
1969 נעצר המ�ורר הדרוזי הי�שב  אפרי ל
�פירסם  קאסם  לאחר  א ל  סמיח  רא לי 
את קובץ �יריו החמי�י, "והיה כי תבוא 
א ל קאסם  הצנזורה.  אי�ור  ב לי  הרעם",  ציפור 
המ�ורר  ממעצר.  ו�וחרר  ערבות  דמי  הפקיד 
בן ה� לו�ים, תו�ב הכפר ראמה �בג לי ל, כבר 
צבר  לו מוניטין בקרב קוראי הערבית בארץ מאז 
פירסם בגי ל 18 את ספר �יריו הרא�ון "�יירת 
כעורך  �ימ�  קאסם  א ל  מעצרו  בזמן  ה�מ�". 

שהירחון הספרותי "א לשג'דיד",  לצד עבודתו בעי
תון היומי ב�פה הערבית "א לשאתחאד". י� אף 
 להזכיר �במ�ך חוד�ים אחדים,  לאחר �פוטר 
מהוראה ב-1965, היה עורך המהדורה הערבית 
� ל "העו לם הזה",  לפני �התג לעה מח לוקת בינו 

ובין אורי אבנרי �הביאה  לסיום עבודתו. 
הח ליט  לפעו ל  �ה� לטון  גרס  קאסם  א ל 

�י � ל  והביקורתי  ה לאומי  תוכנם  בג ל ל  שנגדו 
הפ ליטים  את  אוהד  אני  �"ב�ירי  והדגי�  ריו 

זכות  ל�וב  למו ל וקובע, כי י�  להם  שהערביים 
דתם, אך  לפי הנחת ה� לטון בי�רא ל  לא קיימת 
זכות זו". בינואר 1970, חצי �נה  לאחר מעצרו, 
המחוזי  המ�פט  בבית  אי�ום  כתב  נגדו  הוג� 
הגי�  אמנם  קאסם  א ל  האי�ום  ע לשפי  בחיפה. 
הצנזור  היד  למ�רד  כתב  את   1969 בפברואר 
או לם הח ליט  לפרסם �ירים �נפס לו במ לואם או 
בח לקם ע לשידי מערכת הביטחון. בכתב האי�ום 
צוין �� לו�ה �ירים �הודפסו בספר  לא הוג�ו 

מ לכתחי לה  לצנזורה. 
�מוסדות  הרא�ונה  הפעם  זו  היתה   לא 

בה ידוע  �היה  קאסם,  בא ל  התעמרו  שהמדינה 
 1968 בינואר  דרוזים  לצה" ל.  תנגדותו  לגיוס 
את  בצו  א לעזר  דוד  צפון  פיקוד  א לוף  הגבי ל 
חופ� התנועה � ל המ�ורר הצעיר, הג לה אותו 
א ל חיפה, אסר ע ליו  לחזור  לביתו בכפר ראמה, 

שכפה ע ליו  להתייצב פעמיים ביום בתחנת המ�
טרה המקומית, וכן נאסרה ע ליו היציאה מביתו 
הצבאי  �הממ� ל  ע לשאף   .17:00 ה�עה   לאחר 
מ לחמת  בחוד�ים  לאחר   ,1966 בדצמבר  בוט ל 

צווי הרח ש��ת הימים הטי לה המדינה ע�רות 
קה ע ל אזרחים פ לסטינים �היו חברים במפ לגה 
אותם  זיהתה  ו�המדינה  )רק"ח(  הקומוניסטית 

שכ" לאומנים ערבים". א ל קאסם גם  לא היה הסו
גם  וי�  לציין  ימים,  באותם  �נעצר  היחיד  פר 
את פאוזי א ל אסמר, מחבר הספר " להיות ערבי 
1975(, �ה� לטונות עצרוהו בספטמש )בי�רא ל" 
בר 1969 בח�ד �עמד בק�ר עם ארגוני חב לה. 
נגד  אי�ום  כתב  ההח לטה  להגי�  בעקבות 
דור  מ�ה  והעיתונאי  המ�ורר  דיווח  קאסם  א ל 
ב"צוותא"  מחאה  מפג�  ע ל   1969 בנובמבר 
כתב  דור  הערבי.  המ�ורר  � ל  בה�תתפותו 
�ממקורות פחות או יותר "ממ לכתיים" התחוור 
המתכח�  להווייתם  דרוזי  "הוא  קאסם  א ל  כי 
אי�  הוא  כי  כאומה,  הדרוזים  � ל  הנפרדת 

