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היושלנוהסבים״אם

היום>חיים

בעולם"הצדקמחוסר

זילברשטייןליאור

כבוגז;שהוקעהיהודיהקציןשלנינתופרל־רואיז,יעלידרייפוס,פרשתאחרישנה120

המורשתאתגםמתחזקותלהגנתו,שיצאהמפורסםהסופרשלנינתובלונד־חלא,להומרעיו

בואולקראתמרגשבמפגשבמיוחדקרובהחברותוגםהסבא־רבאשלהמפוארת

אתמכיריםשכברמהנכדיםהנחתעלהמשפחתי,המשאכובדעלמדברותהןלישראל

שמואתלהזכירמוכנהלאמהואחתשאףההוא,האנטישמיהקומיקאיועלבעל־פההסיפור

פריזזילברשטיין,ליאור

״מתילהן,אומרתאנימהתחלה״,נתחיל״בואו

בזו,זומביטותהנשיםשתיהכרתן?״בעצם

יעלנאנחתמזמן״,היהזה״או־לה־לה,מהססות.

דרךהיה״זהבחברתה.מבטותולהפרל־רואיז

לה־בלונר־זולאמרטיןמנסהשלף״אמא

הכיר״הואיעל.אותהממשיכהשלך״,אבאדרךהיה״זהזיכרונה.

הזיכרוןלטקסלמראן,שנהכלנוסעתשהייתהשלי,אמאאתטוב

פעם״.בכללשםנוסעיםהררייפוםיםאנחנוזולא.שלבבית

בדיוקסימוןלהקראושלך,אמאאתאהבתי״מאודמרטין:

שהתקרבנוחושבתאניואני,יעלאנחנו,אבלשלי.לאמאכמו

שאכלנוזוכרתאני1994ב־דרייפוסלפרשתשנה100ציוןבזמן

עםגבוההאישהראיתיהגעת.ופתאוםשלךאמאאצלצהריים

היומאוד.לחוצה״הייתצוחקת,היאמאור״,דינמיתגדול,שיער

פגישות״.המוןלך

השתנה״.לאזה״טוב,יעל:

היפותהצרפתיותשתיהכירובדיוקמתימשנהשלאהיאהאמת

ביניהןהקשרסיפורן.שלההתחלהנקודתבאמתלאזוכיהאלה,

משפחותיהן,שלגורלןלעולם.שהגיעולפניהרבהעודנשזר

המסעירותהפרשותבאחת19ה־המאהבסוףנקשרוזולא,דרייפוס

זולא,אמילהסופרמרטין,שלהסבא־רבאצרפת.שלבהיסטוריה

ולהרשע־להפללתושהביאוהאנטישמיתהשנאהגלימולהתייצב

תו

$TS1$ולהרשעתו$TS1$

$DN2$ולהרשעתו$DN2$היהודיהקציןיעל,שלהסבא־רבאמפשעחףאדםשלבבגידה

האומה.פניאתאזשינהלצדקהמשותףמאבקםדרייפוס.אלפרד

חורגיםהטובותהחברותביןההדדיתוהחיבההחיבוראבל

דרייפוםשלכשהגינההכואבת.ההיסטוריתהפרשהמעברהרבה

זיכרון.טקסכמונשמעאונראהלאזהנפגשותזולאשלוחנינה

בא־שתיהן,ולהפך.מרטיןאתסוחףיעלשלהמתגלגלהצחוק

לגנטיות

$TS1$באלגנטיות$TS1$

$DN2$באלגנטיות$DN2$,מסכימותהןגילן.אתלחשוףשלאמבקשותצרפתית

50ה־בשנותויעללחייה60ה־בשנותנמצאתשמרטיןלומררק

פוליטיקההיסטוריה,ביןבקלותעוברתקולחת,ביניהןהשיחה

בנכדים.והשווצות

כברחברותזולא,ומשפחתררייפוסמשפחתשלנו,״המשפחות

הדו־ביןשעברהתורההכרתהמון״ישיעל.אומרתשנים״,הרבה

רות

$TS1$הדורות$TS1$

$DN2$הדורות$DN2$.ולמשפ־זולאלאמיללהצדיעמחויבתמרגישהאניבמשפחה

חה

$TS1$ולמשפחה$TS1$

$DN2$ולמשפחה$DN2$.שהתנהלו״.כפימתנהליםהיולאהדבריםבלעדיו,שלו

כובדאתמרגישותהגחלת,כשומרותעצמןרואותשתיהן

מפעלאתלהנחילכדיהכלועושותכתפיהןעלההיסטוריה

יודעת״,״אתהבאים.לדורותהמפורסמיםסביהםשלההנצחה

בןשלי,הקטןהנכדאתשמעתימזמן״לאליעל,מרטיןמספרת

הגדול,ואחיוזולא׳שללביתנוסעים׳אנחנואומרוחצי,שנתיים

זולא!׳״אמיללו׳קוראיםבו:גערהחמש,בן

מחזי־הסיפור״,אתמכירכברהחמש,בןאליוטשלי,הנכר״גם

רה

$TS1$מחזירה$TS1$

$DN2$מחזירה$DN2$דרייפוס.ושלזולאשלהקירעלתמונותלייש״בביתיעל.לה

אתלווהראיתיפעמיםכמהכברבזרועותייאליוטאתלקחתי

בדבריםהואשםשהואשלי,הסבא־רבאשזההסברתיהתמונה,

מאורהיהאךסבלמאורושהואעשה,לאמעולםשהואמרושעים

זה'זה,מחרשאותישואלהואמגיעשהואפעםבכלעכשיואמיץ.

