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הלילה שופי
גולה סיירת של סיפורה

הלפוין מירב
'nu 240,2018 ספרים, ידיעות

 הסיור מיחידות אחת היא גולני סיירת
 הילה סביבה ונוצרה בצה״ל הוותיקות

 מביא הספר וידועים. נועזים מבצעים של
 בתולדות ומבצעים אירועים של אוסף

 האירועים .1948ב־ כבר שהוקמה הסיירת
 לעתים כי עד אישית, בנימה מסופרים

 היחידה ליוצאי פונה שהמספר נדמה
 ליחידה גדולה באהדה ספוגים הם בלבד.

 המפארת בנימה גם אך רבה, ובאהבה
 ומדגישה הלוחמים ואת הקרבות את
 לוחמי של הקשיחות ואת החספוס את

 מפתח בחסרונו בולט לדורותיהם. הסיירת
 יכול שהיה בו, שנזכרים ושמות תאריכים

מבוקשם. את לחפש לקוראים לסייע
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 אוגוססינוס וידו"
הקדוש
 פאוללבר־סוב מלטינית:

שוויג(מהדיר) יוסי
ענז' 168<ע"ח,9ת אדרא,

 המאה בן מהיפו אוגוסטינוס של וידוייו
 תהליך את מתעד הוא שבהם - הרביעית

 הנוצרית לדת התקרבותו ואת לבו הפיכת
 האוטוביוגרפיה ליצירה נחשבים -

 האינטימיים חייו את המציגה הראשונה
מהדורה של העיקרית תרומתה אדם. של

 הקורא בפני הספר של בהבאתו אינה זו
 קליינברג אביעד שכן זמננו, בן העברי
 של וקריא מהימן תרגום לאור הוציא

 שנה. 15מ־ למעלה לפני כבר הספר כל
 בדמותו הוא שלפנינו הספר של ייחודו

 שתרגומו לבר־טוב, פאול המתרגם של
 יצא ועתה 1907ב־ לראשונה אור ראה

 של דמותו את המציג מבוא בליווי לאור
 התרגום של השפעתו ואת המתרגם

 נולד לבר־טוב העברית. הספרות על
 פייבל. בשם ונקרא חב״ד חסידי להורים

 ובאוניברסיטה וולוז׳ין בישיבת למד הוא
 לנצרות. דתו את והמיר קניגסברג של

 וכך יהודיים במינוחים משתמש לבר־טוב
 של תרגומו אך אוגוסטינוס, את מייהד

 המקורות באיתור עליו עולה קליינברג
 התרגום אוגוסטינוס. של המקראיים

 סופרים על השפיע לבר־טוב של הנאיבי
 ברנר חיים יוסף צייטלין, הלל כמו עבריים
 למרות העיקרי. ערכו וזה שדה, ופנחס
 מן העולה המתרגם של המעניינת הדמות
 בהוצאה הערך מה לראות קשה המבוא

בימינו. לאור התרגום של מחודשת
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 לקראת לאחור הספירה

 מלחמהה
אובדי ריצ׳רד

עמי 119,2018,שנד עם

 רובץ השנייה העולם מלחמת של צלה
עצום, אזהרה כתמרור כולו העולם על

 לחשוב מסוגלים שאיננו כך כדי עד
 מלחמה של האפשרות נראתה איך

 לוקח הספר שלפניה. שחיו אלה בעיני
 על החתימה שבין הימים לעשרת אותנו

 החוץ שר ידי על פולין לחלוקת ההסכם
 מולוטוב ויצ׳סלב המועצות ברית של

 ריבנטרופ פון יואכים הגרמני ועמיתו
 על ובריטניה צרפת של ההכרזה לבין

 קולח תיאור זהו גרמניה. נגד מלחמה
 המדינות שנקטו המדיניים המהלכים של

 המדיני המשבר לנוכח המעורבות
 להיטותו ולנוכח לפולין גרמניה בין
 מקומית מלחמה לפתוח היטלר של

 הזה בספרון הסיפור של סופו קטנה.
 זו אפשרות כי ונראה מראש, ידוע

 האם בזמנה. גם נמנעת בלתי נראתה
 את למנוע הצדדים של ביכולתם היה

עולם? למלחמת הסכסוך של התדרדרותו
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 ייסוג אשו עם "אין
חייו" מחפירות

 ותמטיקה רטוריקה פואטיקה,
היחידות של ההמנונ״ם הזמר בשירי

______2010־1930הלוחמות
שהם ואונם

עמי 272 תשע״ח, המאוחד, הקיבוץ

 מאוד שונים הלוחמות היחידות שירי
 והעדינה. המורכבת הלירית מהשירה

 אך שיריות, לפסגות מגיעים אינם הם
 בציבור מאוד גדולה השפעה להם יש

את מביאים אלה מאפיינים הרחב.



