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 סיקור מותו של שלום אש 
בעיתונות הישראלית

גדעון קוץ

כתבות הספד בעיתונות תורמות לעיצובו ולתיווכו של הזיכרון הקולקטיבי של כל 
חברה.1 הן משקפות את הלכי הרוח של התקופה ואת ערכי החברה שאותם הייתה רוצה 
לזכור.2 אפשר להשוות את סיקור מותם של סופרים ואנשי רוח בולטים במאה העשרים 
בתקשורת בארץ ישראל ואחר כך במדינת ישראל לזה של מנהיגים לאומיים ובעלי זהות 
פוליטית.3 דומה שמעמד זה נשחק לאחרונה, ובדרך כלל רק הזיהוי או התיוג הפוליטי 
של הסופר נותר... עם זאת אין ספק שבאופן כללי אי־אפשר לנתק סיקור כזה מהיחסים 
שהתפתחו בחברה נתונה בין הסופר לעיתונאי.4 אמצעי התקשורת משתתפים בהבניית 
תרומתם של אנשי הרוח או האומנים  שהלכו לעולמם לחברה ולמדינה, בדרך כלל 
בהדגשת הערכים הדומיננטיים של תרומתם. אך לעיתים הם נאלצים להתמודד עם 
דמויות שמזוהות ולו חלקית, עם "תת תרבות" או עם תרבות נגדית או מתחרה, וקשה 
או בלתי אפשרי ללכד סביבם את כל חלקי החברה ואמצעי התקשורת, כמו במקרה 

הפרטי שבו יעסוק מאמר קצר זה. 
מאמר זה יבחן את השאלה כיצד נהגו אמצעי התקשורת בישראל באמצע המאה 
העשרים בהספדיהם על יוצר שהעדיף ביצירתו את הפרט על הכלל, היה בחייו ההפך 
מסמל לאומי מקובל, סירב להיות מורה דרך והשתנה ללא הרף לאורך הדרך. גם הציפיה 
שייצג מחנה פוליטי מוגדר לא נענתה. מורכבותם של דמות היוצר וחייו שהגיעו לקיצם 
מנעה את הנטייה לפשטנות, להעצמה, לחריצת דין, לרגשנות או לסנסציה. מרכיבים אלה 
היו יכולים לאפיין את סיקורו של הסופר החי בשלבים שונים בחייו — אמצעי התקשורת 
נאלצו לגלות יחס מורכב עם לא מעט השלמה ולעיתים סלחנות לגיבור התרבות שסרח 
אך חזר בתשובה... מה גם שמדובר במי שעשה את דרכו האחרונה בכיוון הפוך מזה של 
ענקי הספרות והציבוריות העברית. הוא חי אומנם )זמן מה( בישראל אך לא נקבר בה 

ועצמותיו לא הועלו אליה לאחר שהמוות קטף אותו בגולה.  
שלום אש )קוטנו, פולין, 1880-לונדון, 1957(, מענקי הספרות היהודית והעולמית 
של המחצית הראשונה של המאה העשרים, שנשכח כמעט לחלוטין משנות השישים, 
חזר בשנים האחרונות לתודעה הציבורית, תחילה בארצות הברית ואחר כך בישראל. 
רוח הזמן הסירה את קורי השכחה שעטפו וכיסו את דמותו ויצירותיו של מי שנחשב 
מועמד לקבל את פרס נובל לספרות יידיש הראשון )אחרי מותו היה יצחק בשביס זינגר 
מועמד לפרס(, וגילתה אותו מחדש כחלוץ מודרני של זכויות הביטוי, האדם והנשים. 
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מחזה תיעודי שהועלה בניו יורק,5 חזר על השערורייה שעורר מחזהו גאט פון נקמה )אל 
נקמות( בברודווי ב־1923, כאשר היה המחבר הראשון והיחיד שמחזהו הורד באשמת 
הצגת מעשי תועבה, וכל הצוות נאסר משום שהעלה לראשונה סצנת אהבה לסבית על 
הבמה. מה שהביא להעלאתו המחודשת של אל נקמות בניו יורק ולימים, בשנת 2018, 
גם בתיאטרון הקאמרי בישראל. הבית בבת ים שבו התגורר ושנסגר לשנים רבות, נפתח 

