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מקור

לעיימד. משע
 חד שרת, משח (מאת כאפייה משוט

 של יומן־המסע הוא עמודים) 356 דבר, צאת
 לארצות הממשלה בשליחות שיצא המחבר,

 סיני. מבצע ערב והמזרחית, הדרומית אסיה
 דצמבר ראשית עד בדרכים שהה השליח

 שתוצאות לאחר — ארצה חזר ואז ,1956
 אין הנעשה ״את בבחינת היו כבר המבצע

להשיב*.
 מן שרת של שילוחו בין קשר שיש יתכן

 הפיליפינים, בורמה, — למרחקים הארץ
 סיאם, ביפאל, ציילון, מלאיה, סינגפור, יאפן,
שהס המאורעות לבין — וקמבודיה לאוס
 חודשים באותם העולם ואת ישראל את עירו
 אל המתון האיש של שיגורו עלילה. רבי

ה על הקל הסתם מן חושך, להרי מעבר
בבית. הפעולות ומבצעי מתכננים
 כזה קשר קיים שאמנם לכך, הוכחה אולם

בספר. למצוא אין המאורעות, בין
אופ פרט משימה. בתץ■ משימה

באותו מצוי כיום, שרת של למעמדו ייני

סיו גלויה אותה על דברים להרבות כדאי
 ל״בן־אחותו המחבר ששלח בחרוזים, טית

בתל־אביב. הצעיר״
 משפחתו. בחוג להשתעשע רשאי אדם כל
 הרבים ברשות בנעלי־בית זו הליכה אולם,

 — זה בספרו לשרת כל־כך האופיינית —
הנח באיש כשמדובר במקצת, מוזרה היא
מקצועי. לדיפלומט זאת בכל שב

 מכתבים בצורת היומן נכתב אמנם מעיקרו
 המחבר, רעיית שרת, צפורה לגברת סדירים

 להסביר ניתן בכך במסע. השתתפה שלא
 בספר. המתנגנות האישיות הנימות מן כמה
 ראויה היתד, לדפוס העריכה כן, פי על ואף

קפדנות. ליתר
 הספר של שעיקרו בעוד לאסיה. חלץ

 שנעשה נסיון של דין־וחשבון מעין הוא
 מוגש הריהו באסיה, ישראל להבנת לסייע

 כותב, בישראל, אסיה להבנת כתרומת־מד, גם
 יומן־ ממלא הזה התפקיד את ואכן, המחבר.

 תחילה הופיע מהחומר חלק כהלכה. המסע
 בפעם אור רואה ממחציתו יותר אולם בדבר.

 המתוארות הפרשיות מן כמה הראשונה.
במסיבות להרצאות נושא כה עד שימשו

בפעולה* שרת דיפלומט
הרבים ברשות בנעלי־בית

 הידיעה אליו הגיעה איך המתאר ביומן פרק
 בהיותו בארץ, המתחוללים המאורעות על

נהרו. עם הפגישה ערב בהודו,
שהוכ החלקי הגיוס תעלומת על ״התהייה

 כאשר כחתף, נפסקה בארץ פתאום עליו רז
 נציג אלי טילפן וכד, כה פניתי בטרם

ה החדשות על דעתי לשאול פרס יונייטד
 ושאלתי עתון ראיתי לא עדיין אחרונות.

 האי לחצי נכנם ישראל צבא אמר: הן. מה
 מתקרב מטוריו ואחד גדולה בתנופה סעי

 מהבוקר רדיו ידיעות לפי סואץ! לתעלת
התעלה. מן מיל 20 במרחק קרבות מתנהלים

 אי־ לתאר• לי קשה רוחי סערת ״את
ב אנו במלחמה! אנו סופה. לנגן אפשר

יזומה!״ מלחמה
 ואף לדעתו, שאל לא שאיש והשליח,

להת העומד לקראת להכינו לנכון ראה לא
 להתגייס ״עלי מקום: מכל מחליט —חולל
הענין.״ להגנת מיד כאן

 הממשלה מטעם הכפולה לשליחות נוסף
 קשרים הידוק לשם אסיה בארצות לבקר —

 ולהשתתף חדשים, קשרים ויצירת קיימים
 הבינפרלמנטרי האיגוד של 45;־ד בועידה

 שרת על הוטל — הכנסת בשם בבנגקוק,
 לעמוד מפלגתו: מטעם שלישי, תפקיד גם

 של השניה בועידה מפא״י משלחת בראש
 שנערכה אסיה, של הסוציאליסטיות התנועות

בבומביי. זמן פרק באותו
 אף יכולתו, במיטב בכולן עשר, השליח

 מכל ממשיים הישגים על להצביע קשה אם
מאמץ. אותו

 הוא והארועים, הנוף תיאור מקום, מכל
 אחד זה שהיד, מסתבר למדי. ומאלף מרתק

 לעייפה מסע לשרת! ביותר הקשים המסעות
ממש.

 שרת של סגנונו גלבים. של בושם
 בושמי שריח בדקדוקי־לשון־עניות, מצועצע

 חידושים שופע והוא ממנו, עולה זול גלבים
 טעם אין לענין. ושלא לענין משאת, רבים

 כתיב כגון הברקות על מדי יותר להתעכב
לא וכן פקיסטאן! של שמה הוא פביסטן,

 לעמוד עתה יוכל הרחב והציבור סגורות,
מסתורין. של כיסוי בלי עליהן

 לשעבר ממשלה ראש כידוע, הוא, שרת
 שיהיה הנמנע מן זד, ואין לשעבר, חוץ ושר
 אך לשעבר. כנסת חבר גם הימים מן ביום

 יהי, אשר התפקיד ׳במעלות מעמדו יהי
 הפובליציסטים מטובי אחד תמיד יישאר הוא
 התנאים, בכל ומסבירה פרשנד, מפא״י, של

והש שחק אשר מנגנון, של הנאמן שופרו
ממנו. גדולים גם פיל

ש )גבע■ הברו
דור. משח (מאת לכנים ברושים

שי ספר הוא עמודים) 48 לקראת, הוצאת
בהת המצטיין צעיר, למשורר ראשון רים

 פנימי וקצב לצבע חוש מקורית, רשמות
אמיתי.
תמו מספר אהבה, שירי צרור מגיש הוא

 ושגבו. מוראו על הזמן מהד מעט נוף, נות
 בנוי כרך ולא רושם, העושה כמות זו אין

ב להבחין המסוגל אולם הפרם. לתפארת
 חזקות שורות יפה יזכור דקים טעמים

ב למשל, המופיעות, אלו כגון ופשוטות,
 החדש: השחר על שיר

 זבחד העלינו לא מזבחות אילו על
 עישנחז לא קטורתנו מקדשים ובאילו

 נכזבת, אהבת כמו רודף זכרן אבל
כלבנה■ דולקות המת עיני אבל
 וחשבוך הרהורי־בדידות ודאי יזכרו כן

 אחרת■ קריה המחזור מתוך העולים הנפש,
 והטוב, החכם ראשי

 אלת: כל ידע כמון מי
 לכתוב, שכדאי שירים יש
האלם. עליהם עולה אך

 ״שירים כותב אינו דור רבים. וכאלה
 לחוזיות ביטוי מאציל אלא לכתוב״, שכדאי

 וסימן מהן. להתעלם יכול כשאינו חריפות,
לו. הוא טוב
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