
 הוצאת החדשה, )הספרייה בן-נחום יונתן מאת אפוקליססה" - "אינדיאנאפוליסהרומן
 השקט באוקיינוס המערכה רקע על נכתב קריאה( סימן המאוחד/ספריהקיבוץ
 הזמנים ובכל המלחמות לכל נכון בו הטמון המטר אך השנייה, העולםבמלחמת

 "אינדיאנאפוליס הספר עם שליהמפגש
 הוא בן-נחום יונתן של אפוקליפסה"-

 בן-נחום, יונתן וספרא. סייפא ביןמפגש
 שבקיאותו רבה, ספרא הואהמחבר,
 של בפילוסופיה בהיסטוריה,במקרא,
 המלחמה ובאמנות בשירההדתות,
 מכל - מרומזת או גלויה -מבצבצת
 הספר. שמחזיק העמודים 151 ב-שורה
 שחווה וצולל, מלח - סייפא אניואילו
 עדותו הרחיק המחבר מלחמות.חמש
 במלחמת השקט האוקיינוס זירתאל

 אמן בעט לבטא כדי השנייההעולם
 איוולתה את ומשכנע מרוחקממבט-על

 אם גם המלחמה. של מכאוביהואת
 האיתנים התנגשות את מתארהספר
 כה תרבויות שתי ובין עמים שנישבין

 ומאיתנו, ביניהן רחוקות וכהמנוגדות
 המים" פני על מרחפת אלוהים "רוחהרי

 דפיו, ביןועוברת
 - מדובר בנווכמו
 ובמלחמו-כאן
תינו.

 לסגנוןמעבר
 לפיוטהמיוחד,
 ולעלילהשבשפה

 ת ק ת ר מה
 רקם,שהסופר

 י ת ל ע פ תה
 לשקףמיכולתו

 הרוח, ואת התחושות את האווירה,את
 הנקלעים האנשים נשמת את -ובקיצור
 את ואתר; זמן בכל המערכהלשדה
 ושל הלוחמים של האכזרגורלם

 בכולם. המתעתעת במלחמהמפקדיהם
 האנושית החוויה הוא שהקרב סבוראני

 ביותר והעתיקה העמוקההחריפה,
 אי-אפשר ולכן האנושי, המיןבתולדות

 זמן ובכל זירה בכל מניעיה ואתמלחמה
 חודר הוא תרבות. או דת גזע, הבדלבלא
 של ולתחושותיהם לתודעתםעמוק
 יחד כורך שהוא תוך סיפורו,גיבורי
 תיאורו ובדיוניות. אמיתיותעובדות
 הקרבית, החוויה ואת ההוויה אתמשקף
 אותנטיות תחושות להציף מצליחוהוא

 בהן והתנסה שחווה מי אצלמוכרות
מקרוב.
 תוך עצמי את כשמצאתי לי, קרהכך
 א- בשארם אני נמצא כאילו קריאהכדי

 יום מלחמת שפרצה בשעהשייח'
 כש-28 הצהריים, אחרי ב-2הכיפורים,
 יונתן אותנו. תקפו מצריים "מיג"מטוסי

 באורח זאת חוויה מתארבן-נחום
 46(: )עמ' שם איתי היה באילואותנטי,
 מעניקה שהמלחמה החוויות"מכל

 תוקפים מטוסים -למשתתפיה
 המפחידה אולי היא עליךשצוללים
 שאתה וכל בעורקיך, קופא הדםמכולן.
 להתאפס, להתכווץ, עז רצון הואחש

 לאלה מתחלקים בני-אדםלהתאדות.
 שלא ולאלה עליהם ירדו קרבשמטוסי

 חובבי של המכריע והרוב לכך,זכו
 השני". לסוג שייךהמלחמות
 האמריקנית הסיירת שלסיפורה

 שמה שעל "אינדיאנאפוליס",הכבדה
 גיבור משרת סיפונה ושעל הספר,קרוי

 אירוע על מושתת ברייאן,הסיפור,

 תוך עצמי אתמצאתי
 נמצא כאילו קריאהכדי
 א-שייח, בשארםאני
 מלחמת שפרצהבשעה
 אחרי ב-2 הכיפורים,יום

 מטוטי כש-28הצהריים,
 תקפו מצריים"מיג"