מחדש בשנת 2019 ומשמש כמוזיאון בחיתוליו לזכרו.
העיתונות היהודית קיימה מערכת יחסים מורכבת עם אש בדרכו הספרותית. יחסה 
ודיווחיה השתנו במשך השנים מהערצה גלויה לנציג הבכיר של הספרות היידית שזכה 
במעמד בין־לאומי ועד לעוינות קיצונית עד כדי חרם במהלך "פולמוס ַאש" שפרץ לאחר 
שהחל לפרסם את ספריו על הנצרות ועל דמויות מייסדיה בעת מלחמת העולם השנייה. 
הטרילוגיה על הנצרות כללה את ספריו The Nazarene משנת 1939, וביידיש: דער 
 The :מאן פון נצרת משנת 1943, ושני ספרים שיצאו לאור בתרגום לאנגלית בלבד

 .)1949( Mary וכן )1943( Apostle
 ביחסי אש עם העיתונות יש להבחין בין אלה עם עיתונות היידיש,6 ובין אלה עם 
העיתונות העברית, ובמיוחד בין העיתונות בתפוצות לעיתונות במדינת ישראל וקודם 
לכן בארץ ישראל, במדינה שבדרך, שאיתה ניהל אש מערכת יחסים ממושכת ודיאלוג 
מיוחדים במינם עד לעלייתו לישראל ב־1955. העלייה נדחתה שוב ושוב והייתה עבורו 
פתרון אישי ולא לאומי כמו שהייתה למנהיג כביאליק. יחס אחר אל אש התבסס על 
הקו האידיאולוגי של העיתונים, אך לא היה קשור להשתייכות מפלגתית. עיתונות 
השמאל תמכה בו גם בעיתות מצוקה כשאפשר היה לקשור זאת לאופייה החברתי של 
יצירתו, אך גם עיתונות הימין גילתה הבנה כלפיו, בניגוד לעיתונות החוגים הדתיים 
והאורתודוקסיים שזכר חטא ה"שמד" שיוחס לו עד כדי הצגתו כאויב העם והדת, 
הגביל את מידת הרחמים שגילתה למעשה ה"כפרה" שעשה כשהחליט לעלות לארץ. 

גם  החלוקה הזאת לא הייתה מובהקת בכל המקרים. 
מותו של אש במהלך ביקור בלונדון ב־10 ביולי 1957 סוקר בעיתונות העברית 

בישראל והספדים שנדפסו בה משמשים להמחשת האמביוולנטיות ביחס לאישיותו.
החוגים החרדיים גילו עוינות לאש בגלל עמדותיו הליברליות בנושאי היהדות כאשר 
יצא נגד ברית המילה שאתה הגדיר כ"אכזריות ורציחה".7 אבל פרסום ספרו האיש 
מנצרת )1939( הביא למשבר את יחסיו גם עם חוגים ציבוריים ועיתונאיים אחרים, 
ובראש בראשונה עם העיתון שבו כתב אש בקביעות: פורווערטס של אייב כהאן, שסירב 
לפרסם ידיעה על יציאת הספר לאור והפסיק לפרסם את כתבותיו של אש. עיתונאי 
פורווערטס, חיים ליברמן, פרסם ספר בגנותו של אש.8 אש נאלץ לפרסם את כתבותיו 
בפרייהייט הקומוניסטי, אף שהקפיד להסתייג מן העמדות הפוליטיות של העיתון. סיפור 
האהבה־שנאה הזה עם העיתונות היהודית והיהדות בארצות הברית שימש, כעדותו של 

