא זכרתי. חנוכה היום, ואני , "הרהר רפי," אהה. "הקור, ובסופגניה חמה

הוא מדליק נרות  שראלבי "המראות ברחוב השכיחו ממני את חנוכה היהודית.

כר, שכח לגמרי!  ליד הדלת עמדה חנוכייה גדולה, ובה שלוש בנֵ  ,כאן, אבל בחנוכה

  פתילות מהבהבות עדיין. הן דקרו את לבו של רפי. "נרות חנוכה, איך שכחתי?!" 

בל את יפנים, אכן חזר לאחר זמן קצר. הוא קבעל הבית, יהודי נכבד ונשוא 

על רצונו להתארח בשבת. "אני אורחיו בלבביות. רפי "גמגם" משהו באנגלית, 
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הבית, שהבחין בניב הישראלי של האורח. "גם -" ענה לו בעל,לדבר בעברית יכול

" רפי לא העז עדיין לשאול לזהותו של המארח. הוא חזר על בקשתו, .אני מישראל

" הבטיחו בעל ,עברית, להתארח בשבת עם בנו. "אנו נשמח מאוד לבואךוהפעם ב

הבית. לפני שנפרדו, עמד רפי שוב ליד החנוכייה והזין בה את עיניו. משהו נדלק 

  במוחו של המארח. זיכרון כבוי, שעלה מן הנשייה. 

הוא הניח את ידו ברכות על כתפו של האורח: "היכן גרת? אולי בירושלים?" רפי 

רור: כן, זהו מנחם נוימן, המדריך שלו! "אני רפי כהן מן יבבאת עיניו וידע  נשא

התפרצו להן המילים מעצמן מפיו של האורח. המארח הושיבו  ',"קטמונים'ה

סא. הדמעות האצורות קלחו להן עתה ללא מעצור... "כן, אני כפוי יברכות על הכ

יפה שערכתם לי. מצווה ה-"שכחתי את הבר ," השתפך רפי בפני מנחם,טובה

לא שכחתי.  ןשכחתי את ההלכות היפות שלימדת אותי. רק את התפילין עצמ

ממני את  והדאגה למשפחה השכיחוהעבודה  ,יום. אכן- אותן אני מניח יום

" ,תמיד הרגשתי בחסרונו." "אף פעם לא מאוחר ,הגעגועים לעבר, שלמעשה

  "תמיד אפשר להתחיל מחדש."  ,הרגיעו מנחם

שומה על רפי ימשפחת נוימן עברה בהתרוממות רוח והשאירה את ר השבת בבית

קרו יכהן. הוא כבר לא הרגיש בודד. הוא מצא משפחה עוזרת. בני משפחת נוימן ב

את רפי ואת אלון בבית החולים ועזרו לו רבות. הוא הספיק להתארח בביתם עוד 

ו בחסדי ה'. הן מספר פעמים. עיניו של אלון, שסכנת עיוורון ריחפה עליהם, ניצל

" אמר רפי כשנפרד ממנחם !לאורה אֵפלהלאורה. "גם אני יצאתי מ אֵפלהיצאו מ

ישראל. הוא הבטיח חגיגית, כי הפעם -ומכל המשפחה, ערב נסיעתו חזרה לארץ

  הוא לא ישכח!
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