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יונה ונער
ספרות

יונה ונער מאיר שלו. ספריה לעם, 
 

הוצאת עם עובד, 365 עמ', 

בימים אלה נדם קולה העמוק והמרטיט של שושנה דמארי, והמשוריינים של שער הגיא נעלמו אף הם
(האמרת מחירי הברזל בעולם היא שגרמה לאנשי חמס ציניים להתיכם בשוק המתכות). מה יכול

אפוא להזכיר לדורות הבאים את הנערים הצנועים והתמימים של דור תש"ח, שרבים מהם נפלו בקרב,
פרט לשירי אלתרמן וגורי והרומנים של יזהר ושמיר?

מאיר שלו בנה בספרו החדש "יונה ונער" מין מיתוס אישי וקולקטיבי, מציאותי ומטא-ריאליסטי כאחד,
המספר בנימה בוגרת ומפויסת על ימי מלחמת השחרור ועל ימינו אלה, ומציב יד זיכרון ליונאי אלמוני

מן הפלמ"ח, שמת בטרם נשא אשה ובנה בית. לפעמים הדברים מסופרים במין ריחוק אפי כאילו
לפנינו אגדה מודרנית, שהדמיון והמשאלה, החשש מפני גזר דינו של החלוף ומשאלת הקיום

וההמשכיות, משמשים בה בערבובייה.

מעשה בצעיר שהוריו נטשוהו, "ילד חוץ" מאחד הקיבוצים ("התינוק"), ששילח את יוני הדואר של
הפלמ"ח ונהרג בטרם עת. לצאת לקרב בסיוע יוני-דואר! האין זהו פרדוקס בנוסח "חרב היונה" של נתן

אלתרמן? אכן, המציאות יוצרת לעתים את הפרדוקסים המדהימים ביותר, ומגייסת את סמל השלום
המובהק ביותר לצורכי מלחמה.

האם נגדע משלח היונים הצעיר לנצח? איזו בשורה הביאה ממנו היונה בסתר כנפיה? האין הגרסאות
השונות של סיפור חייו ומותו של משלח היונים מזכירות את הגרסאות השונות של סיפור הולדת ישו,
מותו ותחייתו באוונגליונים הסינופטיים? קולמוסי הנוצות של היונים אכן מזכירים לנו שנוצה הרי היא

בין השאר מכשיר כתיבה; ושההיסטוריה (histoire) אף היא אינה אלא סיפור.

יאיר מנדלסון, הגיבור הראשי, מדריך תיירים המסיע צפרים ברחבי הארץ, שומע לראשונה על מותו
של "התינוק" מפי תייר "אמריקאי" קשיש, שנולד במלבס ושירת בפלמ"ח. אחר כך "ירד" לארצות

הברית, נשא אשה עשירה ונשאר שם לשארית חייו הבוגרים. בנקודת ההווה של הרומן הוא נראה
ונשמע אמריקאי לכל דבר, ובכל זאת הוא נמשך כבחבלי קסם אל מחוזות ילדותו, כאותן יונים החוזרות

שוב ושוב אל השובך (סיפורו עשוי לשמש ראי או תמרור אזהרה לגיבורים הצעירים יותר, ברומן
ומחוצה לו, העושים שנים ארוכות במדינות הים).

יאיר מנדלסון מתעניין בגורלו של היונאי הבודד שסיים את חייו במוות כה מיותר, ואף מצליח לנחש
בחושיו המחודדים פרטי מציאות אחדים המפתיעים את המלבסי-האמריקאי הקשיש. ולא רק סיפורו

של היונאי האלמוני מקשר בין השניים: מדריך התיירים, כמו התייר הקשיש, נשא אף הוא אשה
אמריקאית עשירה, ליאורה שמה, בתו של איש נכסים (ש"שוקיה תהילה ללוטשי המתכת", כמילות

השיר "לבדה" של נתן אלתרמן).

ככלל, ברומן "יונה ונער" הנשים הן אלה ש"מסדרות" (תרתי משמע) את הגברים. לפנינו נשים גדולות
מן החיים: האחת חברת דירקטוריון בחברת נדל"ן וניהול נכסים, השנייה עוסקת במיומנות רבה

בעבודות קבלנות ומנהלת משא ומתן עם הרשויות. לאמיתו של דבר, יאיר מנדלסון אינו אלא "גבר
מוחזק", החוסה בצלן של נשים בעלות מקצוע גברי; ולמעשה גם בנימין, אחיו הצעיר, מדען העושה עם

משפחתו במדינות הים, נשוי לאשה גדולה ונדיבה, הפותחת לאחר שובה ארצה בית קפה וחנות
בגדים למידות גדולות. "יונה ונער" הוא רומן שבו מתהפכים התפקידים הסטריאוטיפיים של גבר

ואשה.

