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והומוסקסואל, העבריין הפילוסוף, המחזאי, הסופר, ג׳נה, וןאדד משה
 כמשתנה העבריינות את לתאר ובמחזותיו בספ״יו הצליח
 ואף כעבריין, עצמו את הגדיר עצמו הוא בחבו־ה. התלוי

 בבתי-הספר היום עד נלמדות שיצירותיו לסופר הפך שהוא
 הוא ובאוניברסיטאות, ועוד) איטליה אנגליה, (בצרפת, התיכוניים

 סארטר, פול ג׳ון כעבריין. עצמו את לראות חייו בימי הוסיף
 המקוללים, המשוררים כבחיר געה את חיאר הדגול, הפילוסוף

לעבריין. אותו והפכה לשלילה אותו תייגה שהחברה וכמי
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 לא ג׳נה שג׳ון ולטעון חדשה מחשבה להעלות ננסה זה, במאמרנו
 כאשר גם כעבריין תוייג ולא עבריין, להיות החברה ידי על נדחף
 עבריין. להיות בחר הוא לסברתנו, אלא, עבירות, עבר הוא
 ״קרקע בעל כאדם געה על ונצביע חייו תולדות את נסקור אנו

 שאיפשר חזק, אישי״ ״חוסן לו שהעניקה בית, חיו הוויתית מכינה״
 מתוך לנו, נראה הנאשמים. ספסל על החברה את להעמיד לו

 אוריינטציה לעצמו בנה שג׳נה השונות, וזייו תחנות של לימוד
 חפץ, כאל אליו שהתייחסה על הקונפורמית, החברה כלפי שלילית

 במידת ברצונותיו ולהתחשב עמו להתייעץ שיש אדם כאל ולא
 הקבועות לתבניות בהתאם בו נהגה סוציאלית ה המערכת האפשר.
 געה, הומאני. בסיס על ולא אי־מיניסטראטיבי, בסיס על מראש,

 בנה הוא שלילי, באופן אלו קשות התנסויות חווה לסברתנו,
 השונות, החברתיות המערכות כלפי שלילית אוריינטציה לעצמו

 שלילית התייחסות לעצמו סיגל והוא מדיניותן מבצעי כלפי וכן
הכללית. החברה כלפי

 לו איפשרה לא בכפר, מביתו אותו עקרה ת הסוציאלי המערכת
 העבירה אלא בלימודיו, הצטיין שהוא אף על לימודים, המשך
 לא הוא לרוחו. היתה שלא מקצועית הכשרה של בכיוון אותו

 התחברותו החלה ומכאן המערכת של לדרישותיה הסתגל
והעברייני. החריג הסוטה, יון בכי הדיפרנציאלית

 כנגד עבריינותו ובאמצעות חריגותו באמצעות מחה לסברתנו, ג׳נה,
 הילדים — דומיו וכלפי כלפיו החברה מנוולות הרגיש שהוא מה

 למשפחות שנמסרו ילדים אלה היו פריז״, ״ילדי בזמנו שקראו
 על ונשלטו אבותיהם, או אמותיהם ידי על נטישונם בשל אומנות,

הסוציאלית. המערכת של הנוקשים החוקים ידי
 והאינטרפרטציה החברה, כלפי שלילית ינטציה אורי לעצמו יצר ג׳נה

שלילית. היתה אליו ביחס החברה של פעולותיה כל כלפי שלו, לקרימינולוגיה, החוג ראש אדד; משה פרוס.
הצטיינותו על טוב לו גמלה שלא החברה ידי על נבגד הרגיש הוא בר־אילן. אוניברסיטת

וי

נורמות פי על שפעל ילד שקדן, ילד טוב, ילד היותו על בלימודיו,
* j .
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1עבריין להיות שבחר והסופר האיש - נ׳נה

 החיים עובדות את לקבל לו קשה היה והחברה. המשפחה
האומנת, שאמו הביולוגית, אמו ידי על נזנח שהוא הטראומתיות,

לאותו מעבר נמשכו לא ושלימודיו נפטרה כך, כל אותו שאהבה
0

לימוד. שנות שש

 שעם החריגה, התנהגותו באמצעות מחה לימים, צעיר כנער ג׳נה
 שהוא מה על עבריינות, בגדר להיותה עד והחמירה גלשה הזמן
 ״מקיאה״ שהחברה הרגיש הוא בו. החברה של כבגידתה חווה
 ההזדמנויות את לו צמצמה החברה בכפיו. עוול לא על מתוכה, אותו

 שלא חריפים שינויים חייו, במהלך וביצעה עצמו, את להגשים
 הוא בהמשך, הומאנית. ולא שרירותית בצורה והכל לרוחו, היו

 חיפש והוא המקובלים, החברתיים והכללים הנורמות את דחה
 אחרות. חברתיות התחברויות לעצמו

 העניקה שלו, התנהגותיות הפרות בשל לעבריינים, למוסד העברתו
 העולם, כלפי שלו השלילית האוריינטציה את לחזק הזדמנות לו

 להיות למד הוא שלו. כעולמו העברייני העולם את לבחור ובהמשך
 עצמו את מלראות פסק הוא .Mettray^ מוסד באותו עבריין
 הזאת האישית בתפיסתו נותר והוא הקונפורמית, מהחברה כחלק

 )1944-1926( שנה 18 נמשכה העבריינית פעילותו ימיו. סוף עד
 ימים. 16 ו- חודשים 44 הסוהר כבתי לסירוגין שהה זו ובתקופה

 הפכו סארטר של תמיכתו בזכות שלו, והמוניטין לסופר הפיכתו
 להצלחה, רק לא זכה הוא ובהמשך מבוקש. ומחזאי לסופר אותו
איתן. כלכלי למעמד גם אלא

 התיוג שלא הטוענת שלנו, התיזה את לבסס ננסה זה, במאמרנו
 נסיבות בשל שלו, בחירתו אם כי לעבריין, ג׳נה את הפך החברתי

עבריין. להיות חייו,

נ׳נה של לידתו
 CamiUe Gabriel(ג׳נה קמיי-גבריאל לאימו 19.12.1910ב- טלד ג׳נה,

Genet,( אושפזה האם בסיבוכים. מלווה היה שסופו הריון אחרי 
 היא הלידה. בטרם ימים 48 )31.10.1910(בפריז Tamier בבי״ח

 יום 11 לשהות הוסיפו הם הלידה לאחר סיבוכים. בשל אושפזה
 בת לאמו נולד ג׳נה .30.12.1910ב־ ממנו ויצאו החולים בבית

 שבעה במשך בו החזיקה והיא הנישואין, למסגרת מחוץ ,22ה-
 לרשות אותו מעבירה היא 28.7.1911ב- ימים. ותשעה חודשים

שבפריז. עזובים לילדים הסעד
Hospice des enfants assistes, 74 Rue d'enfert -  Rochereau, Paris.

 הנמסרים עזובים ילדים ,27.6.1904 מה- הצרפתי החוק פי על
 כפריים. בישובים הגרות אומנות למשפחות מועברים לרשויות

 ומרגע )192.102(מספר הסעד ברשות מקבל )1986-1910(ג׳נה ג׳ון
 אחריותה לרשות והועבר אמו של אחריותה מרשות יצא הוא זה
 והרופא הבריאות רשויות על-ידי ביום מ נבדק הוא המדינה. של

 טובה. היתה בריאותו כי מציין )Variot - ואריוט (ד״ר הבודק
 משפחה באיתור המטפלת לסוכנות מועבר הוא 29/7/1911 ב-

 קורטואה- (ד״ר רופא ידי על נבדק הוא התינוק. עבור אומנת
 הרניה של ליקוי מלבד כטובה, בריאותו צוינה פה ץגם001»!013

 אומנת. משפחה ג׳נה ג׳ון עבור נבחרת יום באותו לטיפול. הזקוק
 הכפרי מהיישוב שארל ובעלה )Eugenie Regnier(רנייה אויגניה גב׳

Alligny-en-Momn אומנים. כהורים לו ששימשו

 של המזרחי בצפון ממוקם והיה מפריז, מרוחק היה היישוב
 העטור הררי, יישוב ).Nord Est du Masif Central(המרכזי המאסיף

 ביישוב פוריה. היתה לא אדמתו אך וביערות, ירוקים במרחבים
 לגיל מתחת ילדים 772 איזור, באותו היו )1911( זמן באותו זה
 שם בעל היה זה איזור אומנות. משפחות של לטיפולן הנתונים 13

 בצרפת העזובים מהילדים ושליש האומנות, המשפחות בתחום טוב
 ולפרנסתן לכלכלתן לסייע מכובדת דרך היתה זו ה. :לאיזור הופנו

 מטעם חודשית בקצבה נתמכה האומנת המשפחה המשפחות, של
 האומנות הילד. של וחינוכו תיחזוקו על אחראית והיתה הממשלה,

 לגיל הילד בהגיע(הבן) צמוד. ממשלתי ופיקוח בקרה תחת היתה
 לרשותו האומנת המשפחה מרשות הנער את מעבירים היו שנה, 13
 לעבודה הנער את להכשיר מתפקידו שהיה )Patron( בעל-בית של

 מידי מועברת היתה 13 לגיל בהגיעה (הבת), היקדה חקלאית.
 עוזרת להיות למדה היא שם בית, עקרת לידי האומנת המשפחה

 שמשו בהתבגרם, אלו וילדות ילדים ).Bonne a Tout Faire( בית
ם ת שהיו עוברות כידיי הזה. החקלאי באיזור חיוניו

 ב- תקופה באותה מאוכלס היה ג׳נה ג׳ון גדל בו החקלאי היישוב
 באיזור קטן כפר היה Alligny en Morvan היישוב תושבים. 1650
 המשפחה שמות על שמרו האומנות, במשפחות הילדים זה. רחב

 ביניהם להבחין הספר בבית המורים ידעו וכך שלהם, הביולוגיים
 בין להבחין היה ניתן בנוסף, המקומיות. המטפחות ילדי לבין

 לבושים היו האומנות במשפחות הילדים התלבושת. פי על הילדים
 הילדים רוב כלל, בדרך הרשויות. ידי על שסופקו ים ייחוד׳ בבגדים

 המקום ובנות בני עם או ביניהם נישאים היו בהתבגרם, הללו,
 רצויים היו האומנה וילדות ילדים איזור. באותו ומתיישבים

 עובדות, ידיים סיפקו וכן תושבים של עתודה היוו הם לאיזור.
מהם. כחלק אותם ראו והכפריים ,המקום את שהכירו

Charles et Eugenie Renier משפחת
 .30/7/1911ב- לאומנה אותו קבלה ג׳נה של האומנת המשפחה

 של הסוציאלית הלשכה של הכבוד מנהל ידי על אליה הובא הוא
 תשע Regnier למשפחת הביא זה מכובד איש .Saulieu המחוז עיר

 טופלה היא .Lucie Wirtz היה ושמה לאומנה ילדה כן, לפני שנים
 9 בת כבר היתה זו ילדה רבה. באהבה Regnier משפחו: ידי על

 שתכשיר אחרת, למשפחה לעבור מעטות שנים :עוד עתידה והיתה
 מהמשפחה נעימים זכרונות היו זו, לילדה בית. ׳זרת ע להיות אותה

 זכרה היא אליהם. שהצטרף ג׳נה מהאח וכן Regnier האומנת
 כך, כל רזה היה כשהוא ,בשבוע ראשון ביום הגיע התינוק שגינה
 מפיה נרשמו ואחרים אלו זכרונות כך... כל ויפה כך כל קטן

 קבלתו בעת היו האומנים ההורים שנה. 88 בת כבר היתה כשהיא
 כפי חקלאי, ולא נגר היה המשפחה אבי שנה. 5C כבני ג׳נה של

 אחת, פרה לו היתה אמנם, .Sartre ידי על או Genet ידי על שתואר
 מהתושבים, נכבד חלק דוגמת ביתו, לצורכי וארנבות, תרנגולות

 לביתו מתחת ממוקמת היתה שלו הנגריה מזה. יתר י הרבה לא אך
 היתה Regnier משפחת הכפר. מועצת ממשרדי רחויק היה שלא

 הקיצבה זולת כלשהיא, מקצבה הכנסות וללא רכוש ללא משפחה
 של ידיו מעמל היתה פרנסתם אומנים. הורים מהיותם שקבלו

 ידי על שנוהלה סיגריות לממכר לחנות בנוסף המשפחה אבי
בני ששני כך ביתם, בתוך ממוקמת היא אף היתה החנות רעייתו.
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 משפחה היתה Regnier משפחת ביתם. מתוך והתפרנסו חיו הזוג
 בחנות בנגריה, ומפועלה מעמלה עצמה את לפרנס שהצליחה

 ומהארנבות. מהתרנגולות מהפרה, שלה, הקטן הירק בשדה הטבק,
 תבשיליה את ובישלה בעצמה לחמה את אפתה הבית אס לכן, נוסף
 את קיבלו הם כאמור, בנוסף, ומגינתם.. הזוג בני של עמלם מפרי

הילדים. שני של אומנותם על הממשלה מענקי

 מאוחד זוג נחשבו הם .Alligny ביישובם טוב שם היה Regnier לזוג
 שגדלה Lucie Wirtz ידי על המתוארים ישרים אנשים ומכובד.
 ביתם את לפקוד הוסיפה היא האמיתיים. כהוריה אצלם, באומנה

 ג׳נה.. שאפילו מענין ממש... הורים בהם וראתה חיו, הם עוד כל
 שהם מציין הוא ידו, בכתב הכתובות במחברות גנב״ של ב״יומנו

 אמיצי או "de tres Braves Gens"לב טובי או טובים״ ״אנשים היו
 ביומן נמחקה זו אמירה - 122 בעמי יומנו של היד בכתב לב(שם,
 לא (ג׳נה) זה שאיש משוס חשובה, ג׳נה של זו אמירה בדפוס).
בבגרותו. לא ובמיוחד טובות, מילים לזולתו להעניק הירבה

 Alligny en ב- 16/1/1857 ב- נולדה ,Eugenie המשפחה, אם
Moran. המקום בני היו לפניה והוריה היא)Originaires.( בהיעדר 

