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 עיוור צה״ר כה3
 ספרותיים דחיטימ מתרגם
המו״זות שור! את וכובש

הת ,1958ב־ קדש, מיבצע אחרי שנתיים
 להקים מתחילים המצרים כי סימנים גלו

 עם הגבול לאורך חדש ביצורים מערך
 לא נגדית. יוזמה אז נקט צה״ל ישראל.
שט אך וביצורים, הגנה קווי אומנם הוקמו

צפו בצורה מוקשו לחדירה מועדים חים
 האלה המוקשים הנחת ממיבצעי באחד פה.

 ,19 בן חייל אז בר, אהרון גם השתתף
 המוקשים, אחד מובחרת. צנחנים ביחידת
 ליד בידיו התפוצץ כהלכה שלא שנשתל
 מושב בן אהרון, ניצנה. של הגבול נקודת

 את איבד יזרעאל, שבעמק כפר־יהושע
 ידו של התנועה כושר ואת עיניו מאור

השמאלית.
הח לא יום אותו מאז שחלפו השנים 15
כושרו את או ראייתו את בר לאהרון זירו

 הטיוטה הקלטת פי על עושה אני אותה
הט את לי מקריאים אחר־כך הראשונה.

וה הטעויות את מתקנים השנייה, יוטה
שגיאות.״
 ספר זו בשיטה לתרגם מסוגל אהרון

 בעבודה כשבועיים, במשך עמודים 200 בן
 שאהוד ״ספר ביום. שעות 4 של רצופה

 קודם מאזין ״אני אומר, הוא במיוחד,״ עלי
 אחר- ורק בשלימות, באוזני שלו להקלטה

קטע.״ קטע אותו לתרגם מתחיל כד
 הספרותית הפצצה ספרותית. פצצה

 לשוק לשגר בר אהרון עומד אותה הבאה
האיטל הוידויים היא הישראלי הספרים

עיתו שישה של מבריק מיבצע — קיים
 הקלטות הכולל קתולים, איטלקים נאים

וי כמרי בפני וידויים 600 של חשאיות
קתוליות. בכנסיות דויים

 למתוודים, בעצמם שהתחזו העיתונאים,
 עצות ואת עצמם הווידויים את הקליטו
הווי שמרבית מסתבר למתוודים. הכמרים

 והסעירו ספרותית לסנסציה שהפכו דויים,
הכ תשובות מין. בנושאי היו איטליה, את

 מסיפורי מפולפלות פחותי לא היו מרים
המתוודים.

המת אחד שואל לעשות?״ עלי ״מה

כר עיוור מו״ל
רגיל בלתי רצון כוח

 הצעיר המושבניק הפך כיום אבל הגופני.
הו בשוק ביותר הנמרצים המו״לים לאחד
 בעצמו מתרגם בישראל, הספרים צאות

לאור. מוציא שהוא הספרים מרבית את
 רצון כוח בזכות זה למעמד הגיע הוא
 ביכולתו עזה ואמונה עקשנות רגיל, בלתי

 עקב שנגרמו המיגבלות למרות ובכושרו,
 אהרון החל שנפגע אחרי קצר זמן פציעתו.
 לקראת התיכוניים לימודיו את להשלים
 היה הוא אקסטרנית. תעודת־בגרות הוצאת

מק ברשמקול, מצוייד כשהוא לכיתה בא
ה החומר את ומשנן השיעורים את ליט

בביתו. מוקלט
באו לימודיו את המשיך צורה באותה

 סיים שם בירושלים, העברית ניברסיטה
 ו- בהיסטוריה הראשון התואר לימודי את

 לארצות־הברית, יצא הוא מדעי־המזרח.
פסיכו אף ולמד אנגלית בספרות השתלם
לוגיה.

 העיקרי עיסוקו ברשם־קול. קריאה
 מזה אולם בפסיכולוגיה. הוא אהרון של

 ספרים בתירגום לעסוק החל הוא שנתיים
ספ הוצאת הקים אף זה לצורך מאנגלית.

 ספרים כה עד שהוציאה־לאור תמוז, רים,
 בפאריס, האחרון הטנגו המיכני, התפוז כמו

 או זיקושינסקי ליאר הצבועה הציפור
טרמבו. לבלטון לג׳וני, רובה לו היה

 בכתב בתירגום משתמש אינו בר אהרון
 הספר את לי מקריא שלי צוות ״איש בריל.

מס הוא המקור,״ בשפת לתרגום המיועד
 ברשמקול. הספר כל את מקליט ״ואני פר,

 הקטע, את לעצמי משמיע אני אחר־כך
 בתרגום תרגומו את מדפים כך כדי ותוך

כ לי משמש זה כתיבה. במכונת חופשי
 מה לבדוק יכול שאיני היא הבעיה טיוטה.
 הראשונה בפעם שהכתיבה כיוון כתבתי.

שניה, טיוטה תמיד לערוך עלי גרועה, היא

 הווידויים כומר את בספר, המצוטט וודים
 אשת של לקיסמה נכנעתי ״אמש שלו,

 אותה?״ ושיגלתי בשכונה הירקן
לי אלף שלושים ״שלם :הכומר תשובת

פטור.״ ואתה לבעלה רטות

נוער
המדבדים ס־פוד
שעדים במאה

 כין בגופיות מיזחמת
 כירושלים ישיבות תלמידי

להריון שנכנסה כתולה כגלל
 עוד עלול כזאת, בצורה יימשך זה ״אם
 ישראל הכריז בקרוב!״ להיהרג מישהו

 העובד מירושלים, דתי צעיר ,18 כהן,
 בארצות־ פעילים הדתי האירגון כמזכיר
שמת למה כוונו כהן של דבריו הברית.

 גאולה באיזור שבועות מספר מזה חולל
 החרדים צעירי את ומסעיר בירושלים,

מאה־שערים. שכונת של
 זה לאיזור בלילות נקלע שהיה מי

 לדמות היה יכול האחרונים, בשבועות
מילחמח. זירת משמש המקום כי בנפשו

כש ,20 חשין, אברהם הותקף ראשון
צע שקול אביו, לביתו. חצות בשעת חזר

 התעורר לאוזניו, הגיע אברהם של קותיו
 ב־ לבוש כשהוא לעזרתו חש משנתו,
ה את להדביק הצליח לא אך פיג׳מה,

 ,19 טרייטל, יצחק הותקף למחרת מכים.
 פנחס זה היה יום כעבור צורה. באותה

 אחריו למכים. קורבן שנפל ,18 גרינבלט,
 כולם חברו. ריינר, יוסף של תורו בא
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