
שיטוהרלפניאמות״אם

סיפורי״אתספרישמי,
עלשניםשכבוהשדיםבאיבכלאודרייפוסאלפרדהיהודיהקציןוקיבלששלחמכתבים

הורשע,שבוהמשפטלפתיחתשנה120במלאותבירושלים.הלאומיתהספרייהמדפי

הפרשהשמאחוריבאישנוספיםצדדיםמתגליםודרכםמתפרסמים,הם

אדרתעופר אדרתעופר

צפה11נןשהיה11

ררייפוסאלפיו

ביתוממרפסת

גרמניםבחיילים

TS1$$ני\TS1$$ני־במצעדשנכנסו

$DN2$\ני$DN2$irr ni'>הולד־עיראלצחון

תו,

$TS1$,הולדתו$TS1$

$DN2$,הולדתו$DN2$.מביןהצעירררייפום,מולהוז

תעשייניםבמשפחתילדיםשבעה

ממראהנפעםמצרפת,יהודית

הראשונההנוגה״החוויהעיניו.

נמחהלאמעולםשרישומהשלי,

1870מלחמתהיתהמזיכרוני,
״,

למלחמתבהתייחסולימים,כתב

שבה(,0781-1781פרוםיה־צרפת

מחוזותאתלשטחהגרמניהסיפחה

ולורן.אלזס

הבוג־מאחיובשונהבהמשך,

רים

$TS1$הבוגרים$TS1$

$DN2$הבוגרים$DN2$הטקסטיללמפעלשהצטרפו

בקריירהדרייפוםבחרהמשפחתי,

מוכר:הסיפורשלסופוצבאית.

לריןהועמדדרייפוסהקפיטן

לאעלהורשעבגירה,באשמת

ב״אילמאסרוהוגלהבכפועוול

משפטימאבקבתוםרקהשרים״.

טוהר.ושמוזוכההואממושך

נפתחמאזחלפושנה120

נקו־שנחשבררייפוס״,״משפט

דת

$TS1$נקודת$TS1$

$DN2$נקודת$DN2$שלבהיסטוריהחשובהמפנה

פרשתהמודרנית,האנטישמיות

וציוןישראלעםבתולדותדרכים

הצרפ־הרפובליקהבתולדותדרך

תית.

$TS1$.הצרפתית$TS1$

$DN2$.הצרפתית$DN2$סיפורוהיהגםהואזאת,עם

שנהפךואלמוני,פרטיארםשל

כורחו.בעללסמל

נמ־העגולהתאריךלרגל

צא

$TS1$נמצא$TS1$

$DN2$נמצא$DN2$בירושליםהלאומיתבספרייה

וח־מקורייםמסמכיםשלאוסף

פצים

$TS1$וחפצים$TS1$

$DN2$וחפצים$DN2$לפרשתהקשוריםנדירים

האוסףפריטי130אתררייפום.

שלבתו70ה-בשנותתרמה

ומאזררייפוס־לוי,ז׳אןררייפום,

הספרייה.מרפיעלנשכחהוא

מומחיתהלפרן־גדז',בטיר״ר

במחלקתשעוברתצרפתלספרות

הלאומית,הספרייהשלהאוספים

למ־״הופתעתינרגשת.נשמעה

צוא

$TS1$למצוא$TS1$

$DN2$למצוא$DN2$בירוש־פהמסמכיםכאלה

לים״,

$TS1$,בירושלים״$TS1$

$DN2$,בירושלים״$DN2$״פתחתיל״הארץ״.אמרה

שלחומריםוראיתיהאוסףאת

וב־זולאאמילררייפום,משפחת

רנאר

$TS1$וברנאר$TS1$

$DN2$וברנאר$DN2$.לזר״

הפרשהגיבורישלמכתביהם

לספרהלאומיתלספרייהאפשרו

ררייפוםשלסיפורואתמחרש

ומש־אישיתמבטמנקודתהפעם

פחתית.

$TS1$.ומשפחתית$TS1$

$DN2$.ומשפחתית$DN2$באוסףמהמסמכיםחלק

בתערו־הבאבשבועלציבוריוצגו

כה

$TS1$בתערוכה$TS1$

$DN2$בתערוכה$DN2$התפוצותבביתשתיפתחחרשה

קורותיה)״ררייפוםאביבבתל

יהורית־צרפתית״(.משפחהשל

הראשוןהארגזאת״פתחתי

התמיכהאתבמכתביםוגיליתי

שלאשתושמעניקהגבולללא

25בתרקשהיתהלוםי,ררייפוס,

עםאותהוהותירנלקח,כשבעלה

סיפרהבבית״,קטניםילדיםשני

המכתביםאחראתהלפרן־גרז׳.

