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מאשימה!אני
עצמואתמשווהבפליליםנאשםאושחשודפעםבכל

הקציןשלכנינתומתרעמתפרל־רואיזיעללדרייפוס,
היאהשדים,לאיוהוגלהבצרפתבבגידהשהואשםהיהודי

אפילוהיאמורשתולהנחלתחייהאתלהקדישהחליטה

עלהמחיהביוקרעמדהלאאבלבישראל,לגורניסתה
אומרים"בצרפתיתאומרת:היאבצרפתהאנטישמיות

אפשרמתעוררת.היאועכשיושישנה,חיהכמושהיא

כיפה"עםללכתכדאילאאבלבצרפת,כיהודילחיות

אלדדקרני

TS1$$משת!TS1$$משת־"היוםכועסת.דרייפוסאלפרדשלנינה

$DN2$!משת$DN2$שוםאבלעניין,לכלהרייפוסשלבשםמשים

I!אוהבתלאאנילו.שעשולעוולמשתווהלאדבר

אלהכלפימופנהשלההכעסזה".אתשעושים

עיניהם,ראותלפיצודק,לאלמשפטשעומדים
אותהמוציאההזוההשוואהסבה.לאביעצמםומשווים

בעולם,המשפטבבתירבעוולשישבטוחה"אנימכליה.
דרייפוםכידרייפוס.לפרשתמקבילעוולכללאאבל

אחד".רקוהיהיש

תהיהההקבלהשבהסיטואציהלהיווצריכולההאם

עלייך?מקובלת
ולאדרייפוס.שלכמומקרהשובלהיותיכוללא"לא,

מרכיביששלו.למשפטשהתלוותההאנטישמיותבגללרק

היהההםבימיםהזאת:במשוואהחסרשמאוד־מאודנוסף

שכתבאמיץ,ועיתונאיחשובסופרזולא,אמילאתלנו

המשפטבזכותווגםמאשים',׳אניהאייקוניהמאמראת

שיילחמואנשיםמספיקשאיןנראההיוםשוב.נפתח

ללכתמוכניםשיהיוטוביםאנשיםחשובים,דבריםבעד

פעםבכללכןזולא.כמוהמחיר,אתולשלםהסוףעד

זהאתלהםאומרתאניצעיריםאנשיםעםמדברתשאני

הזה".בכיווןללכתאותםומעודדת

פרל־רואיז,יעלקוראיםדרייפוסאלפרדשללנינתו
מאוד.ורגשניתמילוליתהיאהבנתםכברשבוודאיוכפי

צרפתייהמאישהוכמצופהלשנותיה,צעירהנראיתהיא

שהיאלומרמוכנהאבלגילה,עללדבראוהבתלאהיא

מסתובבתלסירוגין,ובישראלבצרפתגרההיאסבתא.כבר

סבא־שלסיפורואתכבדצרפתיבמבטאומספרתבעולם

עוד.לאשלעולםשילמדונוער,לבניבעיקרשלה,רבא

נמצאתפרל־רואיזכימרחוק,מקיימותאנחנוהראיוןאת

החופשה"וקאנס"במסגרתספרד,בדרוםאלהבימים

הצרפתים.שלהמקודשתהשנתית

להיותכדישצריךמהכלאתמכילהדרייפוםפרשת

עוולבשלשמתרסקהצלחהסיפוראדירה:אנושיתדרמה
ומאבקלבאומץגדולה,אהבהזהולצדקדומות,ודעות

לפניעולמיתדחףמנתקיבלהזההאייקוניהסיפורלצדק.

רוברטשלומרגל""קציןהספרפרסוםעםשניםמספר

עליושהתבסספולנסקירומןשלסרטולוובהמשךהאריס
שלושלפניבטלוויזיההצפייהולשירותילאקרניםויצא

גםלמדואשרבעולם,נוספיםלמיליוניםשהגיעשנים,

אנטישמיות.עלבאמצעותו

הצבאבצמרתהיחידהיהנדי

חבלבאלזס,1859באוקטוברנולדדרייפוסאלפרד

תשעהמביןהצעירהיההואצרפת.במזרחגרמניתדובר

אותהמגדירהשנינתומיוחסת,יהודיתבמשפחהילדים

בערך,12בןצעיר,היה"כשאלפרדצרפתית.כפטריוטית
הואשבולאזורפולשיםהפרוסייםהכוחותאתראההוא

ישתלבשהואציפתהשלוהמשפחהאותו.זעזעזהחי.

