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האמתלמען

מאשים""אניאתשפרסםהעורך

יהודים,שנאזולאאמילשל

פעמיים,הורשעבכללודרייפוס

כךאחרשניםורקבחנינה,זכה
מפריךברונשטייןמיכאלד"זוכה.
האנטישמיתהפרשהעלמיתוסים

26אברהם)פרוינד(יעל

גורליתניירפיסתששלפההחשאיתהסוכנת
אתשהובילוהאנטישמיםהאשפה,מפח

הרצל:עלהאמיתיתוההשפעההזיכוי.מסע

המפורסמתהתיקתפירתאחרישנה125

לספקממשיךדרייפוסמשפטבהיסטוריה,
וויכוחים.סרטיםספרים,ולפרנסגילויים

להתמסרשהחליטברונשטיין,מיכאלד"ר

סדרבהלעשותמבקשהפרשה,לחקר

תאוצהשצברומיתוסיםכמהולהפריך

המסךועלהחינוךבמערכת

הערה




את.1895בינוארחמישהשבת,וקר

מיליטר",ה"אקולשלהמסדריםרחבת
קצינים,גודשיםבפריז,הצבאיהספרבית

סקרניםוגםדיפלומטיםעיתונאים,
להפוךשעומדבמהמקרובלחזותשהורשו
המסורגותלגדרותמעברהיסטורי,לרגע

חיוורבוז.בצעקותהאירועאתומלווההעםהמוןמתקבץ

מובלהפנסנה,עדשותמאחורישקועותעיניווכחוש,

המשפט,ביתמזכירהרחבה.למרכזדרייפוםאלפרדסרן
כימגולגלתאיגרתמתוךמקריאהקהל,רובכמומשופם

כיפוסקיםפריזשלהצבאיהדיןוביתהצרפתית"האומה

הקציןשלדרגותיובבגידה".אשםנמצאדרייפוםאלפרד

ונזרקותומהשרוולים,מהכותפותבאגרסיביותנקרעות

לשנייםנשברתחרבוהטקס.כלליכללפילקרקע

דרייפוםצועקמפשע",חףאדםמבזים"אתםבדרמטיות.

נמצאהצופיםשורותביןניתן.כברהדיןגזראבללקהל,

תפקידלונועדשעורפיקאר,ז׳ורז׳בשםמבטיהקציןגם
132אוכךאחרשניםתריסרבהתרחשויות.מפתח

הדיהאבללקיצה,הפרשהתגיעקולנועיבשעוןדקות

ימינו.עדויישמעויוסיפו

לסמלדרייפוסאלפרדאתשהפכההגורליתהסצנה

אתשפותחתזוגםהיאשלטונית,לרדיפהקורבןשל

מאתהשםבאותוספרעלהמבוססומרגל","קציןהסרט

מאשים","אניהסרטנקראאגב,)בלעז,האריסרוברט
הואהקציןזולא(.אמילשלהמפורסםמאמרוכשם

פולנסקירומןהואוהבמאידרייפוס,הואהמרגלפיקאר,
זהונציה.בפסטיבלופרםעברמכלשבחיםגרףשכבר

זמןומרגל"ב"קציןלמצואשינסהמיכילומרהמקום

זעוםדיחלקוכילגלותיתאכזבה"מרגל",שלמסך

ייהגהזאתלעומתדרייפוםשלשמול"קצין".ביחס

עבורולהשיגפיקארשלמאמציובמסגרתהרףללא

אתלטייחאחריםגורמיםשלהנגדייםומאמציהםצדק,

הסיאובהזרים,שנאתהאנטישמיות,אווירתגםהפללתו.

בצרפתהשסועהוהחברההרמותבעמדות

במוקדעומדיםה־91המאהשלהישל
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,T5נכתבמחנית"לשנישלקכצן3ת
,ידיח.,יד1בר,סדרייפזס™"ריח"תזמכי

כל™למךיך,יכאז לאהיחכדזי?נפ"1לבע".י"™",,!

המבקרים.ומיללוהיללואלהועלהעלילה,
עלנוחותבחוסרנעדווקאברונשטייןמיכאלד"ר

הסרט.שלאורכובגללולאהצפייהבזמןכיסאו

צרפתממשלתראששהיהבלום,לאוןהיהודי"המדינאי

דרייפום,׳פרשתכך:אמרהעממית׳,׳החזיתגושומנהיג
הצרפתית,מהמהפכהממושכתפחותשהייתהלמרות
מסכיםבהכרחלאאניממנה׳.אכזריתפחותלאהייתה

האירועיםשניאתמעמידשהואלבשימיאבלבזה,איתו

חורגשהואגדול,כךכלהזההנושאשורה.באותה

המדיוםומיכולותכמדיום,היפההספרותמיכולות

יותר.עודהקולנועי

שתיש׳היואמרפגישרלהצרפתיוהמסאי"המשורר

פיקארפרשתדרייפוס.ופרשתפיקארפרשתפרשות,

בפרשהמתמקדהסרטנצחית׳.דרייפוספרשתיפה,

מסוימתובמידהבעלילה,דרייפוסשלתפקידוכלה׳יפה׳.