 מצאה והיא לפריז, הבירה, לעיר נדדה היא מגוריה, באיזור עבודה
 בלגית, רווקה של בביתה )Domestique( משרתת של תפקיד שם

 קיבלה היא מעליו, זה, בבית ).Rue Grenelle( 119 גרונל ברח׳
 את הכירה היא זו בתקופה לצרכיה. )Loge(חדר דירת מגבירתה

 היא .Morvandelle מ- שמוצאו ,Charles Regnier לעתיד בעלה
 ).Berthe(בת לה נולדה )28/1/1887( מה זמן וכעבור לו נישאה
 בעלה את שכנעה היא הבית, בעלת של פטירתה עם יותר, מאוחר
 השני בנה 24/5/1893 ב- נולד שם ,Moran ב- הוריה לבית לשוב

 כאישה אמה את מתארת המאומצת בתה ).Georges(והאחרון
היא ביתה. במשק רמה ביד ומושלת פעילה אנרגטית, שמחה,

 שלו, הנגריה את כאמור, הקים, הוא זה בית של התחתונה בקומה
 טבק. לעסקי מהבית חדר ייחדה והאם

Charles ידי על אהוד בעבודתו, מצטיין נגר יישר-דרך, איש היה 
 של כינוי לו העניקו הם מצפון״. ״איש היותו בשל הישוב בני כל

 הרהיטים מתלמד. ובפועל בבנו נעזר הוא בנגריה .Champion חיבה
 מתוצרתו הקבורה״ ״ארונות וכן בסביבה, דבר שם היוו יצר שהוא

 בנגריה נגריה פינת היתה לג׳נה הכפריים. ידי על מועדפים היו
 בה. גאה מאוד היה והוא האבא, Charles של

Charles לארבעת והעניק לדבר מיעט לבריות, ונוח ׳\קט איש היה 
 אהב הוא שלו. בנגריה פעולה חופש כשבגרו, גם שבביתו, הילדים
 בבית גם חופש. דרגות הרבה להם והעניק בהם גער לא אותם,

 מעידה ,Lucie Wirtz שבאומנה הבת ונעים. רגוע תמיד היה הוא
 על גוער או כועס אותו שמעה ולא אותו ראתה לא מעולם שהיא

דהוא: מאן
"Durant toute mon enfance, Je ne l'ai pas ente ndu une fois crier 
ou se mettre en colere"

 הקומונה, אנשי וכן הבית ואנשי הליכות נעים כאמור, היה, זה איש
 מימד לו הוסיף זה וגם קומה גבה היה הוא קרבתו. את אהבו

 בימי העדיף, הוא הדתית, לרעייתו בניגוד מכובדת. נוכחות של
 )1922(רעייתו של מותה הכנסיה. פני על הקפה בית את ראשון

 וברוגע בנועם ביתו, את לנהל המשיך הוא אך עליו, קשה היה
 את עזב היחיד )George(בנו 1930 ב- רגייתו. של חייה כבימי
 בביתו לבדו נותר הוא- לפריז. ונסע עתידו חיפוש לקראת הבית
 מחסורו. לכל דאגה יישוב באותו הגרה Berthe כשבונו והרחב הגדול

נפטר. הוא 16/7/1939 ב-

הילד ג׳נה
 קדושות שהיו הדת מצוות על לשמירה לערכים, ילדיה את חינכה

 ילדיה כולל ביתה, בני ומכובדת. נאותה ולהתנהגות בעיניה
 לתפילות ראשון בימי להגיע הקפידו והלא-ביולוגיים הביולוגיים

 יום בכל ,Abbe Chanrault הכומר ידי על שניתנו הדת לשיעורי וכן
 שקיבל כמי עצמו, על )1982(מעיד בעצמו Genet אחה״צ. חמישי
 האומנת האם ״J'ai eu une enfance catholique״ קתולי חינוך

Eugenie, את אהבה הבית, בעלת Jean Genet בחום בו וטיפלה 
 ״Mon Jean,״שלי ג׳ון בשם אותו מכנה היתה היא אם. ובדאגת
 שהאם מספרת Regnier במשפחת באומנה היא אף שהיתה ואחותו,

 רב היה הוא עת לביאה״, ״כאם ולעתים עליו, מגנה תמיד היתה
 המשפחה. אם ידי על העדפה של ליחס זכה בכלל, הוא, חבריו. עם

 Genet סנה כי מספר, )Joseph Bruley(ברולי יוסף מילדות ידידו
 נפטרה Eugenie באומנה אמו כאשר אמוציונאלי, משבר חווה

 אינו Genet ש- מפתיע שנים. 11 בן רק היה והוא ),4/4/1922(
 למעלה במשך רבה באהבה בו שטיפלה זו, לאמו כבוד מקום מייחד
שנים. מעשר

 ב- Alligny ל- קרובה קומונה ,Moux ב־ נולד Charles האב
 פריז, בסביבות בילה אותו הצבאי, שירותו לאחר .16/5/1855

 הוא מאוד, וכיבד אהב אותה ,Eugenie לרעייתו נישואיו ולאחר
 עבד הוא .Alligny en Moran ל- 1890ב- בהשפעתה כאמור, שב,
 בית, עוזרת שהיתה רעייתו, עם יחד והצליח פריז, בקרבת כנגר

ידיים. רחב בית Alligny ב- לרכוש בידם שעלה כך כסף, לחסוך

 ג׳נה )10/9/1911( לקומונה כתינוק הגיעו לאחר ימים עשרה
 שארו המקומי הכומר ידי על לנצרות, המקומית בכנסיה הוטבל

)Abbe Chanauit,( 1929 ועד 1907 השנים בין הקהילה את ששירת. 
 תקופת בכל ,Genet של הדתי לחינוכו האחראי גם היה זה כומר

 של זו בהזדמנות .Alligny en Moran בישוב הילד של שהותו
 היתה שנקבעה הסנדקית וסנדקית. סנדק לתינוק נקבעו הטבילה,

 יחד באומנה ושהיתה שנים, בתשע ממנו הבוגרת ״אחותו״, לוסי,
 משפחה קרוב היה שנקבע הסנדק .Regnier משפחת בבית עימו

 באים, היו אלו קרובים פריז. היה מגוריו ומקום המשפחה אבי של
 קשורים עצמם את וראו Regnier משפחת את לבקר פעם, מדי

 בצרפת. מאוד שכיח הסנדקות מוסד לו. ומחויבים ג׳נה בילד
 לו, מחויב היה והוא הילד כלפי אחריות עצמו על מקבל הסנדק
להוריו. בנוסף

 היה והוא היישוב, במרכז היה בנוי ידיים, כ רח בבית גדל ג׳נה
 שער. וכן גדולה חצר היתה לבית ביישובו. היפים הבתים אחד

 בצד אמו. של הטבק לחנות וגישה ביתית מאפיה היתה בחצר
 כהלכה מטופלת ירק גינת היתה מאחוריו, וכן הבית, של האחר

 מאבנים הבנויה יפה חומה היתה לחצר מסביב הבית. אם ידי על
 מקושטים היו הקירות כהלכה. מרוהט ה ה הבית אפורות.
 ביותר קרוב היה הבית הבית. בני את היטב שירת והוא בתמונות,

 לשם. להגיע כדי לדקות, אלא נדרש לא שג׳נה כך הספר, לבית
עם ״הבית בספרו אותו מתאר והוא הוריו בבי־נ גאה היה ג׳נה
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 הבנוי גג היה ולכנסיה לביתו רק לטענתו, ".Ardoise" הצפחה גג
 בטחון תחושת לו העניק ביתו מגאוותיו. אחת וזו צפחה... מרעפי

 השונות בהערותיו לביתו מתייחס הוא בכתביו, יותר, ומאוחר
 דיוק, בזכרונותיו אין לאמור, זכרון. של רקונסטרוקציה שעברו

החיובי. בכיוון והפעם הגזמה בהם יש

 גם אך העולם, את זעזעה ,1918-1914 הראשונה העולם מלחמת
 הסמוכים ובישובים ביישובו הגברים רוב ג׳נה. ג׳ון של יישובו את

 כשהוא בביתו, גדל הצעיר וג׳נה אלו. בשנים למלחמה מגויסים
 לכיתה התקבל הוא ,6 בן והוא 1916 ב- בנשים. בעיקר מסובב

 ).Fee(הפייה' בשם ידו, על בכתביו כונתה א׳ בכיתה מורתו א׳.
 משלוש מורכב היה בלבד, לבנים הספר בית שהיה שלו, הספר בית

 המלחמה בתקופת תלמידים. 50-40 בין למדו אחת שבכל כיתות
 והשניה לקטנים האחת כיתות, לשתי הכיתות שלוש את צמצמו

 הספר, בבית הבכיר המורה ידי על מיוחד ליחס זכה ג׳נה לגדולים.
 ושרעיתו ג׳נה, של לביתו סמוך כאמור, שהיה הספר בית מעל שגר

 שיעורים זה בכיר ממורה לקבל זכה הוא ג׳נה. של מורתו היתה
 אלו קשות בשנים הספר, בבית שלמדו למעט כתוספת פרטיים

הראשונה. העולם מלחמת של ),1918-1914(

 בדומה שלא ולכתוב, לקרוא ידע ג׳גה ג׳ון )1918(המלחמה בתום
 ההוראה קשיי בעקבות גם אחריו שפגה הלימודים לספסל לחבריו

 מתארת סנדקתו, גם שהיתה המאומצת, אחותו המלחמה. בתקופת
 ספרים״. בתוך תחוב היה אפו הזמן ״כשכל ספרים כתולעת ג׳נה את

 רגוע, שקט, כתלמיד ג׳נה את זוכרים הלימודים לספסל חבריו
 עם לשחק שאהב ביתו, בתוך כאדון מתואר הוא בביתו ביישן.

 להטביל או ),Baptheme( קודש הטבלת אותן ולהטביל בובותיו
 טקסי לנהל אהב הוא וכן חתולים), האחרים(כלבים, צעצועיו את

 דרגות הרבה לו העניקו באומנה, הוריו מתות. לציפורים קבורה
 של ילדותו את מתארת השכנות אחת .une grande liberte חופש

קטן. מלך כמו היה הוא מוזהבת. כילדות ג׳נה
"il a vraiment eu une petite enfance doree..." "II etait comme un 
petit roi".

הספר לבית וחבריו נ׳נה

 ידי על שנמסרו ילדים כמותו, היו ג׳נה של כיתתו מבני רבע
 חלק בין יצרה הזו, הגורל שותפות אומנות. למשפחות השלטונות

 מילדים לחלק הדדית. עזרה של או סימפטיה של קשרים מהם
 אמצעים, בעלת יחסית למשפחה שנמסר ג׳נה כמו גורלב, שפר אלה,

 רעב חוו שהם כך מאוד, עניות למשפחות נ:וסרו אחרים ואילו
 ,Louis Cuilaffroy גורלו, שפר שלא ג׳נה, של מחבריו אחד ושעבוד.

והגנה. סימפטיה לו והעניק בו שתמך כמי ג׳נה את זכר
h

דבר המייצג סמל - הראשונה העיבה
אחר
 ב- לאמור ש׳, 10 לגיל בהגיעו שג׳נה סובר, )J.P Sartre(סארטר

 שלו. הראשונה הגניבה את ביציל 1921־1920
 שלו התאווה את מתאר ),41 (עמי גנב של ימנו בי בעצמו, ג׳נה

 מהוריו גונב היה הוא ג׳נה, כתב קטן, ילד בהיותו עוד לגניבה.
 לגנוב מסוגל היה כבר שהוא ג׳נה, טען 10 לגיל בהגי׳גו שבאומנה.

 ידע הוא אם אף אהב, שהוא מאנשים מצפון, נקיפות כל ללא
עניים. אנשים שהם

 רגשיים ענינים וייצגו סמלו ג׳נה, של אלו שג:יבות להניח סביר
 פשוט. עניין החריגה בהתנהגותו לראות ואין עמוקים,

 אחד ספרים. ואף סרגלים עפרונות, - הספר בבית גם גנב הוא
 ״כאשר - אמר Louis Cuilaffroy לעיל, לזהזכרנו לכיתה מחבריו

 ״.Jean Genet אצל זאת למצוא שאפשר ידענו בכיתה, מה דבר נעלם
 שהחזיקה באומנה, אמו של הכספים ממגירת י׳ כס גנב גם הוא

 לחבריו. זאת ומחלק ממתקים קונה היה הוא טבק. לממכר חנות
 היה שתמיד טענו Felix Roncn et Marc Kouschner מחבריו שניים

 לקחת הנוהג זה, מילד ״להיזהר״ שיש ידעו בכפר בכיס. כסף לו
 שרחשו הסימפטיה ובשל משפחתו מעמד בשל לו. לא וכסף חפצים

 השלטונות, בפני עליו, התלונן לא אחד אף ובכנסיה, הספר בבית לו
 בניגוד האומנה. ילדי כל על שפיקחו הסעד שלטונות בפני לא ואף

 מהכפר, ילדותו גניבות בשל סולק לא מעולם ה ג׳( ,Sartre לדברי
 לעבריינים למוסד הזה הכפר שלטונות ידי על נשלח לא מעולם ואף

צעירים.