כתבבאוסףביותרהמרגשים

31ב-מהכלאלאשתוררייפוס

ל״אישהוגלהלפני1895בינואר

היוםהגיעסוף״סוףהשרים״.

לכתוביכולאנישבוהמאושר

קי־לאהימים!אתספרתילך.

בלתי

$TS1$קיבלתי$TS1$

$DN2$קיבלתי$DN2$המכתבמאזממךחדשות

האחרון״,ראשוןביוםאלישהגיע

יוםבכלנורא!סבל״איזהלה.כתב

הרגשתיממךמכתבקיבלתישבו

כול־שלהרהםהמכתביםמאושר.

כם,

$TS1$,כולכם$TS1$

$DN2$,כולכם$DN2$אתהמחממתחיבתכםשלהד

אתקראתיוהקפוא.המסכןלבי

כלספגתיפעמים,שלושמכתבך

הפכוהכתובותשהמליםערמלה,

לשמועויכולתימדוברותלמלים

בהזדמנותאלי״.קרובקולךאת

שי־לפניאמות״אםכתב:אחרת

טוהר

$TS1$שיטוהר$TS1$

$DN2$שיטוהר$DN2$,אתבידייךמפקידאנישמי

שלי״.הסיפורכתיבת

1895בינואר16ב-כן,לפני

בכ־בעלהאתלערכןלוסיטרחה

תב

$TS1$בכתב$TS1$

$DN2$בכתב$DN2$הפוליטיותבהתפתחויותירה

עו־אנוהטוב,״יקיריהאחרונות:

ברים

$TS1$עוברים$TS1$

$DN2$עוברים$DN2$ממשלתימשברהזאתבעת

הרפובליקהנשיאמאוד...חמור

את־התפטרקזימיר־פרייה()ז׳אן

מול

$TS1$אתמול$TS1$

$DN2$אתמול$DN2$.האירועיםרואה,אתהבערב

יבואמיזה.אחרבזהמתרחשים

יודעים...״.איננועדייןבמקומו,

ביקורהעללוסיפרהגםהיא

דמנג,המפורסםהריןעורךאצל

אחריררייפוםאתלייצגשהסכים

בחפותו.ושוכנעלוסיעםששוחח

מדבראותולשמועשמחה״אני

לוםי.לוכתבהעליך״,

משפ־כיעולהמהמכתבים

חת

$TS1$משפחת$TS1$

$DN2$משפחת$DN2$כריהתגייסהכולהררייפום

לדוג־ררייפוס.באלפרדלתמוך

מה,

$TS1$,לדוגמה$TS1$

$DN2$,לדוגמה$DN2$ההשפלהטקסלאחריומיים

אחיולושלחדרגותיו,הוסרושבו

אתהביעובונרגש,מכתבמתייה

אוהב״אניאליו:העמוקהחיבתו

שלי,ומסכןיקרפרדלך,לקרוא

כשא־מזמן;השתמשתישבובשם

ני

$TS1$כשאני$TS1$

$DN2$כשאני$DN2$שמחשבותינרמהכך,לךקורא

מרגישואתהיותראליךקרובות

ב-לוכתבאתך״,מהיותיהקלה

1895בינואר

דא־אתלבעלהתיארהלוםי

גתם

$TS1$דאגתם$TS1$

$DN2$דאגתם$DN2$״לואיזהמשפחה.קרובישל

היתרקיבלהלאשעדייןמצטערת

יע־שבקרובמקווההיאלראותך.

ניקו

$TS1$יעניקו$TS1$

$DN2$יעניקו$DN2$צריכההיתההיאזו.זכותלה

והיאימים...כעשרהלפנילחזור

לחבקבלילעזובמסוגלתאינה

מתייה,רק״לאלו.כתבהאותך״,

לעזרה״,להתגייסרוצהליאוןגם

ולאשתו,לליאון״בנוגעהוסיפה.