אותנו

 ללוחמים להיסטוריונים, רקלהשאירה
 את הכתב על המעליםולמפקדים
חוויותיהם.
 את לשרטט משכיל בן-נחוםיונתן
 האוקיינוס זירת של המלחמהתוויית
 משום השנייה, העולם במלחמתהשקט
 כל של האנושי הבסיס את זיההשהוא
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 שהוא ומדהים, אמיתיהיסטורי
 כל על העולה דרמה מהווהכשלעצמו
 סופר. שלדמיון

 נרקמת שהיא כפי הספר,עלילת
 ומחריפה מעצימה המחבר, בידיונשזרת
 הסיפור של האנושיות משמעויותיואת

 כל עם - לאוניברסלי אותווהופכת
 לכאורה. הייחודית,מוזרותו

 )CA-35) "אינדיאנאפוליס"הסיירת
 יפנית צוללת על-ידי וטובעהטורפדה
 שחצתה בעת 1945, ביולי ב-29)1-58(
 אבטחה כל ללא הפיליפיני היםאת

 פצצות את שהעבירה ולאחרוליווי,
 על יותר מאוחר שהוטלוהאטום,
 /המשמעותיהשיט כלי הייתה היאיפן.

 ", לצי שהוטבעהאחרון
 במלחמתהאמריקני

 את כמובן,מעוררת, " והטבעתה השנייה,העולם
 היה מה המסקרנת,השאלה
 בעודה טובעה אילוקורה
 האטום. פצצות אתנושאת

 לא הסיירת שלטביעתה
 תשומת כל ימים במשךעוררה
 שאמורות החוף, רשויות מצדלב
 האונייה של לבואה לצפותהיו
 של לדיווחו הזאת. שגרתיתהלא
 שנורו רקטות שראה צבאי,מטוס

 לא מק-וי, קפטן הקברניט,מרפסודת
 מפקד של שדר וציתות לב,שמו

 על המדווח לטוקיו, היפניהצוללת
 על-ידי נקלט ואשרההטבעה,

 כ"התרברבות" נדחההאמריקנים,
 ניצולי כ-800 שהו הזמן אותו כליפנית.
 הצוות אנשי 99ויו מתוך -הסיירת
 כרישים שורצי במים - סיפונה עלשהיו
 לשמש חשופים כשהם רפסודות, עלאו

 84 רק לשתייה. מים ללא היוקדתהקיץ
 גילה הסיירת שהוטבעה לאחרשעות
 מהניצולים, אחדים הצי שלמטוס
 באו כאשר המים. פני על צפושעדיין
 מהמים משו הם החילוץ, כוחותלמקום

 ניצולים. 316רק
 מק- הקפטן דווקא האירוניהלמרבה

 באי- והורשע צבאי למשפט הועמדוי
 )זיגזגים( התחמקות תרגיליביצוע

 זכה אומנם הוא התוקפת.מהצוללת
 נפשו אך לשירות, והוחזרלחנינה
 התאבד והוא מנוח, ידעה לאהמיוסרת
 העובדות הן אלה מה. זמןלאחר

ההיסטוריות.

 במתרחש מתמקדהמחבר
 ניצולים קבוצת שלבמחשבותיהם

 ברגעיהם ה"אינדיאנאפוליס"מצוות
 האכזרי, מאבקם על ומספרהאחרונים
 לפי אחד כל - להישרדות והנפשי,הפיזי
 וממחיש מחדד הוא ורקעו.דרכו

 הנוראה האנושית החוויה אתבתיאוריו
 שהוא תוך שנפגעו, הימאים עלהעוברת
 בני-האדם, של איוולתם אתמציג
 ליזום בהחלטתם הן ביטוי לידישבאה

 הם שבה בדרך והןמלחמות
 אותן.מנהלים

"ממ~עה:

 השקט האוקיינוס בזירתשהתחוללה
 כשנפתחה 1941, בדצמבר מה-7החל

 פרל על הקטלנית היפניתההתקפה
 בספרו מרכזיים גיבורים גם והםהרבור,
 בן-נחום. יונתןשל

 הזהיר הרבור פרל על ההתקפהלפני
 הכוח מפקד שהיה ימאמוטו,אדמירל
 היו שבמרכזו היפנים, של המשולבהימי

 הקיסרי המטה את המטוסים,נושאות
 למלחמה שיהיו הקשות התוצאותמפני
 בוגר שהיה ימאמוטו, האמריקנים.נגד

 את תעוררו "אל הזהיר:הרוורד,
 כי מרבצה, ]ארה"ב[המפלצת

 שיעמוד מה כל תרסקכשתתעורר,
 בארה"ב הממושכת משהותובדרכה".
 למשאבים מודע ימאמוטו אדמירלהיה