 התלמידים חמשת בין ונחשב טוב תלמיד היה ג׳נה לערך, עשר בגיל
 לכל חיבוריו את יקראו שמוריו זכה הוא כיתתו. של המצטיינים

לחזור המתמיד ומופנם ביישן תלמיד היה הצעיר ג׳נה הכיתה. בני ז
 חברים אירח לא הוא כלל, ובדרך הלימודים, בתום מיד הביתה,
חבריו, עם רב לא הוא האחרים. אצל להתארח הלך ולא בביתו,

אלימים, משחקים שנא הוא האחרים, כל כמו ספורט אהב לא
בפינתו. להתבודד העדיף תמיד הוא !
i

אף היו לא שלג׳נה טען ,Bruley Joseph ילדותו, מתקופת ידידו, ;
ייחודי, ילד היה הוא בודד. זאב היה הוא קרובים. חברים פעם

 כבר אם נשים. ושל בנות של בחברתן להיות זאת בכל שאהב |
של יומנו - ג׳נה (ג׳ון בנות עם לשחק העדיף שהוא הרי שיחק, [
j ,41 עמי ,1946 ,10 מס׳ מודרניים״ ״זמנים גנב״ Les Temps

Modemes i.( ידידה היתה לג׳נה Andree Cortet אהב הוא שעמה
 ושל שונים מאכלים של מתכונים עמה להחליף שמלות, לצייר

I עוגות. אפיית
r
1

 אלא בבית, נשאר הוא ג׳נה. של האומנת אמו נפטרה 4/4/1922 ב-
 Antonin ובעלה Berthe באומנה אחותו היתה מיצתה, בו, שהמטפלת
 שהתאלמן. שארל באבא טיפלו וגם במת שגרו Renault למשפחת
 אם היתה שנפטרה, באומנה אמו של הביולוגית הבת האחות,

 תינוק לה שנולד עוד, ולא סמכותית. פחות כי אם לג׳נה, טובה
 ,Berthe של בעלה התינוק. עם בחיבתה להתחלק נדרש וג׳נה
 לא וסמכותיותו ברט של מאביה יותר סמכותי אך טוב, איש היה

נ׳נה. בעיני חן מצאה

 בטורבן, זה בבית ג׳נה של האחרונות שבשנתיים לציין, חשוב
 לאפס, עד גניבותיו את מצמצם ג׳נה האומנת, אמו פטירת אחרי

 מתחיל ג׳נה הזאת. השלילית התנהגותו להמשך כלשהוא ציון אין
 אלו, שנתיים יותר. נפרדת עצמיות של בפיתוחה התבגרותו את
 אף זאת עם אך אחרות, היו מאוד, עליו שהגנה באומנר אמו בלי
עבורו. מאושרות היו הן
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רנה דון של מצווההבר-
 ברוב לג׳נה חגגו באומנה, אמו של פטירתה אחרי חודשים שלושה

 .4/6/1922 ב- היה וזה ),Communion(שלו הבר-מצווה את עם,
 הטקס את שניהל זה הוא ,Charrault ג׳נה, את שהטביל הכומר

 היתר, בין רב. היה החיובי והרושם הדר בהרבה התפילה, ואת
 המפורסמת אימרתו עם הנוצרי ישו של תמונתו לאורחים חולקה

Ego Sum Panus Vmis ,לתמונה מתחת החיים. של הלחם אני לאמור 
 עם שם נרשם ג׳נה (השם Jean Marcel Genet ג׳נה: של שמו נרשם
 יחס תמיד לו והעניק ג׳נה את העריך הכומר ).Genest שגוי איות
הכנסיה. במקהלת אותו שיתף ואף חם, אבהי

היסודי הספר ובית לנה
 בכיתות בהמשך, בכיתתו. הטובים התלמידים בין היה כאמור, ג׳נה,

 ומצליח. מבריק לתלמיד טוב מתלמיד הפך הוא ו׳ ה׳, ד׳,
 מגבלותיהם בשל מקצוע, ללימוד הופנו באומנה, המצויים חבריו, רוב

 מעלה מעלה להעפיל הממשיך ג׳נה, לא אך האינטלקטואליות,
 ,Certificat D'etudes היסודי הספר בית של הגמר תעודת ללימודי

 שלו המחנך להשיגה. מצליחים שמעטים מוערכת תעודה שהיא
 ג׳נה זו, בתקופה מיוחד. יחס לו והעניק אותו עודד בו, גאה היה

 העצמי בטחונו בחברה. לבלוט התחיל ואף יותר, חברותי נעשה
 בגאוותנות. הגיב אף הוא ולעתים התחזק

 שבאומנה בילדים הבחין כאשר התקומם, ואף התמרמר והוא יש
 ואף עליהם הגן הוא אותם. האומנות המשפחות ידי על המנוצלים

 אותם. מנצלים כאשר פאסיביים להיות לא אותם לימד
 העצמי. לביטחונו הוסיף זה וגם יפה, בצורה פיזית התפתח הוא

 הרופא ידי על נכתב 13 לגיל בהגיעו לו שנעשו הרפואיות בבדיקות
 :9/12/1923 ב- )Courtouis(קורטוא ד״ר

 מאוד טוב בריאותו: מצב
 1.56 גובה:
טוב מזג:

 חזקה טובה/ קונסטיטוציה:
טוב מצב שיניים: בדיקת

הגמר תעודת
 המועמדים, את לקחת כדי ממשלתית, מכונית מגיעה 30/6/1923 ב-

 יסודיים ספר בתי שלושה היו Alligny בכפר הגמר. לבחינות
 לבחינות לגשת ראויים שנמצאו מועמדים 5 בסה׳׳כ היו ומשלושתם

 5 ה־ מבין היחיד התלמיד היה ג׳נה ביניהם. היה וג׳נה הגמר,
אומנת. במשפחה ילד שהיה

 של התוצאות מגיעות הבחינה, יום הגדול, היום לאחר ימים 15
 הצלחתו בהצלחה. אותם עבר שג׳נה ונמצא )15/7/1923(הבחינות

 למחנך כספי פרס המאמצת, למשפחה כספי פרס גוררת סנה, של
 השלטונות. מטעם והכל עצמו לסנה כספי פרס וכן
 ולא יותר לו חייבת לא המדינה לימודיו. מהלך את סנה מסיים כאן

 בהמשך יותר בו תומכת ואינה לימודיו, את להמשיך אותו מחייבת
 חייו להמשך סנה את שילווה האוצר הם הלימוד שנות שש לימודיו.

בינלאומי. ואף לאומי לסופר להיות הצליח הוא זה, איצרו ובאמצעות

האחר המין לבנות נה ג של יחסיו
 ידוע מה סנה. של ההומוסקסואליות על ניהם למי הסברים נשמעו

האחר? המין בנות עם קשריו על לנו
 ולבין הבנים חינוך בין להפריד הצרפתים נהגו רבות, שנים במשך
 יכלו והבנות הבנים זאת, עם נפרד. היה החינוך הבנות. חינוך

 ההדדית, בשכנות וכן ברחובות בכנסיה, במועדונים, להפגש
וזכפריים. בישובים ובמיוחד

 מאוד, חיבב שהוא חברה לסנה היתה האחרונות, הלימודים בשנות
 ימים 15 ב- ממנו צעירה היתה היא .Solange Comte היה ושמה
 הקרוי אחר בישוב ,Alligny מ- רב במרחק ה גו היא אמנם בלבד.

Chevenon, הסבא בבית מבלה היתה היא הקיץ חודשי את אך 
סנה. ליד שגרו והסבתא

 את זוכרים והכל ונעימה שקטה נערה היתה Solange חברתו
 ואמה מורה היה אביה הכפר. במרחבי המשותפים טיוליהם

 שנים. 33 בת הכל בסך והיא צעיר, בגיל נפטרה Modiste שהיתה
ה נועם ואת יופיה את זכרו הכל תי  אימה. של הליכו

 הירבו הם וכאמור סנה, לבין Solange בין היתה קרובה חברות
 עד ולהעפיל הגבעות על לטפס ונהגו השדות לאורך יחדיו, לטייל

 מעלה. מעלה המתנשאים הגבוהים לסלעים
הסופר: סנה של מחיבוריו בשניים

Notre Dame Des Fleures ב- וכן Les Bonnes שמה את מאזכר הוא 
 סולנס הקונטסה מספריו, באחד לה, קורא ואף Solange של

 לקיים המשיך סנה אם יודעים אנו אין ".Comtesse Solange״
 .Alligny היישוב את עזיבתו לאחר Solange עם קשרים

 ונפטרה קשה ריאות במחלת חלתה Solange ש יודעים כן אנו
 על חביב היה סנה נוספות. ונערות ילדות הכיר סנה שנה. 19 בגיל

 נותרו זכרונות נערותו. ושל ילדותו של והידידות המכרות החברות,
 ביצירותיו לכך השתקפות וישנה ונערות, ילי־ות דמויות מאותן בו

השונות. הספרותיות

 כאן שגס לנו, נראה מוצהר. הומוסקסואל הי־ז הוא בגרותו בחיי
 של בדרך בחר הוא חי. הוא בה המציאות מתוך בחירה ישנה
 זאת. לו אפשרה וההומוסקסואליות, האחר כלפי אחריות חוסר
 רגשי, קשר וללא מחויבות ללא הומוסקסואליים בחיים בחר הוא
 אחד לאף רגשית קשור היה לא הוא הבוגרים, חייו ימי בכל ואכן
 היחיד טלביזיוני, בראיון אחד. אף עם שר ל בשום התמיד ולא

 הוא ,B.B.C ה- ברשת היה וזה ימיו, כשלהי מעולם, קיים שהוא
 חולפות. זמניות, שטחיות, היו בנות עם התקשרויותיו שכל הצהיר

 נשאל כשהוא גברים, ועם נערים עם גם קשריו היו כך בדומה,
 הוא הומוסקסואליים קשרים לך היו גב־יס כמה עם ישירות,

 אישי קשר אי-פעם לך היה האם אלפים... עכו מאות... עם השיב
 עצמו על הצהיר הוא שלילית. היתה ותשובתו כלשהואז יציב

כהומוסקסיאל. בבגרותו,

 צורך לו סיפקו שלו, האנושיים היחסים כבו המיניים היחסים
 רגשיים קשרים של ולהעצמתם לקיומם אמצעי עבורו היו ולא

אנושיים.

 והוא סנה, של בחייו הדומיננטי הוקטור היה הפרודי הוקטור
 האדם. בני ברוב הקיים הבסיסי האיחודי הוקטור על האפיל

במרוקו. מלון־דירות בבית לבדו התגורר וא ר האחרונות, בשנותיו
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שלוותו. את מצא הוא לדבריו וכך לו, חסרו לא כספיים אמצעים

הגברים של ושובם המלחמה תום
 חוזרים הגברים ואת המלחמה של סופה את רואה 8ה־ בן ג׳נה

 המנוחה של שובה את ג׳נה מקבל כיצד יודעים אנו אין הביתה.
המלחמה. תום עם ביישוב והנחלה

 שאף ,Lucie Wirtz האחות שהיא שלו, הסנדקית מספרת כך ג׳נה,
 אמו מדוע הבין לא מעולם הורים, אות□ אצל באומנה היתה היא

 אמו האמהות. כל כמו לגדלו, המשיכה ולא אותו זנחה הביולוגית
 את חיזק כנראה וזה היטב, בו וטיפלה אותו אהבה באומנה
 אוהבים הכל טוב, לומד אני טוב, ילד אני במוחו... שניקרה השאלה

 בי...? רצתה ולא אותי זנחה הביולוגית אמי ולמה אותי
 במדינה כי האמת, את לחפש טרח לא הוא ואולי ידע לא הוא

 למצוא, יכל והוא רבה היא האדמיניסטרטיבית ההקפדה הצרפתית,
 שב- בנקל מצאנו שאנו כפי האמת, את טורח, היה רק אם

 במשך גדל הוא אז ועד אמו ע״ לאומנה נמסר הוא 28/7/1911
 נולד הוא בפריז. ,1 מס׳ ברוקה ברח׳ אמו, עם חודשים שבעה

 שם .1945 בשעה 19/12/1910 ב־ בפריז, Tamier ע״ש בקליניקה
 בשמו אותו רשמה והיא Camille-Gabrielle קמיי-גבריאלה, אמו

 .6ה- באיזור פריז בעירית Jean הפרטי
 שהעסיקוה. הבית מבעלי מאחד הרתה והיא בית עוזרת היתה האם
 זכתה שהיא מעטים חודשים אותם במשך בבנה היטב טיפלה היא
 למסור החליטה והיא ואמצעיה כוחותיה שאפסו נראה אך לכך,
 מעידים, הרפואיים המסמכים כל לאימוץ. או לאומנה התינוק את

 שאילצה היא הקשה והמציאות רבה, במסירות בבנה טיפלה שהיא
ממנו. להיפרד אותה

חיובית מכינה קרקע
 ולילדות רכה לילדות אוהבת, לינקות זכה שג׳נה לטעון באים אנו

 של ובתחושות בהוקרה בתמיכה, באהבה, מלווה שהיתה בכלל
הצלחה.

 טראומטית היתה היא גם שבאומנה אמו של שפטירתה ספק אין
 ומלוות טובות שהיו מעטות לא בשנים זכה הוא זאת עם עבורו,

 ש״הקרקע לטעון באים אנו ובהוקרה. באהבה רבות, בהצלחות
 חיוביים, מולקולריים בזכרונות מלווה היתה ג׳נה ג׳ון של המכינה״
 בסיסית נפשית עוצמה בו נוצרה וכך חיוביות וילדות ינקות בחוויות

חזקה.