סיפורולאזהולהשתגע.ולאלמותלאהואבמציאות,

ושלבפרטצרפתשלהסיפוראלאדרייפוס,האיששל

הציונותעלההשפעהגםסביבו.שנסובכולהאירופה

שביחסנאמרבואיאבלומרגל׳.ב׳קציןכללנזכרתלא

המקסימום".אתעושההזההסרטלמדיום,
מהכללאהיסטורי,בסרטכמוהיסטוריובסרט

זהאםאבלבמציאות,התרחשהאקרניםעלשמופיע

למשלהסצנותבאחתלא.למההעלילהאתקצתצובע

שנים12שהקרישמיררייפוס,מתיועםפיקארנפגש

הזה"המפגשאחיו.שלחפותוהוכחתעללמאבקמחייו

"פיקארברונשטיין.אומרבאמת",להתקייםיכולהיהלא

שלילתבטקסדרייפוסמפשע!".חףמבזים"אתם

המשפטבבית)למעלה:ומרגל""קציןבסרטהדרגות

התקופה(בעיתתותההשפלהובטקס

אתאפילודרייפוס.משפחתעםמגעמכלבמכווןהתנזר

אואיתםקשרשוםליצורלאהכריחהואשלוהדיןעורך

׳מוותהקריאותגםשלהם.הדיןעורךדמאנז׳,אדגרעם

׳מוותצעקשםההמוןעצמו:בטקסנשמעולאליהורים׳

לתארצריךהיהקולנועיתאבללבוגר.ככינויליהודה׳,

בסהר".וזהכך,זהאת

אנטישמיקציןמולדרקרב

מעשה.לעשותכרילסרטחיכהלאברונשטיין

בגרמנית,כרסעביבספריםנוברשהואשנתייםכבר
מהםכמהבפרשה.סדרלעשותכדיוברוסית,בצרפתית

אלףבעלגרמניספרהרפובליקה",של"המאבקכמו
לפגישתנו.סחבדפים

משלושיםליותרוסבלשבעהאבלציפורה,נשויהוא

וממשיךמחשביםכאישעבד,1976בשנתעלהלארץ

תוארבעלהואבהשכלתוכגמלאי.גםזאתלעשות

שלהממלכתיתמהאוניברסיטהלמתמטיקהדוקטור

עבורו.טבעיבהיסטוריההעיסוקגםאבלמוסקבה,

שבחרתיעלמברך"ואניהיסטוריוןלהיותחלםבעבר

אפשרהיהלאמכור,היההכולברוסיהבמתמטיקה.

ההיסטוריה".אתבאמתלחקור

ברונשטייןתרדרייפום,לפרשתלהתמסרכשהחל
מאודדלשהיקפוגילהאבלבעברית,חומראחר

למשללימראהברונשטייןמיסודו.שגויהואולפעמים

שיעבירולמוריםשנכתבופופולרייםהדרכהדפיכמה

משפטיםשללסימןבירוקהבאים.לדורותהמורשתאת

בצרפת"הציבורלסיפור.עוולעושיםשלדידושגויים,

דרייפוס"תומכישם.נכתבמחנות",לשנינחלק

אדם,לזכויותהליגהשמאל,אנשיהיהודים,ובהם
ובהםדרייפוסומתנגדירוח,ואנשיהפרוטסטנטים

"זהוקתולים".ימיןאנשיבממשלה,וחוגיםהצבא

איךמראשכאן"מחנכיםמתרעם.הואנכון",לאמשפט

דרייפוס,נגדהיההימיןוהרעים:הטוביםמתחלקים
כך".עבדלאממשזהבפועלבעדו.היההשמאל

בקולנוע,הישיבהלזמןמעברהרבהשנמשךבריאיון
מראשיתה.דרייפוםפרשתאתלציירמתחיליםאנחנו

ומטבעתהפוכות,ומלאתשמותעמוסתסבוכה,היא

ולתמצת.פולנסקיכמעשהלעשותנצטרךהדברים

עשירהלמשפחה1859בשנתנולדדרייפוסאלפרד

פעמיםידייםשהחליףצרפתיארץחבלמאלזס,יהודיםשל

השפות,שתיאתדיברוהאלזסיםלצרפת.גרמניהביןרבות
מטבחבעליהיוואפילועשירהמקומיתתרבותשימרו

אלזסית,הייתהדרייפוסשלאשתו"גםמשלהם.ייחודי
היההאוכלכיאלזסית,הייתהבפריזבביתםוהמבשלת

ברונשטיין.אומרהצרפתים",משללגמרישונה

אסתרהאזיואלסןקומנדןהאמיתי,המרגלמאנגליה.הודאה

הערה
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issse אליההועברהחשאישהחומר

