
מכתבים
לבן־אמוץ קורא

 בן־ דן של תגובתו את לקרוא הזדעזעתי
 גבריאל העיתונאי של ביקורתו על אמוץ

 הזה (העולם מוקד
1613.(

 זכותך !בן־אמוץ
 ביקורת על להגיב

בלתי־ היא שלדעתך
מ־ אבל מוצדקת.

ל־ ועד זכות־הגבה
 עוד גס־רוח ניבול־פה

 מזכות הדרך. רבד.
מא לכתיבת ועד זו
 נטול שחצנות, מלא מר

ה רבה — רמה כל
יותר. עוד דרך
במא שנתקל מי
 בן־אמוץ של מרו

 מסוגל אינו כזה שאדם נקלה על משתכנע
 — לקריאה ראוי מאמר ידו מתחת להוציא

 לכתוב מסוגל שאינו וכמה כמה אחת ועל
 לא עצמו הספר את כי (אם בעל־רמה ספר

לקרוא). מתכוון ואיני קראתי
 קריית־מוצקין דוחוכני, יאיר

טובה התרשמות
ומ מסיגנונו לטובה התרשמתי אישית,

 בן־אמוץ. דן פירסם אשר המאמר של תוכנו
ומרענן. סימפאטי פשוט היה זה

פתחיתקוות כהן, אורה
מילולי תחתון עולם
רשי את לקרוא הזכות לידי נתגלגלה לא
 קצפו את עוררה אשר בדבר, מוקד של מתו
 קוראיו עם נמנה איני פשוט: בן־אמוץ. של
זה. יומון של

 העולם את וקורא אני קורא זאת, לעומת
 בתגובתו להיתקל שלא יכולתי ולא יחזה,
 בן־אמוץ. מר של

ל פלוני של זכותו
 — דעתו את הביע

 — לא או צודקת
 ובדרגים. בדרנו נגד

נפ בדרן של זכותו
 ב־ אף להגיב. גע

ה העולם סיגנון
 של וברמה תחתון

גן־ילדים.
 הוא גדול ספק אך

תת זה במיקרה אם
המדו קביעתו קבל
 כי המגיב, של שנת

ה הרוחני המרחק
 הוא וסיפרות תרבות לבין בינו מבדיל
מוקד. מר כמו ״אפס״

 ה־ ההנחה את מקבלים היינו אילו אף כי
 מ־ יותר הוא ולשכוח שלזכור היפוטטית

 של שלמה ששורה נראה — חובבני שירבוט
 בין למוקד, בן־אמוץ בין מפרידה אפסים
לדברי־בלע. כלשהי ברמה תרבות
 ל״ידידיו״ בן־אמוץ בין השוואה כל אגב:

 בבחינת היא אורפז, יצחק הסופר מוקד, של
העברית. לסיפרות עלבון־בל־ייסלח

רמת-נן בן־טל, יוסף)

דוחובגי

היוהרה נגד
 וחיכה עמודים 414 בן ספר כתב בן־אמוץ

קטן. לסקאנדל
 שיצא וסופו ספרותית במלחמה רצה דן

 ערכים על להגן כדי למלחמת־מילים־גסות
אי־ צבא, לאומיים:
תור־ מארקו לנשי״ל,

זוהר. ואורי ג׳מן
א העניין: ולעצם

בן־ דן של לצידו ני
 בא כשהוא אמוץ

 היוהרה את לרמוס
המעצו כל חסרת

מו גבריאל של רים
 להשיג כדי אך קד.

 לדן יש זו מטרה
 מעולים כישרונות

 מאלה יותר הרבה
ב לצערי, שהפגין,
רשימתו.

תל-אביב מסים, אלכם
!נדהמים

 אמרנו: מכרי. כל — כלומר נדהמים! אנו
ו לזכור שכתב בן־אמוץ דן אותו זה אין

 לב לשים שיש לעצמנו שציינו האיש לשכוח,
הסיפרותי. לכישלונו

 שוק של מילים עם כישרון קיבלנוז מה
 של חוש כל וחוסר חוסר־טאקט הכרמל.
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