
B^m
בבגידהבכפו,11נאעלשהואשם,צרפתבצבאהראשוןהיהודיכקציןנודעדר״פשאלפרד

הפטריוטשלוהמשפחתיהרומנטיהרד,הצדאתמכיריםהעטיםזאת,עםגרמניהלטובתובריגול

חושפתחדשהתערוכהקרוביועםמכתביםחליפתבזכותמאםרו,בתקופתנפשתעצומותששאב

שלאשתובפרשהנשפתגיבורהלעברזרקורומפנההמשפחהבניביןהאמיץהקשראתלראשונה

פמיניסטיים״בחוגיםלהערצהשראויההרואית,״דמותהיתההמומחיםשלדברילשי,דרייפש,

יוינטלעמית

לאישלמות,הזכותאתליין

רקליתינתןזוזכותאין.מאיתנו

וכבודילאורהאמתתצאכאשר

לחיות".עלינואזעדלי.יושב^^

לא־ררייפוסאלפרדכתבכך

שתו

$TS1$לאשתו$TS1$

$DN2$לאשתו$DN2$פחות5981.1.13ב־לוסי

בריגולהרשעתולאחרמחודש

באיכלואשהיהבשעהובבגידה,

מאסרעונשריצויוטרםצרפת,שלהמערביבקצה

בד־לשמצההידועהשדיםבאיעליושנגזרהעולם

רום

$TS1$בדרום$TS1$

$DN2$בדרום$DN2$.הישלהלאשדרייפוסלהיווכחאפשראמריקה

שיטוהרלפניאמות״אםגורלו,לגביעצמואת

שלי״,הסיפורכתיבתאתבידייךמפקידאנישמי,

אהובתו.אתשיתף

אישייםמכתביםמעשרותאחדרקהואזהמכתב

שלקורותיה״דרייפוסבתערוכהלראשונהשיוצגו

הבא,בשבועשתיפתחצרפתית״,יהודיתמשפחה

התפוצותבביתבספטמבר(,נעילה:)תאריךבמארס

התע־בירושלים.הלאומיתהספרייהבשיתוףבת״א

רוכה

$TS1$התערוכה$TS1$

$DN2$התערוכה$DN2$דרייפוס,משפחתמארכיוןרביםפריטיםכוללת

לספרייה.ז׳אן,ררייפוס,שלבתומסרהשאותו

לתחילתהשנה120מציינתהתערוכהפתיחת

אחדאתמסמלתמהכלשיותרדרייפוס,פרשתשל

ייחודהבאירופה.החדשההאנטישמיותשלמשיאיה

המשפחתיהפרטי,הפןבחשיפתהואהתערוכהשל

פו־תרבותלגיבורשנחשבמישלבחייווהרומנטי

ליטי

$TS1$פוליטי$TS1$

$DN2$פוליטי$DN2$19ה־המאהשלהישלבצרפתבמחלוקתושנוי

דרייפוסשכתבהלבגלוייהמכתביםמאוסף

מס־האהבהמילותשביןרכה,דמותעולהללוסי,

גירה

$TS1$מסגירה$TS1$

$DN2$מסגירה$DN2$ארוכהתקופהאחרישנוצרהקושיאתגם

להפוךחייב״אניהשדים,באיועינוייםכליאהשל

הצדכלאתולבטללשרוד,בכדיחיהכמולהיות

בייאושו.הקציןכתבשלי״,והרוחניהמשכיל

מדי,ומשכילחכםאדםהיהשדרייפוסאלא

הכ־שנות5.4וב־לאשתו,במילתועמדלאהוא

ליאה

$TS1$הכליאה$TS1$

$DN2$הכליאה$DN2$אתלמדדווקאהואהמתים,באיוהעינויים

וויליאםשלמחזותותירגםקאנטעמנואלכתבי

שלמחברתמוצגתבתערוכהבנוסף,שייקספיר.