כשהיהאז,כברהחליטהואאבלכשיגדל,המשפחתיבעסק

מספרת.היאהמולדת",עלויגןלצבאיתגייסשהואצעיר,

רקלצבאהתקבלותקופהלאותהשעדמסבירהיעל
גםהמאפשרחוקעבראזאבלמקושרות,משפחותבני

דרייפוםעצמומצאכךלצבא.להצטרףהשורהמןלאזרחים

שםלימודיואתוכשסייםפוליטכניק",ב"אקולהצעיר



כשאמאנפטר"דר"פוס

צעירה.נערההיתהשלי

היהשהואליסיפרההיא

לאשמעולםטובסבא

היהבלילותורקהתלונן,

שהחזירומביעותיםצועק

והאיוםהקטןלתאאותו

להאמרהואהשדים.באי

מקווהשהואושובשוב
יילמדשלושהסיפור

אנטישמיות"וימנע

יח"צצילום:מ־9102פולנסקירומןשלומרגל""קציןבסרט)משמאל(דרייפוסהפרשה.אלהזר

בצרפת,אנטישמיות"יש
לאכמעטבפריזאבל

בזמןאותה.מרגישים
הכנסייה,דרייפוס

המשפטמערבתהצבא,

מאוד.אנטישמייםהיו

מהאסלאםבאזההיום

מהשמאלהקיצוני,

הקיצוניים.ומהימין
הצרפתיתהממשלה

מאנטישמית"ההפך

השדיםבאי"כשביקרתי

שהואמהאתהרגשתי

מהעולם.מבודדהרגיש,
עלסיפרהואבכתביו
הארסיותהנמלים

במשךאותושעקצו
כשהייתישנים.ארבע

הנמליםאתראיתישם

גםוראיתיהאלה

ענק"עכבישי

לקצין.ומונהארטילריהקציניקורסבהצלחהעבר
הגנרלעלבעיקרמפקדיו,עלרברושםעשההוא

דרייפוםהכללי.במטהלשירותאותושהכניסמיריבל,

ימים.באותםהצבאבצמרתשעבדהיחידהיהודיהיה

בן־לילה,נגדעההזאתהמטאוריתהנסיקהאבל
לצבאסודייםחומריםהמעבירבוגדעלכשמידע

הדלפהאחריהצרפתי,המודיעיןידיעלנחשףהגרמני

שלאואףאסטרהאזי.פרדיננדבשםקציןשלמגמתית

למעשה,דרייפוסאתהקושרותמוצקותעדויותהיו
בגידה.בעווןוהורשעלדיןהועמדהוא

הגדוליםמפיוטיונלקחכאילורגעמאותושקרהמה

ובטקסממנו,נשללודרגותיודרייפוס:שלביותר
שנכחהקהלנותצה.וחרבוממדיו,נקרעוהןמשפיל

"מוותולאליהודים""מוותוצעקהריעהמבזהבטקס

שלבנפשוהותירזהשמעמדהרושםלבוגדים".