אש, סיבה מרכזית לעזיבתו את ארצות הברית לאירופה ואחר כך לישראל.
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לאש היו יחסים מיוחדים עם ארץ ישראל. הוא ביקר בה פעמים אחדות בשנים 1908, 
1927, 1936, 1952, 1954 לפני שהשתקע בה. בכל פעם חזר נלהב ומשבח והעלה את 
התרשמויותיו על הכתב )כולל  רומן מחיי החלוצים בשם דאס געזאנג פור טאל ]שירת 
העמק[, 1937(, כפי שנכתב ב־13 ביולי 1927 בעיתון הלאומי העממי דאר היום על 
הופעתו בציבור של אש בפריז, שבה סיפר על תחושת הסולידריות החברתית שמצא 
בארץ, על הצלחת המושבות והעיר תל אביב ועל הפגנת האחד במאי לצד ביקורת על 
מדיניות ממשלת המנדט הבריטי הבולמת את העלייה. באסיפה זו בפריז הוא התקוטט 
עם קבוצת קומוניסטים שטענו כלפיו כי אינו מספר על כליאתם, כביכול, של פעילים 

קומוניסטים בארץ.
בדאר היום נכתב שארץ ישראל על כל זרמיה החילוניים, ובמיוחד הזרם המרכזי, 
הפועלי, החזירה לו אהבה והערכה. פרשת האיש מנצרת עוררה אומנם ביקורת, אך זו 
הייתה מתונה יחסית והסבריו התפרסמו כאן בהרחבה. למשל העיתון חרות מן הקצה 
הימני של המפה הפוליטית, סיפר ב־1 במאי 1952 על בקשת סליחה של אש בפגישה 
עם יוצאי קוטנו בישראל. הסופר והמבקר ישראל כהן הסביר את התגובה החריפה 
לכתבי אש על הנצרות בארצות הברית בגורמים שקשורים בנושא, במקום ובזמן. לגבי 
המקום, בניגוד ליהדות הגולה בארץ ישראל ובישראל אין לדבריו חשש מהמרת הדת 
וההתבוללות.9 ואילו סופר מעריב הפופולרי של יוצאי המחנה הרוויזיוניסטי, ר' עזריה, 
הוא העיתונאי, השחקן והשדרן עזריה רפופורט, פרסם ב־8 באוקטובר 1954 בהתרגשות 
ניכרת בכותרת "שלום אש נרגש" ריאיון בלעדי עם הסופר שנערך אחרי שאש בילה 
את יום כיפור לראשונה בבית כנסת אורתודוקסי, "תפארת צבי" בתל־אביב, שם היה 

אורח כבוד ליד כותל המזרח.
המגזר הדתי, כולל הדתי־לאומי, לא שכח ולא סלח. במדור "תצפית" בביטאון 
הדתי־לאומי הצופה מ־19 ביולי 1957 התפרסמה רשימה ששיבחה את "העקביות" של 
יהדות בריטניה ובראשה הרב הראשי ד"ר ישראל ברודי, שסירבה ללוות את אש לקבר 
ישראל, וציינה כי "ששים נמושות עם רב רפורמי" נכחו בהלוויה. עוד נכתב בסיפוק 
שגם הסוכנות היהודית נעדרה בעוד "שגריר ישראל מצא לנכון להשתתף" וגם "הקונגרס 
היהודי העולמי נכשל הפעם בחולשה". הידיעה האינפורמטיבית שהתפרסמה למוחרת 
מותו, ב־11 ביולי, הייתה פסקנית פחות בגינויו, אבל שונה מן הידיעות שהתפרסמו 