ביטחוני  למ סיכון  מהווה  פעי לותו  וכי  שרק"ח, 
�הוא  הודה  מצידו,  קאסם,  א ל  י�רא ל".  דינת 
מהאומה  ח לק  בדרוזים  הרואה  רק"ח  אי�  אכן 
כדי  להפר  במע�יו  אין  כי  טען  או לם  הערבית, 
אין  "מדוע  תהה  קאסם  א ל  המדינה.  חוקי  את 
בצווים  מציקים  לו  א לא  אותו  לדין,  מעמידים 
יעמידוהו  לפני  אדרבא,  אדמיניסטרטיביים? 
את  מוכן  לרצות  הריהו  חייב,  ייצא  ואם  �ופט 
עונ�ו עד הסוף, אך אם זכאי הוא — ירפו ממנו 

ויניחו  לו  לחיות את חייו כאדם מן היי�וב". 
אירגן  העברים  הסופרים  אגודת  ועד 
ערש סופרים  "קבוצת  עם  פגי�ה   3.1.1970 -ב
זה  לד ק�ובים  " להיות  בכדי  י�רא לים"  שבים 

האגודה  הנה לת  חבר  ב ל�ונו � ל  זה",  בריו � ל 
חנוך ברטוב, ו להגיב  לסוגיית הצנזורה ע ל �ירה 
וספרות ערבית. היתה זו הפגי�ה הרא�ונה � ל 
אזרחי  פ לסטינים  סופרים  עם  הסופרים  אגודת 

שהמדינה, ומקריאת פרוטוקו ל הדיון ניכרים המ
בוכה וחוסר ההיכרות )� ל היהודים את הערבים( 
�מ� לו בדיון. א ל קאסם קבע �ם �בעוד �אין 
הנוכחים  התגאו  �בה  העצמאות  �מגי לת  ספק 
מדברת ע ל זכויות מ לאות ו�וויון  ל�ני העמים 
החו לקים את הארץ, בפוע ל הדבר אינו מתקיים, 

ש�כן, בין היתר, אדמות מופקעות ומיו�מת אפ
 ליה בתחום הכ לכ לי. 

 לבד מא ל קאסם גם הסופרים מחמוד דרווי� 
מרותקים  היו  בדיון  �ה�תתפו  ג'ובראן  וסא לם 
מכוח צו  לחיפה בהא�מות �ונות ומ�ונות, אב ל 
"בכ ל המקרים אי�  לא הובא  לפני בית המ�פט. 
א ל  אדמיניסטרטיביים".  צווים  הופע לו  תמיד 
ע לש ונוצ לו  פו ליטיים  היו  �הצווים  טען  קאסם 

בזמן  פו ליטיים".  "יריבים  נגד  ה� לטונות  ידי 
ראמה  קאסם  לכפרו  א ל  חזרתו � ל  היתה  הדיון 

אסורה מזה כחמי�ה חוד�ים.
הע�רים  לחייו,  �נות  בסוף  אז  דרווי�, 

ידידי הרגי�ו  סוף  "�סוף  שהודה  למ�תתפים 
מסוים  להטות  צורך  �י�  העברים  הסופרים  נו 
וח לומותיו  �איפותיו  ק�בת  לבעיותיו,  אוזן 
� ל הסופרי הערבי החי  ליד הסופר העברי", אך 

שביקר את העמדה )המתנ�את( � ל ח לק מהמ�
ע ל  מהערבים  להכריז  �דר�ו  היהודים  תתפים 