מסעפרול"ליברה"לההאנטישמיבעיתוןנפתח

דוחקיםשכביכוליהודים,קציניםנגדארסיתעמולה
אפילוושםפהקתולים.צבאאנשישלרגליהםאת

מולאחדעלאחדשללדו־קרביהודיםקציניםהתייצבו

בנונהרגהאלההעימותיםובאחדאנטישמים,קצינים

שתיקהעלשמרלעומתםדרייפוםידוע.פריזאירבשל
לאהיהודייםששורשיונראהככלל,כאלה.בנושאים

מעמיתיולרביםשגרםבעושר,חיהואמנוחתו.אתטרדו

וראן,פיירוילדיואשתולצדובאושר,עיניים,ללטוש
שלהאשפהבפחהפציעהקרועהאנונימיתשאיגרתעד

בפריז.גרמניהבשגרירותהצבאיהנספח

אחדיוצאאלףמ־52

מכתבה"בורדרו",היאהפרשהשלהזינוקיריית

הגרמנילנמעןלהעבירבכוונתוכימודיעששולחו

הבלםעלמידעצרפת:בצבאהקשוריםמסווגיםחומרים

שינויעלמ"מ,120בקוטרחדישתותחשלההידראולי

החיפוי,לחילותהדשהתוכניתועלהארטילריהבעוצבות

ירילמדריךוטיוטהבמדגסקרהנעשהעלדיווחיםוכן

אתבאמתלחקוראפשרהיהלא'ברוסיה

בורנשטייןמיכאלההיסטוריה".

בלילהבותיהגובהואתהפרשהאתלהביןאפשראי

שהותירה,(1871־1870)צרפת־גרמניהמלחמתאתלהזכיר

האחרונה.בידיאלזםואתומדממתחבולההראשונהאת

ממקוםמטולטלתעצמהאתמצאהדרייפוסמשפחת

להבללחזורשלאבחרההשלוםחוזהבואועםלמקום,

אלפרדכיהחושביםישבצרפת.להישאראלאאלזס,

מפרפרתאלזםאתשראהאחריקצונהלחייפנהדרייפוס

אחריםפייר.בנו,סברלמשלכךהפרוסי.הכיבושעולתחת

ביטחון.הצבאלוהעניקומופנם,ביישןשכעלםמעריכים

עודה־91,המאהשלהשבעיםשנותסוףההיא,בתקופה

הצרפתי.בצבאללבלביהודיםקציניםיכלו

תותהנים,בגדודלסגןדרייפוסהתמנה23בגיל
דעתלחוותזוכההדרגות,במעלהלנועהחלומשם

פגשהואשירותושנותבמהלךמפקדיו.מכלחיובית

יהלומים,סוחרשלבתוהדאמאר,לוסיאתהאורותבעיר
לזוג,הפכוהשנייםיותר.עודעשירהממשפחהשהייתה
מבחניאתשעברדרייפוםהתבשרחתונתםלפניויום

למלחמה.הספרלביתהכניסה

כברהלימודים,אתבהצטיינותסייםשבהבשנה

שרה.לארטילריית

המלחמהפצעי.1894שנתשלהסתיוימיאלההיו

הריגולומחלקתהגלידו,טרםהגרמניתהשכנהעם

לידיההגיעאיךנוספות.שעותעבדהצרפתשלהנגדי

בפחתחוביםשהיוניירקרעידיוקליתראוהבורדרו,

ניקיוןעובדתבאסטיאן,במאריזאתהתוליםישאשפה?
דפיםפיסותלאסוףנהגהבאסטיאןהגרמנית.בשגרירות

המודיעיןלידישקיותבתוךאותןולהעבירמהפחים
בהחשדולאוכתוב,קרואיודעתשאינהכמיהצרפתי.

במאום.הגרמניםמעסיקיה

היההמכתב,אתקראוהצרפתיהמודיעין"כשאנשי

ברונשטיין.מסבירמרגל",ידיעלנשלחשהואלהםברור
הידכתבאתלהשוותהחליטוהםאותולתפוס"כדי

זמןשבאותואלאגרפולוגיסט.בזה,שבקיאמישהואצל
לצמצם.שצריךכךקצינים,אלף25צרפתבצבאיש

שבהםהנושאיםהאלימינציה:בשיטתלפעולמתחילים

להיותחייבשזהכךמגוונים,הםלעזורהאלמונימציע

איכשהושייךלהיותצריךהואהכללי.במטהקצין

המטהאנשיומשהו.לעשריםצמצמנווהנהלארטילריה,

סוגלמעטהמידע,שלשוניםמחלקיםממודריםהכללי

והנההסטאז׳רים,הכולשיודעיםקציניםשלאהד

מהם".אחדהיהדרייפוסבלבד.שמונהעםאנחנו

חודששלהשבתותבאחתמוקדמתבוקרבשעתכך,

להתייצבלוהקוראצודרייפוסשללביתוהגיעאוקטובר,

הקציןהרמטכ"ל.בלשכתבבוקרבתשעהקרובשניביום
המלחמה,למיניסטריוןבדרךדאגותנטולצעדהיהודי
ואזקצרהחוליןבשיחתפניואתשםקידםפיקאררב־סרן