שא־הרבהששואלקטןילדהואיותר.לשמוערוצההואדרייפוס?'

לות,

$TS1$,שאלות$TS1$

$DN2$,שאלות$DN2$אלפרד״.שלי,לםבא־רבאבזהדומההואלישסיפרומהולפי

rmymn dtt

השבועותבאחדפרל־רואיזיעלשלבמשרדנערכתהפגישה

הטלפוןפריז.שלהאופנהשבועעבורה,בשנהביותרהעמוסים

לצ־מפסיקלאהקשמיר,בצמרשעוסקתאופנהמעצבתיעל,של

לצל

$TS1$לצלצל$TS1$

$DN2$לצלצל$DN2$תוכנתדרךמגיעותהטלפוןשיחותלבסוף,משתתקוכשהוא

וכמורהפרסוםבסוכנותגםבעברשעבדהיעל,במחשב.הםקייפ

לע־כשהחלההמשפחתייםלמקורותמהבמידתחזרהלצרפתית,

בוד

$TS1$לעבוד$TS1$

$DN2$לעבוד$DN2$:ויעלבאלזם,לטקסטילמפעלהיהדרייפוםלמשפחתבתחום

העסקאתימשיךשהבןהעדיפואלפרדשלשההוריםמספרת

ואניבכותנההיו״הםצבאית.בקריירהלפצוחבמקוםהמשפחתי

מחייכת.היאבקשמיר״,

קורותיה״דרייפוס:מאחוריעומדתגםהיאשלהלעסקבנוסף

למו־המשותפתחדשהתערוכהיהודית־צרפתית״,משפחהשל

זיאון

$TS1$למוזיאון$TS1$

$DN2$למוזיאון$DN2$שמ־התערוכהלכבודהלאומית.ולספרייההתפוצותבית

בקשת

$TS1$שמבקשת$TS1$

$DN2$שמבקשת$DN2$דרייפום,פרשתאתהישראליהציבורבפנימחדשלהציג

הנינותשתימגיעותוהאישיהמשפחתיהסיפורעלברגש

כמהלפניששינתהפרל־רואיז,בישראל.ראשוןמשותףלביקור

קראתמידשלי)״אבארשמיבאופןליעלמז׳ואלשמהאתשנים

אפי־היאשנה30לפניפעמים.מספרבארץביקרהכברכך״(,לי

לו

$TS1$אפילו$TS1$

$DN2$אפילו$DN2$ולדבריה,השרוןמשמרבקיבוץבאולפןעבריתקצתלמרה

ישראלית״.״חצימרגישההיא

עלייה?לעשותהאנושיותעלחשבת

אחת,ליתיתניאםבתל־אביב.דירהלקנותחולמתאני״בטח.

לזהשישכנראהישראל,עלנלחמיםכולםאםמחר.נוסעתאני

שם״.שאזדקןחושבת״אניצוחקת,היאטובה״,סיבה

בצרפת?לא

ישתל־אביב.עלמתהאניאבלצרפת,נגרדברשוםלי״אין

זאתוים.שמששםישטוב,שםמרגישהאניחברים,הרבהשםלי

שלהציוניתהרוהתחתאותיחינכולגמרי.אחרתמנטליות

*\אמאליהדות.מחוברתמאודמרגישהואניישראל,מייסדי
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אני"יעל,מרסין:

לשכותיכולהלא

שלךאמאאיך

'אתליאמרה

מרסין,יודעת

תהיהאנטישמיות

עדייןאניתמידי.

בראשישומעת

הייאושאת

בקולה"אזשהיה

"דרייפוסיעל:

שקשהירושהזאת

קיבלנואםלשאת.

משהואומכה

לבכותאסורהיה

לחשובצריךכי

סבא־רבאעל

השדיםבאי

להתלונןולא

שטויות"על

"היוםמרסין:

מפחדיםאנשים

התדמיתאתלסכן

האחווהשלהם.

והסולידריות

רעיוןקיימות,לא

נמחק.ההתגייסות

לנויהיולאכבר

הוגוויקסוריותר

זולא"אמילאו

מקיובןצילומים:הזאת"בעיראתאהבאניגםשליבביקור"אולימרטין:בתל־אביב".דירהלקנותחולמת"אנייעל:ופרל־רואיז.)מימיו(בלונד־זולאלה
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לסובלנות"דרייפוס"מוזיאוןמוקםבצמודזולא.בית

בפנתיאוןהסבא־רבאבקברבלונד־זולאלה

הואנלהב.ציוניהיהשליואבאליהדותקשורההייתהשלי

הזאתהאהבהאתליהעבירהואבן־גוריון!אתהכיראפילו

אבלעלייה,לעשותרצהמאודשהואהושבתאנילישראל.

