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ה·הולדותירםאתסדןדביחגוגבפורים
ואין·ספריםכמאהפוסםעתהעד • 85

בהםומאמירם.מסרתמחקרים.שלספרו
בעלרמלרמדחרקוכסופו.מגתלההרא

שמוויםבארכיונו •כדיוקרמהשערו

לשרןחידושישלפתקיםממיליוןירחו
בירושליםהלאומיתהספויהובארכיון
ולפישכבתאגורתאלף 60מופקדים
 .•מכבתיםאלף 250כבתהערכות
נעשהנגרר.תעתודתקיבלשלאהמלומד.
באוניברסיטהקתדרהוראשפורפסרו

הסגנוןאמן tסדן •בירושליםהעברית
לשבכברדההירידהעלמצטער .•העברי
השקפותבעלהרא •העבירתהלשון

ומדינהחברהבעניינירבררררתמרצקרת

בתפצוות.העםלעיתדקשהחזרתררראה
ישראלביןקשולכלבחריפותומתנגד
 •לגרמניה

לנדוםישראל תאמ------------·

 nי nסרןוכ 1ר pכלמליא
מוסביו. nדב 1ר pוסייווcדי

וסכ•ור nר•ם nחכלדיםזשכו ,כוסנורתכ•רסף
מזןמלוc•םוcוססםדייסזיוככןהאוז'לכל
חקו , nרם•פרו סrr:םווריכרהוcרזןאל

כמקוcונודיכים n.הםפור nרכpיירוהלוורן
מרס•קחרוmסוןר.pלורדל Dרכפלירםרפה",

 .תוררעוררצירו
םכדיוםייווחרל asה·הרלרזוירם nלקוא

cכוו'כד"בלדו(הרוctIC '( רונ"אהcלו
cכהתוn נ."הקיזםuרוm •יוככלירנופחיו

 .גלוןר·נלרלווונוסדיין תנlClסןרכתיכוסל
n הרם 44דמחיזקספו:r2907כררכלכלרנו 

לוסרכרתככמה רם1CנVי'Dםיו Dס :עונים
צו"ר· nכסםיברוחםבנוןוכבת,שסןר

נצל nמוcה" Dרילכ9כבולכןקומהתשמ"ו.
לוסמררתעופז.יםסורר •ןרסוניושלקוסל .

הוסיככלירנוםיםהםדור .כיליכםןרמשה
רוcיכםזpיוכייוומהםןדוcחיודולקים

רהםפיוםהוuנמיוםלכוcתלוווםרמספיקים
ערסרף.לר rnםרדבלהוrזרמרםיףשהרא

חלקוקהוסםםףoם, כuu:כפוסםעתה .
 .רכככnי·עת.מרתםינוcורשוcורמוכויר
עתהםתקיכיםרכר• rםrהצווcתואנשי

וניו :מכינתו ~לוסהוסרעררלופוס
רמוcמיוםשףwןנוכרתכספחתרעיןומםה

הנוכורה.כתכnתרםסיישJאיישםעל
לוערתלנוכל•רורםווהערוןריש

עללרהויכםניייוהוסoנחינול·יב1רהפnוסרת
כמאמיור .סןרלתrו n.לריזידרלהביא

,nורכצייורדיrלנוםחווםr:מישיוסםיכרדו
שרדיוןואתוזvחיןJםpי'ם .,.,פסרוררכים.

רכרחחיופררת ,ררת arלקכהורותעכrיכלשל
זקרקאיככרהוcר .רהגלידםם mהיזכורכר
השכחה,שרלוספהךו.הםחכילמחשב
רכתקיימרםוןזכהלשיהט. ,..,, rשאכמעט

שכנייםכן-זכאיrזrןכyכושםכ:זהשבחיםכר

םוררבדו:זםנnכוrנום : .,.,םתלמטריכ
ה. DיסlClנדנ Uשאי

מבתכיםוcלף 250

(כממירמערםהוסוcרןרסל Jמרדא
המורכה.וcת:זםחזיקר) Dנר

 ~מהככיכלו'להליכ'לובייוסוcירככמוcחו
לכימעיכרתירוcת r נ11הוcרכקםו.שוcצרו
הירצוכרחרת JDוןת DlםרTהוcרהוף.