 הסביבה השגרות של תולדה הן האדם, של וההתנסויות התחושות
 בו, המתעוררת התחושה מאוד חשובה הרך. בגילו ובמיוחד אליו,

אליו. המשמעותית הסביבה השגרות בעקבות
4

 והם מוחו בתאי שנרשמו משמעותיים זכרונות צבר ג׳נה הילד
 מודעים, לא עבורו יהיו שברובם מולקולריים כזכרונות בו נותרים

 של במקרים ובמקביל וחיזוק, העצמה תחושות בו יצרו הם אך
 הללו, הזכרון קלטות אין־אונים. של תחושות שליליות, השגרות

 תאי של למיליארדים זכינו לנו, כידוע חייו. ימי בכל אותו ליוו
 שליליים או/ו חיוביים זכרונות בתוכם אוצרים אלו ותאים עצב,
קולטים אנו הולסיטית. היא האז־ס של הקליטה כאמור, לרוב.

z.־׳ d p  / , a

 הפרטים פרטי כל את מולקולרי(כימי) ברישום ו בזכרומ ורושמים
 מרחב, ריח, ראייה, שלנו: הרב-חושית קליטה ו יכולות כל על

ועוד. ולעומקן לסוגיהן תחושות

 יוצרים הם אך מודעות, בנו יוצרים בהכרח אינם אלו, זכרונות
 עצמיותינו. את המחלישה להבדיל או המעצימה פנימית, תחושה

 אותו שנחווה הרי אחרת, או זו מסיבה בנו, יתעורר הזכרון אם
 התחושות ואת המאורע את לחוות נוכל השונים. חלקיו על

 ישובו אם העבר, זכרונות בנו. יצר המקורי שהמצב וההרגשות
 של קוגניטיבית חזרה אם כי האירוע, שחזור יריו לא הם אלינו,

המקורי. במועדו התרחש שרוא כפי המאורע,

 במונטריאול מקגיל מאוניברסיטת מוח שנתח ),1952( פנפילד
 המוח של פעולתו את המאירות חשובות, עבודות פרסם שבקנדה,

 המוחית באונה נגיעה ידי על המוח את גירה הוא התודעה. בתחום
 היה המנותח החולה חלש. חשמלי זרם שנצזאה באלקטרודה

 כידוע, המנתח. עם פעולה לשתף היה שיכול כך מקומית, בהרדמה
 ההתייחסות על המקילים אזורים, באמצעות למיפוי המוח זכה

 נשאר הזיכרון רישום כי מצא פנפילד גורה. אשר הייחודי למקום
 המאורע. את לזכור האדם של ביכולתו אין ;צם גם - בשלמותו

 משלב משמעותית חוויה כל המקליט כרשס-קול, פועל המוח
 המידע אגירת תהליך החיים. כל ובמשך עוברות ר בתקופת מסוים

 מולקולריים. למבנים הופכים הנקלטים הנתונים פיזיקלי-כימי. הוא
 השתקפות הם מולקולריים מבנים באותם הנרשמים הזכרונות

 מתקיים הרישום.המולקולרי הנקלט. של יבית אמיתית-סובייקס
 המעצבים הכוחות והם חווה שהאדם רשמים אותם לגבי רק

 הזכרון בקלטות בפנימיותו, בתוכו, נושא מאיתנו אחד כל אותו.
 ומגשימים מגלמים ובעתיד בהווה חיינו !חייו. תמונת את שלו,
 בהתאם הם, והשכל הרצון בנו. הטמונה הזאת החיים תמונת את

 רק )11 עמ׳ ,1977 (ברוקס ברגסון של הפילוסופית להשקפה
 הן העמוקות שתופעותיו שעה הנפש, של השטח תופעות

 האדם, את לכוון אלה של בכוחם יש והדמיון. האינסטינקט
 הזכרונות את הכוללת מכינה״, ״קרקע •תה בא הוא ומקורם

אותנו. ומפעילים הפועלים המולקולריים

 ),1980(שוהם טען החברתית הסטייה אל הקונפיגורטיבית בגישתו
 ישר ביחס גדלה כסוטה מתויג להיות פלוני של שההסתברות

 ורק אך חברתית, לעובדה הופכת הסטייה אך כסוטה; להתנהגותו
 סוכנויות ידי על כסוטה תויגה הקבוצה או האדם התנהגות כאשר

החברתיים. והשליטה הפיקוח

 נובעת שוהם של הקונפיגורציה מודל לפי הסברד, שכבר כפי
 ככזו. לתיוגה סוטה ההתנהגות שבין השילוב מן החברתית הסטייה

 במונחים המבוטא מכין, גורס הסוטה ההתנהגות מהווה זה במודל
 בסופו מגבש, אשר המזהה הכוח הוא התיוג ותהליך הסתברותיים;

 אל מהכוח מוציא וכן הסטייה, של החברתית חזותה את דבר, של
).135 עמ׳ החברתיות(שם, תוצאותיה את הפועל

 שוהם, של הקונפיגורציה למודל להוסיף :ן, אם מציעים, אנו
 אישי חוסן לבעל האדם את להפוך היכולה כפולה, חוליה

 כלפיו. המופנה החברתי, התיוג את לנטרל ובכך אנטי-תיוגי,
המתריס ג׳נה



 החברה את והעמיד וקיטרג שהתריס האיש ),1910-1986(ג׳נה ג׳ון
 היה בעל-פה, ובאמירותיו בספריו במחזותיו, הנאשמים, ספסל על

 בסיס היווה והוא Sartre של מרעיונותיו חלק להצגת המודל
קיטסוס, בקר, של המסורתית )1980,1963,1962(התיוג למשנת

ואחרים. שוהם אריקסון, קיי
 החברה, של לעזאזל״ כ״שעיר ואחרים, סארטר ידי על הוצג ג׳נה
 החברה. שאיפות את באמצעותו להגשים כדי לשלילה, שתויג כמי

 הקונפורמי העולם הטוב״. ״הילד של ייצובו למען הרע״ ״הילד יצירת
 ובאמצעותם החוקים את מייצר לעצמו, חברתיים עוגנים המחפש

 עולם להגשים כדי בהם, ונלחם העבריינים את מאתר הוא
עצמו. משל נורמאטיבי,

 הקונפורמי, העולם לבין העברייני העולם בין הקיטוב ג׳נה, של לדעתו
 אפשרית, בלתי היא העבריין של רסוציאליזציה וכל לעד, יתקיים
 העבריינים, את לקבל הקונפורמי העולם של מצידו מוכנות בהיעדר

 בעולם הוויתית מבחינה התלוי משתנה הקונפורמי) ושהוא(העולם
העברייני.

 שהחברה בטוח התיוג, משנת של המייסדים לאבות בדומה ג׳נה,
 עבריין להיות הוא שלו Role ה- שלה. לצרכיה כעבריין אותו יצרה
 זה, תפקידו את למלא ובקיצוניות, בשלמות עצמו, על קיבל והוא

עליו. הטילה החברה שלסברתו,
 ונמסר יולדתו, אימו ידי על שנזנח כממזר עצמו את ראה הוא

 מהותה, מעצם שהינה הממוסדת, החברתית המערכת של לידיה
 החברה אלטרואיסטית. מחשבה כל וחסרת מנוכרת לסברתו,
 מטרותיה את ולהגשים להמשיך לה שיאפשרו פתרונות מחפשת

 ואינטרסנטית פונקציונאלית היא החברה במהותה, האנוכיות.
 שאיפותיה. להגשמת בדרך עצמה את להשליט מבקשת והיא

 תפקידים לחבריה לייעד החברה מצליחה מה, טען התיוג באמצעות
 שנקבע ייעודה, את למלא לה ויאפשרו אותה, ישרתו הכל ובכך

שבתוכה. השולטים ידי על

 אילצה והיא המציאות של סטריאוטיפית התניה יצרה החברה
 אלה. לתכתיביה להיכנע שבתוכה הפרט את

 המוכשרים יוצריה את לחנוק יכולה היא ביותר. רב החברה של כוחה
 - לסוגיהם היוקרה פרסי באמצעות חיבוקיה, ידי על ביותר

 ושאר הנובל) של החנק הנובל(לולאת האוסקר״), האוסקר(״קללת
 וכך אותו, המשתקים באומן, וחרדות אשליות המחדירים פרסים

 קובעת שהיא לתלם ולהכניסו חייו את לנהל לחברה מאפשרים
עבורו.

 את מאלצת והחברתית, הכלכלית בעוצמתה בהשגרותיה, החברה,
 שליחותו מהגשמת האמיתית, מעצמיותו לברוח האומן, את היוצר,

 לו. ייעדה שהיא בזרם להשתלב אותו מאלצת והיא הייחודית,
 יונה. סינדרום לזאת, קורא )2004( שוהם

 באנרגיה פוגעת החברה, ידי על המוענקת החומרית, ההצלחה
 בחרדה נתקף האמן, היוצר, היצירה. ביסוד המונחת הדיאלקטית

 ההטבות כל את להפסיד מחשש וליצור, להוסיף ממנו המונעת
 הדוב חיבוק לו. מעניקה שהחברה מהחברה) ליטוף ממון, (יוקרה,

 להתקפל יצליח לא ואם המורד היוצר את חונק החברה, של
 בריא כלא כ״משוגע״, ידה על יוגדר שהוא הרי החברה, של לרצונה
 להתאשפז... או להתאבד... פתוחה... הדרך לו ותיוותר בנפשו

של להעצמתו שהביאה הקדוש״, ״ג׳נה יצירתו את פרסם סארטר

 אותו), חנן קוטי הסוהר(הנשיא מבית ג׳נה) ולשחרורו(של חנה
 ההכרה שנים. חמש במשך ג׳נה של יצירתו מעיין את ושיתקה

 המתח את ממנו גזלה קאמי, אלברט של ביצירונו הציבורית
 הדגול, האומן גוך, ואן ליצירתיותו. כך כל החיוני הדיאלקטי

 אי-הכרת של הפוך, מתהליך היתר, בין לדעת, עצמו את מאבד
האופל. אל יצירותיו כדחיית ו בגדלותו החברה

 שבה העיר במכה, ולא במדינה כנביא התקבל מוחמד, הנביא
 מוחמד של היתר קרבת בעירו!״ נביא ״אין רבות. שנים התגורר
 ולחנוק לקרב החברה של בכוחה כלפיו. ובוז יה דח הולידה למכה,

האדם. את ולזבזות לדחות ובכוחה

 אירועים בשל ואוהבת. מגינה מטפחת, בסביבה לסברתנו, גדל, ג׳נה
 את להבין יכולתו אי בשל שבאומנה; אמו מוח של ייחודיים

 זאת, בכל לתחושותיו, בהתאם טוב ילד שהוא אף - חייו נסיבות
 בינקותו. אותו נטשה הביולוגית שאמו היא עובדה

 הוא כרטיס, לקנות בלי לרכבת ועלה ״ברח״ הוא סארטר, לפי
 עבריינים... לילדים למוסד אותו שהכניסו לרשויות, ונמסר נתפס
 אותו... לדרוש בא לא באומנה... אביו
 בהתאם אותה מפרש והוא העולם של רדשה מפה קורא ג׳נה

 למסקנה כנראה הגיע הוא חווה... שהוא החדשות, להתנסויות
 הוא אותו... ומאכזבת אותו דוחה החברה מ... רוצה לא שהחברה

 שנדמה למה מודעת, ולא מודעת בחירה מתוך והופך, אותה דוחה
 חייו. כדרך קונפורמית הלא בדרך ״בוחר״ זזוא שיהיה. שראוי לו

 העדיף הוא אותו העבריינות, לעולם ומתגלגל בחברו; מתנגש הוא
הבוגדנית. החברה פני על

 אותו העברייני, בעולם להצליח כדי בכשרונותיו משתמש סנה, ג׳ון
 הקונפורמית החברה עם שהתנגשויותיו ככל לעצמו. בחר הוא

 ההפוך בכיוון אישיותו את מעצב שהוא הרי ומתעצמים, רבים
 קונפורמיות כל מעצמו, מקיא הוא הקונפורמית. החברה של מזה

 בעברו. היה שהוא מה כל את לשנוא אוהב הוא בו. שהופנמה
 תחושות לו והעניקה אותו שהעצימה חיובית, ״ מכער ״קרקע לג׳נה

 החברה של ההשגרות מול לעמוד מסוגל היה הוא חזקה. הוויה של
 כנצלנית כרעה, כאדישה, כצבועה, עליה ולהצביע הקונפורמית

אמיתי. ערך לכל וכמנוכרת
 קיווה שהוא ארצו, ואת לאומיותו, את ׳נמו, את שנא כה הוא

 היה הוא פריז, את כבשו וכשהם צרפת, על הנאצים של לנצחונם
מאושר.

חיובית; מכינת קרקע
ילדותו ומחבוי נאומנו! מאחותו ג׳נה על עדויות

 ממנו מבוגרת שהיתה באומנה, אחותו )Lucie Wirtz(וורץ לוסי
 לביתם ג׳נה של הגעתו יום את כאמור, זיטב, זכרה שנים, בעשר

 בכנסיה התפילה משהסתיימה ראשון, כיום היה זה המשותף.
 אומנות, למשפחות הילדים העברת על הממונה הסוכנות מנהל הגיע

 מסרו, והוא ג׳נה התינוק כשבזרועותיו ),Roclore(רוקלור מר
 נבהלה שאמה מספרת, היא (שבאומנה). לאמה הכנסיה, בשערי

 כך כל היה הוא אך לגילו, קטן כה היה שחנה משום בתחילה,
אותו. קבלה שהיא יפה



.עבריין להיות עובחר והסופר האיש - ג׳נה

 על שבאומנה מהוריה טובים בזכרוגות מלאה היתה וורץ לוסי
 זו, במשפחתה לבקר הוסיפה והיא סנה ובגו׳ן בה המסור טיפולם

 כדי החדש לביתה הצרפתי, לתקנון בהתאם שהועברה, לאחר גם
 מלאכות כל את היודעת בית עוזרת להיות מקצוע, ללמוד שיכשירוה

 וורץ, גב׳ של הערתה מענינת ).Bonne a tout faire(ותחזוקו הבית
 אצלם וגדלתי מכולם הטובה היתה Regnier שמשפחת באומרה,

 אותם. אהבתי ואני אהבויאותי הם שנה. 13 גיל ועד שנתיים מגיל
 הביולוגיים הורי הם מי גיליתי כאשר יותר, מאוחר בבגרותי,
 הם כי האמיתית משפחתי את Regnier במשפחת לראות הוספתי

 לפקוד הוספתי בחיים, היו הם עוד ״כל האמיתיים. הורי היו
 מר אבי, הוסיפה, היא האמיתיים״. הורי שהם ולהרגיש אותם

Repier, ונעים טוב אדם ראיתי לא מעולם שלי. הטוב האבא היה 
 באהבה, בכולנו נהג תמיד הוא כועס, אותו שמעתי לא מעולם ממנו.