בעיתונים האחרים בכך שפירטה את מצב בריאותו של הסופר קודם לאירוע הפטלי. 
שלא כמקובל בעיתונות העולמית והעברית, ובמיוחד הדתית של ראשית שנות המדינה, 
הידיעה חרגה מן הכלל שעל הספד לסכם את החיים ולא לתאר את המוות, אלא אם זה 
אירע בנסיבות יוצאות דופן.10 היה זה תחקיר מדוקדק של העיתון שנערך כדי להוכיח 
לכאורה שמדובר בחומר חדשותי שמתיר את ה"חריגה", והשימוש באסטרטגיה "צהובה" 
בתיאור הריאליסטי והסנסציוני מטרתו הייתה להוכיח את התדרדרות מצבו הקוגניטיבי 
של הסופר בתקופה האחרונה בחייו, ואולי להטיל ספק בכושר שיפוטו גם קודם לכן: 
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עוד לפני חודשיים התגלתה אצל שלום אש מחלת 
הסתיידות עורקי המוח. אולם לאחר תקופה קצרה 
התאושש הסופר הישיש, שהיה ידוע כגבר אלים, 
ממחלתו זו ]...[ המחלה התגלתה לראשונה בשעה 
ששלום אש טייל בחוצות בת ים ]...[ ותוך כדי טיול 
איבד את כוח זכרונו והגיע  עד אפיסת כוחות מוחלטת. 
בני ביתו שיצאו לחפש אחריו מצאו יושב על אבן 
בכביש בין בת־ים וחולון כשהוא המום ולשונו אינה 
נשמעת לו, הוא הועבר לביתו ורופאו שהוזעק אליו 
קבע סימני הסתיידות חמורים בעורקי המוח. אולם 
לאחר מספר ימים התאושש ממחלתו וחזר לאיתנו, 
המשיך לטייל בחוצות תל־אביב ובת־ים כשמקלו 

בידו וכיפה בוכארית מוזהבת לראשו. 

בסוף הכתבה נותרת שאלת ה"כפרה" פתוחה: "האם חזר אש 
בתשובה בסוף ימיו? האם בא לישראל לתקן מה שעיוות? 
אין ספק כי על כך עוד יסערו הרוחות זמן רב והנושא יידון 

בידי הבקיאים בו".
ב־20 בספטמבר 1957 אירח הצופה את חיים ליברמן, 
מבקרו הגדול של אש שלא חזר בו מהאשמת הסופר בבגידה 
בעם היהודי ובערכיו גם לאחר מותו, בגלל "שירי האהבה" 
לנצרות שהיו "גזר דין מוות של היהדות" דווקא בתקופה 

הנוראה של השואה.
ב־16 ביולי כתב ב' שאולי בעיתון פועלי אגודת ישראל, 
שערים, על הניגוד שבין חשיבותו של אש כסופר יהודי 
ל"חטאיו" נגד היהדות. כדי להראות שהחטא לא היה מקרי, 
הוא האשים את אש גם בכך שהכניס את הפורנוגרפיה 
לספרות היידיש והסיט את ציבור הקוראים אל ספרות 
ועיתונות ה"שונד" הסנסציונית, שלדברי הכותב הייתה 
מוקצה מחמת מיאוס. אש הוצג כדמות טרגית של "אחר"11 
מודרני שאי־אפשר להסיר את המחיצה שיצר בינו ובין 

העם היהודי בכתיבתו על הנצרות.
העיתונים האחרים, הן משמאל והן מימין, הדגישו את 
חשיבותו של אש כסופר וכ"אייקון תרבות" יהודי וישראלי 
בולט והתייחסו לפולמוס על כתביו ה"נוצריים" במאמר 

מוסגר בלבד.
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 JPress הצופה, 11 ביולי 1957, עמ' 4. מתוך אתר

סופרו של דבר בלונדון, המבקר והמתרגם חיים גליקשטיין, הדגיש ברשימה שכתב 
את "ישראליותו" של אש שדיבר בשיחתו האחרונה עם השגריר אילת על "האושר הגדול 
שמצא בישראל" ועל כוונתו לכתוב רומן על חיי הנוער בארץ. הפרטים נמסרו בידי 
השגריר לסוכנות הידיעות היהודית סט"א, שאינה מצוטטת בכתבה. סופר דבר הרחיב 
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על הקשר של אש לארץ ישראל בצד תיאורו כ"נע ונד". בתיאור "ההסתבכות הנוצרית" 
שלו הביע הכותב אהדה לאש שההתקפות ה"גסות" עליו גרמו לו "רוב סבל וצער".

