
ו : 1 1 1 י
0<משמא י [

הוצאח |
והי 1

!!ומלייס
ו אשת

-וידד ושלושת  ו
ר והוא ו ו עי

 אינו מאד. צנוע אדם וא ך•
 גיבור של תפקיד משחק 1 י

בד להתמקד אוהב שהוא וטוען
 ה־ בן בר אהרון ריאליים. ברים

 שמאל יד וקטוע עיוור הוא 43
 כפר־ יליד בר, שנה. 20מ־ יותר

 גדולה, למישפחה בן הוא יהושע,
 שם. מתגורר עדיין הגדול שחלקה
ה את אהרון ניהל 14 בן כשהיה

המבו הוריו של המישפחתי משק
גרים.
 בשירות בר שירת ,1958ב-

 כדי תוך בחיל-הצנחנים. סדיר,
 א־בד נפצע, הוא מוקשים הנחת

השמאלית. ידו ואת עיניו שתי את
השי ותקופת הפציעה ימי על
הדי את להרחיב בר מסרב קום
 שהוא לומר מוכן רק הוא בור•

הת וששיקומו בדיכאון, שקע לא
 בזכות מעט לא ענק, בצעדי קדם

ה את ומקבל קיבל שבה הדרך
דברים.

לזכור
צבעים

ף יל לשלושה ואם נשוי ר, ,
 את שנים 10 לפני הקים דים, ■■

ני לדבריו, תמוז. הוצאת־ספרים
 כניהול כמוהו הוצאת־ספרים, הול
הי את ניצל והוא אחר, עסק כל
 את כשניהל צעיר בגיל שרכש דע

 אינם ״אנשים המישפחתי. המשק
 שעשו בלי מקום לאף מגיעים

״כשאדם בר, טוען קודם,״ משהו

וויוייס
 הם שלו ההתנהגות כלי נפצע,
 הפציעה.״ לפני שרכש אותם

 הוא שממנו בסיס יש אדם לכל
 היה בר של הבסיס חייו• את בונה
 בהוצאת ״גם בניהול. רב ידע

 של העקרונות לפי עובדים ספרים
בר. מסביר התעשייה,״
מי כל שבה ממלאכה ״להבדיל

 משוכפל, ואינו לחוד נעשה צר
המור תעשיה היא הוצאת־ספרים

 ואמנותיים. רוחניים מחומרים כבת
יצי העבודה הדגם הכנת בשלב
ל עוברים אחר־כך אולם רתית,

תע שלב שהוא המיכאניזם, שלב
 לחלוטין.״ שייתי
 חייו שנות שרוב העבודה חרף

 משמש הוא עיוור, בר אהרון היה
ה הוא הספרים• הוצאת כעורך
בחירת על בילעדי הכימעט אחראי

וה האיורים, המתפרסם, החומר
צבעים.

 בר, מספר מהספרים,״ ׳״חלק
 ובדרך־כלל. שלי, תיכנון פרי ״הם
הנ לכיוון הציירים עם מגיע אני

 נסויים מולד. דבר הוא צבע כון.״
 מ־ ראו שלא אנשים על שערכתי

 אליהם שבה שראייתם עולם,
שאנ הוכיחו ניתוחים, באמצעות

 אחרי צבע לזהות למדו אלה שים
 היותר לכל או פעם אותו שראו

 קשה להם היה צורות פעמיים.
 קזוש נזקקו והם לזכור, יותר

 את לראות כשיכלו גם המימוש
הצורה."

במהמ חלק היא הצבע תפיסת
 נקלטת והיא המוח, של הטבעי נה

 מדהימה. במהירות האדם בזיכרון
הצבעים, את בר שכח לא לכן

 בכל ולהחליט לבחור מסוגל והוא
בכך. הקשור

 מוציא-לאור
ומתרגם

־ ש ,1963 ף מ  אחרי שנים ח
 לארצות־ בר נסע פציעתו, •

 חי שנים שבע ובמשך הברית,
 הוא נסיעתו לפני עוד בניו־יורק.