לדרייפוסהמתינוההדרבתוךהאריות.לגובאותוליווה

בטובויואילאםשאלמהםאחדמוכרים.לאאנשיםכמה

היהשהכתיבהנוסחדף.עלמשפטיםכמהעבורולכתוב

דמיוןהנוכחיםמצאומהרהעדמהבורדרו.לטקסטזהה

לו"תפרולהרשיע.כדישהספיקמההיד,כתבישניבין

לריגולהמחלקהשבהתקופה"זוברונשטיין.אומרתיק",

בעגבתחולההמחלקהראשהצלחות,מאפססובלתנגדי

משמייםוהנהאותו,תוקפתהעיתונותלפרוש,ואמור

ביד".מרגלבהישגלזכותההזדמנותעליונופלת

הכלאבביתלתאוהושלךבמקוםבונעצרדרייפוס

הואבמהאותולעדכןטרחלאאחדאףמידי"."שרש

האסירשלמצבוכיתיארהכלאמנהלנאשם.בדיוק

דברכשדלףרקבתאו.ומשתגעהולךשהואונראהקשה,

לבעלה.הודעהלהעבירהנואשתלוסיהורשתההמעצר,
תקשורתיהשתלחותלמסעהאותניתןכמובמקביל

וגעשה,מהארוןיצאההאנטישמיותואחריות.רסןחסר

פרחו.הקריקטוריסטים

שלדינואתעיתונאיםחרצולמשפטקודםעוד

"יהודילגרמניה",נשמתואתמכר"דרייפוסהנאשם

נקבעפרול"ליברהב"להלבגוד".כדילצבאשהתגייס
בגזעו,יהודיובהשכלתו,לארצובזיקתו"גרמניכי
לספרשידעוהיולא".ותווכיהודיכגרמניפעלהוא

החומרהועברשאליהמצודדתאיטלקייהמרגלתעל

השתוללויחדגםוהשמאלהימיןעיתוניהחשאי.

בדלתייםיתנהלשהמשפטהוחלטלבסוףכרצונם.

פטוריםלהיותלקברניטיושאפשרמהסגורות,

כרצונם.ולעשותהציבורמביקורת

מאודמבוססותכאמורשהןהמשפחות,"שתי

מחליטותאלפרד,שלבחפותוליבןבכלומאמינות

ושלושאחיושלושת"מתוךברונשטיין.אומרלהילחם",

המאבק.אתלנהלנבחרמתיוהנאשם,שלאחיותיו
אבלדין,עורךלמצואשצריךהיאהראשונהההחלטה

בחביתמדוברהריהזה,בתיקלהתעסקרוצהלאאחדאף

דמאנז׳אדגרבשםומוכשרידועאחדפרקליטנפץ.

יהיהואםהחומר,אתיראההואתנאי:מציבאבלמסכים,

עלייקחלאהואדרייפוס,שלבחפותוספקשלצללו
לכם׳דעוהמשפחה:לבניאומרהואהתיק.אתעצמו

עורכיבעולםאםכישלו,הראשוןהשופטאהיהשאני

משהו׳.אומרזהתיק,לקחתמסרבשדמאנז׳יודעיםהדין

טעות".לאוזושירותיו,אתלשכורמחליטיםהם

ד׳הנבל

מחדועינויי.סבלותיילסיוםסוףסוףמגיע"אני

נפשי...ובשקטמורםבראששליהשופטיםבפניאופיע

שבקרובהשמחהעלדקתחשבייקירתי,בשקט,תישני

רעהו"בזרועותאישמחדשנהיה
המשפט(פתיחתערבאשתו,ללוסיבמכתב)דרייפוס

משחקהיההמשפטדמאנד,שלמאמציולמרות

שכבראלזסיהיותועלמילותיולנאשםהועילולאמכור.

קורעתההכרזהלאוגםצרפת,בתהומיחישנהעשרים
שנסתרפריטהיההכריעשכןמהמפשע.חףשהואהלב

הדין,ביתלאבשהועברהאחתמעטפהההגנהמצוות

שאסףהמסמכיםביןשם,בלבד.לעיניוהמיועדסודיתיק
אובר־ז׳וזףנגדי,לריגולהמחלקהראשסגןבאובססיה

שזוהגרמניהצבאילנספחהמיועדמכתבהיהאנרי,

לימסרד׳שהנבלתוכניות12בזה"מצורפותלשונו:

דרייפוס?לאאםד׳הנבלומיהובשבילך".

ההשפלהטקסכאמורנערךהחדשההשנהבפתח

עונשלרצותפניםבבושתגורשדרייפוסהפומבי.

ב־21האטלנטי.באוקיינוסקטןסלעיבאיעולםמאסר

הוצאהואויום,שבועייםשנמשכההפלגהאחריבמארס,

באייאחרמחניקלתאוהובלבאונייה,הוחזקשבומהתא

רקשהיונוראים,בתנאיםשםשההחודשבמשךהישועה.

