ספרים
מק!ר
מהוד המוות

שני ז1ו1.ת לבני
בן־לון־רוטקס
יספיק! לך לכל השנה.
הם בביסים ומתיבשים מהר.
לבד בן־לון־רוטקס קלים יותר
ונוחים יותר
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חוטי בךלון סיזצרים עי׳ הברלון רעים
ישראל ברשותה הבלעלית של חבלת
יוסף בנקרופט ובניו בע־ס .אררלב
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בהנהלת

חיים בר־ר!מא
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בתל־אביב ובחיפה

ת־א1דח׳הנר71ל\7,39ל56980.

קורס ערב של חודש אחד
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בימים מ סוי מי ם השתחררי
מאי נעימות בעזרת טמפוני
דיאנה

פותח ב־16.10
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קיבלת
חשבונך,
נא פרע
או תו בהקדם

י־קצדנות
עברית ו/או אנגלית
ההצלחה מובטחת ! הרשמה :
ת״א  :גולמו  ,5טל236209 .
חיפה • בית־ספר ,במעלה״.
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למבוגרים :
אנגלית  -גרמנית

בשפות
עברית ,אנגלית ,גרמנית,
צרפתית
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לתלמידי בתי הספר :
עד לכתות
אנגלית מ־ס 8,
ר ,ז׳ ,ח׳ ולכתות ט׳ ,״ ,י״א ,י״ב
ם1מ 0ז\/ו £ם^ 1ו ,א120מ  0מ
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וייאטנאם )מאת שמואל שגב; הוצאת
אותפז;  90ו עמי( כאשר גברת נגו־דץ־נו,
גיסת הרודן נגו־דין־דיים ,הורתה לסגור את
את מרכזי השעשועים בסייגון ,הצהירה :״אם
האמריקאים רוצים לרקוד — שירקודו עם
המתת!״
דיים נרצח ,הגברת נו גלתה לרומא ו
האמריקאים ממשיכים לרקוד עם המתת ב־
בוייאטנאם .בספר קריא מאד ,שאינו מעלים
את פרו־אמריקיותו ,מנסה איש מעריב שמו
אל שגב ) ,(40שסייר באביב בתיאטנאם,
להסביר את עקשנות האמריקאים להמשיך
במחול־המתת.
תמרורי תזכורת .שגב קובע ,ללא
כל התחכמות מיות
רת ,כי השיקול של
האמריקאים לנוכחו
תם בתיאסנאם אינו
מוכתב על־ידי ה
צדק .הוא מודרך
על־ידי האינטרסים.
כי
סבור
שגב
סוף האמריקאים ל
נצח ,למרות שמדי
״מגומגמת,
ניותם
רפ^־היסוסים ותה
פוכות״ .ולמרות ה
שגב
אכזבה וקוצר־הרוח
שהשתלטו על מספר
רב של חיילים אמריקאים הלוקחים חלק
במלחמת וויאטנאם.
ההסבר :האמריקאים אינם יכולים להרשות
לעצמם )סין ,רוסיה ,מדינות אסיה וכל שאר
התיאוריות( שלא לנצח בתיאטנאם .והם
אפילו לא מושפעים מזכר המפלה המוחצת
שנחלו הצרפתים במקום לפני  12שנים
)דיין־ביין־פו(.
למרות שהוזיאט־קונג מנסה להזכיר להם
דבר זה בכל הזדמנות ,כולל תמרורי דרכים,
הצצים ברחבי זזיאטנאם כפטריות והנושאים
את הכתובת :״חיל משלוח צרפתי ,שמנה
 250אלף חייל ,עבר כאן והושמד .הישמרו
פן יקרה גם לכם כדבר הזה!״
אופניים אמריקאיים .על ריעות אפ
שר לחלוק ,אבל לא על עובדות .ומד,
ששגב מגיש במידה גדושה ,ודווקא מן
הצד השני של המטבע ,הן עובדות ,אשר
חלק מהן:
• מושל־מחוז וויאטנאמי טיפוסי סבור
כי אך טבעי הוא שאת המזון האמריקאי
יחלק לקרובי משפחתו ולידידיו ולא לתושבי
מחוזו הרעבים.
• מדי חודש עורקים מצבא סייגון 10
עד  12אלף חייל.
• כלכלן סייגוני פתר את כל הבעייד,
בנוסחה פשוטה :הוזיאסנאמים אינם זקוקים
לחלב וחמאה מן הסיוע האמריקאי .הם
זקוקים לדבר הרבה יותר חשוב :עוד מיליון
זוגות אופניים לשנה.
חובב חלש .שגב ראה הרבה מאד ב־
וויאטנאם .מן האאו־דאי ,הלבוש הלאומי של
הנשים )מכנסי־משי ארוכים עד הקרסוליים
ומעליהם גלימה פתוחה משני צריה( ועד
לדגל הוזיאט־קונג)אדום־כחול עם כוכב צהוב
במרכז(.
הוא גם למד הרבה מאד .את העובדה
שהו־צ׳י־מין )בוזיאטנאמית :השואף לאור(
דובר ב־ 12לשונות וכי מיספר עשר ב־
סייגון פירושו טיפוס מאוס מבחינה מוסרית
ושנוא מבחינה פוליטית.
אך נושא אחד מוטב וקצין צבא־קבע
לשעבר שגב היה משאיר למומחים יותר
גדולים .כאשר הוא עובר לפרק הלקחים ה
צבאיים שישראל יכולה ללמוד מדיאטנאם
הוא לא רק חלש ,אלא ,לומר בלשון
עדינה ,קצת משונה.
כפי שכל בוגר פו״ם היה מסביר לפצוע
מלחמת־העצמאות שגב בחפץ־לב ,ההקשות
שלו מגוחכות והגזרות השוזת אינן שורת.
רק חובב גדול ,וחסר־אחריות ,בענייני צבא,
יכול היה לכתוב ,בין השאר ,כי ״סיים
ישראלי שיטוס אי־פעם מעל למצרים יובל
איפוא לקוזת כי יצליח להתגבר על אש
הטילים )מתוצרת סובייטית ,כדוגמת אלה
הנורים מן הסוללות בצפון ודיאטנאם( ,אך
חייב יהיה לגלות מידה רבה של יראת־
כבוד כלפי תותחי  37מ״מ ו־ 57מ״מ.״
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