שמוםיוכוcוכירכרכו.לר rשהיוככויכרת,
לוסרן'חיורוסילוסrpוםי Dמליןרמירוח
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לסדן"קשה

עםלהשלים

שנראהמה

בעיניו

כהידדררות

ממננו.הלשון

הואאמנם

מנחיו

בתופעות

בעיקרחיוביות,

בתחום

n תוגומים-
קובלוא nאבל
יום nשבךעל
כותביםלא

אלאענוית,
וגוןזי

• 

ונרכןהרוחרהעחרכרחורח Dהסונןשל•קט
בייו, Jוב•לרזסובהבווב•לבלארחםלובסרו

סברהנr•והברחבה•ברור.ארחםס•שלבבד•
בםוcלוcרבובאונייוםו•ם Dבסוקלאוץ Dובח

חראסבהםלווברדע•ם,ל•ד•ד•םבובבחב•ם
חרוהה•דריסובב•איהזובזא•ורע•עלובב•ב

רהובד•נה.העםענייכ•עלדעחראחרובב•ע
ב•ורשל•םהלארוב•חו•ה Dהם 7וב•ר 1Cב

 • 1רל ,םדזשלאגורת eo,oooב·שוברורח
ל•שסלהבורח Mהו Dובםובב•עהעובחר

זרובכחב•םובכםחלהלש•םכד• . 250,000
ובכחב•םשוברנהכממרצעלכחרבעל•רה•ה

רעדל•ורחמ•רםרהב•ם,שבחרתלוברתנירם,
שכים. 85לרמלוcרת
•דרמתחחלהצויוcוcחדוcוםמספיקוc•ן
שהם •כןכלוב•םרעירזחוגרם 1ובקרודביר
ובחכמתהעבריתבסםורחיסרווcבכ•

החידהאחלפענחכיסהאלחומז?כחןישווcל
שכחבהשבעיי.נטרוהביאמסקכחררוcח

 :שכהיששיםלסדןבמלוcרח
• l)W ,בית"/שלשטנים,בצפיפותבתוכו

גדולכהקהלחי /ככוורתהחומהקטןחומר

זאתחפיטיקחאיךשמזורןדכים oדוב•ם·של

וולראותצריר nז-בתוכו l)Wומאשרת.

שני /בשבטבמשיכהחשךבליעמלים

מתקינים /עשרותושזויים·שלושדוצכטים

ושוםטיםמבקרים /וצוותחקדמותוכותבי

בלשניםוקבוצתחעיתים /-קורותוחוקו•

 •אידיש."ושלבעריתשל /משולבת
M לתוונרy הדרב•ם·סדכ•םבהברוחוברכה
ובזכ•ו Mהרלובםרףרבליצ•םט•םי Dקברבrחבם

בתוךשמחאיבוחרוןיבמוםת nטוםו"'את

חדוחק'י',

הוב•םת Mברח Tל•ק Dובסההי Mלסזי
כת•בה.בקלרתכחברןלרלוcצי•ורתנברח
בורורתוcריתרתרםרלטהניירםכ•עלוץעטר

במעדבמסתייעוc•ככרהרוcע•כיים.רמאיורת

במברכתכבתוכרתשכ•םלוככיתמל•ל•ם.
ל•מיכרערמותברסטהעויירת .רחולכתיבה
השניים .מסםו•ר 18לההכתיברהרא

ביתשלהראשונהבקרמהשכיםדהמגתוררים
ביח·הכוםכשכרכתצווינוחרבמשרחף

וcתסדןקבעמקרהבדוןרקרואיכירושלים.
וcבלביאליק,שםאתהנושאנוחרבמגרויר
עלהשקםרחאחירוחהרלםמקרםשאיזדרמה

סדןהעברית.ורת l!כסביאליקלשמעמדו
מכלומעלהמשכמוהואשביאליקסכרו

בישחההאחרונים.כדורות ..המשוררים

nלשרכסקיגםכי .אומוהואכויור"
מהמזכירהואלגביר".תינוקותהםוחמןואל

"·אתה, :ביובלוביאליקעלאחו-העםשכבת
הלו•היווה ,,מאזלכוהיהלאכמרןאשו

מצן"-אלהובויםיעשיהו".מאדואלוי
ם mוצריונליסט,יבשאישאמו-סדן

ורמהארנוןעלמוכוהואלבככאבככוכים.
 :המלךדודעלימירבערובביאליקשכבת
וכוירהויכמצאה,אילרההימהלן"תאו

 1כירוחהשלמיםהםבוcיליקלשהמאוחירם

 Mעמעוכות".חמשנחדומה Mהירזו

ביאליק,עלמחקירוסוכרוcתסרןמלשים
בפרוזההגחללדםרם.כמסוכבושחלקו .