יצא״.לאזה

בקסמיהאפולאניגםשםשליבביקור״אולימרטין:

קשורהמאודאניבה.אתאהבגםאניאוליתל־אביב,של

הקטנההמדינהאתולגלותאיתהלנסועשמחהואניליעל

למענה״.מגויסתכךכלשיעלוהאמיצה

שליותרהרחוקהמשפחתיהעברגםהציוני,מהאבחוץ

כעי־שכיסההרצל,זאבבנימיןלישראל:אותהמחבריעל

תונאי

$TS1$כעיתונאי$TS1$

$DN2$כעיתונאי$DN2$״הואעמוקות.ממנההושפעדרייפוס,פרשתאת

׳מוותבמקוםליהודי׳׳מוותלצעוקשאפשרהמוםהיה

שאםחשבהואאמנציפציה.הייתהשבהבמדינהלבוגד׳,

וזכויות,אזרחותליהודיםשנתנההמדינהבצרפת,אפילו

כש־רקבשלוםיחיוהיהודיםאזליהודים׳׳מוותקוראים

תהיה

$TS1$כשתהיה$TS1$

$DN2$כשתהיה$DN2$משלהם״.מדינהלהם

בצרפת.אנטישמיותגילוייישעכשיוגפ

מפ־וזההאנטישמיות,שלמחודשתעלייה״ישיעל:

חיד,

$TS1$,מפחיד$TS1$

$DN2$,מפחיד$DN2$פרשתשלהאנטישמיותאותהאינהשזוברוראבל

אנ־מדינהאינהצרפתהדבר.אותולאבכללזהדרייפום,

טישמית,

$TS1$,אנטישמית$TS1$

$DN2$,אנטישמית$DN2$הזה,הקומיקאיכמודמויותאנטישמיםבהיש

שמו״.אתלהגידרוצהלאשאני

כמובדיוקלומר,מסרבתהיאשמושאתהקומיקאי

ה״קונל״,תנועתלהפצתשאחראימידיודונה,הואמרטין,

במח־השנויהקומיקאישלהופעותיוהפוך.ידמועלאותו

לוקת

$TS1$במחלוקת$TS1$

$DN2$במחלוקת$DN2$הצר־הפניםששרלאחרהאחרוניםבחודשיםנאסרו

פתי,

$TS1$,הצרפתי$TS1$

$DN2$,הצרפתי$DN2$בהן.והאנטישמיהבוטההתוכןנגדיצאואלס,מנואל

אנטישמית״,אינההיוםשהממשלהלכךההוכחה״זו

אחר,ביהודיפוגעיםשאםאומרת״היאיעל,ממשיכה

שלבקונטקסטלאכבראנחנוכולה.ברפובליקהפוגעים

לאחרונהנפגשיםבהחלטאנחנואבלדרייפוס.פרשת

כי־תחתזהאםבאנטישמיות

^___^_

$TS1$^___^_כי$TS1$

$DN2$^___^_כי$DN2$

והתקפותאנטי־ציוניותשלםוי

Ppבהכחשתבעלייהואםישראלעל

Sife]■.בעי־במיוחדשחמורומההשואה$TS1$'בעי$TS1$
$DN2$'בעי$DN2$•'•'raff,אלאהקומיקאי,אותולאהואניי

Hpאותו״.לראותשבאוהאנשיםכל

ליאמרהשלך״אמאמרטין:<:«

'אתזהאתשוכחתואני10:י~^

—^P-תהיהאנטישמיותמרטין,יודעת

בראשישומעתעדייןואניתמיד׳.:'^

בקולה״.אזשהיההייאושאת

jjSJljir,ודו־דרייפוסשלנכדתומדלן$TS1$%ודו$TS1$

$DN2$%ודו$DN2$&-באושוויץ.נספתהיעל׳שליתה

..pK^/jpfcRבחייםהיהלאכברשאלפרד"מזל

אומרת.היאזה״,אתלראותכדי^^^18■&

שרדהדרייפום,שלאשתולוסי,לסובלנות״ייפוס

כשה־השנייההעולםמלחמתאת

סתתרה

$TS1$כשהסתתרה$TS1$

$DN2$כשהסתתרה$DN2$בדויה.זהותתחתבמנזר

מכ־לי״יש1945ב־נפטרההיא

תבים

$TS1$מכתבים$TS1$

$DN2$מכתבים$DN2$לאמישלימםבתא־רבתא

יעל,מספרתהמלחמה״,מתקופת

אתמביעההיאשבהם״מכתבים

מקרובשמעואםשואלתעצבותה,

היהודיםכלכמומאחר,אוכזה

התקופה״.באותה

האנטיש־הפרשהאתשרדההיא

מית,

$TS1$,האנטישמית$TS1$

$DN2$,האנטישמית$DN2$ומשטרהנאציהכיבושאת

אכז־איזושהיהביעההיאוישי.

