
 באי הרפתקאות. מספר ישר נלקח כאילו תמע
 שבאי סיפר הוא ונכנע. יפאני סגן האמריקאי

המלחמה כי ידעה שלא העולם, מן לחלוטין קת

 שעליה נסתיימה, שהמלחמה לה הודיע המנותקת,
מעל שנזרקה היפאנית, הממשלה של רשמית ידה

 הראשונה הידיעה מוזרות. ידיעות שתי שמעו ם
 כבש הזר הצבא הושמדה. המלחמתית ןן,-תעשיתה

 שקעה. היפאנית השמש ממנה. נלקחו דורות, שני
 קבעו הקודמים, תנאיהם כל את לבטל החליטו ;ן
 תשוקמנה. שלה המלחמה תעשיות מחדש, יקום ה

 באסיה. גדולה מעצמה לדרגת אותה וזיר
 הבקיאים לאנשים אולם השתגע. שהעולם סברו ;,

 ליפאנים רק לא מראש, ברור היה זה תהליך ה.
 הכניעה. על וחתמו וזנזיסורי פון

בפ אמריקאי צי יפאן בחופי הושיע 1854 בשנת
 של לסוחרים ארצם ישערי את לפתוח היפאנים ז

המערב, את לחקות החליטה המדינה ביפאן. יית

 פרצה 1904ב־ מאק־ארתור״. עד ,מפורט־ארתור !,
הרוסי. הענק על מזהיר נצחון הקטנים היפאנים

ההגמוניה ואת טרומפלדור) יוסף הרוסי החייל :

גם אלא מפקדתו, וטיב היפאני החייל של זאגדית

 בבתי־הסוהר, ישבו הגנרלים הנואזניים. כף אל מוטל היה המדינה עתיד רעב. מוני למולדתם, חזרו יפאניים חיילים מיליוני : המלחמה אחרי יום
הימין, חוגי כך אחר הסוציאל־דמו־קראטיס, תחילה ניצחו (משנואל), נשים הופיעוגס כהן בבחירות, דימוקראטיות. מפלגות התגבשו אט־אט לדינם. חיכו

 יפאני ילד כל השמש: כן
 כעובדה בבית־הספר, לומד
 ההיסטוריות העובדות שפע

 אלוהי. יצור הוא הירוהיטו
 הולידה בדיוק שנה 2603 לפני

 או־ אמאטאראזו אלת־השמש,
 הראשון, הקיסר את מיקאמי,

 שלשלת מובילה מאז ג׳ימו.
 להיז־ד עד לבן, מאב ישרה,
 .124ה־ הקיסר שהוא היטו,

ב מעולם הכירו לא היפאנים
 ההיסטוריות העובדות שפע

 חס־ אגדה שזוהי המוכיחות
מה ביפאן שהיו רת־שחר,

קיו שנות ברוב לרוב. פכות
 הקיסר היה יפאן של מה

 המעשי והשלטון חסר־ישע,
 ופיאודליט. רודנים בידי היה
המופי היפאנית, האגדה אן
 הלאומית, הדת בלבוש עה

 הקיסר את הפכה ״שינטו״,
 שש לפני עד העולם. למרכז

 מרחוק, אלא נראה לא שנים
המפור הלבן סוסו על רכוב

 הירוהיטו. נתגלה מאז סם.
 צנוע כאדם מפתיע, באופן
 ודימוק־ שלוס אוהב ואהוד,

 בגדים המעדיף למדי, רטי
(מימין). בהופעותיו אירופיים

ל ש מלחמה ש

פגסטד־ד־אלס

 היה החשבון שנה. 40 נמשכה זו ידידות לה.
 בעד למנוע כדי הרוסי. היבשתי הענק הוא :׳ית
 במיטת־סדום, אותם לשים צריך היה העולם את

ויפאן. גרמניה עולם:
 השניה. העולם מלחמת שבאה עד — יפה ;יה
 תנאי״. ללא ל״כניעה עד תימשך המלחמה כי
המע השמדתה עד נמשכה שהמלחמה היתד, יאה

 הרוסי הענק נהרסה, מיטת־הסדום תנאי״: ללא ז
 על איים אירופה, מרבית על השתלט הגרמני,

ואינדונסיה. הודו־סין הודו, על איים סין, את !
 ברגע נמנע — הרוסים השפעת תחת עצמה יפאן

עוד הודיעה יפאן : הכרח בה היה לא :באית

 פורט־ארתור. לנמל סובייטיים זים
 ישתלטו באסיה יפאני כוח ועדר

סא־פראנציסקו. ועידת נולדה ם

 את לסיים כדי זרקוה האמריקאים אולם ,נאים.
 לכבוש יספיקו שלא כדי יפאן, על מלחמה וו

 מאנצ׳וריה כל את וגרוריהם הרוסים כבשו את
מזרחית.

 פנו זאת 'משהבינו אולם לבוץ. נכנסו כי בינו;
 גרמניה, של מחדש זיונה במערב: התוצאה יה.

 של מחדש זיינה במזרח: התוצאה האטלנטית. ;
אויבו באסיה, 1 מספר למעצמה שוב יפאן !ת

ת ו ו ח  האמריקאיים החיילים ירדו בו הרגע מן : ?$מים א
 שנות ארבע אחדי לבם. את היפאנים כבשו יפאן בחוף

 וגם היפאנים גם רצחו בה בג׳וננל, האיומה המלחמה
 הע־ >ני0 בין קמה שבוייהם, כל את כמעט האמריקאיים

 את מער״צים ה-יפאנים יי חדדי. בכבוד שמקורה ידידות מים
ומ מאז העריצו האמריקאים האמריקאי. הטכני הכשרון

אמרי אלפי היפאנים. של לבס ואומץ חריצותם את עולם
למעלה. בתמונה כזוג לנשים, יפאניות צעירות נשאו קאים
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