 על להוסיף ותיק, שירה חוקר המחבר,
 את השירה בחקר המקובלים הניתוח כלי

 השיר מנסה מה ולשאול הרטורי, הדיון
 שבו ההיסטורי בהקשר לשומעיו להגיד

 בכלים משתמש הוא ואיך נכתב, הוא
 לבטא כדי לרשותו העומדים האמנותיים

 הוא הרטורי הדיון הדברים מטבע זאת.
 עם אליו ניגש והמחבר מאוד, פוליטי
 בלי שלו האישית הפוליטית העמדה

 הייתה שיכולה עצמית ביקורת הרבה
שלו. הניתוח כלי את לשכלל
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 בתולדות עמוד•□
העברי הספר

___________המחבר הדו
שפיגל שמואל יעקב
ענ׳ו 521 תשע״וז, המחבר, הוצאת

 ולהדפיסם? ספרים לכתוב בכלל למה
 בסדרת הרביעי הספר עוסק זו בשאלה

 - שפיגל יעקב פרום׳ של המחקרים
 לאור העברי׳. הספר בתולדות 'עמודים
 הממוחשבים האמצעים של הפיכתם

 מוקדשת כותבים, שבהם המרכזיים לכלים
 של להיסטוריה וגוברת הולכת לב תשומת
 הכתוב הספר הקודמים: הכתיבה אמצעי

 בתחום לנטייה בניגוד המודפס. והספר ביד
 אינו שפיגל הספר, של ההיסטורי המחקר

 מהותו על עולם חובקות תאוריות מציע
 ההיסטוריות ההשפעות ועל הספר של
 צנועה בעבודה מסתפק אלא הדפוס, של

 הוא עתידי. למחקר פתח הפותחת יותר
 על מחברים של עדויותיהם בעקבות הולך

 לכתיבת מונים שהם הסיבות כתיבתם:
 מביא הכרס עב הספר להדפסתו. או הספר

 ממבואות ציטוטים פניני של טובה רוב
 מעתיקים של ומקולופונים מחברים של

 עיקריים: נושאים בשלושה ומדפיסים
 הדפוס המצאת ספר; לכתוב הסיבות

 והוצאת ונגדה; בעדה הזמן בני ונימוקים
שונות. במהדורות ספרים

תה<לתהנסיל■□
רובין שלמה

ו״נהוץ(שונים) ויהודה שביט יעקב
׳עמ 235,תטע״ח מאגנס,

 לעבר בו הקורא את שמקרב ספר יש אם
 מהלצות לצחוק לו המאפשר כזה הוא הרי

 הלצות אבל שנה. ממאה יותר בנות
 התרבותי בהקשר קרובות לעתים טבועות
 קשה לפעמים ולכן לקוחות, הן שממנו
 שנועדו מבדיחות הפה מלוא לצחוק
 האם הימים. בשכבר שנשכח במי לסנוט

 המופיעות קדומים משכילים של בדיחות
 להצחיק יצליחו הכסילים׳ ׳תהילת בספר

אותנו?
 משכיל רובין, שלמה של דמותו

 אופיינית ,19ה־ המאה בן אוטודידקט
 לפני עוד המשכילים, לראשוני

 ממוסדת. למערכת הפכה שההשכלה
 תמיד לא הוא מסודרת, אינה השכלתו

 ומעניין טוב רעיון בין להבחין מצליח
 וצטטן ידען הוא ונכון, בדוק רעיון לבין

 את מלאה קצת גם ולפעמים נלאה בלתי
קוראיו.
 במהדורה כאן היוצא - רובין של ספרו
 לטיפשות, הלל שיר הוא - מוערת

 מרוטרדם ארסמוס גם כתבו שבה סוגה
 היטב ידע הקורא דאגה, אל ואחרים.

 כדרכו טורח רובין - האחרים מיהם
 הדובר באריכות. מהם אחד מכל לצטט
 את הנושא חמור בן בעור הוא בספר

 דפים ולאורך הטיפש, בנו לפני צוואתו
 לכל לועג הוא ציטוטים ומלאי ארוכים

 ההיסטוריה. ועד מהרפואה החכמות, סוגי
 בספר למצוא יוכלו השנינות חובבי
 כתבו שכבר המהדירים, לרוב. פנינים

 העולם, בתרבויות החמור על ספר יחד
 ההקשרים את היטב להנגיש מצליחים

רובין. של הציטוטים ואת

 סם; בימי 'שד .וחמורים משכילים על
1798 ספוד גויה, פונסיסקודה

PEg&Z,
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 לטיפשות ההלל סוגת של עיקרה
 דרך הם ההלל שירי האירוניה. היא

 של פנים העמדת תוך לטיפשות ללעוג
 לפעמים נראה רובין של במקרה שבח.

 האירוניה, על גוברת שהפרודיה
 הטיפשות על מחוכמת שנינות ובמקום

 החכמה. על מטופשת שנינות לו יצאה
 הנושא היא שהטיפשות למרות

 שלמדנותו הרי הספר, של המוצהר
 דווקא מציגה המחבר של נלאית הבלתי

 כמי בנלעגותו, הממוסד החכם את
 לרוב ספרים מצטט סוף, בלי שמדבר

 לומר. מנסה הוא מה ברור ממש ולא
 למדי, מוצלחת יוצאת שלו הפרודיה

חשבונו. על כבדיחה מתבררת היא אבל
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