י� בהם  האופנים  וע ל  � להם  מאמין"  ש"האני 
קאסם,  א ל  ביטוי.  למע�ה,  באה  לידי  רא ליותם 
דבריהם  ברא�ית  כבר  הבהירו  ואחרים  דרווי� 

היו� הערבים  והמ�וררים  �"המספרים  שבדיון 
הכריח  )אי�  לא  מ לאה  הכרה  הכירו  כאן  בים 
אותם(, �י� זכות  לעם היהודי  להגדרה עצמית 
� ל  �דבריו  ניכר  הזאת".  המ�ותפת  במו לדת 
בארץ  ומדוכא  כ לוא  ח�  �הוא  כך  ע ל  דרווי� 
הקו לגות  אצ ל  ממ�  � ל  זכו  לאמפתיה   לא 
הסביר  עמי",  בעיית  ע ל  כותב  "אני  היהודים. 
�רובם  )ע לשאף  �ביקרו  העבריים   למ�וררים 

הפ לס והספרות  ה�ירה  את  ערבית(  ידע  ש לא 
בעיקרה  �היא  לאומית  בטענה  בי�רא ל  טינית 

ורוויית א לימות. 

הציג  ג'ובראן  סא לם  המ�ורר  גם  כדרווי�, 
את הפער בין הכרזות  למע�ים.  לדבריו, מע�י 
המדינה הם "טרגדיה" � ל העם הערבי במדינת 
יום אחד המ�טרה  י�רא ל. "בכפר � לי הופיעה 
אותו  אדמה.  ח לקות  �י�  להם  אנ�ים  ו לקחה 
הכ ל  הערבים  וב�בי ל   — קק" ל  אנ�י  באו  יום, 
�.ב.  וגם  קק" ל,  גם  גם הממ� לה,  גוף,  אותו  זה 

הח ליטו  לג  — פעו לה  מ�תפים  כו לם  ש)�ב"כ(, 
זו ל את האדמות � לנו. הייתי י לד, ח�בתי �זה 
רק בפקיעין, וכ�אני גד ל אני רואה �זה מבצע 
כ ל לי, מחו�ב,  לגזו ל את הקרקע � ל הערבים... 

שהנה איש�וויון בארץ". ע ל כך העיר בדיון הסו
והע לייה  העבודה  גדוד  )אי�  אריה  ליפ�יץ  פר 
צעירים  כו לם  הערבים,  �"הסופרים  ה� לי�ית( 
הם ומסקנותיהם אין  להן ע ל מה  להסתמך.  לפי 

�ע )מרחק(  לדברים  דיסטנס  אין  להם  שדעתי 
 ליהם הם מדברים".

�הדיון  כך  ע ל  מ למדת  הפרוטוקו ל  קריאת 
התנה ל ברמות �ונות והטון  לא היה אחיד. חיים 

כ�ספ הצנזורה  � ל  זרועה  מנחת  �סב ל  שגורי, 
רו "עד ע לות ה�חר" הוחרם מיד  לאחר יציאתו 
1950,  לא גי לה אהדה רבה  למקרהו   לאור ביוני 
� ל סמיח א ל קאסם. הוא אמנם קבע �י�  לברר 
ציין  אב ל  וריתוקו  לחיפה  הסיבות  למעצרו  מה 
גיוסם  נגד  �הוא  בג ל ל  אותו"  "רודפים  �או לי 
סיבה  זו  אם  "ע לינו  לדעת  דרוזים  לצה" ל.  � ל 

שמספקת  לעצור אותו ו ל� לו ל את חירותו", הד
גי�. את גורי יותר עניין בדיון המוטיב ה לאומי 
נעוצה  ובמי  בי�רא ל  הפ לסטינית  בספרות 

הא�מה העיקרית והרא�ונית בסכסוך.