שינההמבעיתבאירועשנכחצעיריהודיעיתונאי

באופןכולה,ההיסטוריהואתעולמו,השקפתאת

כולו.לעולםגםואוליזהעיתוןקוראילכלהנוגע

לסקרהגיעוהואהרצל,זאבבנימיןקראולעיתונאי
הגיע"הרצלפרסה".פדייהה"נויהבעבורהמשפטאת

הפוגרומיםואתהמזרחיהדותאתוהכירמאוסטריה,

וולגרית,כזאת,אנטישמיותהכירהואסבלה.שמהם
המדינההיתהצרפתמבחינתו,אלימה.מוחצנת,

שוניםהיוצרפתיהודינאורה.מדינהבעולם,הטובה

אמנציפציהעברוהםאירופה,מזרחמיהודימאוד

הקהלצעקותזכויות.שוויכאזרחיםעצמםאתוראו
הואשבהמהקונספציההרצלאתהעירויוםבאותו

עמוקות.אותווזעזעוחי
לקבלצריכיםשהיהודיםחשבהואכהעד"אם

צעקותבחברה,ולהשתלבהאזרחיםשארכמוזכויות

להרוגרוציםבצרפתאפילושאםלוהבהירוהקהל

מדינהחייביםהםיהודיםהםכירקהיהודיםאת

עלולהגןחייהםאתלנהליוכלושבהמדינהמשלהם.

לפעולוהתחילשלוהספראתכתבהואאזעצמם.

הציוניהקונגרסאתכינסהואשנה125לפניבנושא.

בהתרגשות.יעלמסבירההיסטוריה",והשארהראשון,

אחת,באמרהבזלקונגרסאתלסכםבאתי"אילו

אתיסדתי׳בבזלזו:היתההריבפומבי,לבטאהשעלי

היתהבפומבי,היוםזאתאמרתילוהיהודים׳...מדינת

שנים,חמשבעודאוליהעברים.מכלצחוקהתשובה

וקבעקיווההכל",בהיכירושנה,50בעודהיותרלכל
בדיוקשנה125לרגלהקונגרס.בתוםמיידהרצל

רבים,היסטוריוניםלטענתשהיה,ההואלקונגרס
לאחרשניםישראלמדינתשללכינונהפתיחהיריית

סדרתהעולמיתהציוניתההסתדרותיזמהמכן

האירועבשווייץ.המכונןהמאורעלציוןאירועים

אולםבאותובדיוקבאוגוסט,ב־92יתקייםהמרכזי

באותוובדיוקשנה,125לפניהקונגרסהתכנסשבו

שאימצויהודיםצירים208הרצלכינסשבותאריך

תוכניתליהודים,לאומיביתלהקמתבזלתוכניתאת

בצרפת.קודריוםאותובהשפעתשנהגתה

שלהשווייצריתהפדרציהבשיתוףייערךהאירוע

ישראלשגרירותעםויחד(sig)היהודיותהקהילות

יו"רהרצוג,יצחקהנשיאבמעמדשווייץ,בברן,

וכ־002,1הגואל,יעקבהעולמיתהציוניתההסתדרות
העולם.מרחבייהודיםמנהיגים

שירדההנוראהלאפלההזההגדולמהאורנחזור

המבישהמעמדלאחר.1895בינוארדרייפוסעל

ק"מהאטלנטי,באוקיינוסהשדיםלאיהוגלההוא
צרפתית.עונשיןמושבתששימשהצרפתית,מגינאה

ושיעורומחלות,ארסייםחרקיםטפילים,שרץהאי

חלקאחוזים,75עלעמדבוהאסיריםשלהתמותה
יכלושלאמשוםחלקהאיומים,המחיהתנאיבשל

לאי,הגיעכשדרייפוסוהתאבדו.אלותנאיםלשאת
הידרדרה,בריאותואיתו,לדברשומריועלנאסר
שפיותו.עללשמורנאבקוהוא

היאאשם.שהואהאמינהלאמעולםאשתו,"לוסי,

מאסרותקופתכללאורךחפותואתלהוכיחנאבקה

ומשחקאחרותנשיםעםהלךשהואלהאמרובאי.

השמועותכלאתדחתהפשוטהיאאבלקלפים,

עשוהםלצידו.לעמודוהמשיכההאלההארסיות

בחיים,להישארהתחייבאלפרדשבוביניהם,הסכם
הילדים".ובשבילבשבילה

היה?הואאדםאיזה

רצהממשהואמאוד.וחזקמאודמיוחד"אדם

פעמיםשלו.הילדיםשםועלשלוהשםעללהילחם

הרצלמרכזצילום:מדינה"צריכיםשהיהודים"הביןהרצל.

1HWHU.