השדים.איהקבוע,במשכנולושחיכהלמהמתאבן

השדים',ל׳איהמקוםשםאתלתרגםבחרו"בעברית
׳איהואהנכוןשהתרגוםאלאלמדי.חביבשנשמעשם

ברונשטיין,אומרדיאבלה",אחרותבשפותכמוהשטן',
ישבברטאן,בחבלמפריז,"רחוקמעניין.סיפורומספר

tg;בשיטותשעסקג׳ובר,אמילבשםרופאימיםבאותם

הערה




;tgהמטופלותאחתהיפנוזה.כמובאופנה,אזשהיוטיפול

מעיןהברים,מיניכלשראתהפשוטהאיכרההייתהשלו

ג׳ובר,דרייפוס.עלסיפוריםלולספרוהתחילהחזיונות,
ומתיוקשר,איתםיצרמאלזס,המשפחהבניאתשהכיר

היאבשיחתםהזו.האיכרהאתלפגושהגיעבייאושו

מתיומשקפיים.עםבעיותישאלפררשלאחיולוסיפרה

שלוהפנסנהעםהיהתמיראלפרדהריכיהאמין,לא

סיפרהלוסיהביתה,כשחזרהאף.עלשיושבותעדשות

ובכלאהפנסנה,לבעלהנשברהבפריזהמעצרשבזמןלו

אכןההיאהאיכרהשאוליהביןמתיומשקפיים.לוהציעו
אחיךכול,׳קודםלו:הודיעההיאאליה.ושבמשהו,רואה
ואזיחזור׳.הואאבלמתי,יודעיםלאהחוזיםאנחנויחזור.

שהשופטיםהאלההמסמכיםעם׳מהשאלההוסיפההיא

היההכולאותם,רואההיההואאםראה?לאואחיךראו

בצחוק,כללבדרךבכתוביםמופיעהזההסיפוראחרת׳.
שכזו.בשטותלהאמיןהיוםשללמלומדראוילאהריכי

יכוליםהםנפוצים,אינםכאלהדבריםאםשגםסבוראני

להתקיים".
להנהיגמתיוהמשיךשקיבל,מהתחזיתמעורר

השלטונות"מבחינתהמייאש.במאבקההמשפחהאת

יפתורזהימות.שדרייפוםהייתההכוונההצרפתיים,

הייתהאותושהחזיקהמיבעיה.איןארם,בןאיןהכול

רקקיבלעצמודרייפוםמכתבים.לושכתבהאשתו,

זונבזותאיזותביניהמקור.אתלאשלהם,העתקים

ידה".מכתבלהתעודדהיהיכוללאאפילוהואהייתה:

הלהבותאבלהאיש,דרייפוסאתושכחההלכהצרפת

לתמונהנכנסכאןלבעור.המשיכוהאנטישמיות

המחלקהראשפיקאר,ז׳ורז׳הצעירהקציןבאלגנטיות
מעגבת.מתבתפקידשקודמואחרינגדי,לריגולהטרי

חסלאפיקאר׳רך׳.כאנטישמישמדוברהואשמעניין"מה

לעשותנועדהדרייפוסלמעןשלוהמלחמההיהורי:על
ביקורעלמקפידלאשכנראהקתולינוצריהואצרק.

שהחוטאהאמונהברכיעלהתחנךכןאבלבכנסייה,

ברונשטיין.מסבירייענש",

אתמחדשארגןוהגינות,מוטיבציהחדורפיקאר,

שרצהאנרישלוהסגןעםבשקטהסתכסךהמחלקה,

נקודתהגיעהואזהבכירה,העמרהאתלאיישבעצמו
הנספחשלחדשמסמךנפלהמחלקהליריהמפנה.

להפסיקשוקלאניתועלת,מביאלא"אתההגרמני.
עלהופיעההפעםבמברק.נכתבאיתך",הקשריםאת
אסתרהאזי,ואלסן)רב־סרן(קומנרןושטכתובתהמעטפה

המשמעותהרגלים.חילשל74גרורמפקרששימש

קוויםלמתוחלנסותכרינוסף.מרגלשישהיאהמיירית

ררייפוס,שלהתיקאתפיקארביקשהבוגרים,שניבין

זההבבורדרושמופיעהיהכתבכילתדהמתווגילה

שניתזהה.דומה,לאקרוב,לאאסתרהאזי.שלידולכתב

הידכתבשלהרעועההראיהריק.דרייפוסשלהתיק

היהורי.הקציןאתלהרשיעכריהספיקה

לאלפקודנוהגאסתרהאזיכיהעלתהקצרהחקירה

לרגע,היססלאפיקארהגרמנית.השגרירותאתמעט
לאלתר.האישאתלחקורוביקשעליולממוניםניגש

דרייפוסמפרשתישכחכישמוטבלוהבהירומלמעלה

שהיהודילךאכפתמהלו:אומרהרמטכ"ל"סגןומהר.