 ורגוע. שקט תמיד היה הוא כבוד. של יחס לכולנו והעניק בנועם
 והוא במלאכתו, גדול אומן היה הוא הרבה. ועשה מעט דיבר הוא

לעבוד. הירבה

 אקטיבית, חיים, מליאת פעלתנית, אישה היתה Regnier גב׳ אמי,
 שלא מאוד, אדוקה היתה היא טובה. אמא זאת ועם דינאמית

 ללכת במקום הקפה בבית לבקר ראשון בימי שהעדיף בעלה כמו
 חמישי, בימי גם בכנסיה עמנו בקרה היא שבכפר. לכנסיה כולנו עם
 הכומר. עם ולהתפלל דת שעורי ללמוד כדי
 עמה גר והוא Jeannot חיבה בשם ג׳נה לג׳ון לקרוא נהגה היא

 החדש, האומנה לבית 13 בגיל עברה, היא כאשר החדר. באותו
 פנה שחלונו במיוחד, גדול לא חדר, היה זה שלו. כולו היה החדר

 היה בחדר קירותיו. על בתמונות מקושט היה הוא הגינה. אל
למיטה. בנוסף וכסא כתיבה שולחן
 טעם. בטוב אך בכפר, כמו בפשטות, מרוהט היה בכללותו הבית

 שבגיל מספרת, היא רבים. לא אך ערך, יקרי רהיטים גם בו היו
 של במרחק אחר, כפרי לבית השלטונות ידי על הועברה היא 13

 לכפר, ירדה שהיא פעם בכל אך ,Regnier מבית קילומטר מספר
 תמיד והיא Regnier משפחת את לאמור הוריה, את בקרה היא

 מהספריה. השאיל שהוא ספר בתוך תחוב כשאפו Jeannot ב- פגשה
 גר. הוא שבו הגדול בבית להיות ואהב רגוע, יפה, היה הוא
 היא הוריה, את לבקר באה שהיא הפעמים שבאחת מספרת, היא

 שהיא מוסיפה היא בבית. לבד 9ה- בן Jean Genet את מצאה
 לדבר, יכול שהוא לו, אמרה היא עמה. לדבר מבקש שהוא הרגישה

 להבין, יכול שאיני עניין ״ישנו לה: באומרו אותה הפתיע הוא ואז
 הירבה ג׳נה התייסר! ג׳נה לדבריה, אותיז״ נטשה אמי מדוע והוא

 הוריה מדוע - בה הקשורות שאלות כולל שאלות, אותה לשאול
 שלעתים לו להסביר כוחותיה בכל ניסתה היא אותהי נטשו שלה

 אך חיים... כעובדות זאת לקבל ושיש מובנים ולא קשים החיים
 היא כזו שהתנהגות טען שוב והוא זאת, לקבל מוכן היה לא ג׳נה

שתתקיים! אפשרית ובלתי אסורה

 ייתכן בשלילה. השיבה היא גנבי היה ג׳נה האם נשאלה, כשאחותו
 מכך. יותר לא אך סוכריה, גנב הוא שבילדותו

 אותה הפתיע זה הסוהר. בבית נמצא שג׳נה שמעה היא 1920 אחרי
 משפחת של הביולוגית הבת Berthe ברט הרגישה כך וכן מאוד,

Regnier, גב׳ של מותה לאחר בג׳נה שטיפלה וזו Regnier. 
 נכתב עתון. פני על ג׳נה של תמונתו את ראתה היא יותר, מאוחר

בשם פריזאי בתיאטרון הוצג ממחזותיו ואחד הסופר סנה על

Odeon. של בסופה ההצגה. את לראות והלכה יפה התלבשה היא 
 נסע שהוא לה, ונאמר הסופר, ג׳נה את לראות ביקשה היא ההצגה

 לא היא הכפר, את עזב שהוא שמאז טוענת היא כן. לפני יום
 מתגורר, הוא איפה ידעה לא גם היא יותר. תו ולראו לשוב זכתה

 על לעלות הצליחה לא היא כתובתו. את ולא מגורי• עיר את לא
עמה. להיפגש לחפש טרח לא ג׳נה שג׳ון הצטערה והיא עקבותיו,

ל

 שחיתה Marie-Louise Robert של בדבריה למצוא ניתן נוספת גירסה
 כזכור, .1921 ועד 1913 השנים בין בשכירות, ג׳נה, של בביתו

 השכירו הם 1921-1913 ובשנים גדול בית היה Regnier למשפחת
 היתה Marie-Louise בתם .Robert למשפחת הג־־ול מהבית יחידה

 וזוכרת )1910 ב- נולד והוא 1909 ב- נולדה ג׳נה(היא של גילו כבת
 יחדיו. בית באותו חיו שהם השנים 8 את לטובה

 של בהיעדרם נזכרת היא — הראשונה העולם מלחמת בתקופת
 מתארת היא בנגריה. לעבוד שהירבה ג׳נה של אביו זולת הגברים,

 שהשפיע נפלא מזג בעל טוב-לב, רגוע, כאיש ג׳נה של האבא את
 הרבו הם ג׳נה ועם גבריאל אחיה עם יחד כולם. על הטובה ברוחו
 כאוות ולבנות לעשות להם מרשה היה הטוב והאב בנגריה, לשחק
 ״הוא כאידיאליים. ג׳נה, של חייו תנאי את מתארת היא נפשם.

 מגינה והיתה מאוד אותו אהבה אמו בביתו. כמלך שחי נסיך״ היה
לאו. אם ובין אשם היה הוא אם בין תמיד, עליו

 בן־דודה אותם ביקר הימים, שבאחד )Marie-Louise(מספרת היא
 ששמעה האם ממנו. מכה ג׳נה קיבל מקרה ובדרך עמם ששיחק

 של בן־דוד לאותו וסטרה פצועה כלביאה הגיעה בוכה, ג׳נה את
Marie-Louise. לא אחד ואף המומים, היו שכולם מספרת היא 

 mon אמו ידי על קרוי שהיה שג׳נה, מציינת היא מילה. לאמר העז
Jean מאוד. עליה אהוב יה ר שלי, גון ־ 
 ממגירת פרוטות לסחוב ג׳נה אהב Marie-LouLe של דבריה לפי

 כשהעזה לכולם. ממתקים קונה היה והוא אמו, של החנות קופת
 ,Regnier גב׳ של עיניה את להאיר Marie-Louise של אמה פעם

 וכעסה ג׳נה של אמו אותה דחתה כסף, סוחב שגעה לה, באומרה
 שכזה. אשם בנה על לטפול מעיזה היא כיצד - עליה

 אחיה לואיז, מרי - הילדים שלושת יחדיו, לשחק הירבו הם
 להטביל אהבו ובהן רבות, שעות בגינה שיחקו הם ג׳נה. וגו׳ן גבריאל
 הטבילו הם החצר, כלב את בגינה, שהיו שונים חיים בעלי לנצרות
 הכפר של שהכומר הטקס חיקוי כדי תוך כעמים, עשרות לנצרות

עושה. היה
 קיום תוך בגן, שמצאו המתות הציפורים את לקבור אהבו הם

 קופסאות הנקברים. קברי על צלמם להציב אהבו וכן הדתי, הטקס
מתים. כארונות שימשו גפרורים
 אחד כשכל הצגות, ולהציג בבובות לשחק אהבו הם לעתים

בהצגה. תפקיד מילא מהשלושה,
 שקטים. משחקים תמיד העדיף הוא אלימים, חקים מש אהב לא ג׳נה
 שהשלושה כך לביתו, הספר מבית חברים להזמין אהב לא ג׳נה

רבות. שעות יחדיו להיות שמחים והיו זח את זה סיפקו

 מאוחר ג׳נה. של ביתו את Robert משפחת עזבה 1921 בראשית
 גון לסברתה, אמו. של פטירתה על שמעו שהם מציינת, היא יותר,
 והוא מאוד, אותו אהבה היא כי קשה, במצב בודאי היה ג׳נה,
ביותר. החשוב האדם עבורה היה הוא שלה. המלך היה
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 ובג׳נה. באביה טיפלה Berthe הביולוגית שהבת מציינת היא
Berthe ג׳נה כלפי אסרטיבי יותר היה שלה ובעלה עמם לגור עברה 
 ברט. של בעלה עם קשה, יותר היה שלג׳נה כך אביה, מאשר

 שלג׳נה מתברר Marie-Louise של מעדותה שגם רואים, אנו שוב
 אישיותו את שהעצימו יסוד בדמויות המלווה נפלאה, ילדות היתה

 של המכינה״ ״הקרקע אישית״. ו״עצמה אישי״ ״חוסן לו והעניקו
 גיל עד נמשך זה ומצב חיוביות זכרון בקלטות עשירה היתה ג׳נה
 עקבות, בו הותירה ספק ללא אמו, מות של הטראומה שנה. 13

 Berthe בתה שאחותו, טוב עבורו. קל היה לא המשמעותי והאבדן
 שהמעבר כך בג׳נה, ולטפל להוסיף עצמה על לקחה ,Regnier גב׳ של

הצעיר. ג׳נה ג׳ון על במעט הקל והוא נסבל היה

 בבית עמו שלמד Joseph Bruley של בדבריו נמצאה נוספת עדות
 בן היה והוא 1910 ב- נולד הוא אף שנים. 8 במשך בכפר הספר
 הסנדלר היה והאב Alligny הכפר מתושבי היו הוריו הכפר. ויליד

 ג׳נה של מילדות חברו ברוליי, יוסף הסביבה. ושל הישוב של
 לדרגת הגיע ואף הטלפונים בשירות הועסק הוא בחייו. הצליח
 .Alligny ב- בית גם לו והיה בפריז חי הוא פריז. בסביבות פיקוח

 בילה הוא .1923 מאז ג׳נה את ראה שלא כמי עצמו על העיד הוא
 השנים ברוב ביישובם. היסודי הספר בבית ילדות, שנות 8 עמו יחד

 מי על שנסב בינינו, מתמיד ריב ״היה זה. ליד זה ישבו הם הללו,
 הצרפתית, הלימודים במערכת בכיתה״. הראשון התלמיד יהיה
 במקצועות הציונים גליון את התלמיד מקבל בחודשו, חודש מדי

 יהיה מי בזה, זה התחרו שניהם בכיתה. מיקומו ואת השונים
 ופעם ברוליי, יוסף זה היה פעם ולחילופין, — בכיתה הראשון

 בכל ממנו טוב היה שג׳נה מודה שהוא אף ג׳ון, ג׳נה זה היה
 להשיג קשה שהיה מחונן כתלמיד אותו הגדיר והוא המקצועות,

משלו. טובים ציונים

 בן היה כשג׳נה נפטרה אמו הוריו. על אהוב היה ג׳נה עדותו, לפי
 שכתבו כפי 10 בגיל לא בגניבה, מעורב היה לא מעולם הוא .12

 ושל הוגים של והמצאות בדותות הכל שנה. 13 בגיל ולא בספרים
 לעתים אוהב לחייך, ממעיט כולנו, כמו בן היה הוא סופרים.

 כולם, כמו עמנו, שחק הוא נורמאטיבית. התנהגות ובעל לחלום
 בטבע. ולשהות בסביבה לטייל ואהב

 מאוד היה אמו של שמותה מילדות, חברו מעיד ספק, לי אין
... קשה פגיעה בו והותיר טראומתי

 Enfant de Choeur( התבלט וג׳נה הכנסיה במקהלת היינו שנינו
aL'eglise( הלטינית השפה את ביטא הוא במיוחד. לטובה 

 מכולנו. טוב זאת ועשה נכונה בהגיה והצרפתית
 הימים שבאחד חלמה מאוד, אדוקה שהיתה ,Regnier גב׳ אמו,
 והתפללה קוותה היא חייו. כדרך הכמורה, דרך את יבחר הוא

כומר! יהיה שהוא

 בכפר, הספר בתי מכל חמישה היו שהם ומספר, מוסיף יוסף ידידו
 ג׳נה ג׳ון ורק )Certificat D'etude( הגמר בבחינות להבחן שזכו
 מכולם. הגבוה בציון הבחינות את סיים

 רב. ובהדר עם ברוב שלהם הבר-מצווה את יחדיו חגגו הם
 הצלחה אחרי הפעמים, באחת ידוע. סופר נעשה ג׳נה השנים עם
 תשובה לי השיב והוא גלויה לו כתבתי בלונדון, מהצגותיו אחת של

 הוא שלט. ההוויה ואת הכפר את pו אותי, זכר שהוא שהוכיחה
זאת... עשה לא מעולם הוא אך בכפר, ולבקר לשוב הבטיח

 ידידו, ברוליי, יוסף העיד ובטוחני, )1986( מת.. הוא ובינתיים
שגיאותיו: את קנה הוא ובכתיבתו לצרפת שייך (ג׳נה) שהוא

"Cher Camarade, tu as rachete tes fautes. Tu appartiens a tous les 
opprimes du monde, tu appartiens a la France, dors en paix, dans 
le repos eternal"

 אהבו הוריו ביישן. היה מטבעו שג׳נה לציין הוסיף ברוליי יוסף
 ג׳ורג׳ אמנם, עצמם. משל ילדים שני להם שהיו אף מאוד, אותו
 ייתכן אחים. של דרכם זו אך ביניהם, תמיד הסתדרו לא וג׳ון

 Eugenie,אכן אמו. על כך כל אהוב שהיה בג׳ון קינא שג׳ורג׳
Regnier שבעתיד האמינה שהיא ובמיוחד ג׳נה, ג׳ון את מאויד אהבה 

כומ־ ג׳נה ג׳ון יהיה
 ש״ג׳ון לעצמה לתאר יכלה לא היא ביותר הגרועים בחלומותיה

 צבאי... משירות למשתמט כנופיה... לראש לגנב... יהיה שלה״
 מלגיון שיברח למי זהות, וללא שם ללא הזרים... ללגיון למתגייס
בצרפת... כלא בבתי שייכלא למי ונד, נע שיהיה למי הזרים...

 אדוק, ילד היה ג׳נה שג׳ון וסיפר הוסיף )Bruley(ברוליי ידידו
 שאומרים לשמוע לי ״קשה ... )tres droit( ביותר ישר נאמן, קתולי

 )Ce n'estpas logique(הגיוני״! לא פשוט זה ... גנב היה שהוא עליו
 ונקראו הסעד מסוכנויות שהגיעו האומנה שילדי לספר, הוסיף הוא

 השווה ליחס זכו הם לסברתו, .Alligny ב- רכים היו פריז״, ״ילדי
 ״ילדי בין להבדיל ידעו שבישוב אף הבדל, ללא המקומיים, לילדים

 הכל״. על יודעים הכל כפרי ״ביישוב כי ילדים, ה שאר לבין פריז״
 שהשגיח ,Cortois ד״ר מפריז, שנשלח רופא ידי על נבדקו פריז״ ״ילדי

 פריז״. ״ילדי את לזהות האחרים ידעו כך גם בריאותם, על
 שמהילדים הוא ),Bruley(ג׳נה של ידידו להשיח המשיך שמצחיק, מה

 אלו ילדים - ביותר עשירים שניים נעשו בתקופתו, שהיו הללו,
 אלו, ילדים שני ).Louis Cuiiaffroy(קולאפרו ולואי ג׳נה ג׳ון הם
 שקטים משחקים ואהב ורגוע שקט היה ג׳נה מזה זה שונים היו

 משחקי אהב ספורטיבי, היה קולאפרוי ואילו בטבע, וטיולים
 של קינים הרס ואף בשדות לרוץ אהב ומלחמות, התגוששות
ציפורים...