כתבהואשלובזיכרונותלמות.רצההוארבות

אשתואתראההואבמאסר,מאודחולהשכשהיה

לשרוד.חייבשהואלוואומרתלפניומופיעה

עשוושניהםמתייה,אחיו,עםקשריצרה"לוסי

אחריחוזר.למשפטהביתהאותולהחזירמאמצי־על

כשאמילאור,נקודתמפנה,נקודתחלהשניםשלוש

מאשים׳׳אנישלוהמונומנטליהמאמראתפרסםזולא

דיבה",בהוצאתדרייפוסשלשופטיואתהאשיםשבו
אתראתההיאכאילובהתרגשותיעלמספרת

מוחלטת.שלהההזדהותעיניה.במוהאלוהאירועים

פרי,המאמציםנשאוהמכתבפרסוםלאחרשנה
לצרפתכשחזרבשנית.דרייפוסמשפטנפתחוב־9981

התקשהבמלריה,שחלהאחרימרוסק:אדםהיההוא

הערעורמכלוהגרועלאכול,יכולהיהלאלדבר,

בחזרהונשלחבשניתהואשםהואהתקבל.לאשלו

היהלאהצבאכירקשובאותו"האשימוהשדים.לאי

מכןלאחרימיםעשרהאבלשלו,בטעותלהודותמוכן
סיפורו.אתנינתומגוללתחנינה",לוהעניקהנשיא

שלוהמשפחהבזכותרקקרהוזהשרד,שהואנס"זה

יכוללאאחדאףאשתו.עםשכרתהבריתובשל

פעמייםמתכמעטהואובאמת,כזה.בסבללחיות

איךברורלאימות.שהוארצוהרשויות,והן,באי,
הכל".למרותשרדהוא

הוחזקשבולאישעברהבשנהנסעהפרל־רואיז
עבר.שהואמהאתמוחשיבאופןלהביןכדיסבה,אבי

שעוסקתיעודיסרטשלבמאיתעםלשםנסעההיא
ללוסי,אלפרדביןההשראהמעוררתבהתכתבות
היוםהזוועה.אתלהסבירקשהנורא.היה"זהאשתו.

לשםטסתיאזבספינות,למקוםלהגיעאפשרותאין

עויןמקוםכלום,באמצעריקאיזהבמסוק.מגינאה
הזה,האיוםהכלאאתוראיתיבאיכשנחתימאוד.
מהעולם,מבודדהרגיש,שהואמהאתהרגשתיממש
פרטיות.לוואיןעליומסתכליםהזמןכלכשהשומרים

עלשטיילוהארסיותהנמליםעלסיפרהואבכתביו
כשהייתישנים.ארבעבמשךאותוועקצושלוהגוף

עכבישיגםוראיתיהאלה,הנמליםאתראיתישם

לתאכשנכנסתימאוד.קשהחוויההיתהזאתענק.

להפסיקופשוטשםלשבתרציתיכלוא,היההואשבו
אתהרגיש.שהואמהאתהרגשתיממשלהתקיים.

שידברובלישניםארבעלחיותזהאיךלהאמיןיכולה

איתך?"

בי1ר1ק1־עיה1ע1דףיקרהדירה
לצרפתיתמורההיתהואסרטיבית,אנרגטיתיעל,

גרהבתהלשניים,אםהיאאופנה.מעצבתמכןולאחר

היאלנכדים.סבתאוהיאבצרפת,גרובנהבבלגיה

ואפילווישראלית,צרפתיתכפולה,אזרחותבעלת

ויקיפדיהצילום:שוב'נפתחהמשפטבזכותו"רקזולא.