הדיון  מטרת  הערבים,  המ�תתפים  מבחינת 
נגד הדי גיוס הסופרים העברים  למאבק  שהיתה 

ניכר  או לם  כ לפיהם,  הפעי לה  �המדינה  כוי 
עסוקים  בעיקר  היו  היהודים  מהדוברים  �ח לק 
במתן ציונים. "אנחנו ע�ינו  למען הכרה בזכות 
סופרים  יע�ו  "ומה  קאסם,  א ל  קבע  היהודית", 
ובזכותם  ערבים  בסופרים  הכרה  יהודים  למען 
א ל  י�רא ל?"  במדינת  הנמצאים  ערבים  � ל 
פעם  �היה  לא  הצבאי,  �הממ� ל  קבע  קאסם 
מו�א  לכתיבתו,  לא באמת בוט ל ב-1966 א לא 
"הוא רק הוח לף, ובמקום אי� במדים אני נפג� 

באי� בבגדים אזרחיים". 
הכפר  י ליד  ע לי,  מוחמד  טהא  המ�ורר 

וגו ברחו  �תו�ביו  התחתון  �בג לי ל  שספוריה 
המחי�  לנוכחים  הגדו לה,  המ לחמה  בזמן  ר�ו 
המ�וררים  ב לבבות  המו� ל  הפחד  את  היהודים 
�אני  " לפני  בי�רא ל:  הפ לסטינים  והסופרים 
רוצה  להציג את עצמי  אני  כסופר,  מציג עצמי 

והכפר  עיני  מו ל  עומדת  כ�אדמתי  כפ ליט, 
א ליו.  יכו ל  להגיע  ואינני  עיני  מו ל  הרוס  � לי 
יגיעו  ל� לטונות  א לה  דברים  �אם  ידוע  לי, 
היום  עובד,  למחרת  אני  בו  החינוך  או  למ�רד 
טהא  מעבודתי".  ויאיימו  לפטרני  אותי  יזמינו 
כותב  �אני  קצר  סיפור  �"כ ל  סיפר  לנוכחים 
ומ�מיעים  אותי  לבירור  �מזמינים  גורם  לכך 

כחב ריתוק".  ובצווי  בעבודה  איומים  שבאוזני 
הסופרים  �אגודת  דר�  הוא  הערבים  לדיון  ריו 
העברים ידר�ו מה� לטונות " לבט ל את אמצעי 

הדיכוי" המופע לים נגד הסופרים הערבים.
שבין אם הדיון הביא  לקירוב  לבבות בין הסו

אם  לא,  ובין  העמים  מ�ני  והמ�וררים  פרים 
מכתב   1970 בפברואר  � לחה  הסופרים  אגודת 
ובו דר�ה  לחדו ל  גו לדה מאיר   לרא� הממ� לה 
מצנזורה ע ל ספרות ו�ירה ערבית. "רואים אנו 
מע�ים  �בין  המהותי  ההבד ל  ע ל  חובה  לעמוד 
חומר  בין  דעה,  מידע  לבין  בין  דברים,   לבין 
בהסתרה  ידיעות,  בהעברת  במי�רין  העוסק 

ספ יצירות  ביןשעדתית  לבין  ובהסתה  ש למרד 
שרות", נכתב �ם. במכתב התייחסו נציגי האגו

י�רא ליים"  ערבים  "מ�וררים  ע ל  דה  לצנזורה 
זו  "דרך  קאסם.  א ל  � ל  ובפרט  להעמדתו  לדין 

אינה הו למת את מדינת י�רא ל", קבעו. 
ובי האגודה  בבק�ת  עיינה  מאיר  שגו לדה 
ער יועצה  לענייני  הנו�א.  את  שק�ה  ל למוד 

א ליה  בת�ובתו  הבהיר  טו לידאנו  �מוא ל  בים 
ב� ו�ירים,  ספרים  נוהג  לפסו ל  ש�"הצנזור 

מ�ום  בהם,  לדעתו,  �י�  בח לקם,  או   למותם 
המדינה".  לדבריו,  בביטחון  פגיעה  או  הסתה 
בכך  נעוצה  קאסם  למ�פט  א ל  � ל  העמדתו 
מכ ל  כנדר�.  �יריו  לצנזור  כ ל  את  הגי�  � לא 

וד בסוגיה  עניין  גי לתה  �מאיר  ניכר  שמקום, 
� ל  הצנזורה  בנו�א  ברורה  עמדה  ר�ה  לגב� 

