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؟יעים
 עיתונאים ארגוני של ٥۴,

 שהתכנסו בלא גסס 20ץ
 מתחום מקצועות בעלי ٩

 התקשורת מעולם היפרד‘,
 החולה. מיטת מעל
 היא כביכול, הפיות" מת

 לשדריוולעי" לאולפני!,
 בכנסת מחר יאושר פתעה,
הת־ לשר ראשונה. קריאה

 השי- המשך הבטחת על ן
 כי אם הממשלה, ראש מת

 על לשמור שביקש משום

 עווצים ארבעה של 'ותם
הוו־ הימני, הערבי, הערוץ

 יואב ח״כ של בראשותו د
 קרא החוק. ניסוח השלמת

 את התקשורתי, במרחב פה
 ואם השנייה, הרשות 'עצת

מטלות הערוץ על יוטלו ؛א
 דק אלא הסתה, ללא אך ן,
 השר. ,מבטיח”

 להשתלב בעולם יהודים ים
 בתי כאן לבנות רשאים *ם
 של קיומו התקשורת?" &וק

 המרי־ מכספי סיוע ללא י,
 ליתר ומייחל עצמאית פות

החדשות. ;שידורי

١ل٦االحل7؛الج״7 הלה

הוון" את )אנשים איו’ שתנתוב "מה
 בעשורים פרסם הצלול, הקול בעל הסופר ז״ל, אפלפלד אהרן

 לנו לספר להספיק ביקש כמו - עננה בכל כמעט ספר האחרונים
 יותר. ענל מרשים ספרותי מפעל אחריו והותיר - יוכל עוד כל
ספרים. 40מ־

 הב־ במוקד עומדת אינה השואה שואה, היותו.ניצול למרות
 למצוא ואפענר התקופה, את מתארים אמנם סיפוריו ענלו. תיבה

 אהבה עטוף יחיד בן של מאושרת ילדות ביוגרפיים: גרעינים בהם
 בריחה הספר, בבית אנטיענמיות גילויי המלחמה, טרם בבוקובינה

 מהווים אלה אבל אירופה. וברחבי ביערות ונדודים למקום ממקום
 ואנושיות, קיומיות בסוגיות ולעיסוק עולם לתפיסת גלם חומר

 אלא ובאמריות ברוע לא.לעסוק הבחירה עומדת שבבסיסה תפיסה
 שאמר כפי האדם, בצלם והאנושי, האלוהי בחסד בטוב, להתמקד

 בעין הזאת: המבט מנקודת אפלפלד עיצב גיבוריו את גם פעם. לא
חמלה. ומתוך ביקורתית, לא שופטת, ?יא

 וב־ היהודי בדמות העיסוק הוא בכתיבתו הבולטים הדברים אחד
 על מהכבדות משוחררת כפרית, אחרת, יהדות מציג זהותו.אפלפלד

 לעבודת ולגוף, לטבע שמחוברת יהדות ומנהגים; מצוות של הכבדות
 אפ־ זאת מבחינה קומה. זקיפות בה ושיש מפחד משוחררת כפיים,
 העברית בספרות٠ברדיצ׳בסקי,.מהמהפכנים מ״י את המשיך לפלד

 הגלו־ היהודי דיוקן את לעננות שתבע ,20ה־ המאה במפנה החדענה
 יסודות לבין יצרניים, ויטליים,'פיזיים יסודות בין לאיזון וקרא תי

 ביהודים מלאים אפלפלד סיפורי וספר. תרבות עזל אינטלקטואליים
 אמונה בעלי חסונים, אנשים הקרפטים; מאזור אדמה עובדי כפריים,
בדרך לבוראם ומחוברים אבות במסורת המעוגנת וענקטה פעזוטה

 .זכר בהן ויען החסידות בהשראת עוצבו אלה דמויות אמצעית. בלתי
 אוהבי העירוניים, היהודים אצלו נמצאים מנגד, אמו. מצד לאבותיו

 ברורה, יהודית זהות נטולי או מתבוללים תרבות, ענוחרי הקפה, בתי
הוריו. השתייכו ענאליהם

 אליה. כבוד יראת לו היתה המילה; של בכוחה האמין אפלפלד
 זוהי ובבהירות. בנקיות בתמצות, הדברים את לומד יש הבנתו לפי