הסוף"עדפטריוטהיה"הואלעיטור.וזכהבדרגההועלהלצבא,חזרהפרשהאחרידרייפוס.אלפרד

היתההדירה)"אבלבישראללהתגוררבעברניסתה

בייחוםהביורוקרטיה"(.עםהסתדרתיולאמאודיקרה

להפיץשמטרתוייעודרואההיאשלההמשפחתי
"אנישלו.המסראתוללמדדרייפוסשלסיפורואת

צעירים.לישראליםבעיקרהזיכרוןבהעברתעובדת

לישראלאותיהזמינופעמיםהרבהמאוד.ליחשובזה

כלוםיודעיםלאשהםלהפתעתיוגיליתיעליו,לדבר

לומדיםבצרפתילדיםדרייפוס.על

רושםלזהוישהספרבביתהפרשהעל

חזק".
תערוכהפרל־רואיזהציגהב־4102

היתהדרייפום.לכבודהתפוצותבבית

שבהאישית,משפחתיתתערוכהזו

לפרשההקשוריםמסמכיםגםהוצגו

העברית.לאוניברסיטהשלחהשסבתה

הצבתיעליזמהמכןלאחרשניםכמה

וכיוםאביב,בתלדרייפוסשלפסל

אחדפינתהרצלברחובלראותואפשר

סמלי.כמההעם,

כשאנילענותקשהלפרל־רואיז

בנינהכיום.בצרפתאנטישמיותעלאותהשואלת

היהודים,שנאתבגללנהרסושחייודרייפום,של
במופעיםקיימתועודנההיתהשהתופעהלהברור

עדייןמשפחתהובניהיאאךמשתנים,ובעוצמות
עצמםומגדיריםהפשע,מקוםבצרפת,מתגוררים

אהבתהביןנקרעתשלההנפשצרפתים.פטריוטים

לעמה.נאמנותלביןלמולדתה
שנים׳חמששנקראספרקראתי12בת"כשהייתי

באיעליושעברמהאתמתארדרייפוסשבובחיי׳,

שקוראמיכלהאמת,מהספר.התרגשתימאודהשדים.
סבאשזהאמרהשליכשאמאמתרגש.הזההספראת

עלהרבהדיברולאאזעדבהלם.הייתישלירבא
מאוחרבשלבהילדים.עםלאבטחבבית,דרייפוס

היההואהסיפור,אתוהכרנוידענוכשכבריותר,

להתלונןלנושאסורלנווהסבירונפשי,לכוחמודל
בפרופורציה.הכללקחתוצריךקטניםדבריםעל

השדים.באידרייפוסהיתההפרופורציה

המשפחתיתהמורשתאתגיליתי12בגיל"רק

אותועדהאנטישמיות.ואתשלי

מאנטישמיות,סבלתילארגע
הדאיגלאוזהרגיליםאנשיםהיינו

ישהאחרונותבשניםנכון,אותי.

סובליםלאאנחנואבלאנטישמיות,

אנחנועצמהבפריזכך.כלממנה

בזמןאותה.מרגישיםלאכמעט
מערכתהצבא,הכנסייה,דרייפום

אנטישמייםהיוכולםהמשפט

באזההיוםככה,לאזההיוםמאוד.

ומהימיןומהשמאלהקיצונימהאסלאם

היאהצרפתיתהממשלההקיצוניים.

פתחנובאוקטוברמאנטישמית.ההפך

שלבביתדרייפוסשלהסיפוראתשמספרמוזיאון

חייביםשאנחנוואמרהגיעמקרוןהנשיאזולא.אמיל

הבאים.לדורותכלקחדרייפוספרשתאתלזכור

מאז.מהותישינויישכלומר,

שלמסוימיםבחלקיםאנטישמיותישכן,"אבל

ללכתכדאישלאפריזשלפרבריםישלמשל,צרפת.

שגםמקומותאלהגלויים.יהודייםסממניםעםבהם

פרשתאתאוהשואהעלספרבבתיבהםילמדולא

כמוהיאשהאנטישמיותאומריםבצרפתיתדרייפוס.

והיוםחוזר,זהמתעוררת.היאועכשיושישנה,חיה

אפשרמסוכן.ממששזהמקומותישכילהיזהר,צריך

הנואלהאירוע.יוזם

iS3S

קראתי12בת"כשהייתי
שנים׳חמששנקראספר

דרייפוסשבובחיי/

שעברמהאתמתאר

מאודהשדים.באיעליו

מהספר.התרגשתי

שזהאמרהשליכשאמא

הייתישלי,סבא־רבא

דיברולאאזעדבהלם.