בה

$TS1$אכזבה$TS1$

$DN2$אכזבה$DN2$?מצרפת

-נתיאוו
לא־בכלללא׳"לא׳

גדוליםפטריוטיםהיורייפוסים

שלהם.המדינההייתהוצרפת

המרסייז,הצרפתי,ההמנוןאתשכשמנגניםחינכואותנו

אוטומטי״.בבית.אתהאםגםלקום,צריך

ואתהמרםייזאתלשיריודעכברשלי״הנכדמרטין:

הפרטיזנים״.המנון

מאשים""אניאתדק

בצ־בשעתושכונתהכפי״הפרשה״דרייפוספרשת

רפת

$TS1$בצרפת$TS1$

$DN2$בצרפת$DN2$לזכותממשיכהאךפעמיםאינספורכברסופרה

החלההיאלה.ומחוצהבצרפתבאזכוריםקבועבסיסעל

גר־בשגרירותהאשפהבפחשנמצאמסמךכאשר1894ב־

מניה

$TS1$גרמניה$TS1$

$DN2$גרמניה$DN2$אלפררהתותחניםקציןשללהאשמתוהביאבפריז

במכירתהכלליבמטהששירתהיחידהיהודידרייפוס

דרייפוסהקלושות,ההוכחותלמרותלגרמניה.סודימידע

הש־בטקסממנונשללודרגותיובמולדת,בבגידההורשע

פלה

$TS1$השפלה$TS1$

$DN2$השפלה$DN2$השדים״.ב״איבגלותעולםלמאסרנשלחוהואפומבי

הפו־בשיאאזשהיהידועסופרזולא,אמיל1898ב־

פולריות

$TS1$הפופולריות$TS1$

$DN2$הפופולריות$DN2$,והפנהמאשים!״״אניהמאמראתפירםםשלו

חףאיששאסרוהאנטישמיוהצבאהממסדאלהאצבעאת

אסטרהאזי,פרדיננדהקציןהאמיתי,שהבוגדבעודמפשע

עצמווהואעצומהלתהודהזכהשלוהמאמרמאשמה.זוכה

שנתעליוונגזרההורשעדיבה,הוצאתעללדיןהועמד

במס־חישםלאנגליהלברוחנאלץהואכבד.וקנסמאסר

תור

$TS1$במסתור$TS1$

$DN2$במסתור$DN2$לארצו.לשובלושהותרעד

חוזר,משפטלדרייפוםנערךמאשים!״״אנילאחרשנה

ארבע1906ב־רקבחנינה.זכהאךבשניתהורשעהוא

פירותאתלראותזכהשלאזולאשלמותולאחרשנים

הצ־לצבאשבוהואדרייפוםשלשמוסופיתנוקהמאבקו,

רפתי.

$TS1$.הצרפתי$TS1$

$DN2$.הצרפתי$DN2$למעןשובלהילחםהספיקעודהצרפתיהפטריוט

נפטרהואהראשונה.העולםבמלחמתהטריקולורדגל

1935בשנת76בגילבפריז

ומסוגלותהפרשהפרטיאתמצויןמכירותהנינותשתי

אתלאכיאםמאשים״,מ״אניציטוטיםבגאווהלדקלם

והארוכה.המלאההגרסה

זהשלכן?המשפחתיתלמורשתבעצםהתוודעתןמתי

יותר?מאוחרשגיליתןמשהואואיתושגדלתןמשהו

מחיי׳,שנים׳חמשאתלקרואלינתנהשלי״אמאיעל:

סי־היא12אובתכשהייתידרייפוס,שלהגלותיומן

פרה

$TS1$סיפרה$TS1$

$DN2$סיפרה$DN2$כךעבורי.מרגשמאודהיהוזהשלי,סבא־רבאשזהלי

הרבהזהעלדיברנולאאנטישמיות.מהילמעשהגיליתי

לפחותככהלפרשה.המאהשנת1994אחרירקבבית,

שישהשלבמשפחההחמישיתאניהדברים.אתזוכרתאני

אחרת״.זהעלדיברוהבכוריםעםשאוליכךילדים,

שנולד־מאזהמשפחתיתהמורשתאתחיה״אנימרטין:

תי.

$TS1$.שנולדתי$TS1$

$DN2$.שנולדתי$DN2$תחושהעםזה,בתוךגדלנוהזאת,האווירהבתוךנולדנו

שליואמאבסלוןזולאשלפסלהיהומסירות.הערצהשל

שליהחדרקירותבבוקר.שנייוםבכללידואדוםורדשמה

שלפורטרטתלויהיהשנשארובמקוםבספריםמכוסיםהיו

כךמאוס.מיקישלתמונהלשיםבחדרמקוםליהיהלאזולא.