מאותשירבטשבתוכהכליאתו,מתקופתדרייפוס

מאבקעלשמעידיםקטנים,אמנותייםרישומים

הרעת.ובאובדןבטירוףלהיאבקונואשאחרון

נאספודרייפוס,משפחתשלהארכיוןעלנוסף

ומהמוזיאוןהלאומיתמהספרייהנדיריםחומרים

דיסימונההתערוכה,שאוצרותכךבפאריס,היהודי

שלםסיפורלספריכלוגובר,שחםאוריתור״רנפי

בפעםלהנציחרקולאהמשפחה,שליחסיתומהודק

שלו־כפיהמפורסמת,הפרשהאתכמהיודעהמי

מדים

$TS1$שלומדים$TS1$

$DN2$שלומדים$DN2$דרךלמשל,בתיכונים.דידקטיבאופןאותה

המזעזעותהאנטישמיותלקריקטורותההיחשפות

שתמךזולא,אמילהנודעהסופרונגרדרייפוסנגר

כגוןאנטישמייםבעיתוניםשהתפרסמובשחרורו,

)מחברדרימוןאדוארשלבעריכתופארול״״ליברה

היהודית״(״צרפתהפופולריהאנטישמיהמאמר

כלפיוהגזענותהשנאהמעוצמתלהתרשםאפשר

הימיןהשתייךזהלקוטבשלומו.אנשיוכלפיהקצין

והכנסייה.הצבאהמלוכנים,השמרני,

ררייפוסתומכישלליבםאומץגםשני,מצד

רפובליק־פוליטיקאיםובהם״הדרייפוסרים״,

נים,

$TS1$,רפובליקנים$TS1$

$DN2$,רפובליקנים$DN2$,רביםיהודיםוגםסוציאליסטיםשמאלנים

המפורסםהמאמרדרךאםבתערוכה.היטבמובע

יצירותבאמצעותאםאומאשים״,״אניזולא,של

בתקו־דרייפוסלטובתשפורסמולוחמניותאמנות

פה

$TS1$בתקופה$TS1$

$DN2$בתקופה$DN2$,חוזרלמשפטהקריאההועברהשדרכןהסוערת

אחרלא־יהודים.שלמכיוונםגםצדק,ולעשיית

פי־ז׳ורז׳בצרפת,הצבאיהמודיעיןראשהואמהם

קאר.

$TS1$.פיקאר$TS1$

$DN2$.פיקאר$DN2$להטוכמהעדממחישיםהמרתקיםהפריטים

לשניים.נחלקההצרפתיתהאומהוכיצדאזהרוחות

ונפערתחמהדמות

כא־הואבלב,חותםשמותירבתערוכה,מרגשפן

מור

$TS1$כאמור$TS1$

$DN2$כאמור$DN2$דרךשנחשףדרייפוס,אלפרדשלהאישיהפן

והחפציםהתמונותהמשפחה,בניעםההתכתבויות

כאלהוגםיפותמתקופותזיכרונותבחובםשטומנים

אתמבליטיםללוסיאלפרדביןהמכתביםשפחות.

מלארגיש,כאדםוהחכםהמצטייןהתותחניםקצין

בזמןשגידלהכגיבורהלוסיואתונסער,חםתשוקה,

והשראהכוחמקורושימשהילדיהם,שניאתהפרשה

שנתבסוףוהואשםנעצר״כשררייפוסלררייפוס.

היאהשארביןלכן25בתרקהיתהלוסי1894

במא־בעלהלמעןשנלחמההרואיתלדמותנחשבת

בק

$TS1$במאבק$TS1$

$DN2$במאבק$DN2$טוענתפמיניסטיים״,בחוגיםגםלהערצהשראוי

צרפתשללהיסטוריהמומחיתהלפרין־גדז׳,בטיד״ר

״לוסיהלאומית.בספרייהדרייפוסארכיוןומנהלת

הסוהרלביתשנשלחהראשוןמהרגעלאלפרדכתבה

שלו.הראשוןהמשפטקיוםטרםבפאריס,הצבאי

תמידשלאלמרותשם,אותולבקרמתעקשתהיא

סיבהלולתתממשיכההיאלכך.רשותלהניתנה

במכתביםאופטימיותשלרוחלוומעניקהלחיות

המתים״.לאילושולחתשהיא

שלאחיוהואנוסףאלטרנטיביגיבורעוד

מחבלמצליחעסקיםאיששהיהמתייה,דרייפום,

אתונטשלפאריסעברהואהפרשהבתחילתאלזס.