ומ־במולהוזכרגענמצאיםהם

תכננים

$TS1$ומתכננים$TS1$

$DN2$ומתכננים$DN2$רושל״.ללהאותיללוות

שממנההנמלעירהיארושללה

השרים.לאיאלפררנשלח

עלריווחהאחריםבמכתבים

לבע־לאפשרכרייום־יום,חוויות

לה

$TS1$לבעלה$TS1$

$DN2$לבעלה$DN2$ממשיכה״רשלבבית.להרגיש

שליטההמאבדתהאשהלהיות

היאכמוך,ז׳ק,כמומכיר.שאתה

ולשבורהכל,עללשלוטצריכה

כתבה.הכל״,

הש־באישנכלאלאחר

רים,

$TS1$,השרים$TS1$

$DN2$,השרים$DN2$התמודדמצחין,בתאאזוק

שת־קשותמחלותעםררייפום

קפו

$TS1$שתקפו$TS1$

$DN2$שתקפו$DN2$.הת־הרבה,״במצוקתואותו

מיכה

$TS1$התמיכה$TS1$

$DN2$התמיכה$DN2$באהלהזוכהשהואהיחידה

הר־המכתביםדרךמאשתו,שוב

בים

$TS1$הרבים$TS1$

$DN2$הרבים$DN2$חמשבמשךלוכותבתשהיא

והעיתוניםהספריםדרךוגםשנים,

אמרהלו״,לשלוחמצליחהשהיא

הלפרן־גרז׳.

מג־אתגםחושפיםהמכתבים

עיה

$TS1$מגעיה$TS1$

$DN2$מגעיה$DN2$בני־הרשויות,עםלוםישל

סיון

$TS1$בניסיון$TS1$

$DN2$בניסיון$DN2$שלכליאתותנאיעללהקל

היאכימגלה,בהםעיוןבעלה.

להעבירשיוכלקשראישמצאה

לקבלופעלהמצרכיםלדרייפום

המתאימים.מהגופיםלכךאישור

ב-שקיבלהתשובהבמכתב

המושבות״מ״משרר1895ביולי

למשרדנופנית״גברתי,נכתב:

לבעלךלשלוחאישורלקבלכרי

משומר...חלבבקבוקיחמישים

ניתנהדרייפוםולמגורשהואיל

לצרכיולדאוגהחוקלפיהזכות

מת־איניהוא,חשבונועלולמזונו

נגד

$TS1$מתנגד$TS1$

$DN2$מתנגד$DN2$אתלגויאנהישירותשתשלחי

הללו...״.המזוןמצרכי

טו־בשורהזוהיתהלכאורה

בה,

$TS1$,טובה$TS1$

$DN2$,טובה$DN2$איסור:להנלווהשבפועלאלא

שביקשתכפיאוכל,לאשני״מצר

רופורג,פוללמרלאפשרממני,

ישירותלהתכתבמקאיין,סוחר

התחתונה,בשורהבעלך״.עם

״השוקולד״,המשומר״,״החלב

שהר־הצמר״ו״םריגיהתרופות

עיה

$TS1$שהרעיה$TS1$

$DN2$שהרעיה$DN2$לאסירלספקביקשההמסורה

למרותייסוריועללהקלכרי

שיביאכרישמצאההקשראיש

להישלחחייביםהיואותםלו

יחסית.סמוכהמחנותולאמצרפת

ררייפום,מארכיוןנוסףמכתב

אתנושאכתיבה,במכונתמודפס

הצרפתית״.״הרפובליקההכותרת

1896במאיב-נשלחהמכתב

המושבות,שריריעלחתוםוהוא

שבשלכתבהשרלבון.אנדרה

ביכולתואיןמיוחדותנסיבות

״למגורשלשלוחללוםילאפשר

שביקשהמהספריםכמהררייפום״

לו.להעביר

מעק־מתרשמיםאנו״שוב

שנותה

$TS1$מעקשנותה$TS1$

$DN2$מעקשנותה$DN2$מה־אינההיאלוםי.של

ססת

$TS1$מהססת$TS1$

$DN2$מהססת$DN2$עלאףעצמו,לשרלפנות

דבר,להשיגמצליחהשאינהפי

מוחזריםמהספריםשחלקמכיוון

לש־מצליחההיאזאתבכלאליה.

לוח

$TS1$לשלוח$TS1$

$DN2$לשלוח$DN2$בולבה׳׳טארםהספראתאליו

ההיסטו־עלגוגולשלספרוואת

ריה

$TS1$ההיסטוריה$TS1$

$DN2$ההיסטוריה$DN2$בכפוףזאתכלהקוזקיםשל

הכליאה״,שלטונותשללתנאים

הלפרן־גרז׳.הסבירה

אנוררייפוסשלמזיכרונותיו

המכתביםלועזרוכמהערלמרים

26שישי,ביוםלדוגמה,האלה.

