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  על צנוע לליל הבדולח: דבר תורה לפרשת לך לך, תשע"ג-גיבור

  גדעון רמז
  
  

  המאמר (באנגלית) שעליו מבוססים דברים אלה נגיש באינטרנט בכתובת
mystery?all=1-comic-unlocks-find-culture/116021/a-and-arts-com/jewishhttp://www.tabletmag.   

  
גולדשטיין ולברך אותה ואת כבוד ושמחה מיוחדים לי לחלוק את הבימה עם ציפי 

ואני  –. משפחת גולדשטיין היא בשבילי, בשביל בני ביתי שלמה ליום הולדתם
גם  די תווך של הקהילה אלאולא רק ידידים טובים ועמ –בטוח כי בשביל כולנו 

 מופת נערץ של אהבה ומסירות במשפחה, שוויון המינים ועוד ערכים נעלים. 
  

הפעם אחרוג ממנהגי ובמקום דרשה עיונית אספר לכם סיפור שבמקרה התגלה 
לעיני בשבועות האחרונים. לא זו בלבד שיש בו פרשת לך לך משלו, הקשורה ביום 

גם מדגיש את אותם הערכים המשפחתיים,  שנה שיחול בעוד שבועיים. הוא
 –הראשונה בפרשה זו  –שדווקא אברהם אבינו לא תמיד הצטיין בהם. פעמיים 

כך  טיפולו בהגר וישמעאל -הוא מסרסר בשרה אשתו כדי להציל את עצמו. אחר
וכמובן סיפור העקידה הם בעייתיים בלשון המעטה בעינינו היום.  אבל כאן הוא 

אחיו לוט שהתייתם, וגם אחרי -מאמץ את בן –רות משפחתית דווקא מדגים מסי
סכסוך ביניהם שאותו אברהם מיישב בשלום, הוא דואג ללוט עד כדי יציאה 

  למלחמה כדי להצילו.
  

והנה הסיפור, שאביא ממש בקצרה כי תוכלו לקראו בימים הקרובים באינטרנט. 
ים וליהנות מחקירת הוא התחיל מן התחביב של איזבלה ושלי לאסוף חפצים זנוח

המעשיות המסתתרות בהם. כך גילינו על רצפת חנות יד שניה בירושלים את 
התמונה שאני מעביר עכשיו ביניכם תצלום ממנה. כאשר ניגבנו את האבק, ראיתי 

." אבל 1933רישום טוש יפה של בית אבן ישן עם חתימה ברורה "פאול ריינמן, 
 ינה גם בכתובת חיוורת בעיפרון, כל כךעיניה של איזבלה חדות יותר והיא הבח

  . Synagoge zu Wormsאינה נראית בצילום,חיוורת ש
  

מייד נזכרתי בגירסא דינקותא: זה בית הכנסת 
הקרוי על שם רש"י בעיר הגרמנית הזו, הידועה 

בעברית ויידיש כוורמיזא, מן הקהילות הראשונות 
זה שהיה בית הכנסת הפעיל  –של יהדות אשכנז 

ק בעולם עד שנחרב בידי הנאצים. ובכן, העתי
אמרה איזבלה, זוהי פיסת מורשת שחייבים 

להציל. שילמנו את המחיר הזעום שנדרש ומיהרנו 
  הביתה לבדוק מיהו פאול ריינמן.
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בארץ לא מצאנו לו זכר. אבל מישהו בעל אותו השם התפרסם באמריקה משנת 

שזה אותו אדם? הקומיקס הם כאחד הבולטים בין ציירי הקומיקס. הייתכן  1940
דיסציפלינה גדולה ומכובדת בארצות הברית, וכמה מגדולי המומחים בתחום 

נרתמו ברצון לפתרון התעלומה. בעזרתם התברר כי ריינמן הוא אכן יליד וורמס, 
, ובעזרת הארכיון העירוני של וורמס, שהקים מסד נתונים להנצחת יהודי 1910

  ת תולדותיו.העיר מתקופת השואה, למדנו א
  

בית הכנסת שאתם רואים היה מיוחד לא רק בעתיקותו. הקיר בצד שמאל של 
התמונה הוא של בית כנסת מיוחד לנשים שנבנה בצמוד, לא מאחורי בית הכנסת 
לגברים אלא לצידו, בזווית ישרה. במחיצה שביניהם היה פתח מול ארון הקודש, 

בתפילה. ומתברר כי בוורמס של  ולידו עמדה שליחת ציבור והנהיגה את חברותיה
ימי הביניים לא חסרו יהודיות משכילות וראויות לתפקיד. אולי זה היה בהשפעתן 
שרבנו גרשום מאור הגולה הכריז בוורמס לפני יותר מאלף שנה את החרם, הנאור 