 שלו, הבגרות בחינות את סיים
ה באוניברסיטה ללמוד והתחיל
 הוא בארץ בירושלים. עברית

 ארצות של כללית היסטוריה למד
לי את סיים ובניו־יורק המיזרח,

 בסובייטולוגיה השני התואר מודי
 שנה במשך שיקומית. ופסיכולוגיה

בארצות״הברית. כפסיכולוג עבד

ל להסתגל לעצמו לעזור כדי.
 בהיותו בר, עסק האנגלית, שפה

 מכיוון ספרים. בתרגום באמריקה,
 ב־ ועסק ספרות, גם למד שהוא

 התחיל הוא ובכתיבה תירגומים
 והחליט בהוצאה־לאור, להתעניין

 שירים ספר לבד, לאור, להוציא
משלו.

 הכיפורים יום מילתמת אחרי
 במש־ מסויימת תקופה במשך עבד

 האגף לראש כיועץ רד־הביטחון,
 היא אשתו, נתי, עיניים. לנפגעי
 ב־ נפגשו הם סוציאלית. עובדת

 ארבע ולפני עבודתם, מיסגרת
.נישאו• שנים

 הנקראת תמוז, הבכורה, בתו
 היא הוצאת־הספדים, שם על כך
בד מבינה לא תמוז וחצי. 3 בת

 עיוורון. המושג פשר את יוק
ההס את לעצמה נותנת ״הילדה

 ׳׳הסברים בר, מספר שלה,״ ברים
לעוב רגע, באותו לה שנוחים

רואה.״ לא שאני דה
 הו־ מנהל של העיקרית הבעיה

 החומר. בחירת היא צאת־ספרים
בעי המפקחת דורון, ואורלי בר
לב משתדלים הטכני, הצד על קר

 זכויות עליהם שאין ספרים חור
ל בר ניסה זאת מלבד יוצרים•
 ספרים. של מסויים בסוג התמקד

באיו מלווה ספר, יצא מכבא לא
 נחמן חיים של מרהיבי-עין, רים

ש שירי־אהבה המכול ביאליק,
 נלמדו שלא שירים ביאליק, כתב

אר גם תירגם בר בבתי־הספר.
האמרי הסופר של ספרים בעה
 אלה ובימים קושינסקי, יז׳י קאי
 שירים ספר תרגום על עובד הוא
לרד. טום של

 מילה המועתקים אהבה סיפורי
 באירו־ מלווים התנ״ך, מן במילה

 גם לתורם. מצפים אידוטיים, רים
 יצאו ג׳ובראן ח׳ליל של ספריו

 של האחרון ספרו תמוז. בהוצאת
 בערבית. גם יצא כנפיים, ג׳ובראן,

 כסוף פציעתו את ראה לא זבר
ב אצלי הולך שלא ״מה העולם.

הפצי בגלל כך קורה לא קלות,
 ב־ מיפלט חיפש לא בר עה.״

 את מעולם בה תירץ ולא ציעתו,
 אמרתי: לא פעם ״אף שגיאותיו.

 שהחיים ברור אילו. קורה היה מה
 יכולתי לו נוחים יותר הרבה היו

 ״ נם־ הייתי לא אם ואולי לראות,
 1 אחרים.״ דברים עושה הייתי צע

 ! חדשים, לרעיונות פתוח הוא אולם
 ף מאזין ביומו. יום מדי ומתפתח

 1 ואינו ולסרטים להצגות לטלוויזיה,
העולם• מפני מסתתר
 משלו,״ קשיים יש אדם ״לכל

 להתגבר ניסיתי ״אני בר, מסכם
 קשיי את להשוות בלי שלי, על

התר אני אחרים. של לבעיותיהם
החברה.״ גם וכך לזה, גלתי

!■ זכרוני טיבי

 לספר הכריכה מונחת השולחן על במישרדו. בר אהרוןויד עיניים בלי
 מזלזלים שהציירים מספר בר רחל. של אהבה שירי

ביאליק. נחמן חיים של אהבה שירי ספר הוציא מכבר לא המיסחרית. באמנות בדרך־כלל
אהרון, של השלישי בנו וחצי. 3ה־ בת ותמוז וחצי השנה בן ינאיהילדים עם

 בר יודע מעולם, אותם ראה שלא למרות חודש. בן הוא איתי,
העולם. מפני מסתתר ואינו בפציעתו מיפלט מחפש אינו בר מהם. אחד כל במדוייק לתאר
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