׳אבלמשיב"פיקארברונשטיין.מספרבאי?",נשארהזה

ולאלהרפותלומורההבכירכשהקציןמפשע׳.חףהוא

בסרט:גםשמופיעבמשפטעונהפיקארבעניין,לעסוק

יודעיםבמטכ"ללקבר׳.איתיהזההסודאתאקחלא׳אני

קייםונוברת.חוקרתמשהו,עושהררייפוסשמשפחת
ישהשפעה,להםישכסף,להםישמהיהוריםפחד

אםהבכיר,הפיקודמבחינתומאיים.שחוראפלכוחלהם

היאהמשמעותמפשע,חףשררייפוסמתעקשפיקאר

אחרת".אופציהאיןאותו.קנושהיהודים

יח"צלצורכיבריחה

לאייתכןובמנוחה?בשקטשובלישוןאוכל"מתי

יהיהזההה!עולמים.שנתכשאישןנקבר,שאהיהלפני

האנשים".שלהלבומורךהשפלותעללחשובלאטוב

השדים(באידרייפוסשליומנו)מתוך

שלראשוןצילוםבעיתונותהתפרסם1896בקיץ

באקדחהציבורחזהוסוף־סוףשהוא,כמותהבורדרו

האשםאתבפיקארתלתההבכירההקצונההמעשן.

המאמציםבדבר.הייתהלאירואםגםבהדלפה,

ררייפוס,שלחפותואתלהוכיחכדישעשההעילאיים
ולתוניסיה,צרפתלמזרחאותולשלוחמפקדיואתהביאו
להעלותמתיוניסהבינתייםבשטח.ייהרגבמקרהאולי
בדהמומחיםעםאחתובעצההנשייה,מתהוםאחיואת

שנהאותהשלבסתיוהשדים.מאיבריחהשלסיפור

lt;5

צנימיםעםוביציםחלבאלאלאכולמסוגללאחיוור,מאד,"תה

החוזרבמשפטוברן,המשפטבביתדרייפוסחקירת

הואומעתההיח"צנית,ההרפתקהמחיראתאחיושילם

מיאנרי,סגןבינתייםהמחניק.בתאולמיטתונכבלגם

חרשה:לראיהביצירתיותדאגהסודי,התיקאתשבנה

במרכז"דרייפוס"השםאתלשתולהצליחהואבכישרונו

ברוריהיהשהפעםכךהגרמני,הנספהשלאותנטימסמך

ידעווהצבאהמרינהראשיכיאנרידאגאזמדובר.במי

ויקבלוכביכול,שנתגלההחדשהמסמךשלקיומועל
שניתן.הדיןלפסקגושפנקאעוד

ממנו;שציפוכפילהיהרגהתכווןלאמצירופיקאר

מגבוכשייפולכך,אחרשנים18רקימצאהואמותואת

חברעםקשריצרהואמטרהחדוראבלנרדףסוס.של

הגיעודרכולבלואה,לואיהדיןעורךהלימודים,לספסל

במסעעזרתםאתוביקשהצרפתיתבחברהמפתחלאנשי

תנועתוהתפתחההלכהכךררייפוס.שלשמולטיהור

הקצין,שלבחפותוהתומכיםאלההדרייפוסארים

המשפטיתבמערכתושחיתותריקבוןעלומצביעים

משורותאישיםגםהיואליהםהמצטרפיםביןוהצבאית.

אחרהיהזולאאמילוהפובליציסטהסופרהרוה

האנטי־יריביהםבכיפהלשלוטהמשיכומולםמהם.

דרייפוסארים,

$TS1$,האנטידרייפוסארים$TS1$

$DN2$,האנטידרייפוסארים$DN2$אסתרהאזי.שללמגיניוממילאשהפכו

שלםצבאימשפט1898ינוארבחודשבויםהענייןלצורך

ממנויצאאסתרהאזיבמפתיע,ושלאולעילאלעילא

שנדפסשלו,המפורסםמאשים"ה"אניאתרבב.ללא

אסתרהאזי,משפטלאחרמידזולאכתבל׳אורור,בעיתון
רבים.שחושביםכפידרייפוסמשפטבמהלךולא

אנטישמיהיהל׳אורורשלהעורכיםמשני"אחד

הואכךאחרשנים"עשרברונשטיין.מפתיעממש",

זקנישלהפרוטוקוליםאתלצרפתיתתרגםאפילו

המאמרכימאשים׳?׳אניאתלפרסםלמהאזציון.

הואוהעורךהצבא,נגדבעיקרמופנההזה

סוציאליסטגםאבלאנטישמיאמנם

יותרהצבאנגדלצאתוכרגעאנטי־צבאי,

ליהודי".יעזורזהבמקרהאםגםלו,חשוב

תורנחטפומהעיתוןעותקיםאלףכ־003

עללמשפטהועמהזולאספורות.שעות
לקנסנידוןהואוהורשע.ריבה,הוצאת
להימלטמיהראבלמאסר,ולשנתכספי