ביטאון מפ"ם, על המשמר, פרסם רשימה מאת סופרו בלונדון, משה בן אפרים, לימים 
מחבר "משפחת שמחון", סדרה התסכיתים בגלי צה"ל, שחזרה בקיצור על המידע על 
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דבריו ותוכניותיו של המנוח בהקשר הישראלי. 
העיתון העלה את האפשרות שעצמותיו יועברו 

בעתיד לקבורה בישראל.

שלום אש איננו  

לונדון. הסופר הנודע שלום אש נפטר 
הלילה בלונדון מהתקפת לב. הלווייתו 
תצא ביום ו' מבית הכנסת המרכזי של 
מערב העיר. בן 76 היה במותו. מיד 
עם בוא הידיעה יצא למקום שגריר 
ישראל. א' אילת הביא לאלמנה ולבתו 
של המנוח את תנחומי ממשלת ישראל 
ותנחומיו האישיים. כן הגיעו למקום 

נציגי קלוב הסופרים "פן".

עוד ביום ששי היה אש אורחו של 
השגריר לסעודת ערב. הוא מסר אז עד 
כמה הוא מרוצה מהעובדה שהשתקע 
בארץ וכמה צר לו שלא הקדים לעשות 
זאת. אש אמר שיש בכוונתו לכתוב 
רומן חדש על חיי הדור הצעיר בארץ, 
שהוא לדעתו מופלא ומיוחד־במינו. 
עד כמה שנודע לא השאיר אש צוואה 
אחרונה: אף על פי כן ייתכן שבמשך 

הזמן יועברו עצמותיו לישראל.
הידיעה על מותו הכתה גלים בציבור 
היהודי, ובין אלה שבאו מיד לבית בתו, 
שם התאכסן בלונדון, היו אנשי רוח 

יהודיים, נציגי הסוכנות ואחרים.

והוא הדגיש את מעמדו כגדול סופרי היידיש:

]...[ הלך לעולמו שבע ימים ותהילה 
הספרות  של  הפרוזאיקנים  גדול 
שלום   — העשרים  במאה  היהודית 
אש. יצירתו הספרתית של שלום אש, 
המשתרעת על פני יובל שנים ומעלה, 
היא בבואה נאמנה לחיי עמנו בתקופה 

זו רבת  הניגודים והסתירות...
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 JPress הבקר, יום חמישי, 11 ביולי 1957, עמ' 1. מתוך אתר

למרחב, ביטאון אחדות העבודה, פרסם סיקור ענייני של תולדות חייו ויצירתו והדגיש 
את קשריו לארץ ואת האבל שהשרה מותו "בקרב תושבי הארץ". הוא הזכיר את טיולי 
הבוקר של אש בבת־ים, אך לא כדי לתאר את מחלתו אלא כדי להזכיר את השיחות 

שניהל שבעזרתן התחבב על התושבים ובמיוחד על הילדים....
הבוקר, ביטאון הציונים הכלליים, הדפיס את הידיעה של סוכנות הידיעות היהודית 
כלשונה. אש הוגדר בה "גדול סופרי היידיש בימינו" גם לאחר סערת הרומנים ה"נוצריים" 

והודגשה איכות כתיבתו והעובדה שהיה בן בית גם בספרות העברית.

קול העם, הביטאון הקומוניסטי, קבע שיצירותיו הטובות ביותר של אש היו "ספוגות 
בעממיות" והתבססו על "מאווייהם? של ההמונים היהודים במזרח אירופה". הוא מתח 

ביקורת על הכתיבה ה"נוצרית" כחלק ממפנה "מיסטי תלוש" שחל ביצירתו.
הביטוי המעניין ביותר אולי לתפיסת העלייה לישראל כערך עליון המכפר על 
החטאים, ולתרומתה לפיוס הקהל העברי והישראלי עם אש וליחס האמביוולנטי ליוצרים 
ששמרו על תכונות "היהודי הנודד" גם כשהטילו עוגן סופי לכאורה בארץ, היה בעיתון 
חרות מ־27 בפברואר 1959, ברשימה על ענק אחר של הספרות היהודית שהלך לעולמו, 
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