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=696281


הרומן מלא "מתיחות" קטנות וגדולות, שבהן מגיע כישרונו ההומוריסטי הידוע של מאיר שלו לכמה
משיאיו הבלתי נשכחים. יש כאן שיבושי לשון חינניים ואידיוסינקרטיים לחלוטין כגון רשימות ה"בעד"

וה"בנגד" שעורכת האם, או הכינוי "אאובי" (אהובי) שבו מכנה תרצה את יאיר. האם מלמדת את בניה
לזרוק אבנים ולשקר לשומר כחלק מהבילוי המשפחתי, ובניה קוראים בעקבותיה לאביהם "אביכם".

מפגן מרהיב של תעלולי אחיזת עיניים, שמאחורי חזותו הקומית מסתתרים רגש וכאב לא מעטים,
מתגלה למשל בראיון שעוברים יאיר מנדלסון ו"רעייתו" בוועדת הקבלה למושב, שבו הוא קונה בית

עזוב לשיפוץ (קטע הראוי בהחלט להמחזה, על קרשי הבמה או על מסך הטלוויזיה).

בניית הבית מתאפשרת ליאיר מנדלסון בזכות המחאה נדיבה שהותירה לו אמו, עוד אחת מהדמויות
הנשיות הגדולות שבספר. סופרי דור תש"ח לא כתבו על האם היהודייה שנותרה בבית, כי זו היתה

ספרות של זמן מלחמה, של דם ואש ותמרות עשן, ולא היה בה מקום לרחשי-לב המכניסים למסופר
יסודות של רוך ושל מורך לב. בעוד שסופרי ישראל בארה"ב הפכו את "היידישע מאמע" לגיבורה

ראשית ברומני החניכה שלהם, דומה שרק חנוך ברטוב צייר בספריו דמות של "אם יהודייה" מן
השורה, ובעקבותיו הלכו חיים באר ודוד גרוסמן.

אולי האם, רעיה מנדלסון, אינה בדיוק האם האקזמפלרית או "דונה אידאלה", ובכל זאת היא מעוררת
בקוראים לא מעט חיבה והזדהות, ובעצמאותה היא כעין סנונית ראשונה המבשרת על הפמיניזם

שלעתיד לבוא. בזכותה ובזכות דמות אביה של תרצה, אהובתו של יאיר, מורגש שלא אגדה בלבד
לפנינו. לא אחת מאפשר לנו הסיפור להסיר את מעטה התמימות ולהזכיר שהדברים מתרחשים כאן

ועכשיו, וכורכים את העבר האידיאליסטי של דור תש"ח עם ההווה החומרני של ימינו, שבו סמלי
סטטוס כמו ג'יפ משוכלל ובית מרווח במושב, שלא לשם עבודת אדמה, הם חזות הכל.

הארץ ברומן "יונה עם נער" היא ארץ אוכלת יושביה: רבים הם ההולכים בה לבית עולמם, אם
במלחמות אם בתאונות דרכים, אך תמיד יש גם כאלה החוזרים אליה משדות נכר, וגם אם אורחות

חייהם שונים משל הראשונים, והמוטיבציה שלהם לחיות בארץ שונה אף היא מזו של אבותיהם - יש
בהם כדי לטעת תקווה לקיומו של בית לאומי, אפילו הוא עומד בנסים על כרעי תרנגולת. גם

הדיאלוגים הסמויים והגלויים שמנהל כאן מאיר שלו עם ביאליק, טשרניחובסקי ואלתרמן, עם עגנון
והזז, עם יזהר וברטוב, עם יהושע ועוז, נוטעים תקווה כלשהי להמשך השלשלת ולקיומה. מאיר שלו

הוא אחד הסופרים היחידים, אחרי יזהר, שאהבת הארץ וידיעת הארץ ניכרות מכל פינה ביצירתו.
מכאן החרדה העמוקה לעתידה, העולה ובוקעת ממנה אף היא. 

ספרה של פרופ' זיוה שמיר "תיבת הזמרה חוזרת: על שירי הילדים של נתן אלתרמן" ראה אור
בהוצאת הקיבוץ המאוחד

 