בבית"דרייפוסעלהרבה

עובדתאני"היום

בעיקרהזיכרוןבהעברת
זהצעירים.לישראלים

הרבהמאוד.ליחשוב

אותיהזמינופעמים

עליו,לדברלישראל
שהםלהפתעתיוגיליתי

עלכלוםיודעיםלא
בצרפתילדיםדרייפוס.

הפרשהעללומדים

הספר"בבית
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השדיםבאידרייפוסשלתאואיש.עם7דברבלישניםארבע

חבריםהיושלי"ההורים

ההתנגדותבתנועת

אמאלנאצים.הצרפתית

אביאצלשינתהשלי

בךמשפחתה.שםאת
ניצלה,היאהכירו.הם
עזרלאהשםשינויאבל

נכדתומדלן,לאחותה

שנשלחהדרייפוס,של

ונספתהמזרחה

באושוויץ"

פרטיצילום:

ללכתלאאבלבעיה,איןבצרפת,כיהודילחיות

יהודי.שאתהלהראותצריךלאלמשל.כיפה,עם

יהודיםאנחנולהראות.אוהביםלאשאנחנוהיאהאמת

הבעיהבחגים.כנסתלביתהולכתאנימתקדמים.

יהודייה,שאתלהראותיכולהלאשאתהיאעכשיו
רביםאנשיםלפעמים.סימפטילאלהיותיכולזהכי

נכוןלאזהאבלבצרפת,לחיותאפשרשאיאומרים

גורף".באופן

הב1גדלגילניחדשהחקירה

חדשהחקירהדרשדרייפוםב־4091אחורה:נחזור

הצבאבשורותהאמיתיהמרגל־הבוגדאתלמצואכדי

המשפטביתקיבלמכןלאחרשנתייםשמו.אתולטהר

חזרהוארבב.מכלנקישדרייפוםוהודההערעוראת

אפילובדרגה.הועלהואףבושבגדלצבאמרצונו

פומבי,בטקסלוהוענקהכבודלגיוןאבירשלתואר

כועסתעדייןוהיאנינתו,אתמספקלאזהכלאך

לאמפשע,חףהואכישהוכח"אףטינה.ונוטרת

היהשבהןהשניםואתהמשפטשלהשניםאתספרו

קבלתלשםשצריךהוותקלטובתהשדיםבאיכלוא
דרגתלקבלצריךהיההואהוותק,חישובלפידרגה.

העלאתועלשעובדיםאנשיםישמייג׳ור.ולאגנרל
לזהישמותו.לאחרשניםעכשיו,בדיעבד,בדרגה

שגרמהבאנטישמיותהכרהשהיאסמליתמשמעות

כך".כלרבסבלולמשפחתולו
המשיךהואמספרת,שאתמהכללמרותאיך,אז
בצרפת?לחיות

העולםבמלחמתהסוף.עדפטריוטהיההוא"כי
היתהלחזית.ויצאהצבאלשורותחזרהואהראשונה

חייללהיותאותושהוביללמהמעגלסגירתשם

לידיאלזםחבלאתלהחזירנלחםכשהואמלכתחילה,

שלו.במדינהשיבגודהאחרוןהאדםהיההואצרפת.

ואףלנקמהשאףלאהואוישר,טובאדםהיההוא

שעשוהאנשיםנגדהתבטאאושנאההביעלאפעם

איךלהסביראפשראיבאמת,אבלרע.כךכללו
צרפתי.פטריוטנשארהוא

היאצעירה.נערההיתהשליכשאמאנפטר"הוא

התלונן,לאשמעולםטובסבאהיהשהואליסיפרה

לתאאותושהחזירומביעותיםצועקהיהבלילותורק

ושובשובלהאמרהואהשדים.באיוהאיוםהקטן

למנועויעזוריילמדשלושהסיפורמקווההואכי
אנטישמיות".