 התעשייתי ולפוטנציאלהעצומים
 ידע והוא האמריקנים, שלהעדיף
 דבר של בסופו שתכריע היא זושעוצמה

 זאת, למרות המלחמה. גורלאת
 את לתקוף המשימה עליומשהוטלה

 את לתכנן נרתם הוא הרבור,פרל
 במלוא אותה ולבצע הפתעהתקפת
 ומרצו.כשרונו

 דחף הרבור בפרל הניצחוןלאחר
 הדעות רוב נגד - כוחו בכלימאמוטו
 הבסיס את לכבוש - ובציבצבא

 ובכך מידוויי באי האמריקניהאווירי
 ב-7 שהחלה המלאכה אתלהשלים
 שהצי משוכנע היה הואבדצמבר.
 אך האי, להגנת יחושהאמריקני
 במלכודת, עצמו אתימצא

 מול אל כוחו להשמדתשתגרום
 היפני הצי של המוחצתהעדיפות
 שנוצרה עדיפות - מרחבבאותו
 הרבור. פרל על ההתקפהבעקבות
 על והשתלטות האמריקני הציהשמדת
 עדיפות ליפנים מעניקות היומידוויי
 השקט. האוקיינוס זירתבבל

 1942 באפריל ב-18 טוקיוהפצצת
 מנושאת שהמריאו מפציציםבאמצעות
 דוליטל"( )"פשיטת "הורנט"המטוסים

 את לצנן כדי בעיקר שנועדה פעולה-
 במלחמה להמשיך היפניםלהיטות
 שספגו הקשות המכותלאחר

 הרבור בפרל היפנים מידיהאמריקנים
 לשכנע לימאמוטו סייעה - סיובקורל
 מייד להוציא הצורך בדבר מתנגדיואת
 את לכבוש תוכניתו את הפועלאל

 כוח מפקד נגומו, ואדמירל הואמידוויי.
 הרבור, בפרל המטוסיםנושאות
 בקרב אולם זה. בקרב גם יחדיוהמשיכו

8

 בן-נחום יונתן שעושההחיבור
 בזירתנו אילת אח"י עם דבר"ב"אחרית
 אח"י ניצולי של סיפוריהם את לימזכיר
 ש"סדנא המסקנה, את ומחזקאילת
 הוא!" חדדארעא
 התרחשות גם המחבר מתארבספר
 מפקדים בקרב חיים, מלאת אךדמיונית,
 בהתרחשות מדובר קרב.טרם

 שהיה הדרמתי הניגוד אתהמעצימה
 לבין המלחמה לפני הציפיות ביןבפועל

 - המרכזיות הדמויותתוצאותיה.
 היפנים, ונגומו ימאמוטוהאדמירלים

 הם - האמריקנים וספרואנסנימיץ
 הדרמה של הראשייםגיבוריה
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 ושהיה 1942, ביוני ב-4 שנערךמידוויי,
 ביותר הגדולה הימיתהמערכה
 היפנים: הובסו האנושית,בהיסטוריה

 מטוסים, נושאות ארבע איבדוהם
 שאיבדו אחת מטוסים נושאתלעומת

 נקודת היה מידוויי קרבהאמריקנים.
 השקט, באוקיינוס במלחמההמפנה
 ורק אך כמעט היפנים ידעוואחריו
 שיקרה חזה שימאמוטו כפי -תבוסות

 המלחמה. שפרצה לפניעוד
 שני ניצבו ונגומו ימאמוטומול
 נימיץ - בולטים אמריקניםמפקדים

 היו מידוויי על הקרב ערבוספרואנס.
 מובהקים, יתרונות מספר האמריקנילצי
 ואשר היפנים, מעיני נעלמואשר

 היפנית, העדיפות את לקזז היועתידים
 תקוותו את ימאמוטו תלהשבה

לניצחון:
 הצופן את פיענחו האמריקניםא.
 היפנים כוונת על מראש ידעו וכךהיפני,
 מועד את גילו ואף למידוויילפלוש
הפלישה.
 היו האמריקנים של אוניותיהםב.

 שהאוניות בעוד במכ"ם,מצוידות
 זה. חיוני אמצעי נטולות היוהיפניות
 שתי בתוך הצליחו האמריקניםג.
 נושאת את לשקם בלבדיממות

 בקרב שנפגעה "יורקטאון",המטוסים
 להערכות בניגוד - ולשלבה סי,קורל
 לעבר ששעט המשימה בכוח -היפנים
מידוויי.
 הבסיס עמד האמריקנים לרשותד.

