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אילת לרום מלון
אלמוג/אילת חוף

מכתבים
)8 מעמוד (המשך

 הם בה המדינה עם ישראל ערביי של
אזרחיה. ושהם חיים,

 ביותר הטובה ההשקעה לדעתי, זוהי,
 ד,נמוד במחיר לערבים, ההסברה בתחום
 והריה רוזנבלט, יצחקביותר.
בןיאמוץ את ?חבין צריך
 מיספר שנים מזה השוהה ישראלית אני

 קרילוב, ממישלי בשניים אפתח בארה״ב•
מכתבי. ידון שבו הנושא שום על

צומח, חריף מבקר / צלח בלתי ״מסופר
משובח״. חומץ יוצא / יוצלח לא מיין גם /

 אחד אמר / הסופרים על לשמור ״צריך
 את / הקורבנות ייעלמו אם / המבקרים,

לענות?״ עוד נוכל מי
ב ככותבת־ספרים עניין. של ולעיקרו

 עם שניים), פירסמתי עתה (עד עצמי
 לעצמי מרשה אני לעתיד, טובות תיקוות
של בה״א־ד,ידיעה הסופר על דעתי לחוות

מור הדרה
האחד־והיחיד דן

 מכבר זה למדתי בן־אמוץ. דן ישראל,
ל מסכימים אינם מבקרי־הסיפרות שרוב
 ספר כל כי לציין, מוכרחה אני אך דעתי,

 אלי נשלח אור, הרואה בן־אסוץ דן של
 מרובד, הנאה נהנית ואני לארה״ב, מייד

וחבלתי־רתיימרת. המבריקה כתיבתו מדרך
 מייד אני שנה, כל לביקור־מולדת בבואי
 שאולי ומוחי, דן כתב עוד מה מבררת

 תופס, אינו מספקת, במידה מפותח אינו
 לליבו מבינים בארץ המבקרים אין הכיצד

להתח מבלי לכתוב המתיישב אדם, של
 לאדם אלא לספרות, פרסי-נובל בזוכי רות

מדהי בכנות מלב־אל־לב, כתיבה ההומני,
 ״תמות של פנים מעמיד שאינו אדם של מה

 מנסה הוא אלא ישראל״, אוייבי עם נפשי
 ואהבה נאמנות של שביל-הזהב את למצוא

 ביותר האנושי הפחד עם למדינתו, אמיתית
 השטחים, בכל בארצנו שמתרחש מה מכל
יכו והאם הדברים, יובילו ולאן יהיה ומה
 פה יכבלו שמא או משהו לשנות אנו לים

 שירי את לשיר ונאלץ ידינו, את כל־בך
בניכר. הנהדרים ישראל

 בפה האחרונות בשנים שהתערה כאדם
 זאת, עם יחד אך העולם־הגדול, שמכנים
 זמני מירב את מבלה אני שבה החברה

 סטודנטים רובם הישראלים, כמובן היא
 כאבתי בארץ־שיבתי. בשליחות אנשים או

 מאבות לאחד צאצא •סל מפיו לשמוע
 לכל ומבריק אינטליגנטי אדם המדינה,
 לשנות יוכל אם רק לארץ ישוב כי הדיעות,

לרוחו. שאינם דברים בה
 כל של ובשמם בשמי כרגע מדברת אני
 טובים לאומנים שהם ישראלים, אותם

 מעריכים אנו בחו״ל. חם ששוהים למרות
וה האחד שהוא משום בן־אמוץ׳ דן את

 פוחד, אני ברבים: ומצהיר הקם יחיד
ה בשם לקרב ההולכים גם כי ומאמין
 הם גם פוחדים דמם, את ומקיזים מדינה
בחיים. להישאר ורוצים

 ולהם. לי, והאמינו בן־אמוץ, לדן האמינו
 מצביעות. ולהבדילה כנות, לד׳עייד דעו

 איני :הוא בקיצור, דן אומר אשר כל כי
 בעד למות ״טוב האימרה: עם מסכים

 ישראל ארץ בעד לחיות טוב ארצנו.״
 משום- והמבקרים. דן אומר יותר, טובה

לעומתו. עטם ומשחיזים גבם לו מפנים כך,
כתי את להבין נסו בני-עמי! מבקרים

 תחפשו אל ממנה. וליהנות דן של בתו
פש שום על יפה בסיפרות עגנון ש״י את

 מבקרי- תג את הסירו ואמיתותה. טותה
 לקוראים והיו לדקה, מחזותיכם הסיפרות
פשוטים.
 בימים זקוקים, שלנו הזאת הארץ אזרחי

 כסי בדיוק בן־אמוץ, כדן לאנשים אלח,
 חיים לד״ר בימ-מילחמד, זקוקים שהם

הרצוג.
ניו־יורק מרד, הדרזז
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