עוררמשפטומעונש.חמקוכךלאנגליה

וב"טיימס"בעולם,רחבהלבתשומת

אתהוציאה"צרפתכינכתבהאנגלי

חורשיםכמההתרבות".בנותהמרינותמרשימתעצמה

אסתרהאזיאחרתרבותהסרמצרפתנמלטכךאחר

ובעצמו.בכבודו

בניצחוןשהסתיימובחירותבצרפתנערכו1898באביב

סביבהתרחשופוליטייםאירועיםשלושורהלימין,

בקולהמשיךביקשהממשלהראשלגווע.המסרבתהפרשה

עברמושבע,אנטי־ררייפוסאריהמלחמה,ושרההשתקה,
הקלפים:אתטרףמכונןאהדאירועהקהל.דעתעליפה
קפטןבשםקציןהתבקשהפוליטיותהמערבולותבמסגרת

ישמסמכים400דרייפוס.תיקאתשובלפתוחקינייה

קינייהיושבעצמה.לפרשהכללקשוריםלארובםבו,
ולפתעאנרי,שגילהה"חדש"בדףהמנורהלאורומסתכל
משבצות,ניירעלנכתבהמסמךמעניין:במשהומבחיןהוא

ראיההמשמעותאחר.בצבעמשבצותישנןבמרכזואך

שאנריעדרבזמןיעבורלאלזיוף.חד־משמעיתפיזית

שיגידויהיוהגרון.אתלעצמווישסףבתעריצטייד

בכך.חפץעצמושאנריבליבמעשה,לוסייעשמישהו

התגלית.בעקבותוגעשהרעשההפוליטיתהמערכת

עלהחדשממשלהראשהתחלפו,מלחמהשרישלושה

אש"־«הרשהחזמןהמיב"יה.איואיי.

היהלאאפילוהואהייתה:וו2123-" ידה"מכתבלהתעודדכול

פיקארז׳וח׳לקבר".איתיהזההסודאתאקח'לא

הערה




בדרךאותוו7בזותלגנותשמותרהיהודי,שלסיבו"מה
אנטישמיתוקריקטורהדרייפוקשווא?".חשד
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הסוציאליסטימהמנהיגפוליטיתודחיפהחוזר,למשפט

גזראתלבטלהעליוןהמשפטביתהחליטז׳ורם,ז׳אן

בחזרהדרייפוסיקבלכךאחרקצרזמןרן.ממשפטהדין

שלמסדריםחצרבאותהשייערךבטקסשלו,הדרגהאת

החדש.המלחמהלשרימונהפיקארוורדמיליטר.האקול

האבודכבודוהחזרתלביןלוטישלהעתירהבין

לתנועהרבהמשמעותבעלאירועהתרחשבעלה,של
בפרשתהםגםנקשרושחייוהרצל,זאבבנימיןהציונית:

שהגההמדיניהפתרוןלידתאתלעולמו.הלךדרייפום,

אתכשסיקרלחוויותיוהלימודספרימייחסיםהרצל,וחזה

פרסה".פדייה"נדההווינאיהעיתוןעבורדרייפוסמשפט

קודםאחדותשניםנראוהרעיונותניצנישלמעשה,אלא

בספרונתקלהאורות,לעירהרצלהגיעב־2981כברלכן.

העיתוןעורךדרימוןאדוארמאתהיהודית""צרפת
ההסתהלליבויאחראיהיהשכאמורפרול",ליברה"לה

להתעמקההלהרצלדרייפוס.בפרשתהאנטישמית
אחוזכתב1894שנתשלובאוקטוברהיהודית,בבעיה

הזוביצירהשלוהמסרהחדש"."הגטוהמחזהאתאמוק

ממשיכיםמהגטו,הרשמישחרורםלאחרגםכיהיה

מכניסהשאליובגטולחיותנפשיתמבחינההיהודים

היהכברהרצלדרייפוס,פרשתכשפרצההסביבה.אותם

בביתהדרגותשלילתטקסעמו.גורלעלבתהיותשקוע

טיבן"מהעז:רושםספקללאעליוהשאירהצבאיהספר
"איןכתב.הללו?",השמחהצהלותשלמשמעותןומה

בקוללהכריזפסקשלאהזה,היהודיעלחמלהשלניצוץ
שמותרהיהודי,שלטיבומה)...(מפשע.חףשהוארצוץ

מהשווא?חשדסמךעלכזובדרךאותוולבזותלגנות

מתוךולהרחיקולגרשושואפיםמקוםשבכלטיבו,
הגורלאתולסבוללשאתכוחליהודינותןומההחברה?

כבודושלהקבורה"טקסכינה:הואהאירועאתהזה?".