ספרות ערבית. 
ב�בועות  התקיימו  ח�ובים  דיונים  �ני 
�ר  אצ ל  הרא�ון,  הפר�ה.  בעקבות  הבאים 

ספציפית  להע נגע  ה ל ל,  � למה  שהמ�טרה 
ב"וועדה  וה�ני,  קאסם;  א ל  � ל  מדתו  לדין 
הצבא,  נציגי  י�בו  �בה  המרכזית  לביטחון" 
ערבים,  והיועץ  לענייני  המ�טרה  ה�ב"כ, 

ער וספרות  �ירה  ע ל  הצנזורה  נו�א  ש"בכ ל 
�אגו סוכם  המ�טרה  �ר  אצ ל  בדיון  שבית". 

המ�פטי  לממ� לה  תפנה  ליועץ  הסופרים  דת 
� ל  מ�פטו  את  ותבק�  לבט ל  �מגר  מאיר 
בחיוב.  ייענה  לבק�תה  היועץ  וכי  קאסם,  א ל 
א לשקאסם  סמיח  � ל  המקרה  כי  "סוכם  בדיון 
עם  כדי  להתמודד  הרצוי  לנו  המקרה  אינו 
המתנגדים  יהודים,  כו ל ל  הגורמים  למיניהם, 
 לעצם הצנזורה". ה�ב"כ, � לא ה�תתף בדיון, 
מכיוון  המ�פט  את  ההח לטה  לבט ל  ע ל  הצר 
)ה( � ל  הביטוי  מכ לי  "אחד  הוא  �המ�ורר 
הסופ אגודת  בי�רא ל.  הערבית  ש לאומנות" 
מכתב  ל� �יגרה  המ�חק,  את  �יחקה  שרים 

מ�וררים  כתבי  ע ל  �הצנזורה  והדגי�ה  מגר 
עי לה  לה�מצות  כידוע  לך,  "מ�מ�ת,  ערבים 

בוט ל. בחו" ל". מ�פטו � ל א ל קאסם 
בדיון ב"וועדה המרכזית  לביטחון" בפברואר 
1970 הציגו נציגי ארגוני הביטחון ה�ונים את 

נציג  ערבית.  ספרות  ע ל  הצנזורה  ע ל  עמדתם 
מכן  ��נתיים  לאחר  אחיטוב,  אברהם  ה�ב"כ 

"מתנגד  לבי הארגון, קבע �הוא  שימונה  לרא� 
בו  הביטחוני  המצב  וזאת  לאור  הצנזורה  טו ל 
אנו �רויים". כך גם טען נציג המ�טרה בדיון. 
"כ ל  �אין  בכך  הכיר  טו לידאנו  היועץ  ואי לו 

ניזו י�רא ל  �ערביי  מאחר  בצנזורה  שתוע לת 
האמור  " למרות  גדו�ות".  במנות  מהסתה  נים 
�אין  "מאחר  התנגד  לביטו לה,  הוא   לעי ל" 
המדינה  נגד  י�רא לי  להסית   להר�ות  לאזרח 

ער ע ל  � לי לית  ה� לכה  תהיה  לכך  שוהצבא. 
במגזר  הרצועה  התרת  בכך  �ייראו  י�רא ל  ביי 
הצנזורה  לא  היועץ,  אומר,  לפי  הווה  הערבי". 
א לא  המדינה  ביטחון  ע ל  הגנה  נועדה  לצרכי 
דווקא  הערבים.  האזרחים  " לחינוך"  כ לי  היתה 
החזיק  גזית  � למה  תתשא לוף  בדיון  צה" ל  נציג 
צורך  רק  �י�  וגרס  היותר  ליבר לית  בעמדה 

בצנזורה "צבאית טהורה". 
המ�פטים  מאיר  ל�ר  כתבה   1970 באפרי ל 
כי  "נמצאתי  למדה  כי  �פירא  �מ�ון  יעקב 
צה" ל,  כמו  �ונות,  ר�ויות  וכי  סבוכה  הבעיה 
בדעותיהם  ח לוקים  וכדומה,  המ�טרה  �ב"כ, 

הנו את  ממנו  ל למוד  ביק�ה  היא  זה".  שבעניין 
�א ו לגב� עמדה.  לא אותר תיעוד נוסף בפר�ה 
מסתמך  ע ליו  התיעוד  וגם  המדינה,  בארכיון  זו 

שמאמר זה כבר אינו זמין  לציבור בארכיון המדי
נה כפי �היה בעבר.