, 1842-והמתקדם בתקופתו, על ריבוי נשים ועל מתן גט לאשה בלי הסכמתה. ב
  המחיצה לגמרי ובבית כנסת הונהגה ישיבה משותפת.בעת הרפורמה הוסרה 

  
בצד החיצוני של הקיר הנגדי של בית הכנסת לנשים היתה גומחה עגולה שהזכירה 

סידרה ארוכה של פרעות עקובות מדם  –את ההיבט העצוב של תולדות המקום 
וגזירות אחרות.  הן החלו עוד בימי מסעי הצלב ומופיעות הרבה בספרות, כולל 

האחרון של "מעוז צור ישועתי." שיר חדש יותר מאת שאול טשרניחובסקי, הבית 
"קיר הפלא אשר בוורמיזא" מספר את האגדה שיוחסה לגומחה: אישה יהודיה 

הרה נלכדה שם בסימטה הצרה מול פרשים דוהרים ואכזרים. כאשר בני האדם לא 
הזה נולד  חמלו עליה, עשו זאת אבני הקיר ופינו לה מקום למחסה. בזכות הנס

בשלום רש"י, או רבי יהודה החסיד, או אחד הצדיקים הרבים האחרים של 
  הקהילה. השיר מסתיים במילים:

  
  כי אז –ולו קרה כדבר בימינו 

  לא תזוז ממקומה גם אבן!
  

הנבואה הזו היתה קרובה למימוש. כאן נחזור לפאול  1924-כאשר נכתב השיר ב
זעירים, ואף שכשרון הציור שלו בלט כבר ריינמן. הוא נולד במשפחה של סוחרים 

מגיל שלוש לא קיבל הכשרה פורמאלית מעבר לבית ספר תיכון. עוד לפני עליית 
הנאצים נסע רחוק מוורמס לעבוד כצייר שלטים. אבל אחרי שיהודים בעיר מולדתו 

הוכו והחלו פגיעות ברכושם, חזר הביתה ואז תיעד את בית הכנסת. למיטב 
ור האחרון שנעשה מן הבניין. הנושא לא היה מקרי: הקהילה ידיעתנו זה הצי

היתה עסוקה בהכנות למה שהיה האירוע החגיגי האחרון של יהדות גרמניה, טקס 
. כמעט כל אלף יהודי 1934שנה לייסוד בית הכנסת, שהתקיים ביוני  900לציון 

חו, וכן מנהיגים יהודים מכל המדינה, אבל לא איש מן המימסד הגרמני. העיר נכ
"לכו  –הרב הצעיר יואכים פרינץ נשא נאום שבו האיץ ביהודים לצאת מן המדינה 

  לכם מארצכם וממולדתכם". 
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היה שם ושמע בקולו של פרינץ, או שכבר החליט  24-איננו יודעים אם ריינמן בן ה
מחנה משפחתו. אבל כעבור שבועיים הוא נחת מאניה בעצמו להיות החלוץ לפני 

בניו יורק. הוא מצא עבודות מזדמנות בגרפיקה, והצליח בתוך חמש שנים לחלץ 
מגרמניה את כל ארבעת אחיו ואחיותיו עם בני זוגם, ככל הנראה גם את הבחורה 

אפילו את  –דורה מעיירה שכנה שאתה התחתן באמריקה, ומה שחריג הרבה יותר 
ו הקשישים. זה לא היה פשוט כלל, לא רק מבחינה כספית ליהודי גרמניה הורי

  שרוששו מנכסיהם אלא גם מבחינת השגתן של אשרות לארצות הברית.
  
. כשהגיע 1939אחיו האחרון של פאול הצליח לצאת רק ממש ברגע האחרון, באביב  

צר לאנגליה בדרך לאמריקה, נעצר כנתין של מדינה עוינת, נשלח למחנה מע
באוסטרליה, הגיע משם להודו, ומשם לארץ ישראל בדרך להתאחד עם אשתו 

באמריקה. האם הוא שהביא אתו לארץ את הציור שבידינו? אנו מפקפקים בכך, 
כנראה בידי אחד מכמה  --ועדיין לא הצלחנו לשחזר כיצד הגיעה היצירה לכאן 

דוד של -ות ובתעשרות יהודי וורמס שהצליחו לעלות לארץ. אבל דוד, שתי דוד
ריינמן עדיין המתינו לויזות לאמריקה כאשר פרצה המלחמה וניספו בבלזץ, 

  תרזיאנשטאדט ואושוויץ. 
  