'י'יחדלרשגםעגנוןלרעות, , Mחרהעבירת
 .בסםושכרכסומחקירם

מיוחדאישיסגנון

ב•אל~קשלבגדולתוהברהה
ישו•ם.ונבחיבחסדןאתהוה•קהי

הונקוו•חיצ•ורתח Mוסם D 11 • 7בבה•ררת
ייצל•ל•ם".שכקווc•ו•םקובץוהווcסונה

•וסם Dבשב•ונסב•וי ttוהוארחובכדל•ונ•ם.
tt חוקהב•וישו•רחcהואשרזש•ו•וכוךו

הבדלו•םישו•ווcחשקווcוcחו•ב•אל•ק.של
 1כלברחשבוייהבו•כהייהאש""ובב•לחובהם

•ברלוcכ••ן Mל•ק, ttב•שבחבונח"לנוכח
ורזח Dב•בr•ורחבחבבםםדזלכרחב?"
ו•ם Dםבבמהר•בrוcרכרכםררם•םרו•ר

רערד).חעששער•ם""וcחיוח("באלבםרז"•
cםבכובעלהווM y •מןחורברמ•רהד, •ש

לובו•וcהח.ובערכהבעתרבמ•שהשיט•ז
שבאמניהבדרל•םוcחדחראורת Dסמרמה•
מחמ•והעבrמ•תב•קרוחוcבלהעבו•,הםבכרז
•םתםםורתלשמקרו•תמבח•בהוcררתה•טחה

רהבח•בההמסההמחקר,וcל
הוcוטרב•רבום••ם,בםםו•רהוcרטרב•רבום•ת.

העלוםוcחשוטטה•לורחיי,"ממחוזבברז'
שההיורםרל•זהונזוח•חבל•בr•הלשה•הריד
 .כשראהרשוcבד
בבורו•כרלושטרק)בול(לםכ•םסוזדב

הואכ"חור".ה•תהח•כרכררווcש•ת 1902כ·

הכ•חרלוcכ•מ•םכאלם••שואלממסרות•נק
לשמד·אףחיצרכ•רת.מחכמרחריואת

ורבוcתהרירכלכרכבכורו•בג•מכם•רת
גרושהרוc .בעצמוקנההכלליתהשכלרח

הציונותלמעזםעילורתבגללמהגימנסהי
לאמכערריוהעברית.והתוכותהשוכחוהפצת
וכעשהבגלותהיהודיהעםבקיוםהאמין
תנועתמראשיההיהואכלהב.ציוני

נועוכהדרכתהשאר,כידועסק."החלוץ"
שהטיףמהקיים 1925כ"לעליה.וכהכשרות
ככמהעבוהוא .לאוץועלהלאחירם
להצטרף-1927כהזמינושכולעדקיבצוים
כהפסקותבערתןעבדהוא ."דבר"למעוכת
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ממאמירורביםברופרסם 1944עד

ערבו"ב"עםעבדמספרשכיםרמציירריתר.

הערוךלביןביכרוערתחילוקישהחעררררעד
אלעבודותמקרםאחהעתיקרהראבול

 • nעחרדקיבלשלאהמלומדהאקדמיה.
וראשפרופסורכעשהא.ב.ורתאו·נגררת

העבריתבארכיברסיטהליידישהקתדרה
עניותספררתגםהורהלימיםבירושלים.

חל-אביב.בארכיברסיטח

קשהבמשבוהעברית

פיתחישראלספררתעלמחקריוב
אחהמרחיבהביקררחיח,גישה

בדרררחהיהודית.הספרותשלהיקפה
בעברית,יהוידתספררתנוצרההאחרונים

כלחפיסותולפיאירופיותוכשפרחביידיש
לגרףשייכחיהודיםבידישככחבההספרות

ידעעבלחרקושרקדרמהרב-פכים.אחד,
יכולהיההיהודיתהספרותענפיבכלמופלג
כזאת.כוללניתחפיסהלפחח

להשליםקשההעברי'הסגכרןאמןלסדן'
הלשוןכהידרדררחבעיניושנראהמהעם

 :חיוביותבחרפערחמבחיןהראאמכם .בזמננו
כדרךמצרייכים.רתגומיםמופיעים"פתאום

רהראדרדרת','שכילפכימרתגמיםשהיו

מירסקינילישלתרגומיהאחלדוגמהמזכיר
מגרמנית.המרמןאילנהתרגומי nראמרוסית

כרחביםלאש"הירםכןעלקובלחראאבל
במשברכחרכהשרןהל .ז'רגוןכרחביםעברית,
רהרלכח".מקלישהוהיאקשה

רבררררחמרצקרחהשקפותבעלהראסדן

 'להכפיףמרבןהראואיןומדינהחברהבענייני
אחתאוליזרחיאחרים.לציוריידערחיראח

ארגוניתמפעילותשהרתחק •לכןהסיבות '
"זהאומר,חראמפלגה",של"עסקפוליטית.