 עצמו, מידוויי באי הגדולהאווירי
 השתתפו בו שהוצבווהמטוסים
 )אם היפני. הפלישה כוח נגדבמערכה

 ויכולתם ימיים, מטוסים היו לא אלהכי
 ירודה הייתה ימיות במטרותלפגוע
למדי(.
 למרות כי לציין, ראוי זאתעם

 לרבות האמריקנים, של האלההיתרונות
 הרי בהם, גלום שהיה ההפתעהיתרון
 הכולל שכוחם לכך מודעים היוהם

 נותר - וטכנולוגית מספרית -במידוויי
 היפנים. של מכוחם בהרבה נחותעדיין
 ששיקוליו לטעון נכון זה יהיה לאלפיכך

 ימאמוטו של והאופרטיבייםהטקטיים
 היגיון. מחוסרי בבסיסםהיו

 היא, ההיסטורית האירוניהאבל
 המצביאים של ונועזותם כשרונםשלא

 היתרונות לא ואףהאמריקנים
 שהביאו הם לעיל שנמנוהייחודיים

 הגדול האמריקני לניצחון דבר שלבסופו

 המוחץ ניצחונם הן הזה. ההכרעהבקרב
 והן מידוויי בקרב האמריקניםשל

 נבעו היפאנים של הקשהתבוסתם
 את וממזל. ממקריות רבהבמידה

 מערכה באותה המכריעותהתהפוכות
 בעקבותיהן, שבאו ההתרחשויותואת
 לנו מתאר האנושיים, היבטיהןעל

 אמן. בידהמספר
 המהלכים השתלשלותבצד

 את המספר לנו רוקםההיסטוריים
 גיבורי של האנושי-פסיכולוגיהרקע
 קורבנותיו. גם להיות שהופכיםהקרב,
 ההיערכות שלב את לנו מתארהוא

 הגחמות, הסיסמאות, על -ללחימה
 והביטחון השחר חסרות הלבמשאלות
 ומכין - המצביאים של המופרזהעצמי
 נוכח באחת התנפצותם לקראתאותנו

 לפנינו הקרב. של הדרמתיותתוצאותיו

 אמר המלאכה, שלמה בטרם טיבםמה
 אוגאקי.לידידו

 על כאן, נערוך ימים שלושה"בעוד
 סיכויי לבחינת מלחמה משחקהימאטו,
 אני - אוגאקי אמר - וסיכוניוהקרב
 האמריקנים. את תייצג שאתהרוצה
 הנזיר? שאל עליהם יפקד"מי
 אמר - אדמירלים המנן"יהיו
 מכירים שאנחנו איך אבל -אוגאקי
 יהיה הקשה שברגע להניח סביראותם,
 את שינהל ספרואנס ריימונד ידידךזה

 רוצה אני ולכן אותו, מכיר אתההקרב.
 אותו. תשחקשאתה

 זה - הנזיר אמר - וזהיר מתון"הוא
 את יאבד או למלכודת שייכנס אחדלא

 באוויר. סתם להכות ויתחילהראש
 היו . . הימאטו. בבטן נערך"התרגיל

 של זעירים דגמים הלוח פני עלמזיזים
 שדה מעל הקיר, על משחק. ככליאוניות

 ביד משוחה כתובת הייתההמערכה,
 המושלם הלוחם מדברי פסוקאמן,

 אבל החלטי 'היה מוסאשי:מיאמוטו
 מפזיזות, והימנע מתח ללא פעלשלו,
 על הבט משוחדת. ולא מיושבתברוח
 בין הבחן הצדק, את למד בתבונה,הכול
 בך'. לתעתע יוכל לא ושאיש לרע,טוב

 צלילה מפציצי עשרים שולח"אני
 על טורפדו מפציציושישה-עשר

 הצהיר - היפניות המטוסיםנושאות
 האמריקני. המפקד של בשמוהנזיר

 בידם מניפות שאחזו"השופטים,
 נופפו סומו, בתחרות שופטיםכמו

 הקרב. את לעצור אותבמניפותיהם,
 מאטסאטאקה קומנדרלוטננט
 מטלטל והיה בידו, קוביות נטלאוקומיה
 נחושת. של גדול טס מעל בדממהאותן

 גבי על הקוביות צילצלו -"גונג!
הטס.