ביומנו:כתבהוא1895באפריל

לאבאמתזהמכתבים,בלי״עדיין

להמתיןעליוהיהלעתיםאנושי״.

משוםמכתב,שקיבלערחודשים

רביםקשייםהערימושהשלטונות

אתבמכווןועיכבומשפחתועל

לו־עם״הקשרהמכתבים.העברת

סי

$TS1$לוסי$TS1$

$DN2$לוסי$DN2$אמרהאותו״,שהחזיקמההיה

העמוקה״החיבההלפרן־גרז׳.ר״ר

שלוהיכולתהאלהשניהםבין

דברעליהשנפלהצעירה,האשה

מעמר״.להחזיקכזה,

לד־כשנודע1899ביוני

רייפום

$TS1$לדרייפום$TS1$

$DN2$לדרייפום$DN2$עלהכריזהמשפטש״בית

כתבהואבפרשה,מחורש״דיון

אד־הזוגבנילוסי,שללהוריה

מארד:

$TS1$:אדמארד$TS1$

$DN2$:אדמארד$DN2$אליכםיגיעמכתבי״אם

פשוטאנילצרפת,שוביקורם

ואתלוםיאתלחבקמכםמבקש

בציפייהבשמי,היקריםילדינו

אותםשאחבקהעילאילאושר

סוףלהשכיחושאוכלבזרועותי

הארוכותהשניםאתמלוםיסוף

חייםיריעלנוראיים,עינוייםשל

המכתבאתומאושרים״.שקטים

מחבק״אנינרגשות:במליםסיים

לביבכליקירינוכלואתאתכם

אלפרר״.המסורבנכםנפשי,ובכל

מכתבגםמסתתרבאוסף

מהעי־1901ב-ררייפוםשקיבל

תונאי

$TS1$מהעיתונאי$TS1$

$DN2$מהעיתונאי$DN2$הראשוןשהיהלזר,ברנאר

הואכיצייןלזרלהגנתו.שיצא

מש־דרייפום,שלאחיוומתייה,

תפים

$TS1$משתפים$TS1$

$DN2$משתפים$DN2$לח־להגיעבניסיוןפעולה

קר

$TS1$לחקר$TS1$

$DN2$לחקר$DN2$שנים״במשךבפרשה.האמת

תיארתיחייך,אתחייתיאחרות

מהםוסבלתיייסוריךאתלעצמי

עםיחדרבות,פעמיםאתך.יחד

בחיפושינולבתוכשהיינומתייה,

עליךחשבנושונות,דרכיםאחר

לאלעולםובכאבך.בברירותך

ביוםכיהודיסבלתיכמהאשכח

ייצ־כאשרדרגותיההורדושבו

גת

$TS1$ייצגת$TS1$

$DN2$ייצגת$DN2$מעונהכקדוששלי,הגזעאת

לו.כתבומושפל״,

שאתהממהיותריהודי״אתה

תק־יריעלברעתך,מעלהאולי

וותך

$TS1$תקוותך$TS1$

$DN2$תקוותך$DN2$,יותר,בטובאמונתךהאיתנה

הכו־הםאלהשלך.הפטליבציות

חות

$TS1$הכוחות$TS1$

$DN2$הכוחות$DN2$מתוךהבאיםנדליםהבלתי

תמיכה.לךהעניקואשרעמנו,

ערמחכההייתנוצריהייתאם

אבלהאלוהי.הצדקלהופעתבוש

כרילחיותרציתולכןיהודיאתה

הצדק.שלבהתגשמותולראות

בעיניךלראותכריותחיהחיית

יתאחר.שלאהמוחלטהזיכויאת

עובריםעדייןואנולומצפהאני

כך״.לשםיחד

21ב-רקלבסוףהגיעהצדק

התכנסהכשהמשפחה1906ביולי

ררייפוםהוחזרשבוהזיכוילטקס

וקיבלבדרגהקורםצבאי,לשירות

העיטורהכבודליגיוןצלבאת

עלבצרפתשניתןביותרהגבוה

לס־הקץהיה״זהלאומה.שירות

בלי,

$TS1$,לסבלי$TS1$

$DN2$,לסבלי$DN2$לייסוריסוףשנה.12שנמשך

כךעלכתבילדי״,עתירעל

עצמו.ררייפוס

הראשונה,העולםבמלחמת

לת־שניםמאהימלאושהשנה

חילתה,

$TS1$,לתחילתה$TS1$

$DN2$,לתחילתה$DN2$כקציןררייפוםשירת

1914באוגוסטב-תותחנים.