שם.היהתמידזהלי,סיפרושבוהרגעשלזיכרוןלישאין

שלי.הנכדיםעםזהוכךשליהבןעםהיהגםזה״כך

עלבעיקראיתודיברתיזולא.מיהויורעכברשליהנכד

שבהבמונטריאול,גאה.מאודהיהוהואדרייפוס,פרשת

זולא״.שםעל׳אמיל׳כיכרישמתגורר,הוא

שם.היהזהאבלהרבה,זהעלדיברולא״איתייעל:

להת־לנואסורהיהכזהמשהואומכהקיבלנושאםבמובן

לונן

$TS1$להתלונן$TS1$

$DN2$להתלונן$DN2$אסורשלנו.הםבא־רבאעללחשובתמידהיהצריךכי

שטויות״.עללהתלונןהיה

קשה?יותרהיההשדימבאיכי

הירושהלשאת,שקשהירושהזאתבכלזאת״כן,יעל:

בטוח״.זהדרייפום.אלפרדשל

הפרשה?עללמדתןהכפרבביתבילדות

בטח״.כולם,״כמויעל:

968לפניהיהזההרבה.זהעלדיברולא״אבלמרטין:

בתוכניתהיהלאזולאעכשיו.מאשרחופשיפחותהרבה

מעט״.נלמדהדרייפוםופרשתהלימודים

מדבריםהיוםשורות,כמהרקהיהזהספר״בביתיעל:

מספיק״.לאעדייןאבליותר,זהעל

של״?ב״נינותהכפרביתבחצרעצמכןאתהצגתן

מיד.שוללותשתיהןפעם״,אףלא,״לא

להגיד״.צריךשלאאמרו״ההוריםיעל:

אישיותמשלנו,זהותלפתחצריכות״היינומרטין:

לסבולעדייןממשיכהואנימזהסבלתידיאנימשלנו.

אישיותגםליישזולא׳.שלכ׳הנינהרקאותישרואיםמזה

אחת,זהותרקלנוישכיקשה,זהלפעמיםאזמשלי.

לנוער,רומניםכתבהזולא,שלבתושלי,סבתא׳זולא׳.

הנ־בשםלכתובבחרההיאאובר.דניזלעצמהקראהוהיא

עורים

$TS1$הנעורים$TS1$

$DN2$הנעורים$DN2$אמה״.של

ומצי־חבריםעםכשאנילפעמיםמרגיזזה״אותייעל:

גים

$TS1$ומציגים$TS1$

$DN2$ומציגים$DN2$מעדיפהאנידרייפוס׳.הקפיטןשל׳הנינהבתוראותי

כל״.קודםיעללהיות

חשוד"היהזו"מותו

הנינותשתימשלהן,מובחנתבזהותהרצוןלמרות

םביהןשלפועלםבהנצחתרביםומאמציםזמןמקדישות

גדולתםעלמדברותכשהןנוצצותעיניהןהמפורסמים.

שליחותתחושתיש״לשתינוחר־משמעית.שלהןוההערצה

מרגישות״שתינויעל,מסבירהבחיים״,אותנושמובילה

כלשלהסבא־רבאשלהזיכרוןאתהלאהלהעבירשעלינו

שכנינותכךעלימיםכמהלפניבדיוקדיברנומאיתנו.אחת

אףלנואבלחובות,הרבהלנוישכאלהגדוליםאנשיםשל

מאור״.צנועותלהיותצריכותאנחנוכלום.חייבלאאחר

אנחנושלאלזכורלנואמרתמידשלי״אבאמרטין:

ולכבדצנועיםלהיותשעלינומאשים׳.׳אניאתכתבנו

זולא״.השםאת

״בדיוק״.יעל:

השקפתישלשתינובינינו,שקירבמה״זהמרטין:

הצורה,באותההחייםעלמסתכלותשתינודומה.עולם

הסבים־רבאאלקרובותגםשתינווחירות.חופשאוהבות

זולאשלנכדותיהםשלבנותשתינוהאופןבאותושלנו

ודרייפוס״.

לני־מחוץמקשרזולאשלבת־נכרתוהיאאגב,מרטין,

שואים.

$TS1$.לנישואים$TS1$

$DN2$.לנישואים$DN2$שניאםלו.הרתהלאמעולםאלכםנדריןאשתו

מרטין.שלהםבתא־רבתאז׳אן,שלוהמאהבתהייתהילדיו

במידהכיוםסובביםבפנסיה,מידעניתמרטין,שלחייה

מתגוררת,היאשבההעיירהבמראן,זולאביתסביברבה

כעתגדלה.בהלפריזמצפוןנסיעהדקות40כ־מרחק

בעזרתולסובלנות״דרייפום״מוזיאוןלביתבצמודמוקם

האופנהמעצבשלזוגובןברז׳ה,פיירהעסקיםאיששל

לורן.סןאיבהמנוח

של׳״׳הנינהרקלאמשלנו.אישיותמשלנו,זהותלפתחצריכות״היינופרל־רואיז.שלבמשרדההנינותשתי

ון"במרסין:

זוהיה

אמאשנייוםוכ

ידו.ורדשמה

היובתדר

מדפירקויים

גרופורספרים

סבא־רבא.