 היכל-אודם המטוסים"נושאות
 פעולה מכלל ויצאו נפגעוורבת-אושר

 אוקומיה. הכריז-
 כיסא על שישב אוגאקי, של"פניו

 בבוז. נעוו התרגיל, את וניהל ונישארם
 לי יגידו האלו שהקוביות מוכן לאאני
 לא אני - בזעם התיז - להילחםאיך

 משחק המלחמה שאלוהימאמין
 המטוסים נושאות שתי בליבקובייה.
 להמשיך. יכול לא אניהאלה

 תלו כולם דומייה. הייתה ארוך"רגע
 לד שישב ימאמוטו, באדמירלעיניהם
 ושתק.עתה

 נושאות שתי את לו"תחזירו

 המהלכים השתלשלותבצד
 לנו רוקםההיסטוריים

 האנושי- הרקע אתהמספר
 הקרב, גיבורי שלפסיכולוגי

 נם להיותשהופכים
קורבנותיו

 הקשות שתוצאותיה יוונית, טרגדיהעוד
 מחוללה דעת על אפילו - מראשצפויות

 רבות כה פעמים שקרה כפי-
 כותב הוא וכך האנושית.בהיסטוריה

 44-42(:)עמ'
 של הראשונים החודשים"בששת
 וכמה כמה המשולב הצי ביצעהמלחמה
 נע בהצלחה: תמיד כאלה,מבצעים
 לו; מצפים אין שבו מקום אלבדממה
 ספינות אל מטוסים מאות בחשאישיגר
האויב;

 י4-

 ושב והשמיד, טיבע ושרף,
 ההצלחות פגע. וללא מהרחזרה

 ביטחון באויב, זלזול הולידוהרצופות
 הקרב מטוס - האין של הכל-יכולבכוחו
 על אויב מטוסי ארבעים שהפילהחדיש,

 דבר אין כי ואמונה - שנפל מטוסכל
 - אג'נאיקה מכוחותינו. ייבצראשר
 לכל התשובה הייתה - בסדריהיה

 להיות התקשה הנזיר אבלהספקות.
 של הגורפת לאופטימיותשותף
 המשולב. הציקברניטי
 לדעת אין - וקרב שקוהצ'י"חליל



 עוד וצימצם ימאמוטו אמר -המטוסים
 עיניו. אתיותר

 האחרון הסיכוי זה אבל הימור,"זה
 המלחמה מן בשלום לצאת יפןשל

 - בחדרו כך, אחר לנזיר הסביר -הזאת
 את לאסוף זמן לאמריקנים ניתןאם

 אם אבל גמורים, נהיה העדיף,כוחם
 נוכל אולי שלהם, הצי את עכשיונשמיד
 של ולשלום האוקיינוס לחלוקתלהגיע
תיקו.

 הידד, ותרועות כבוד בהדרת"כך,
 והפליג עוגן מנוצח הבלתי הציהרים
 נושאות מקום:לשום

 הענקיותהמטוסים
 היכל-אודם -בתווך

 לפנים,ורבת-אושר
 והדרקון הירוקהדרקון
 - מאחורהמעופף
 מאתייםובקרבן
 קרב; מטוסיושמונים
 מגן, כאפודוסביבן,
 הכבדותהסיירות

 הקלותוהמשחתות
 מן העלומותוהצוללות
 ספינות ואחריהןהעין;

 עם האדירות,המערכה
 שמונה- שלתותחים

 צי לשום - אינצ'יםעשר
 חמושות אוניות מעולם היולא

 כאלה".בתותחים

 מידוויי קרב את סיכםוכך
 ג'ון הנודע הבריטי הצבאיההיסטוריון

קיגן:
 כוח ]מפקד נגומו עמד"ב-10:25
 המטוסים נושאות ארבע שלהמשימה

 אולי ו'סוריו'[ 'היריו', 'קאגה', 'אקאגי',-
 הספקטקולרי הימי הניצחון סףעל

 ושהיה אי-פעם... שנראה ביותרוהגדול
 העולם בין הכוח מאזן את לשנותמכוון

 השנים לעשרות והאסיאתיהמערבי
הבאות.

 כך[ אחר בלבד דקות ]5"ב-10:30
 נוכח אלא ניצחון, מול לא ניצבהוא
אסון!

 של תוצאה היה זה גורלי"שינוי
 אך מתוכננים בלתי מקרים שניצירוף

פטאליים".