בכלאחיושלחפותולמעןלהיאבקכדיעיסוקיוכל

ברנארובאמצעותבעצמוהאמתאתולחקורמחיר

אתמכיר״אנישכר.שירותיושאתפרטיחוקרלזר,

אתלהוכיחמתכווןואניאשםלאשהואובטוחאחי

לה־הפסיקלאללוסי,שבדומהמתייה,הצהירזה״,

חליף

$TS1$להחליף$TS1$

$DN2$להחליף$DN2$״ללאאותו.לעודדבניסיוןאחיועםמכתבים

מתאבד״,היהשאלפרדלהניחסבירומתייה,לוסי

רוצהלאשהואכותב״ררייפוסהלפרין,מוסיפה

להילחםחייבהואולכןמוכתם,שםלילדיולמסור

חפותו״.ותוכחהאמתשתצאעד

פברוקאחרילאור.יצאהצדקלבסוףכידוע,ואכן

הואריגול,איגרתככותבדרייפוסוהאשמתהראיות

טקסנערךמכןלאחרמייד1895בתחילתהורשע

שלו,הקציןחרבושבירתדרגותיוהסרתשלמשפיל

לאחרמבחוץ.נשמעוזועמותאנטישמיותכשקריאות

כישלוןנחלהוא1899ב־דרייפוסשלהחוזרהמשפט

מאסר,שנותעשרשללעונשהפעםונידוןבשנית

המעורערבמצבוהתחשבהרפובליקהשנשיאאלא

1906ב־רקהסוףלאכמובןזהחנינה.לווהעניק

כחףהוכרהואאשמה.מכלנוקהררייפוסשלשמו

והבוגדשהמרגלהודיעהצרפתוממשלתמפשע,

אסטרהאזי.פרדיננדבשםצרפתיקציןהואהאמיתי

לגיוןאותאתקיבלרב־סרן,לדרגתהועלהדרייפוס

וחזרע״ל(הצרפתי;בצבאגבוההכי)העיטורהכבוד

12שנמשךלסבלי,הקץהיה״זהפעיל.לשירות

עםכותבהואילדיי״,עתידעללייסורייסוףשנה,

הטובות.החדשותהיוודע
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כללאחרשגםהיאהמפתיעותהעובדותאחת