 אבל ומדויקת, מהודקת צלולה, כתיבה שמחייבת פואטית תפיסה
 יענ בדיבור. ולא העיקר, את במעעוה הרואה אידיאית תפיסה גם

 "הן המילים מספריו: באחד שכתב כפי או ההכרחי, את רק לומר
 משמש האלם - בספריו הדיבור סביב ؟שיח ולכן בנקל״. מזדייפות

 ובות אצלו שעולה אחרת אנושית סוגיה בכתיבתו. מרכזי רכיב
 - המגמגם הגידם, המום, בעל - לכאורה החלש באדם ק٠העיסו היא

לאלוהים. יותר וכקרוב ועוצמה חוסן כבעל אצלו שמתואר
 ־’הי? לחיק העניבה על ההורים, דמויות על לכתוב הרבה אפלפלד

 ואתה אימא לי, האמן "אבא, ׳הביתה: נגמרת הבלתי השיבה דות,
 להיות לי מרענים אינם כשהתנאים גם עמכם ואני בי, נטועים
 מחובר ענאני תבין חיי, גלגולי לך לכשייוודעו היום., בבוא עמכם.
 החרש-הוא גלגולי הקרפטים. ואל הסבים אל ובאמצעותכם אליכם
 נש־ הם ואימא ענאתה שוכח איני לרגע אבל ורב.סתירות, משונה

 כל את אשכח אם גם לענפה, ובאשו )...(לי אין אחרת נעזמה מתי,
 כמו נדבו ותמיד תמיד, עמי תהיו אתם בינינו, ענקיענרו המילים

ליעזון"(. פסק עזלא )"האיעז שדיברנו"

 ומורדות" "תלושות ספוה לספוות. מוצה היא קיול־לימוני הילה ז״ו
20ו6 ו־סליוג, בהוצאת יצא

 שלקהיזייית
 ٧עח של זשן־קי™

 התקשורת כן־נהגה
10٣1שלעו

 .במ־ ימשיכו 2.0 ערוץ 'כניות
 לשידורי תוקושנה תוכניות

 הצופים, לשיפוט יעמדו לה

 רשות חורבות על שהוקם ;אן"
 קיומו בהמשך מצדד קרא !ן"(?

 איכויותיו, את לשפר "כאן"
 שמעבירה כדבריו, שקלים, יון
 הללו המפליגים השינויים ל
r המדינה. לתקציב 

אפשר קרא, השד שמתכנן

זמנים היו
יעקבי ליאור ٦

הג׳אזהאפוו־ מוזיקאי 75הלןל״ולמובגיל שנה 25אתמוללפני
אמויקניהנוזעז-יזיגילספי.

 חצוצוה,ואשלהקה,זמרומלחיז׳ממייסזיזום נגן גילספיהיה
 האפוו' המוזיקה זרם ממובילי גם היה הג׳אז. פני את ששינה הבי־בופ
 ניגובלהקות חדשניים. ואפויקניים לטיניים מוכיבים ששילבה קובנית,

 להקה הקים הסקסופוניסטצ׳וליפאוקו.לימים ال□ובותוהופי״
משלו.

 המוזיקלי, ונו١מעברלכיש.١וירטואוזומאלתוכישוונ נגן גילספינחשב
 נשלח״ליזי 50ה־ בשנות מפותח. הומוו ובחוש החיובי נוזעבאופיו

 מחלקתהמזינהלמסעהופ״ות״ולמי׳להפצתהתרבותהאמויקנית.
 האפוו־האמויקניתלזכויות בתנועה פעיל גילספי היה 60ה־ בשנות
בנושא. בקביעותבתובניוונאיווחבטלוויזיה והשתתף האזוח

קחמינסקי לאה
המסה הצבאות מול השפה עושו 71)

 בן־יהודה, אליעזר של הולדתו יום הוא מחר שיחול בטבת כ״א
נחגג היום העברית". הלשון כ״יום יענראל ממשלת ידי על ענהוכרז

 הספר בבית הלימוד עננות במהלך להתרחב ממשיך הזה הפער
 התבטא העוני עזלו. העזפתיות בהתנסויות יותר" עני נעשה ו״העני

משכבה ילד שלה: באיכות גם אלא למילים. י^יייזי־ו״רייוזדוממיפח