 :ארגוניםבשנירקחברחראבשבילי",לא
רהסחדררחהעובדיםשלהכלליתההסחדררח
פורפיעםיחדייסדכשעתרהסרפדים.

הדתי""הערנואחליברביץישעיהו
מאמיןכיהודיעצמווראהרהראבהסחדררח

רק-ככסח nבבימבקרחראאמכםחירם.עד

טרפה,ארכללא"אניאבלהברואים,בימים
ביקוריובזמןעבירהשרםערשהאינני

עלייהיהשלאהחניתי,-הברית nבארצר

בשבח".להופיע
בן·דרוביןה"פרשה"פרלמרסבימי

 .חורןהאבעמדתסדןתמןלנרןופנחסגררירן
ניקשרבן-גריררןכגדשיצאומפא"יראשי

המוניטיןבעלהמלומדבתמיכתלהסתייע
לככסח.המפלגהברשימתלהכלללררהציער

אח.השליםרלא-1965בלככסחנבחרחרא
הבחירותאחריכשכחייםכהרכרח.תקופח

שלמשלחתיציאתכגדבמחאההתפטר
חראערמוחירםגםלגרמניה.הכנסת

ולכיקרוגרמניהעםלקשריםבהחכגדררח
ללכתלהםאסרו"שניים .בהמדינהראשי

הנשיאוראש-הממשלה.הנשיאלגרמניה,
כלהמדינה.הראהממשלהוראשהעםחרא

געזןכטערהייט".ללכת,ורציםאםהשאר,
 . .-"; ' :"י:·•.·

~.~. .~ 

העםאתל_קי~ם
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גלוחשלוהטבחעינוייםה
לכגדעומדיםבאירופהישראלי

ביןהיחסיםעלבמאמריו .סדןשלעיניו
לרוצחיהםהנרצחיםהיהודים

רדיידר"הנמרבספררהגרמכים,שכאספר

קין'שלהרעלזרעמפכיהזהירהמנמנם"'
סדן .הבלשלהשלייתרבצלרעלהשנבט

לענייןאחרת""גרמניהשלבקיומהמפקפק
יהודים,שלאשלייתםרעלהיהודים.
הזבעליורעמשלהמשילבכן'המאמינים
והכבשה.

אצלהלן .בכפרקרץשכתקעבדב,מעשה

אצלהלןלר.חפררלאעזרהלבקשהחותל
ומידהכבשהאצלהלןלר.חפררלאהכלב
חרטושזרהמצמרהצמרמשכהעמדה.

שלראמאאבי'אחטרףשלראבא :ושרה
חרטמרזןןכח,מצמריצמרואניאמיאחטרפה

הכף.אתקןשרזרח,אחפרר,

זהמשלכיכרקבת,באירוניהמעירסדן
ב"דבררסקיךבן-צירןשהביא(בנוסח

מהתוספתצריך )'גחרבותא'כרןלילדים"
אביכםטרוף !כבשים"עם :הקריאהוהיא

כיפצעיו,חבשוררצר,אוצרפצוע,ראמכם

ראחאתכםלטורףהכרחברריחילאיתנוישוב
נכיכם".

לכלניצחכמעט"היטלרשסדן'חשחירם
כן.כלרביםשהרגמשרםרקלאהקר".ארון
מתפורר,בחפרצרחשהעםמשרםגםאלא

אחלקייםאפשראםאיכנהר"השאלה
העם".אחלקייםאפשראםאלאהמדינה

כדילאמריקה,נסעכשעתרכימזכיר,חרא
בארשלה.למהגריםערשההיאמהלראות
הםדרדרתכמהוחרךרביםעמיםבכיאליה

העםש"קירםחושש,סדןונטמעים.הולכים
ההחברללרחתהליכילנוכחגורל"בספקחרא

יהודיאםשואלרהראהחעררבחונישואי

תלויההמדינה .מכליהינצלואמריקה
ציוניםשמכרכיםאלר"גםנירםאבלבעליה,

זקוקיםאיכםהםלעלות.חושביםאיכם

בן·הכל.להםפותרתאמריקהלמדינה.
מדינהרצה"חרא •סדןאומרהמסכן",גוריון

לאארחה,יחוסרהיהודיםתהיה.לאוההי

לארץ".יבואר
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