לתמונהמקוםהיה

מאוס"מיקי
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זולא״,ביתאתשיצראבי,שלהלפידנושאת״אני

סביברקיהיהלאשהמוזיאוןהוא״הרעיוןמרטין.אומרת

הבאים.הדורותלמעןבהלהשתמשאלאדרייפוםפרשת

ההומופו־האנטישמיות,הזרים,שנאתנגדללחוםללמד

ביה,

$TS1$,ההומופוביה$TS1$

$DN2$,ההומופוביה$DN2$הגזענות״.צורותכלנגד

הד־עללדברצריךהזיכרון,חובתעלינו״מוטלתיעל:

ברים

$TS1$הדברים$TS1$

$DN2$הדברים$DN2$קשה״.מאורשהואבעולםחייםאנחנוהיוםכי

ו״ננה״,״ז׳רמינל״כמומופתיצירותשחיברמיזולא,

היה״הואדרייפוס.למעןשלוהמאבקעליקרמחירשילם

אומרתשלו״,מהקרבייםבאזההאמת,למעןבמאבקכולו

הכבוד,לגיוןאותאתאיבדהואמטרה.לו״הייתהמרטין.

גלה,הואחברים,איבדהואשלו,הספריםאתמכרולאכבר

היההואשפתה,אתדיברלאשהואבמדינהבסתרחיהוא

לחיותיוכלשלאאמרהואלו.שינהלאזהאבלמוקצה

השדים״.באיגוססמפשעהחףעורכל

בחייו״.לועלהאפילושזהחושבת״אנייעל:

חד־חמצניפחמןמהרעלת1902בספטמברמתזולא

הואכימאמינהמרטיןבביתו.בארובהחסימהבעקבות

חקירה״,הייתהלאאבלחשוד,היהזולאשל״מותונרצח.

החו־האישהאתמכנההיא)כךזולא״מאדאםאומרת.היא

קית

$TS1$החוקית$TS1$

$DN2$החוקית$DN2$מחדשלהציתלאהעדיפהל.ז(שלההםבא־רבאשל

דרייפום.לפרשתקשורותשהיוהבעיותואתהרוחותאת

זולאמאדאםמאשים׳׳אניאתכתבהואבובלילהכבר

׳אתהלואמרההיאהמאמר.אתלפרסםשלאממנוביקשה

בעיות׳״.לנותביא

שלוהעיקרוןעללהילחםמוכןשהיהמישהוהיוםיש

זולא?כמוככה,

אותו.מעריצהכךכלאנישבגללההסיבה״זומרטין:

ההצ־ואתשלהםהתדמיתאתלסכןמפחדיםאנשיםהיום

לחה

$TS1$ההצלחה$TS1$

$DN2$ההצלחה$DN2$,ובאובדןבמאסרהסתכנותעללדברשלאשלהם

הסו־קיימת,לאכברהאחווהאגואיסטים.האנשיםרכוש.

לידריות.

$TS1$.הסולידריות$TS1$

$DN2$.הסולידריות$DN2$להיותרוציםבמיוחד,נוראייםהפוליטיקאים

רוצההיוםאתהאםהאישי.הכוחלמעןרקבפוליטיקה

ההת־רעיוןעצמך.למעןזהצרפת,למעןלאזהשרלהיות

גייסות

$TS1$ההתגייסות$TS1$

$DN2$ההתגייסות$DN2$.ויקטורכמואנשיםיותרלנויהיולאכברנמחק

זולא״.אמילאוהוגו

כשאניכך.שמתגייסיםאנשיםואיןכמעט״היוםיעל:

אתהצעיריםבפניתמידמדגישהאנילהרצותמוזמנת

בו,מאמיניםשאנחנומהעבורלהתגייסשישהעובדה

העקרונות״.למעןלהיאבק

תל־באוניברסיטתבכנסהשתייםיתארחוהבאבשבוע

אביב,

$TS1$,תלאביב$TS1$

$DN2$,תלאביב$DN2$אילודרייפום,״פרשתבנושאהסורבון,בשיתוף

רציתיכיוהכנסהתערוכהעל״עבדתייעל:לקחים?״

היש־שהצעיריםרוצההייתיהצעירים.אצלדיוןלעורר

ראלים

$TS1$הישראלים$TS1$

$DN2$הישראלים$DN2$שלתרמיתלהםושתהיההזו,הפרשהאתילמדו

עצמועלהגןשהואשלו,בהגנהפעילכשחקןדרייפום

רציתיבעבר.שתוארכמוכזו,מריונטהמיןרקהיהולא

ההת־רעיוןעליחשבושאנשיםכדיהזההכנסאתלעשות

גייסות

$TS1$ההתגייסות$TS1$

$DN2$ההתגייסות$DN2$מטרה״.למעןוהמאבק

קרבאחריזהגפבפנתיאון,היומשוכןזולאשלקברו

במה־נורהאפילויעל,שלך,םבא־רבאאלפיו,ארוך.

לך

$TS1$במהלך$TS1$

$DN2$במהלך$DN2$עמומהלפנתיאון.זולאשלעצמותיושלההעברה

בפנתיאון?מקוםמגיעלאלועצמו?דרייפום

חוש־אנילפנתיאון.דרייפוסשלההעברהנגד״אנייעל:

בת

$TS1$חושבת$TS1$

$DN2$חושבת$DN2$עלבשלוםונחאשתולוסילידהואשהוא.איפהלושטוב

)ר׳אהבכךכלשהואלוסיעםיהיהשהואיותרטובמשכבו.