בזמןאורראההיהודים""מדינתחיבורודרייפוס".של
השדים.באיימיואתכילהכברשדרייפוס

שיקרשהרצלשטוענתאסכולהעכשיו"קיימת
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לזיוףחד־משמעית

עללבבתשומתלזכותקיווההגולההתגעגע.לאאהד
הבורדרו.מהברשהוא־הואונשניתהוזרתהודאהידי

לאאבלכסף,מהםהרוויחמאמרים,כתבאסתרהאזי
בצרפת.המשפיעיםבקרבענייןלעוררהצליח

עלועדיםממאהויותרהמשפט,נמשךימים34
בתוךורגלייםידייםאיבדושהשופטיםנראהלדוכן.
להם.שהושמעוהאמיתותוחצאיהשקריםהעובדות,גבב

נידוןהפעםאשם.דרייפוסנמצאשובהתחתונה,בשורה

הדין,גזרכשהוכרזמקלים.בתנאיםמאסר,שנותלעשר
נדהמוהדרייפוסאריםבאולם.מרוצהאחדאישהיהלא

שהעונשחשבוהאנטי־דרייפוסאריםואילומההרשעה,

פרץדמאנז׳כימספריםהמורה.כהלבגידהמדיקליל

למרשו,המרההבשורהאתלהביאמסוגלהיהולאבבכי,
כמקובל.סמוךבחדרשישב

לובה,אמילצרפת,נשיאהחליטכךאחרקצרזמן
רצתההחדשה"הממשלהחנינה.לדרייפוסלהעניק

היאלזה"מעברברונשטיין.אומרדרייפוס",אתלהציל

הצבאיהתרבותי,הבידודעםלהתמודדצריכההייתה

הייתהזוהפרשה.בעקבותספגהשצרפתוהכלכלי

הדרייפוסאריםמלא.טיהוררצתההמשפחהאבלמחילה,

המאבק".אתרצוהםבדרייפוס,התעניינולאכבר

לנילוסבדרךשלולית

נפל1906שנתשלביוליקדימה:שניםשבענקפוץ

בדרישהדרייפוסלוסישלעתירהאחריבצרפת.דבר

אומרהפרשה",בעקבותלציונישהפךכשאמר

מספיקהדגישלאשהואגם"מראיםברונשטיין.
מהאבלפשע.חףדרייפוסשלהיותואתבדיווחיו

במחזה,קודם,עודהיסטורי.סילוףזהעכשיושטוענים
ושםכבודו,עלבדו־קרבשלחםיהודיעלכתבהוא

עדבעולםמקוםאיןשליהודיםשאומרמשפטיש

הכבודשלהמרכיבכבודם.עללמותמוכניםשיהיו

למוחוניכנסאםשלו.בציונותלהרצלמאודחשוב

מדינהלקוםשצריכהשמביןהרצל,שלהקודח

יתאחדהנאורהעולםמדינה?תהיהאיךליהודים

עליה.וילחץהמתפרקת,העות׳מאניתהאימפריהנגד
הנאורהעולםהאםיוון.הוקמהכךתקדימים,לזהיש

צרפתעללחץשהואעובדההנה,כיכן,ליהודים?ידאג

תנועהכלהצליח.וזהדרייפוס,בפרשתחזקכךכל

המעניינתהשאלההצלחה.עםלהתחילצריכהפוליטית

סיפוראילוהמדינית,הציונותנראיתהייתהאיךהיא

בכישלון.נגמרהיהדרייפוס
באחדמתארתצבטייבהמרינההרוסייה"המשוררת

שורהשםישגמל.שלכמסעהציונותאתשלההשירים

דרךזושלולית/עללשמוחנילוסעל׳לחלוםכזאת:

הרצלשלהחלוםוניצחונות.קשייםהזמןכלהציונות,

הזה".בניצחוןכאן,נוצרבמסעלהתחיל

dyokan@makomshon.co.ilלתגובות:

שלביוניחוזר.למשפטמועדנקבעגםולבסוףהכס,על

בתלהפלגהוהתשושהחבולדרייפוסנלקח1899שנת

רן.בעירצבאילכלאהוסעומהנמלשבועות,שלושה
ברובשמואתלטהרנחושיםלו,המתינומשפחתובני

ראולאחודשיםוארבעהשניםארבעבמשךוהדר.פאר

עםהפגישהעלמתיוכתבבאיטיות",דיבר"הואאותו.

שלשניםלאחרלדבר,התרגללאשעדיין"רואיםאחיו.

לאכולמסוגלהיהולאחיוור,מאד,רזההוא)...(שתיקה.

וצנימים".ביציםחלב,אלא

התעניינותלמוקדהפכהשקטה,קתוליתעיררן,

ואנטי־דרייפוסאריםעיתונאים,סיעות,ראשיתוסס.

דרייפוסארים

$TS1$ואנטידרייפוסארים$TS1$

$DN2$ואנטידרייפוסארים$DN2$מימיאחדשלבבוקרהרחובות.אתמילאו

עלהסנגורים,בצוותחברלאבורי,פרנאןצעדהמשפט
הגיחמתנקשלמרכזה.העירפרוורביןהמקשרהגשר

תיקו.אתממנולחטוףניסהאחרבו.וירהמקוםמשום

עלמשם,רחוקלאזמןבאותועמדומידידיוואחדפיקאר
הצלחה.ללאאבלהיורה,אתלתפוסניסוהםהגשר.

ראשיות.לכותרותוזכתהתדהמהעוררהההתנקשות

שאףונראהאסתרהאזי,שלקולולפתענשמעמאנגליה

סמך

הגשרעלהסנגוררצחתוסס.התעניינותלמוקדהפכהרן
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