מנתשהיוהמתמשךהריןועיוותהעינוייםהסבל,

שהיהכפיצרפתיפטריוטנותרדרייפוסחלקו,

אתלהוביל״כשאשובהפרשה.התפוצצותלפני

אתהסבל,אתהכל,אתאשכחהאמיצים,חייליי

עםמכריזהואהאכזריים!״העלבונותאתהייסורים,

כקציןשהתנדבבעתהראשונה,העולםמלחמתפרוץ

פייר.בנו,גםשירתשבוצרפת,בצבאתותחנים

ברור,הלאידו,בכתבמכתבלפיירכותבאלפרד

לפנימתחתקיימתתמיד״אנטישמיותנאמר:ובו

פילעשותיהודיעללא.שהיאנדמהאםגםהשטח,

מוצאו״.אתולהשכיחלפצותכדימהאחריםעשרה

מתייהשלהניןהזה:בהקשרחביבהאנקדוטה

לשעברדרייפוס,אוריאלהואסמלי,כמהדרייפוס,

במילואים.צבאישופטוכיוםבצה״לצבאיעו״ד

לגדולההעיתונותעליית

הבו־הדרךמציונילאחדנחשבתדרייפוםפרשת

לטים

$TS1$הבולטים$TS1$

$DN2$הבולטים$DN2$האנטישמיותאתשהמחישוביותרוהמרכזיים

מה־החלאירופהובמערבבמרכזשצמחההחדשה

מאה

$TS1$מהמאה$TS1$

$DN2$מהמאה$DN2$אמני־ליהודיםניתנההתקופהבאותה18ה־

ציפציה

$TS1$אמניציפציה$TS1$

$DN2$אמניציפציה$DN2$באירופההשונותבמדינותזכויותשוויון

אתזאת,למרותבחברה.להשתלבלהםשאיפשרו

הח־הכנסייה,בידישהונעההישנההיהודיםשנאת

ליפו

$TS1$החליפו$TS1$

$DN2$החליפו$DN2$בעיתונותיותרמודרנייםאחרים,אמצעים

אתהאכילושבהןהטענותהחברתיים.ובמוסדות

ברדיפתעסקולאכברוהנבערהעניהנוצריההמון

העו־עלהיהודיםבהשתלטותאלאישו,ובהסגרת

לם,

$TS1$,העולם$TS1$

$DN2$,העולם$DN2$ובשליטהמדיניותמפתחבעמדותבהתברגות

העולם.בכלכלת

פרוסיהידיעלבמלחמההובסהצרפתבהמשך

והפכההצטמקההצרפתיתוהאימפריה1871ב־

קריסתכן,כמוצרפת.שלהשלישיתלרפובליקה

שלאחרהעשוריםבשניבצרפתוהבורסההבנקים

הצורךאתוהגדילהגדולה,משבראווירתיצרהמכן

לעזאזל.שעירלחפשהצרפתיםשל

מאוכלוסיית%4.0רק)שהיוהיהודיםנגדההסתה

לע־השעירהיהדרייפוסואלפרדהחריפה,צרפת(

זאזל

$TS1$לעזאזל$TS1$

$DN2$לעזאזל$DN2$:במזרחששכןאלזסמחבליהודיהמושלם

לקציןשהפךגרמניתשליטהלידיונפלצרפת

הזאת,בתקופהששררהרוחבהלך״בהתחשבבצבא.

חפותו״,הוכחהלאעודכללאשםנחשבררייפוס

הש־יהודיםעסקים״אנשיהלפרין,ד״רמסבירה

תייכו

$TS1$השתייכו$TS1$

$DN2$השתייכו$DN2$באליטותוהשתלבוהיהודיתלאינטליגנציה

הםההמונים.אצללקנאהשגרםדברהחברה,של

אפליה.שגררמהעם,בתוךכעםליהודיםהתייחסו

פו־איכותייםצבאייםספרבתישניהיולמשל,

ליטקניק,

$TS1$,פוליטקניק$TS1$

$DN2$,פוליטקניק$DN2$וסנט־סירדרייפוס,והצטייןלמרשבו

יהודים״.לשורותיוקיבלשלא

מוערךסופרשזולא,ולמרותהזו,האווירהחרף

ליאומרררייפוסשלש״הגזעטעןהרעות,לכל

אתהאשיםלאדרייפוסמדהיםבאופןאשם״,שהוא

האמיתי.הבוגדאתלתפוסושאףהצבא

שלהתקשורתיתהזוויתהיאנוספתחשובהזווית

שהת־הראשוןהמשפטהואהערעורמשפטהפרשה:

קיים

$TS1$שהתקיים$TS1$

$DN2$שהתקיים$DN2$ישבועיתונאיםלראשונהפתוחות.בדלתיים

מווינה,צעירעיתונאיכוללהאולם,מתוךודיווחו

זהממשפטהרצל.תאודורזאבבנימיןבשםהידוע

היצירהוכןסטילסצילומיגםלראשונהפורסמו

״פרשתהקולנוע,בתולדותהראשונההפוליטית

בת־)שמוצגתמלייסז׳ורז׳הבמאישלדרייפוס״

ערוכה(,

$TS1$,)בתערוכה$TS1$

$DN2$,)בתערוכה$DN2$בשל1950עדבצרפתלהקרנהשנאסרה

לדרייפוס.האוהדתגישתה

נעוצההמשפטשיצרהגדוללרעשנוספתסיבה

בגר־השימושהעיתונותשללגדולהבעלייתה

פיקה

$TS1$בגרפיקה$TS1$

$DN2$בגרפיקה$DN2$הפכוהבוטיםוהטוריםהקריקטורותובעוצמת

שעיצבהכזאתל״פרשה״,״אירוע״שהוגדרמהאת

העו־מכלעיתונאיםשלבסיועציבורי;יוםסדר

לם

$TS1$העולם$TS1$

$DN2$העולם$DN2$.המערבי

הראשונההפעםזאתוחברתית,מדיניתמבחינה

בעקבותלצידה.ולאהכנסייה,נגדעמדהשהמדינה

מהמדינההדתאתלהפרידהחליטהצרפתהפרשה

הכנסייהסמכותאתלהוציאכלומרהחינוך,בתחום

חילונייםספרבתילראשונהולייסדמהלימודים

ממלכתיים.

עוסקהתערוכהעבורבמיוחדשהוכןסרטכן,כמו

החברהעלדרייפוספרשתשלהמגוונותבהשפעות

מוביליםרוחאנשימתראייניםבסרטהצרפתית.

במש־שדניםצעיריםצרפתים־יהודיםוכןבצרפת

מעות

$TS1$במשמעות$TS1$

$DN2$במשמעות$DN2$בימינו.היהודית־צרפתיתהזהות

המשפההלחיקהשדיםאיבין

כשמשוטטיםלמצואשאפשרמעניינתהנגדה

הפ־הביתשלהחמימותביןהיאהתערוכה,בחלל

ריסאי־היהודי

$TS1$הפריסאיהיהודי$TS1$

$DN2$הפריסאיהיהודי$DN2$אישלהקרירותלביןדרייפוסשל

לוסי,שלהאישיהתפילהסידוראחדמצדהשדים.

והזמנהכתובהררייפוס,משפחתמביתרקוםשטיח

הרי־השדים,אישלתצלומיםמנגדהזוג;לחתונת

שומים

$TS1$הרישומים$TS1$

$DN2$הרישומים$DN2$וחליפתשםמתקופתודרייפוסשלבמחברת

מקורביו,עםהעלילהקורבןשלהמצמררתהמכתבים

הראשונהמהפעםלוסישלביותרנרגשמכתבכולל

שריצה.המאסרשנותחמשלאחרבעלהאתשפגשה

זיכויו.לאחרדרייפוסאתכאמור,מציגה,התערוכה

נחתהרווהמחויךסבאבתוראותומציגהאחתתמונה

״הנכריםטראומה.כלניכרתלאשבפניומהמשפחה,

ומאודכיפיגםאבלדאגן,כסבאדרייפוסאתתיארו

נפי,דיסימונההתערוכהאוצרתמציינתחייכן״,

נשארלאולמזלו75בגיל1935ב־מת״דרייפוס

האהובה,נכדתושלגורלההשואה.זוועותאתלחוות

לאושוויץונשלחהנתפסההיאאחרהיהלוי,מדלן

להסתתרהצליחהלוסילעומתה,25בגילנרצחהשם

לפאריס,שבההיאהמלחמהבתוםמקלט.ולמצוא

73בתוהיא1945ב־מתהשם

לכ־יכולאנישבוהמאושרהיוםהגיעסוף״סוף

תוב

$TS1$לכתוב$TS1$

$DN2$לכתוב$DN2$.ללוסידרייפוסכתבהימים!״אתספרתילך

ממךחדשותקיבלתי״לאלמאסרו,הראשוןבחודש

איזההאחרון.ראשוןביוםאלישהגיעהמכתבמאז

הרג־ממךמכתבקיבלתישבויוםבכלנורא!סבל

שתי

$TS1$הרגשתי$TS1$

$DN2$הרגשתי$DN2$.שלהדכולכם,שלהדהםהמכתביםמאושר

קראתיוהקפוא.המסכןליביאתהמחממתחיבתכם

עדמילה,כלספגתיפעמים,שלושמכתבךאת

ויכולתימדוברותלמיליםהפכוהכתובותשהמילים

אלי״.קרובקולךאתלשמוע

עמוד 2