אתלהוביל״כשאשובכתב:

הכל.אתאשכחהאמיצים,חיילי

העלבונותהייסורים,הסבל,את

האכזריים״.

בפ־בביתו1935ב-מתהוא

ריז.

$TS1$.בפריז$TS1$

$DN2$.בפריז$DN2$פלשומכןלאחרשניםחמש

ררייפוסומשפחתלעיר,הגרמנים

שהיתהלוסי,צרפת.לדרוםנדרה

מסתורלחפשנאלצה73בת

רקלפריזחזרההיאנזירות.בין

לאחרשנהשםומתה1944ב-

ולוםיאלפררשלקברםעלמכן.

האהובה,נכדתםשלשמהמופיע

באושוויץ.שנרצחהלוי,מדלן

כיהודי״סבלתילזר:ברנאר

ייצגתדתותיך.כשהורדו

מעונה"כקדושגזעיאת

לאשתו:דרייפוס

אתמחממת"חיבתכם

והקפוא"המסכןלבי
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דרייפוסלמשפטשנה120

דרגותיוינואר:■••»

דרייפוסשל

מכתפיונקרעות

הספרביתבחצר

בפריזהצבאי

אפריל:•••»

מוגלהדרייפוס

השדיםלאי

בבידודונכלא

בעקבותמארס:•■•■

קולונלמכתביימס

וקובעחוקרפיקאר

בוגדשאסטרהאזי

ספטמבר־אוקטובר:■■•»

דרייפוסלוסי

אתלפתותדורשת

בעלהנגדהתיק

רס״ןנובמבר:•■■■

מכתבמזייףאנרי

דרייפוסאתהמפליל

מגלהפיקאריוני:•■•»

לואידינו,לעורך

שדרייפוסלבלואה,

מפשעחף

מעבירלבלואהיולי:•••»

נשיאלסגןהמידעאת

שמצטרףהסנאט,

דרייפוסלמעןלמערכה

אחיונובמבר:■■•»

מגנהדרייפוסשל

אסטרהאזיאת

אסטרהאזיינואר:•••»

זולאאמילמזוכה.

"אניאתמפרסם

ללונדוןונמלטמאשים״

יולי־ספטמבר:••■■

מבקשתדרייפוסלוסי

הכרעתאתלבטל

1894משנתהדין

ספטמבר:•••»

בורחאסטרהאזי

מצרפת

העליוןביהמ״שיוני:••■

הדיןגזראתמבטל

משפטעלומורה1894מ-

מועברדרייפוסחוזר.

רןבעירצבאילכלא

אוגוסט־ספטמבר:■■*

מורשעדרייפוס

ברןבמשפט

הנשיאספטמבר:••■

מעניקלובהאמיל

לדרייפוסחנינה

המנהיגאפריל:••»

ז׳אןהסוציאליסטי

לבדוקדורשדורס

הדיןגזראתמחדש

נפתחתברן.שניתן

חדשהחקירה

דרייפוסנובמבר:<<>

עתירהמגיש

חוזרלמשפט

הצרפתיהקציןיולי:■■•■

אסטרהאזיפרדיננד

סודותלמכורמציע

הצבאילנספחצבאיים

בפריזגרמניהשל

איגרתספטמבר:■■•»

ההצעהעםאנונימית

שלאשפהבפתמתגלה

הגרמניהצבאיהנספח

אוקטובר־דצמבר:■••»

דרייפוסאלפרדסרן

בבגידהמואשם

לכלאונשלחחמורה

עלמורשעהואצבאי.

סודי"."מסמךסמך

מאסרהדיןגזר

והגליהעולם

המשפטביתיולי:■■■

גזראתמבטלהעליון

ביתרן.ממשפטהדין

אתמחזירהנבחרים

טקסלצבא.דרייפוס

בחצרמתקייםהזיכוי

הצבאי.הספרבית

אותאתמקבלדרייפוס

הכבודליגיוןאביר

מאיירהנריאיור:אימגיס;גטיצילום:דרגותיוהסרתבאיור:דרייפוס;שלהזיכויטקסבצילום:
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