ביניהם,להפרידלייכאיבזההקר.בפנתיאוןמאשרמסגרת(

מרטין?״הושבת,אתמהבחייהם.מאוחדיםכךכלהיוהם

המשפחהבידיההחלטהאתלהשאירמבקשתמרטין

בביתואלפרדלוסישלבקברםשביקרהלחברהומספרת

בפריז.מתפרנסהקברות

יודעתאנישליםבא־רבאעלששמעתי״ממהיעל:

קבורלהיותאוהבהיהשלאצנועמאודאדםהיהשהוא

בפנתיאון״.

הזה?הכבודאתלולתתהחליטושלאהעובדהלגביומה

אותו.שיעבירורציתילאכימושלם,זה״בשבילייעל:

אחרת״.יחשבוהםאולימהמשפחהאחריםאנשיםתשאליאם

יום"כלאיתוחיה"אני

בינ־החברותהשתיים,ביןהקרוביםהיחסיםלמרות

תיים

$TS1$בינתיים$TS1$

$DN2$בינתיים$DN2$שלהןהילדיםהמשפחות.שלהבאלדורהגיעהלא

נפגשולאהםבצעירותםאיכשהומכירים,לאעודלצערן

התפזרוהאחרונותובשניםהשנתייםבטקסיםפעםאף

מר־מסבירהבקנדה״,וחיעובדשלי״הבןבעולם.בניהם

טין,

$TS1$,מרטין$TS1$

$DN2$,מרטין$DN2$חייםשליהנכדיםוגםקרובותלעיתיםמגיעלא״הוא

יעל״.לגבידבראותושם.

בבלגיה״.שליוהבתבשווייץשליהבן״כן,יעל:

הילדים.אתהרבהרואותלאבעצמנו״אנחנומרטין:

שמחמאורהואכמוני.מרגיששלישהבןיודעתאניאבל

שישאמרהואבי.מקנאכמעטהואלישראל,נוסעתשאני

הואלפניו.עודהחייםשכללועניתיואנימזל,הרבהלי

שהת־הזההאישאתמעריץומאודדרייפוםלסיפורקשור

מודד

$TS1$שהתמודד$TS1$

$DN2$שהתמודד$DN2$האלה״.הקשייםעםדופןיוצאבאומץ

כשמפקפקיםזהיעל,אתשמרגיזמשהוישאם

שעשתהחילוניתממשפחהשבאאבי־םבה,שלביהדותו

שתיפתחבתערוכההצרפתית.בחברהלהשתלבכדיהכל

התנ״ךספרהיתרביןיוצגהתפוצותבביתהבאבשבוע

למוזיאון.הנינהתרמהשאותודרייפוס,לוםיאשתו,של

יהודי,היהלאשדרייפוסליאומריםדתיים״כשיהודים

הואיהודי.היהשהואבגללשרדהואמסכימה.לאאני

הואהפרטי.מעולמוחלקהייתהוהיאליהדותקשורהיה

הפרשה,בתחילתבפריזבכלאכשהיהאבלחילוני,היה

במכתביוגםסורבה(.אגב,)ובקשתו,רבלראותביקשהוא

אלוהים״.עלקרובותלעיתיםמדברשהוארואים

שלכן?הםבא־רבאעממפגשפעמדמיינתן

הזה״.האישאתלפגושרוצהמאודהייתי״וואו..יעל:

כבד״.קצתזהלפעמיםיום,כלאיתוחיה״אנימרטין:

חוש־אניאבלאותו,לפגושרוצההייתימאור״אנייעל:

בת

$TS1$חושבת$TS1$

$DN2$חושבת$DN2$היום,שהואכפיהעולםאתלראותעצובמאודהיהשהוא

זההעולםאתהכירשהואאיךכבראי־צדק.הרבהכךכלעם

כולנובתקופתנוהתדרדר.עודהמצבומאזמשהו,היהלא

כולםזהבמקוםאבלהעולם,אזרחילהיותצריכיםהיינוכבר

האדםייאמן.לאזהחדשה.מלחמהיוםכלבזה,זהנלחמים

האחרים״.עםלהסתדריכוללאהואבבל,במגדלנשאר

היהזולאגםלדעתיחושבת.אניאנושי,רק״זהמרטין:

לוהיושתמידאידיאליסטיאדםהיההואועצוב.מאוכזב

התעשייתיתשהחברהקיווההוארבה.ונדיבותגדולהתקווה

והאדםפיזיתמבחינהקשהשהיהמהמכלהאדםאתתפטור

מאוכזב״.מאודהיהשהואחושבתאנילמאושר.יהפוך

להם?לומרחולמותשאתןמשהויש

וכשהיארחב,בחיוךבעבריתיעלאומרתהכבוד״,״כל

מהנהנתהטובהחברתהלמרטין,המיליםאתמתרגמת

בהסכמה.

נגד"אנייעל:

שלההעברה

דרייפוקבר

גובלפנתיאון.