עד אז כבר מצא פאול את דרכו להצלחה בקומיקס, כשהוא מתמחה בציור של 
Superheroes אבל אנו רואים בו גיבור צנוע בפני עצמו, במסורת של אברהם אבינו .

דה לו בת, שאת עקבותיה אנו עדיין מחפשים. באמנות יפה, אם כי בפרשה זו.  נול
וגראפיה של הגבהת ספר תכגון לי --לא בקומיקס, המשיך לצייר נושאים יהודיים 

אימפרסיוניזם הגרמני שבו בלטו -רחוב יפים בנוסח הפוסט-וגם מראות --תורה 
ום, ציוריו אלה עוד יהודים כדוגמת לסר אורי. בניגוד לקומיקס המבוקשים מאד הי

  של ריינמן נמכרים בפרוטות. מבחינה כספית לא נזדמנה לנו מציאה גדולה.
  

(וזה יום השנה שהזכרתי קודם), נשדדו  1938בנובמבר  10-ו 9בליל הבדולח, בין 
ונהרסו העסקים היהודים שעוד נשארו בוורמס. רק בבוקר התפנו הפורעים לטפל 

צליחו לכבות את ההצתה הראשונה. כאשר בבית הכנסת. הרב ועוד כמה יהודים ה
המציתים חזרו, נתגלתה עוד גיבורה יהודיה מקומית, סגנית המנהל של בית הספר 

היהודי הרטה מאנסבכר. היא ניסתה לחסום אותם בגופה, לשווא. שום אבן לא 
זזה, וכבאים לא הגיעו. בית הכנסת נשרף כליל, גגו התמוטט, אבל הקירות 

 1942-ומדים והנאצים נזקקו לציוד מכני כבד כאשר באו בהמאסיביים נשארו ע
עוד  --שהיה כבר בארץ  –להשלים את ההריסה.  באותה שנה כתב טשרניחובסקי 

מחזור בלדות על וורמיזה, ושוב הזכיר את הפרעות הישנות. הפעם, הוא גם הזכיר 
  את החדשות:

  
  מי באש ומי במים, בחץ או על גרדום,

  חר, אולי היום?לפני שנים אלפיים, מ
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שלושה ימים אחרי חתימת השיר בתל אביב, נשלחו המחנכת הרטה מנסבאכר 

  דודו של פאול, התופרת אלזה ריינמן, בטראנספורט מוורמס אל מותן בפולין.-ובת
  

לאחר ליל הבדולח שכנע הארכיבר העירוני של וורמס, פרידריך אילרט, את 
ת יש ערך מוזיאלי. הוא מצא את שלטונות העיר כי לחפצים שנשארו מבית הכנס

ספרי התורה החרוכים ועוד תשמישי קדושה, וקיבל אישור לשמר אותם. כך גם 
הציל את בית הקברות היהודי העתיק בעזרת בדיה כאילו היינריך הימלר התעניין 

בו. החפצים נגאלו כאשר החליטה עיריית וורמס לשקם את בית הכנסת. יהודים 
היו מי שהתנגדו לשיחזור, אבל הם התרצו בהדרגה ובחנוכה  כבר לא היו בעיר, ולכן

נחנך הבית המשוקם לצלילי מעוז צור. ריינמן כנראה לא נכח, אבל כאשר פנו  1961
אליו מן הארכיון לשם הקמת מאגר הנתונים, שלח מכתב על תולדותיו. 

הארכיברית דהיום שלחה לי העתק.  החתימה זהה לזו שעל הציור. ריינמן נפטר 
  .1988-ב
  

השנאה לא נעלמה: לפני שנתיים שוב הוצת בית הכנסת של וורמס, כנראה 
פלשתיני. הפעם עשו הכבאים את מלאכתם אמונה, והנזק היה -במעשה פרו

מזערי. מנהיגי גרמניה היו מאוחדים בגינוי נמרץ. בית הכנסת לגברים הוא אתר 
הודים ממיינץ השכנה, תיירות שוקק, ומפעם לפעם מתקיימות בו תפילות על ידי י

או חיילים יהודים מבסיסי נאטו שבסביבה. בית הכנסת לנשים משמש אולם 
לאירועי תרבות. בסוכות השנה הרצתה שם הרבה אליסה קלאפהק מן המניין 

השוויוני של פרנקפורט על קודמותיה, בתו של רש"י ויתר הנשים המלומדות של 
  ן, אתן ממשיכות מסורת מפוארת.וורמס העתיקה. ובכן, בנות משפחת גולדשטיי

  
 ועד כאן סיפורי על הגיבור הצנוע שנענה לציווי "לך לך." 