 אך אחרים, על אותו והעדיף ג׳נה את חיבב שהוא התוודה ברוליי
 קרובים ידידים היו לא לסברתו, ידידים. היו שהם לטעון יכל לא

 בשדות ג׳נה, עם יחד לו, שהיו ארוכים טיולים זכר הוא ג׳נה. לג׳ון
 שיחות כולל האין־סופיות, שיחותיהם וכן ,Ci otto של הדרך ועל
 השיחות כדרך מתוכן... ריקות שיחות וגם בה מחט ושל הגות של

...נערים שבין

 ברוליי עקשניות. תגובות לו היו לעתים אך נעים, 1 שקט ילד היה ג׳נה
)Bruley( הכומר. של ...לשכחתו ג׳נה של הקיצונית תגובתו את זוכר 

 את לתגמל נהג הכומר הכנסיה. של המקהלה ל ילד בין היו שניהם
 שכח הכומר הפעמים, באחת המקהלה. של הופעתה בתום הילדים
 ג׳נה להם. לתת נהג שהוא פרוטות באותן המקהלה ילדי את לתגמל

 בפניהם להתנצל הכומר את וגרר המקהלה... ילדי את והמריד כעס
אותם. לתגמל יותר ישכח... לא הוא שבעתיד ולהבטיח,

 )college(לקולג׳ העבירו אותי בכפר, היסודי הספר בית ״בתום
 היסודי הספר בבית שהצלחתו ג׳נה את ואילו )Corbigny(בקורביני

 לו מלאו טרם כי בכפר״, שנה לעוד הותירו ביותר, הטובה היתה
 לאחר רק מקצוע, ללימוד מועברים היו פריז״ ״ילדי שנה. 13

שנה. 13 גיל את שעברו
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 אנטונין ובעלה ברט ואחותו ג׳נה, של האומנת אמו נפטרה בינתיים,
)Berthe et Antonin( הוא ברט עם לג׳נה. הדאגה מטלת את קיבלו 

 היה אנטונין פחות. הרבה בעלה אנטונין עם אך יפה, הסתדר
 הסתדרו. לא ושניהם המרה הטיפה את אהב וגם יותר נוקשה

 למרעה יוצא היה בעיקר והוא אותו שעמם זה כי לעבוד, סירב ג׳נה
 את לימד גם הוא שבאומנה. למשפחתו שהיתה היחידה הפרה עם

 המרעה. בזמן לחלום והירבה אנגלית, קצת עצמו
 שבו לקולג׳ נוף גלויות שנה, באותה לו שלח שג׳נה נזכר ברוליי

 כעבור באנגלית. מילים שזורות היו המשפטים ובין למד, הוא
 והוא מקצועי ספר לבית ג׳נה הועבר שנה, 13 לגיל בהגיעו שנה,
 בביתו שובץ הוא יותר מאוחר אותו. שעמם זה משם. לברוח נהג
 גנב אף והוא התאקלם, לא הוא זה, בבית .Rene de Bruxeuil של

 לעבריינים לפנימיה אותו העבירו והשלטונות בעל-הבית, של מרכושו
).Mettray(שבמטריי צעירים

*

 התהוותה צעירים, לעבריינים זה, נוקשה שבמוסד נראה, לנו
 תחושות חווה הוא זה במוסד ג׳נה. ג׳ון של העבריינית האוריינטציה

 הוא ואותה בכל, שלטה הכוח ששפת מפה קרא הוא דחייה, של
 לשגרת היתה התוקפנים הנערים של הרודנות הכיר. לא כמעט
 רודים שהיו תורניים״, ״חניכים להיות שנבחרו אלו הם יום. היום

 הימאים הוכנו שבו מוסד בעבר היה מטריי ולחדר. לביתן בחבריהם
 הנערים וקשה. נוקשה מוסד ונותר היה הוא המלך. צבא של לעתיד,

 היה הכל סירות. בדמות במיטות אם כי רגילות, במיטות ישנו לא
 כל חינוכית. ממחשבה רחוק היה החינוכי, הצוות ודוחה. מנוכר קר,

 היה לא ג׳נה הנערים. את ולדכא להכניע היתה הצוות של שאיפתו
 שהחברה הבין הוא מעמד. להחזיק והחליט סבל והוא זאת, לכל רגיל

 שתאפשר בדרך לבחור החליט הוא גורלו. את קבעה והיא ממנו חזקה
 לכרסם צביעותה, את להראות בה, להלחם החברה, מול לעמוד לו

 אותה. לנצח לנסות ואף יכולתו כמידת בה
 מול לעמוד לו שתאפשר כאלטרנטיבה העבריינית, בדרך בחר הוא

 הביולוגית, אמו במערכה. לבד הרגיש הוא הקונפורמית. החברה
 אותו וכבדו אותו שאהבו באומנה ואביו אמו אותו. זנחה לסברתו

 באמצעות היא לשרוד היחידה והדרך לשרוד, חייב הוא ואינם. מתו
העבריינות.

 מתוכה אותו הקיאה החברה אותו. רצתה לא החברה מפה. קרא ג׳נה
 הדרך שולחנה. מפירורי ולאסוף לה, להתחנף לא היא לשרוד והדרך

 הבחירה לחברה, הבוז לה, הלעג המלחמה, באמצעות היא הטובה
 להיות לבחור הקונפורמיים. מהחיים ההיפוך דרך עם הזדהות של

 עבריינית. עצמיות ועם יציב שדרה עמוד עם עבריין,
 חיובית תחושה העניקה החיובית, המכינה הקרקע לסברתנו, לכן

 במלחמה... כמו ובמלחמה מהם...״ טוב פחות לא ״אני בג׳נה. פנימית
 עצמם את להם אראה אני האמיתי... פרצופם את להם אראה ״אני
 בדרכים מסתירים שהם מה את להם, אגלה אני המציאות... בראי

 היצרים את חולשותיהם... את מעלליהם... רוע את מתוחכמות...
 הקונפורמית לחברה מותיר לא ג׳נה שלהם״... והמיניים ההרסניים

 לא העבריינים, מרעיתו צאן ובלעדי שבלעדיו בטוח הוא מפלט...
 שהיא. כפי עצמה את ולהציג עצמה את לבנות יכולה החברה היתה

קיימים. שהעבריינים משום נוצרו הקונפורמית, החברה וסדרי החוקים

 ),Jean Cortet(קורטה ג׳ון אחר, נעורים מחבר קיימת נוספת עדות
)1914 ב- 'יילד שיים 4 ב- מג׳נה וצעיר Alligny הכפר בן שהיה

 היתה להוריו האמידים. החקלאיים התושבים מבני היה הוא
 ג׳נה, את היטב זכר הוא בכפר. לחיות המשיך והוא בכפר טירה

 שונים. גיל בני שהיו אף כיתה באותה למדו מסוימות בשנים כי
 הוא הכיתה. של האחוריים בספסלים לשבת אהב שג׳נה זכר הוא
 ולא כולם עם לשחק אהב לא לבד), (להיות הלבדיות את אהב
 הוא ״הארנבת״. לו לקרוא אהבו החברים חברותי. במיוחד היה
 מפני אולי, הזה. הכינוי את נימק לא שהוא כן מדוע, זכר לא

 כמו ממנו, זז היה לא והוא כלשהוא במקום לשבת אהב שהוא
לעשות. נוהגות שארנבות

 הכנסיה, במקהלת קולו את שומע עדיין טהוא טען קורטה, ג׳ון
 כל שביטא היחיד היה ג׳נה הברור, היגויו ואת שפתו את ובמיוחד

 עם לשחק העדיף שג׳נה זכר, הוא בלטינית. התפילות את טוב כך
 אלימים. משחקים אהב לא ג׳נה הבנים. עם לשחק מאשר הבנות
 ג׳נה. את שהכירו שונות, מדמויות עצמה, גל חוזרת זו, עדות
 לצייר אהב הוא גילו. בת שקיתה Andree אחותו של חבר היה סנה

 בישול של מתכונים עמה להחליף או שמלות, ■יר לצ ובמיוחד עמה,
עוגות. של או

 בנות.. של לזו הדומה מנטליות היתה שלסנה קורטוז, לסון נדמה
 הגמור ההיפך היה הוא אלימים... משחקים כאמור, אהב לא הוא
 לזה. זה קרובים לא,היו שניהם ובאמת Lous Cuiiaffroy מ־

 היה שסנה החברים בין שהילכו הסיפורים את מכחיש קורטה,
 דרך מאוד. אותו שאהבה אמו, של החנות ממגירת לגנוב נוהג
 הרבה לו והעניקה מאוד, אותו פינקה שאמו מוסיף, הוא אגב,

 את שסיים טוב, כתלמיד סנה את מתאר הוא חופש. דרגות מאוד
 היה הוא כי נוספת, שנה ביישוב נשאר סנה בהצלחה. לימודיו

 שהוצעה הכפיים בעבודת כורחו, בעל השתלב הוא זו, בשנה צעיר.
 הוא המשפחה... פרת את רעה הוא לכן, עצלן.. היה הוא לו...

 מתחת ספר היה כשתמיד למרעה, הולך אותו רואה שהיה מספר
שחיו. לבית
 במעונו בבית, לעוזר הוצב הכפר, את שעזב אחרי שסנה שמע, הוא
 פעם חזר שסנה זכר הוא . Rene de Bruxeuil הידוע המוסיקאי של

 ברוקסיי שהקומפוזיטור מוסיקה של תווים •תו לאח והביא לכפר
 ידועים: אז שהיו לשירים התווים כמו חיבר,

 של נשמתם )3 האור את איבדתי )2 הורדים של נשמתם )1
הכינורות.

 שהיה הקומפוזיטור, של מביתו גנב שהוא שמענו יותר, מאוחר
מביתו. גורש והוא עיוור,

 ,Louis Cuiiaffroy הוא פעמים מספר איזכרנו זיעתו נוסף, כיתה חבר
 Hopital Tamier ליולדות חולים בית באותו ב!£ריז, 1909 ב- שנולד

 ב- לאומנה נמסר הוא אף סנה, כמו אחריו. שנה סנה, נולד שבו
Alligny, של לדרגות אף והגיע חייו בדרך הצליח הוא בהמשך 

 מכובדת תעשיייתית חברה של נשיא היה עדיין הוא 1988 ב־ עושר.
.L'aube ב-

 שבדומה סיפר, והוא Alligny ב- לכיתה חברו אד היטב זכר הוא
 ממקום פוטרה (צרפת), Savoie מ- שמוצאה גית, הביולו אמו לסנה,

 תקופה באותה הרתה. היא שממנו ממונה )?ותו ידי על עבודתה,
 למצוא היה שאפשר הגדולה, העיר בפריז, והתגוררה עבדה היא
 ומשאבים כסף ללא פרנסה, מקור ללא עבודה, וללא עבודה. בה

 .1909 לינואר 16ב- Louis את ילדה היא כל. חסרת נותרה היא
והתחתן עליה שריחם Cuilaffroz בשם גבר פגשה היא יותר מאוחר
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 נפטרה. היא 1912וב- חלתה האמא החוקי. כבנו בבנה, והכיר עימה
 במטרה הסעד ללשכת השלוש בן Louis את מסר בעלה, ממחרת,
 את רשם והפקיד לאומנה, נמסר הוא אומנת. משפחה לו שימצאו

 לשאת הוסיף הוא וכך Y רשם הוא z האות במקום בשיבוש, שמו
 הזה הסיפור שכל מספר הוא .Cullaffroy המשפחה(החדש) בשם
 על מעיד הוא .55 לגיל בהגיעו עשה, שהוא חקירה בשל לו, נודע

 שנים 3 בגיל לאומנה נמסר הוא קשה. ילדות שעבר כמי עצמו,
 קשיי את לשאת נאלץ והוא אמצעים, חסרת חקלאית, למשפחה

 באומנה. הוריו ידי על ממנו שנדרשה קשה, לעמדה בנוסף החיים,
 מזונו. את לקבל כדי לעבוד עליו היה מזון, מעט לו העניקו ההורים
 לעבוד הקדמתי אם ורק, אך שלי, החלב כוס את קבלתי במקר,
אחת. שעה לפחות

 היה באומנה, שאביו משום במיוחד, סבל שהוא מספר הוא
 הופך היה הוא משתכר היה שהוא אחרי בערבים, אלכוהוליסט.

 לישון ונאלצתי מהבית, אותי זרק הוא פעם ולא אלים, אדם, לפרא
 הוא ג׳נה, ג׳ון של לאלו חייו את השווה כשהוא הפרות. עם ברפת
אמר:
 נמסר הוא ראשית, כפול. מזל לו היה בעצם מזל. הרבה היה לג׳נה

 גרו ג׳נה של הוריו חקלאי. של למשפחה ולא נגר של למשפחה
 לו היו אותו, אהבו למחייתו, לעבוד נדרש לא הוא גדול, בבית

 לבית להגיע החסיר לא מעולם ג׳נה ללמוד. כדי טובים תנאים
 הס אותו. ניצלו לא הוריו לכיתה. בזמן הגיע הוא ותמיד הספר,

 וזה הספר, בית בקרבת גר ג׳נה שנית, טוב. חי והוא עליו הגנו
 הוא ואכן להצטיין, יכל והוא לו עזרו הם למורים. אותו קירב

בלימודיו. הצטיין
 ,Choppart ממר פרטיים שיעורים קיבל ג׳נה המלחמה, בתקופת

 וכתוב. קרוא אותו לימד הוא הספר. בבית החשוב המורה שהיה
תו ובקרבת הספר בית מעל התגורר שופר מר  כולם ג׳נה. של מ

לנו. דאג לא אחד ואף רחוק שגרנו לנו, בניגוד בו, טיפלו

 מהחברים. מרחק על שומר מאוד, לבדי רגוע, תלמיד היה ג׳נה ג׳ון
 לכולנו לקרוא נהג המורה החברים. עם שיחק הוא רחוקות לעתים

סנה. של החיבורים את
 בכיתה, מהחסרים לגנוב נהג הוא ידענותו. את וכן אותו כיבדנו כולנו

 והוא אחרים קטנים ודברים עפרונות גונב היה הוא זאת. ידענו אנו
 אחת פעם לאחרים. אותן מחלק היה הוא גניבותיו. את החביא לא

 וחילק אותו גנב הוא הספר. בית של הציוד ארון את גילה הוא
 אותי חיבב הוא מדוע יודע, אני אין הכיתה. בני בין כולו אותו

 עפרונות מלא יפה קלמר ג׳נה של מהגניבה לקבל זכיתי אני במיוחד.
 ולא זה, את זה ממש הכירו לא שהם מעיד לכיתה חברו צבעוניים.