 של הצלחתו היה הראשוןהמקרה
 טייסת לגלות יפני תצפיתמטוס

 מקרי באורח ידה על שנבחרבנתיב
 חזרה בדרכה כשהייתהלחלוטין
 על-ידי גילויה שלה. המטוסיםלנושאת
 כשמטוסי אירע התצפיתמטוס
 סיפוני על שנמצאו היפניים,התקיפה
 להמריא עמדו המטוסים, נושאותארבע
 המשימה כוח את להשמיד כדימהן

 ליפנים גרם הזה והגילויהאמריקני,
 האווירית ההגנה מטוסי אתלערוך
 )דהיינו, זה מסוג התקפה לקראתשלהם
 בקרבת הים פני בגובה טסיםכשהם

 את המקרה זימן כאןאוניותיהם(.

 חסר טרף אותו להותיר כדי דיבהן
 הצלילה מפציצי מול אלאונים

 - גורלי זמן פרק באותוהאמריקניים.
 היפנים המראת טרם דקותחמש

 הצלילה מפציצי תקפו -מהסיפונים
 הצי עיקר את והשמידוהאמריקניים

 האדיר.היפני
 הפכה הקרב של הכוללתהתוצאה

 ההכרעה קרבות משלושת לאחדאותו
 העולם במלחמת ביותרהחשובים
 וסטלינגרד(: אל-עלמיין )לצדהשנייה
 במידוויי היפנים איבדו בלבד אחדביום

 מטוסים נושאותארבע
 ו-90 מטוסים 250ועוד

 שנה אז )נדרשהטייסים.
 100 להכשיר כדיתמימה
 ולנחות להמריאטייסים

 מטוסים(. נושאתעל
 האבדות כלסך

 היו מידווייבמערכת
 ו- יפנים הרוגים3,000
 אמריקנים. הרוגים1,000

 בנפש אבדותבמונחי
 ההיסטור- בוודאייגידו
 זולה הייתה שהיאיונים,
 או טרפלגר מקרבבהרבה
יוטלנד.

 תהיתי הדבריםבשולי
 את לבקש הסופר ראה מה לביניביני
 במיוחד רומן. בכותבו המקצועיותעיניי
 את שקראתי לאחר תהייתיגברה

 הספר, גיבורת בפי שם שהואהדברים
 76(: )עמ' היצירה חופש לגבימגי,

 מתמצא לא שאתה רואים"תיכף
 ואף רשאי הסופר - מג קראה -בספרות
 וממה דמיונו מפרי בסיפוריו לשלבחייב
 להעביר לו מותר כך ולשם בחייו,שחווה
 אלא למקום, ממקום רק לאדברים
 לזמן! מזמןאפילו

 מה עושים האלה"הבידיונרים
 להם יש - ברייאן רטן - להםשמתחשק
 האלסי". לאדמירל כמוסמכויות

 "בידיונרים" איפוא: היאהתשובה
 המשחק שם לא! - "בדאים" אך כן!-

 בסתירה הבידיון עמד לו אמינות.הוא
 של ה"אפוקליפסה" הייתהלעובדות,
 מאמינותה מאבדת מסריה, עלהמחבר,

ומעוצמתה.
 בן-נחום יונתן הסופר שלסיפורו

 נכון בו הטמון והמסר ומרשים,אמין
 הזמנים. ובכל המלחמותלכל

וחעש (-.1י
 באותן בדיוק השני: הגורליהצירוף
 טייסת הופיעה המראה טרם שלדקות
 אמריקניים, צלילה מפציצי שלאחרת
 לנושאת חזרה בדרכה הייתה היאשגם

 יונתן הסופר של סיפורו,
 ומרשים, אמין בן-נחוםן,

 לכל נכון בו הטמוןוהמסר
 הזמנים ובכל""המלחמות

-.- - - 

 על מקרית התרחשות שלה.המטוסים
 להבחין אותה הביאה השטחפני

 אינן כשהן היפניות, המטוסיםבנושאות
 העממית )בעגה בפניה להתגונןערוכות

 נוצר למטה"(. המכנסיים עם "נתפסו-
 נדיר תזמון מפתיע: מקרים צירוףאיפוא
 לבין היפני הכוח של הגילוי עיתוישבין

 מטוסיו, של הנחותהההיערכות
 היה אך בלבד, אחדות דקות שנמשכה שטסה טורפדו, מפציצי שליקנינו
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