ונקבר,1935ביוליב־21נפטרדרייפוסאלפרד
העולםמלחמתפרצהמכןלאחרשניםארבעבפריז.
אירופה,יהודילשארכמודרייפום,למשפחתהשנייה.
פרל־שמספרתכפיאותה,לשרודמאודקשההיה

רואיז.

$TS1$.פרלרואיז$TS1$

$DN2$.פרלרואיז$DN2$תנועתברזיסטנס,היושליההורים"שני

בזיוףעסקשליאבאלנאצים.הצרפתיתההתנגדות

אביבבתלדרייפוסשלפסלוכבוד.

I־!•’

לשםשמםאתלשנותשביקשוליהודיםמסמכים

שליאמאהמוות.מרכבותלהינצלכדייהודישאינו

ללה־מלוימשפחתהשםאתושינתהאליוהגיעה

פארב.

$TS1$.ללהפארב$TS1$

$DN2$.ללהפארב$DN2$אזהיתההיאונישאו.התאהבוהכירו,הםכך

השניםאתלשרודלהעזרהזההשםשינוי.18בת

נכדתומדלן,לאחותהעזרלאאבלההן,האיומות

באושוויץ".ונספתהמזרחהשנשלחהדרייפום,של
דרייפוס,שלאשתולוסי,שלחייהאתלהצילכדי

שםבוואלנס,למנזריעלשלאמהאותהלקחה

ידעםעובדתשאני"מכיווןניצלו.וחייההתחבאה

הזההמנזראתלחפששניםכמהלפנינסעתיושם,

כברהואאבלהכרה,יקבלושםשהאנשיםלדאוגכדי

לצערי".קייםלא
שספגהאידיאולוגיהזוכציונית.עצמהרואהיעל

כשהסתירוב׳בעלייהפעיליםשהיוהוריה,בבית

נתפסוהםפעםלצרפת.שהגיעוהגנהאנשיבביתם

יכוליםשהםלהםשאמרההצרפתית,המשטרהידיעל

יידעולאהאנגליםעודכלשלהםבפעילותלהמשיך

להצטרףאותהשדחפההיאאבאמביתהציונותעליה.
לראשונהאיתםולהגיעדרור""הבוניםהנוערלתנועת

לארץ.
ביקרהשהתחתנהועדביקורשמאותומעידההיא
בקיבוץ.תקופת־מהגרהואףרבות,פעמיםבישראל
הביקורים,פחתובעלהפטירתועדהחתונהמאז
נעשהגםאזכשהתאלמנה.הקודמתלתכיפותםוחזרו

ניסיוןבקביעות,בהולגורלארץלעלותשלההניסיון

כאמור.שנכשל,

דרייפום"של"הנינהתפקידאתעצמךעלקיבלת

מהאישיותמשהולמדתלכך,מעברחיים.כמטרת

שאימצת?משהושלו?

שלו.הנפשיותהעוצמותאתאותו.מעריצה"אני

בחייםושובשובלבחורשלוהדופןיוצאתהיכולתאת

שלו.העצמיהכבוראתאפשרית.בלתיבסיטואציה

אניכמוהו.קצתלהיותמנסהאנישלו.היושראת

השאיר.שהואהמודללפיוחזקה,ישרהלהיותחייבת

שלו,הזיכרוןאתהלאהלהעבירחייבתאניכן,כמו
לשווא".סבלשהואייצאשלאכדי

shishabat@israelhayom.co.il

עדפטריוטהיה"הוא

העולםבמלחמתהסוף.
חזרהואהראשונה

ויצאהצבאלשורות

סגירתשםהיתהלחזית.

אותושהוביללמהמעגל

מלכתחילה,חייללהיות
להחזירנלחםכשהוא

לידיאלזסחבלאת

האדםהיההואצרפת.

שיבגוד"האחרון

אתמעריצה"אני

שלו.הנפשיותהעוצמות

הדופןיוצאתהיכולתאת
ושובשובלבחורשלו

בלתיבסיטואציהבחיים

הכבודאתאפשרית.

שלו.והיושרהעצמי

אתלהעבירחייבתאני

שלאכדישלו,הזיכרון

לשווא"סבלשהואייצא