 לא החברים הכיתה. מאותה מכרים היו הם קרובים. חברים היו
 לא חברו אותו. כיבדו הם כי למורה, הלשינו ולא ג׳נה, על התלוננו

זו. אפשרות שלל לא הוא אך כספים, גנב שג׳נה חשב

 באותה כולם למדו אמנם הם Louis Cullaffroy של קביעתו לפי
 התייחסות היתה לדעתו אך פריז״, ו״ילדי הכפר ילדי כיתה,

 בין היטב שהבדילו העובדים, ושל המורים של דיפרנציאלית
 פריז ילדי אל והתייחסו בינינו הבדילו בכפר מוצאם. לפי הילדים
הכפר. לילדי מאשר אחרת,

 Culs(פריז״ של ״הממזרים קרובות, לעתים לנו, קראו הכפר, אנשי
de Paris.( התבצע שלילי שמעשה עת בכל אותנו, להאשים נהגו הס

 אש... פרצה אם הרוע. ואת הרע את כמיצגים בנו ראו הם ביישוב.
 ״חיפשו״ תמיד גניבה... בוצעה או נזק נמצא ואם אותנו, ״חיפשו״

"Les metteurs de Feu"האש״ ״מציתי לנו לקרוא נהגו חלקם אותנו.

 הכנסיתית. המקהלה ילדי בין אפליה גם שהיתה להבין צריך
 של החתונות את שליוותה האיזור, ילדי של המקהלה היתה

 המקהלה והיתה המכובדים, של ההלוויות ואת המכובדים
 מורכבת שהיתה העניים והלוויות העניים חתונות של הכנסייתית

פריז״. מ״ילדי
 יום. קשיי אך טובים, אנשים היו האיזור עזבני להזכיר חשוב

 בקשיים לחמם את הרוויחו והתושבים עני היה האיזור
ואמיתיים. אוביקטיביים

 מלאכת את אותו שילמד לחקלאי, Louis Cullafroy הועבר 1922 ב-
 למוסד הוכנס שג׳נה שמע הוא שאז מספר, הוא החקלאות.
 סוכנות מנהל )Roclore( רוקלור שמר מעיד גם הוא לעבריינים.

 מדרכם ישוט לא הם שאם שובבים, נערים על מאיים היה הסעד,
 לי, אמרו לכולם. ברור היה והרמז גינה, לג׳ון יישלחו הם הרעה,

 מדבר שלו הספרים ״שבאחד דבריו, רצף את Cullaffroy ממשיך
 זה דומים היינו שלא לזכור חשוב אותי״. מאזכר והוא עלי גינה
 הוזנחנו ששנינו היה שבינינו השווה אך מזה, זה שוני□ היינו לזה,

 חודשים. שבעה בגיל והוא שנים 3 בגיל אני לאומנה, ונמסרנו
 סביבתו ידי על ואוהב מועדף ליחס זכה שג׳נה רואים אנו שוב

 לו והעניקו אותו העריכו עמו, שגדלו הילדים והרחוקה. הקרובה
 הוריו ידי על האהוב טוב, כילד אותו זכרו והכל מועדף, יחס

שבאומנה.
 את הביא הקומפוזיטור, מיטיבו בבית עשה שהוא החמור המעשה

 היה לא הוא ספק שללא לעבריינים, למוסד להכניסו המערכת
 משמעותית תרומה לדעתנו, תרם, זה מוסד מ. מוכנס להיות ראוי
 אז עבריין, ואם עבריין... להיות סברתנו, לפי בחר, שג׳נה לכך

לסביבה. מסוכן״ ו״ אמיתי עבריין

 חריגה. עדות נתן JeanPouteux פוטו ג׳ון למתה, מחבריו אחד
 חקלאים. היו הוריו מג׳נה. בשנה מבוגר והיה 1909 ב- נולד הוא
 אחרי בפריז. בה שירותו את וסיים למשטרה התגייס עצמו הוא

 נתן הוא עדותו את הולדתו. לכפר חזר הוא מהמשטרה הפרישה
 מהעבודה. הפרישה אחרי מבוגר, בגיל
 ידו. על אהוב לא אך חכם כילד ג׳נה, את זכר הוא
 ש״ילדי התקומם ג׳נה אך מהוריו, נפלא ליחס זכה שג׳נה טען הוא

 על מנוצלים ושהם זכה, שהוא למה זוכים אינם האחרים פריז״
 לגנוב פריז) (ילדי עליהם להשפיע ניסה הוא בכפר. החקלאים ידי
 המריד הוא אותם. מנצלים שאלו משוס שלהם, הבתים בעלי את
באומנה. הוריהם נגד הילדים את
 מהכפר, להורים וכבן הכפר כבן טובה. כפיות בכך ראה פוטו ג׳ון

 פריז״. ״ילדי את מסית סנה שהיה ההסתה את לסבול יכל לא הוא
 לבין מנו שהיתה במכות, מלווה שהיתה תקרית על גם סיפר הוא
 לסנה סטר שהוא אף עליו, הלשין לא שסנה ציץ הוא אך סנה,

 סנה. של לחיו על הסטירה סימני את ראו והכל בחוזקה
 הוא פעם שאי זכר לא הוא אך ישר, ילד היה לא סנה לסברתו,

כלשהיא. בגניבה בכפר נתפס
 העצימה סנה, הילד של המכינה״ ש״הקרקע לטברתנו, לב, לשים חשוב
את ולהמריד למרוד הצעיר, בגילו כבר היכולת, את לו והעניקה אותו
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 תגובה. כוח הנטולים ככבשים גורלם, את יקבלו שלא פריז״, ״ילדי
 רוחם. מורת את להביע ובכך מהוריהם, לגנוב אותם הסית חוא

 אותה את בתוכו החווה אדם, אותו הוא ולהמריד, למרוד המסוגל
 המכינה״ מ״הקרקע עצמה את היונקת פנימית, אישיותית עוצמה

 באומנה ולהורים טובה ביולוגית לאמא זכה ג׳נה בו. החקוקה החיובית
 והגנה אהבה וחיבוקים, לטיפות חום, שובע, לו העניקו והם טובים,

 לפעול לו שאיפשר אישי״, ״חוסן פנימיותו, מתוך חווה, ג׳נה מוחלטת.
ילד. של תפיסתו לפי האימננטי לצדק ולזעוק ולעשות

 היתה שנים, בשלוש ממנו הצעירה הילדות, מגיל מחברותיו אחת
 התייתמה היא .1913 ב- בכפר שנולדה ),Camille Harcq(קמיי הרק
 את הכירה היא Ailigny ב- שלה הסבא בבית וגדלה צעיר בגיל
 מטר 50 במרחק שהיה סבה לבית לכפר בשובה ,1922 ב־ ג׳נה

 מילדותם נעימים זכרונות לה שיש טענה היא ג׳נה. של מביתו
 דבר כל ממנו לבקש היה אפשר טוב. חבר היה ג׳נה המשותפת.

 רבות שיחות לה היו ועוזר. מסייע והיה בשמחה נענה היה והוא
 אכן, אחד. לאף הרע לא הוא ומעולם לה טוב תמיד היה הוא עמו.
 לשחק ״אהבנו מכולם. כשונה ג׳נה את ראו הם שכילדים לה, זכור

 לבד להיות אהב והוא לפטפט ״אהבנו לקרוא״. אהב והוא
)solitaire.פגש ״כשהוא בתוכו״... סוד הסתיר שהוא לנו ״נראה )״ 

 על עבר אלא אלינו, הצטרף ולא עצר לא הוא ילדים, של בחבורה
 בדרכו״. והמשיך לשלום אותנו בירך פנינו,

 היה שלו, ביותר הגדול התענוג יפה, היה האויר מזג שבהם בימים
 ולקרוא מקום, באותו ותמיד מסוימת, קש ערימת על להתיישב

 היא ישיבתו. תנוחת את שינה שהוא בלא שעות, גבי על שעות
 מתרחש היה שזה כאילו ממש, אותו רואה היא שבדמיונה מציינת,

 תמיד היה הוא הילדים. משאר שונה היה שג׳נה ציינה היא עתה.
 הוא מוזנח. נראה לא הוא ומסודר.מעולם נקי תמיד יפה, מלובש
 שלא אלגנטיות, בו היתה מהכפר. כילד ולא מהעיר כילד נראה
 גופו מתולתלות, היו שערותיו גבוה, היה הוא באחרים. היתה

 הוא יפה. צרפתית דיבר הוא רציני. למישהו דמה והוא אתלטי
 עמו דברו כאשר ).Patois(המקומי הניב בשפת דיבר לא מעולם

 הבין הוא ויפה. רהוטה בצרפתית תמיד השיב הוא המקומי, בניב
 לא הוא בו. להשתמש צורך ראה לא הוא אך המקומי, הניב את
 הוא ).tres intelligent(ביותר חכם היותו מלבד וזאת רגיל, ילד היה
 העדיף הוא הספר, בבית בהפסקות אפילו להשכיל, חיפש הזמן כל

לשחק. במקום לקרוא

 מאמו, פרוטות לקח הוא כאשר גם סיפורים... סתם אלו גנבות?
 מעשי אלו לכולנו. זאת חילק והוא סוכריות בהן קנה שהוא הרי

בהם. חטאנו שכולנו ילדות,
 )Rene מיטיבו מבית גנב שהוא Ailigny ל־ השמועות הגיעו כאשר

)deBruxeuil ביותר... מופתעת הייתי לעבריינים, למוסד והוכנס 
 להתנהג היכולים הילדים מסוג היה לא הוא לג׳נה. התאים לא זה

 גנב. של טיפוס לא הוא שכזו. שלילית בצורה
 ביותר... קשים היו שם החיים בפריז. שנה 15 חייתי הוסיפה: והיא
 מעד... פשוט הוא אחד... אף לו היה לא משפחה, היתה לא לסנה

 על נערץ לסופר והפך עצמו, את הגשים הוא השנים... עם אך
מיוחד. אדם היה הוא כולם, כמו היה לא הוא רבים...

 שמו יהודי. שהיה פריז״ מ״ילדי הוא שגם ילדות, חבר היה לסנה
כשאמו בפריז, 1909 ב- שנולד Marc Kouscher כושר, מרק היה

 הועבר והוא הסעד ללשכת מיד אותו נתנה ראם .19 בת רק היתה
 אותו, שקלטה המשפחה ימים. 10-8 בן תינוק בהיותו Ailigny ל-

 אותו לקשור נהגה והיא עודף, כסרח אליו התייחסו; כתינוק,
 וגאלו זאת גילו הסעד שלטונות שלוש, בגיל שולחן. של לרגלו
 שטיפלה אחרת, למשפחה אותו והעבירו זו, קשה ממשפחה אותו

מאוד. יפה בו
 בשפתו עשיר טוב, תלמיד היה שלדבריו סנה, אח היטב זכר הוא

 מכולם. ואחר מחבריו מתבודד הרהוטה,
 ב- לסנה התוודע אחת, בשנה מסנה המבוגר היהודי החבר כאשר,

 הספר בית של המצטיין כתלמיד עצמו את הציג הוא ,1921-1920
 הוא ואכן מכולם, הטוב להיות מעצמו דרש כושר שלהם. הכפרי

 הסיום בבחינות סנה. כולל מכולם, יותר הצליח ואף כזה, היה
 הוא מאוד. הצליח הוא )certificate d'etude(היסודי הספר בית של
 היה לא סנה לסברתו, עמו. רב לא ומעולם אותו, כיבד שסנה טען
 גברית, היתה לא התנהגותו חבריו. עם כן לא וגם במיוחד, ישר ילד
נשית. אם כי

 הטבק בחנות הכספים תיבת את גנב שהוא שמועה היתה בכפר
 שכאלו. לשמועות להאמין צריך שלא מזהיר, עצמו כושר אמו. של
 בדרכו ראה שהוא מה את לסחוב אהב שסנה טען הוא זאת עם

 הוא הפעמים ובאחת קלמר... או מחק עפרון, זה אם בכיתתו,
)Kouscher( ,הכיתה. של המילון את גנב שג׳נה זוכר 

 ״ילדי משאר בהתנהגותו שונה היה לא כושר, של לדבריו סנה,
 לנו ״שקראו לספר, המשיך הוא ולכן וגנבו, סחבו כולם פריז״.
 אותנו מכנים היו עלינו, כעסו וכאשר פריז״, של הממזרים בכפר,
 כשונים עצמנו את והרגשנו הכפר, ילדי כמו היינו לא השטן״. ״ילדי

 נעלי רק לנו היו רגילות. נעליים היו לא מעולם ״לנו מהמקומיים.
 הסעד, שלטונות ידי על שסופקה שלנו, האחידה והתלבושת עץ

 כי כיהודי, סומנתי אישית, אני הכפר״. ילדי של מזו שונה היתה
 וגם בכנסיה, לתפילות להכנס הורשיתי לא ולכן אמי, הצהירה כך
 דאגו תמיד הדת, בשיעורי הכנסיה. של במקהלה חלק לקחתי לא

