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כותרת :ישראל וצרפת מציינות את  120שנה
לפתיחת משפט דרייפוס בתערוכה בבית
אורן נהרי :בימים אלה מציינות ישראל  -צרפת מלאת  120שנה
לפתיחת משפט דרייפוס .משפט שאין לתאר את תולדות הציונות
וגם את תולדות צרפת בלעדיו .וכעת בין השאר בתערוכה בספריה
הלאומית ,נחשפים גם מכתביו של הקפיטן הכלוא באי השדים
ואשתו .שלום לפרופ' חגי בן שמאי.
חגי בן שמאי :שלום וברכה.
אורן נהרי :המנהל האקדמי של הספרייה הלאומית .מה אנחנו
לומדים על דרייפוס האיש שתואר כל פעם אני זוכר כאדם קר,
כאדם נוקשה ,פרוסי אפילו .מה אנחנו שומעים עליו מבינים
מנסיבות האיומות האלה?
חגי בן שמאי :אני יכול להגיד אדם רגיש מאוד ובאמת שובר את
הסטיגמות האלה .הוא בהחלט הציג חזות נוקשה כזאת .אבל מן
המכתבים עולה דמות רגישה מאוד והאמת ,אפילו אני חושב דמות
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על סף שבירה .כלומר ,אני משוכנע לפי המכתבים האלה אלמלא
התמיכה של המשפחה.
אורן נהרי :כן.
חגי בן שמאי :הוא לא היה מחזיק מעמד בתנאים או במסות
שאותם הוא עבר בלתי אפשרי .פשוט ,כל פעם היא אומרת כשהיא
קוראת את התיאורים האלה .אדם כמוהו צריך היה לצאת או
מטורף או למות או שניהם גם יחד.
אורן נהרי :עד כמה הוא מעורה ,עד כמה הוא יודע על המתרחש
בצרפת המאמצים לשחרורו ,הזקוז המפורסם של אמיל זולה וכן
הלאה.
חגי בן שמאי :אתה יודע ,דרך אגב ,הזכרת את זה .ההאשמות של
זולא חשוב להזכיר את זה זה פרט מעניין ,היו בגלל שהבוגד
האמיתי ,הלא היה בוגד אמיתי.
אורן נהרי :ברוא אסתראזי
חגי בן שמאי :אסתראזי.
אורן נהרי :כן.
חגי בן שמאי :כשהיה ברור שאסתראזי אשם ואף על פי כן ,בית
משפט צבאי  ...זיכה אותו ,אז זולא האשים את הממסד את
השלטון ,את המערכת ,את המשפט הצבאי .הוא האשים אותם
בהטיית משפט.
אורן נהרי :עד כמה דרייפוס יודע על כל הדברים האלה ,על
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המאמצים לשחרורו ,על זה שצרפת בכמעט מלחמת אזרחים בגללו?
חגי בן שמאי :זה היה דבר חשוב מאוד בזה שהוא החזיק מעמד.
הוא היה בהתכתבות גבוהה גם עם אשתו ,גם עם אחיו ויש אפילו
בתערוכה מוצג משפט שהו אכתב אל הורי אשתו .מכתב נוגע ללב
שאם שהוא יודע שהוא עתיד להשתחרר.
אורן נהרי :כן.
חגי בן שמאי :הלא הוא השתחרר מן הכלא  ...הוא יצא זכאי.
כדי להופיע במשפט השני.
אורן נהרי :ברור.
חגי בן שמאי :שבו הוא הורשע שוב .אבל עצם העובדה שהוא
יכול היה לצאת מהגהינום הזה ולחזור לצרפת .הוא מודיע להם
שהנה הוא בא ואם המכתב הזה יגיע אליהם לפני שהוא מגיע
מכתב נוגע ללב להורי אשתו.

לצרפת ,שהוא יחבק אותם בשמו
אורן נהרי :בוודאי.

חגי בן שמאי :הוא כותב אפילו בנכם האוהב אלפרד.
אורן נהרי :נאלץ להסתפק בדברים האלה .אני מאוד מאוד מתנצל
פרופ' חגי בן שמאי ,המנהל האקדמי של הספרייה הלאומית.
נאמר ,המכתבים האלה הם במסגרת תערוכה המוצגת בבית
הספרים הלאומי.
חגי בן שמאי :סליחה .היא מוצגת בבית התפוצות בתל אביב.
התערוכה היא משותפת לבית התפוצות ולספרייה הלאומית.
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אורן נהרי :מצוין .תודה על התיקון בהחלט שווה לבקר בה.
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