לצדיותרלו

מאשרלוסיאשתו

הקר.בפנתיאון

להפרידלייכאיב

היוהםביניהם,

מאוחדיםכךכל

בחייהם"

נפלאים"אהבהמכתבייזהזהכתבו"הם

ואליומהכלאשנשלחובאגרותנחשףדרייפוסד,זבנישלהרומנטיהצד

יקירתי״לוסיאותך,ומעריץאותךאוהב״אנידרייפוס.ואלפרדלוסי

כליאתועםשהחללוסי,לרעייתוררייפוסאלפררביןהמכתביםקשר

הרגישהצדאתחושף1899ב־השריםמאילשובוערונמשך1894בשנת

״הניו־יריעלנבחרהמהןשאחתהאגרות,היהודי.הקציןשלוהרומנטי

יורק

$TS1$״הניויורק$TS1$

$DN2$״הניויורק$DN2$מספקותהזמנים,בכלהגדוליםהאהבהמכתבי50ברשימתטיימם״

שמו:טיהורעללהילחםררייפוסשלכוחוהגיעמאיןלשאלהתשובה

ולילדיו.לאשתוהעצומהמאהבתו

נכתבהתפוצותבביתבתערוכהשיוצגוהמרגשיםהמכתביםאחד

שבמהלכודרייפוס,שעברההשפלהטקסלאחר1895בינואר31ב־

אתהעמוקהבאהבתךולמצואאותךלנשקאוכל"מתידרגותיו.הורדו

כתבהזו?״הנוראההייסוריםדרךסוףאללהגיעמנתעללישנחוץהכוח

אותךמנשקאניליקירנו,נשיקותבשמי,לכולם״נשקיללוסי.אלפרד

אותך״.אוהבשאניכפי

עתה״עדררייפוס:להכתבמאשתו,האגרותזרםלפתעהפסיקכאשר

מכת־הגיעכאשראושרשלרגעיוםבכלליהיה

בך...

$TS1$...מכתבך$TS1$

$DN2$...מכתבך$DN2$פעמים,וחמשארבעמכתבךאתקוראהייתי

המיליםהפכואט־אטמילהכלבתוכיספגתי

שאניליהיהנדמהחיים.לדיבוריםהכתובות

ערבהמוזיקהאה,בקרבתי.מדברתאותךשומע

דברשוםימיםמארבעהלמעלהזהלנפשי.שנגעה

האיומה״.הבדידותהמשמימה,העצבות

אופ־עלררייפוםשמרהקשהמצבולמרות

טימיות.

$TS1$.אופטימיות$TS1$

$DN2$.אופטימיות$DN2$העולםבוראשלהצדקעלסומך״אני

באחדללוסיכתבבסוף״,לאורתצאהאמת

אי־״מצפוני1894משנתהראשוניםהמכתבים

ננו

$TS1$איננו$TS1$

$DN2$איננו$DN2$פעמים,אלףאותךמחבקאניאותי...מייסר

אלףיקירתי.לוםיאותך,ומעריץאותךאוהבאני

יותרלךלומרמעיזלאאנילילדים.נשיקות

רקכשאניעינייאתממלאותהדמעותאודותם,

עליהם״.חושב

יעלהנינהמספרתהשינה״,לפניערב״כל

שאבאהילדיםעםהתפללה״לוסיפרל־רואיז,

בנסי־שהואלהםסיפרהכמובןהיאיחזור.שלהם

עת

$TS1$בנסיעת$TS1$

$DN2$בנסיעת$DN2$בכלא״.ולאעסקים

ררייפום,לוםיעלבהערצהמדברתפרל־רואיז

הסבתא־רבתא״לוסי,להכיר.זכתהלאשאותה

אמיתית.לוחמתדופן,יוצאתאישההייתהשלי,

ולמרותקרה,זהכשכל24בתרקהייתההיא

היאשלהבאינטואיציהחכמה.מאורהייתההיאכךכלצעירהשהייתה

יכולהאינהשהיאלואמרההיאסודית:בריתמעיןאלפרדעםליצורידעה

למענה.לחיותמחויבשהואחששהואכךלו.זקוקהשהיאבלעדיו,לחיות

ממכתביהרביםלצערינפלאים.אהבהמכתבילזהזהכתבו״הם

שיוסתרוחששוהסוהריםאלפרד.שללידיוהגיעולאואפילואברואליו

שהאסירכךוהועתקו,נקראונפתחו,המכתביםאזהיד,בכתבקורים

פשוטהםמהמכתביםחלקהסוהר.שלידובכתבמכתבלמעשהקיבל

לו״.העבירולא

המאהבת?ושלאשתושלאהבתןהקשה,בתקופהזולאלאמילעזרומה

איפשרושלו״הילדיםהסופר:שלנכדתובתזולא,לה־בלונדמרטין

לאמתתשוקההייתהשלזולאחושבתאניאבלללחום,להמשיךלזולא

אהבתלאשלו.האובססיההייתהזאתנלחם.היההואהאהבהללאוגם

העקרונות״.אהבתאלאהמשפחה,

עמוד 4