 13 לגיל בהגיעי אותי... שמענישים הרגשתי ואני אותי... להוציא
 להמשיך שאוכל כך בי, לתמוך מוכן שהיה בכפר אדם היה לא
 התלמיד שהייתי אף מורה, להיות חלומי את ולהגשים לימודי את

 שם... למדתי שבהן השנים ובכל הספר בית בכל ביותר, הטוב
 הטוב התלמיד להיות לעצמי הבטחתי 6 בגיל בהיותי כן, אכן,

 הספר בית של הסיום בבחינות זאת. הגשמתי ואכן מכולם...
 לא זה אך שנתיים... של בהפרש מכולם הצעיר הייתי היסודי
 ללמוד אותי שלחו הכפר... תושבי את או ההנהלה את הרשים
 עליהם. חלמתי שכה המשך לימודי ללמוד במקום חקלאי להיות

 הספר, מבית ק״מ 4 במרחק שגרתי לספן, המשיך הוא לציין, עלי
 מעודי החסרתי ולא ובשלג בגשם בקור, לכיתה להגיע והקפדתי

... הלימודים את
 סנה אך ),salejuif( מלוכלך יהודי אותי, מכנים פעם לא היו כן,

 כאמור, ...עמו רבתי לא מעולם ... זה תואר לי העניק לא מעולם
 הייתי שתמיד משוס אלי, הערכה לו והיתה אותי, כיבד הוא

 לו שכחתי לא מעולם שלמדנו. המקצועות ובכל בכיתה הראשון
זאת... את

 הילד, ג׳נה ג׳ון של אישיותו על בשליליותה, ייחודית דעת חוות
 פליקס של והיא הילדות בתקופת שכנו, של בעדותו לקרוא ניתן

).Felix Roncin(רונסון



 ביתו .Alligny בכפר חייו כל וחי ,1909 ב- שנולד זה, ילדות חבר
 ג׳נה. ג׳ון של ביתו מול הוריו, של המכולת מעל ממוקם היה
 מחקים הלימוד(עפרונות, בכיתת הן גנב, כילד ג׳נה את מתאר הוא

 שבאומנה מאחיו והן כך, כל אותו שאהבה ומאמו מהוריו הן וכד׳),
Georges, מאוד. קינא הוא בו

 נקמה של כדרך היו Georges מאחיו ג׳נה של שגניבותיו חושב חברו
 ממנו, יותר אותו אהבה שאמו וחשש בו, קינא שהוא משום בו,

הביולוגי. בנה היה שהוא משום

 וקונה הוריו מבית כסף גונב היה ג׳נה רונסין, פליקס של עדותו לפי
 עצמו לו אך מחלק, היה הוא השמועה שלפי ושוקולדים, סוכריות

 במכולת קנה לא מעולם החכם, גינה נתן. לא מעולם הוא (לפליקס)
 לחנות שלח הוא והשוקולדים. הסוכריות את רונסין של אביו של

 והיא פריז״, מ״ילדי היתה היא שגם הפיגור, בגבול שהיתה ילדה
 ולא עצמו, על הגן הוא וכך האסורות, השליחויות את לו עשתה

 גניבות. אותן עם אותו לקשור יכולים היו
 בדרך אפילו האחרים, מכל שונה אך רציני, ילד לדבריו, היה ג׳נה

 הוא הבנים. כל כמו מרביץ היה לא הוא חבריו. עם רב היה שהוא
 התנכלות על לאמו לספר אהב גם הוא הבנות. כמו שורט היה

 הוא חבריו. את ומאשימה עליו, מגנה תמיד היתה והיא חבריו,
... אמא של הילד היה אכן

 כדמות ג׳נה, ג׳ון של דמותו מצטיירת חבריו, של העדויות ברצף
 הערכה, אהבה, ייחודיותו: את לו שהעניקה לילדות שזכה ילד של

והגנה. כבוד
 לקבל יכל ולא מצבו, ייחודיות את הבין ג׳נה, ג׳ון זה, חכם ילד
 לעובדה והתנגד מרד הוא אותו. זנחה הביולוגית שאימו העובדה את

 לקבל יכל לא שהוא משום סורג׳, באחיו קינא הוא זו. הוויתית
 ואילו באומנה, אמו של הביולוגי בנה הוא שג׳ורג׳ העובדה את

 ממש... בן ולא פריז״ מ״ילדי באומנה, בן אלא אינו הוא...
 נטשה אותו... ועזבה נפטרה שבאומנח שאמו העובדה עליו קשתה
 אביה עם יחד בו, לטפל הוסיפה שבאומנה שאחותו אף אותו...

 מתבגר שילד מה וכל אהבה כבוד, שובע, לג׳נה והעניקו בעלה, ועם
לו. זקוק

 הספר בית אחרי אותו ״נטשה״ החינוך שמערכת לג׳נה... היה קשה
 מכן... לאחר ושנה עבודה... לחיי להיכנס הסכים לא הוא היסודי...

 היחיד הבית מביתו... עקירתו כדי תוך לעמדה, להכשירו ניסו
 המערכת הוויתו... קרקע עבורו והיה ואהב הכיר שהוא

 לפי פעלה מאוד, מובנית שהינה הצרפתית, האדמיניסטרטיבית
 עם ה״עקורים״... עם פעולה שיתוף ללא עצמה, של האוריינטציה

 ג׳נה, הבאה... חייהם לתחנת מועברים 13 לגיל שבהגיעם הנערים,
 זאת. קביעה כנגד תוכו... בתוך מרד כנראה

 התקוממותו את כנראה, ביטא, הנער, ובהמשך הילד, ג׳נה, ג׳ון
 גנימת ושל סחימת של שגרתית הלא ובדרך עקשנותו באמצעות
נקמניות...

 שהתבטאה פאסיבית, מרדנות של חיים סגנון פיתח הוא מופנם, כילד
 הוא שבאמצעותם נקמניות, ובסחימת בגנמת וכן בעקשנותו,

 ודאגה זאת, שהבינה כנראה שבאומנה, אמו רוחו. מורת את ביטא
 ובעקירתו נפטרה, אימו לשלילה. אותו יתייגו לא אלו שהתנהגויותיו

ובתקופה שנה) 13 (גיל בשנים רך והוא הכשרתו, להמשך מביתו

0

 וכרומסת כלוחצת המערכת את חווה שהוא ־י ה התבגרות, של
 בו. ייעשה מה ביותר, השרירותי באופו וכמחליטה

 לכאורה העיוור... המוסיקאי של מביתו גונב... הוא מורד... ג׳נה
מיטיבו...
 מכניסה היא מתוכה... אותו ומקיאה :קיצוניות מגיבה המערכת

 ובוחר מתקומם... ג׳נה צעירים... לעבריינים פנימיתי למוסד אותו
 עבריין... להיות קבעה... שהחברה לו, שנדמה מה את להגשים
 לו. לרועץ היתה ייחודיותו ואת עצמו את האגוצנטרית תפיסתו

 את ולאמץ לקבל מוכן היה לא והוא החברתית בקביעה מרד הוא
חייו.... את שינהל החברתי, הדטרמיניזם
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נ׳נה ג׳ון עול עבריינותו
 ונסתיימה 1926 ב- החלה ג׳גה של הפורמלית העבריינית הקריירה

 חודשים 44 בסה״כ לסירוגין, שהה, הוא הזו התקופה בכל .1944 ב־
הסוהר. בבית יום 16 ו-

 נכלא הוא ,Mettray ב- צעירים לעבריינים במוסד לשהותו בנוסף
;Auxerre ב־ ;Chalon ב- ;Fresnes שב- אלו כמו סוהר בתי במספר

.Paris ובפריז Tourelles ב- ־,,Marseille ב- :Brest ב- י

 ),19/7/26,29/4/26( מקרים בשני העבריינית, הקריירה בראשית
 למוסד להכניסו ציוו אך אשם, לא אותו מצאו המשפט בתי

 וגזר אשם המשפט בית אותו מצא 1937 ב- צעירים. לעבריינים
 חודשי עליו נגזרו הפעמים ובשאר תנאי, על מאסו חודש עליו

 ב- התרחש לו שהיה ביותר הארוך המאסר בפיעל. בודדים מאסר
 ,1942 ב- היה אחר ארוך ומאסר חודשים, 10 של היה והוא 1940
 היה הסוהר מבית השחרור(האחרון) חודשים. 1ל-! נכלא הוא שבו
i לכלא. חזר לא הוא ומאז ,14/3/1944 ב-

 בביתו גניבה באותה מתחילה, עבריינותו של כרונולוגיר: סקירה
 היפנו הסעד, שלטונות .Rene de Bruxeil זעיוור הקומפוזיטור של

 I Clinique הפסיכיאטרי החולים בבית )4/1925(לאיבחון אותו
SainteAnne ,חולים בבית .1974 ב- מחקר בשנת שהיתי שם בפריז |

j למרכז בנוסף פסיכיאטרי לאבחון מרכז ישנו זה, ממדים רחב
j אובחן. אכן הוא ושם ומבוסס, גדול פורנסי

 ברח׳ הנוער, למרכז ג׳נה את להפנות הוחלט 11/12/1925 ב-
 )9/2/1926(לברוח החליט הוא משם בפריז. )Vaugirard( ווגיראר

 נתפס ג׳נה והפעם ),6/3/1926( ברח ושוב נונפס הוא למרסיליה.
 ! צעירים לעבריינים למוסד ונשלח נשפט נסיעה, כרטיס ללא ברכבת

).Colonie de Mettray )2/12/1926 ב-

 ג׳נה. של העבריינית האוריינטציה לסברתנו, התבססה, זה במוסד
 ביתם הוריו, מבית שונה שהעולם מוחשי באופן גילה הוא כאן.
ה ושארלס אוג׳ני של  כילד ג׳נה ).Eugenie et Charles Regnier(מי

 למשפחה ונמסר )1911(יולדתו אמו ידי על שננטש אינטליגנטי
 והוא )1922(האמא נפטרת כאמור, שם וגם אותו, שאהבה אומנת
 את גנב הוא עיוור... למוסיקאי לעזר ולשמש לנדור 13 בגיל נדרש

 צעירים. לעבריינים למוסד לעיל, ככתוב והוכנס, אדונו
 מגוונת. היתה ג׳נה ג׳ון של שנה 18 ה- בת העבריינית הקריירה

 העולם של ומהופכת שלילית ראייה על מבוססת היתה היא
על הרע ג׳נה. בעיני היפה הוא העולם, בעיני המכוער הקונפורמי.
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 הקונפורמי העולם סנה. בעיני הטוב הוא הקונפורמי, העולם י3
 את ומנצל מסואב דו-ערכי, חלקלק, צבוע, כעולם ידו על נתפס
ושונה. חלש הוא זולת אותו אם ובמיוחד, הזולת

 את הקונפורמי, מהעולם הגאולה את סנה עבור סימל הפשע
 משום עוצמה, עצמית. והגשמה חירות עוצמה, לחוות האפשרות
 הפשע עולם רבה. אנרגיה של בהשקעה מלווה העבריינית שהעשייה

 המילה האחרים. על המקובלות ומהנורמות מהחוקים מתעלם
 התעלם הפשע בעולם סנה התעלמות. על מרמזת עולם העברית

 העולם כלפי אחריות נטול הרגיש והוא החברה, של מהציוויים
 המחויבויות מעולם החירות אחד. לאף חייב לא הוא הקונפורמי.

 וגם ומהחוק מהמוסר לצאת לו איפשרה הפשע, לעולם והזיקה
 מעברו. רגשית להתנכר הזכות את לו העניקה

 לגורלו. החירות את נטל וכך עבריין, להיות בחר לדעתנו סנה
 לעצמו יוצר סנה ממנו. פוחד הקונפורמי שהעולם סנה הוא מעתה,
 לבל חופש דרגות מתן תוך אותם, מנהיג והוא עבריינית כנופיה
חנוקים. חבריו ירגישו

 הקונפורמי, לעולם המקביל היררכי כעולם הפשע עולם את ראה הוא
 ״עמוד בעל עבריין יהיה שלו״ הנשאף ש״העבריין שאף והוא

 הקונפורמית, שהחברה השולחן״ ״פירורי את הדוחה שדרה״,
 נפרדת קיומית הוויה בעבריינות, ראה הוא לו. להעניק מבקשת

 מקום הוא סנה, של בעינו הסוהר, בית הקונפורמי. לעולם ומקבילה
 נויטראליים״ כ״אנשים לסנה נראו הסוהרים ולהבראה. למנוחה

 שכלל העלמין, בבתי לשומרים בדומה זו, מעבודתם המתפרנסים
 יופרעו לא שהם והעיקר לאדמה, מתחת טמון מי להם אכפת לא

 חודש. של בסופו שכרם את ושיקבלו בעבודתם
 ללא העברייני. לעולם נזקק הקונפורמי שהעולם בטוח היה סנה

 היו לא חוקים. היו ולא מחוקקים בית לחברה היה לא העבריינים,
 ״כל לעיתים שהוא השופט, שופטים. לא ואף סוהרים שוטרים,

 שהחברה מכאן, עבריינים. היו לא אילו מיותר, היה שהוא הרי יכול״,
 לתעשיית העבריינים תרומת מלבד וזאת לעבריינים, מעט לא חייבת

 ועוד. הכספות הדלתות, הסורגים, המנעולים,
 זו, בדרך העבריינים. קיימים היו לא אילו חיים, חסר היה העולם

 להיות עליהם וציווה העבריינים, מרעיתו״, ״צאן את סנה חיזק
גאים. עבריינים

 החברה ידי על עבריין להיות נכפה שהוא בטוח היה בעצמו, סנה
 גדל שבו הכפר ומן אימו מבית נעקר שהוא מאז אותו, שתייגה

לעבריין. אותו הפכו ושהם
 למשרתיה אדם בני הופכת שבתיוגה חברה באותה נלחם הוא

 את מעגנת והיא עצמה על מגנה היא וכך ועבריינים, זונות בתור
עצמיותה.

 טענתנו את לבסס וניסינו שונה, תיזה כאמור, פיתחנו, זה, במאמרנו
 השתכלל עבריין, להיות למד עבריין, להיות בחר אכן סנה, שסון

 העברייני העולם את שצבע לסופר והפך העברייני בעולם
שנייה. למחשבה אותנו המעוררים ייחודיים בצבעים
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