הצנזורה  הופסקה  לגמרי  מתי  ברור  זה  אין 
שע ל ספרות ו�ירה ערבית �כתבו פ לסטינים אז

רחי י�רא ל. נראה �ב�נות ה�בעים המאוחרות 
הת כבר  לא  הצנזורה  ה�מונים  �נות  שורא�ית 

עסקה בכך. עתה עסקו בצנזור ספרים ב�טחים 
�כותרתו  ממסמך  אפ�ר  ל למוד  כך  הכבו�ים; 
"צנזורה ע ל ספרים ביהודה, �ומרון ועזה" ממאי 
ב�טחים.  ההסברה  ע ל  הממונה  �כתב   1984
אותן טענות �הו�מעו כ לפי א ל קאסם ודרווי� 
חזרו ע ל עצמם פה: "הצנזור ממ ליץ � לא  לא�ר 

פוג הם  אם  ו לפרסום  מסוימים  לייבוא  שספרים 
הצי ב� לום  י�רא ל,  � ל  בהגנתה  שעים  לדעתו 

הספרים  אחד  הציבורי".  לדוגמה,  בסדר  או  בור 
�צונזרו היה ספרו � ל יגא ל א לון, מי �היה �ר 

החינוך בזמן �א ל קאסם נעצר. הסיבה  לצנזורה 
� ל הספר היתה "הקדמה מסיתה" �חוברה ע לש

ידי המביא  לדפוס. 
בדצמבר  טרומן  במכון  �התקיים  בדיון 
�ם  בע ל  כבר  כ�הוא  קאסם,  א ל  אמר   1988
�ירה,  ספרי  כ� לו�ים  �פירסם  ו לאחר  עו למי 

ובי�רא ל,  לצע העו לם  בכ ל  מתורגם  ש"אני 
הי� הקורא  � ל  הענ�ה  זאת  פחות.  הכי  שרי, 

� לו,  ה�כן  את  ממנו  להכיר  �מונעים  רא לי, 
יוצרים  כך  אינפורמציה.  מבחינת  מאוזן   להיות 
יהודי  ו לכ ל  הוא מחב ל  ערבי  כ ל  מציאות, �בה 
רבות  אפ�רויות  אין  העברי  טנק".  לקורא  י� 
י�  להודות  ו לכן  הגדו ל,   להתוודע  למ�ורר 
כינוס  ע ל  המנוח  סומך  ו ל��ון  בריר   לעידן 
ותרגום � ל מבחר מ�יריו. הספר "פני החירות" 
יצא  לאור ב�נה �עברה בהוצאת ק�ב  ל�ירה. 
הסופרים  אגודת  הנה לת  חבר  ברטוב,  חנוך 
במפג�.  רב  בפתוס  דיבר  �הוזכר,  הדיון  בזמן 
ו לא  דיא לוג  � ל  תחי לתו  היא  אמר,  זו,  פגי�ה 
סיכום עניין.  לדבריו, "ק�ה  להע לות ע ל הדעת 
היום".  בו  �רויים  �אנו  מזה  יותר  חריף  מצב 
מר�ה  לעצמי  "אני  כך:  סיכם  הוא  הדיון  את 
רבות  �נים  בעוד   — טיפ�ית  בנבואה   להסתכן 
יציינו את הפגי�ה הזאת והיא תיזכר בתו לדות 

עב סופרים  בין  הק�רים  ובתו לדות  הזה  שהבית 
וסופרים ערבים".  רים 

א ל  כתב  מעצרו  אחדים  לאחר  חוד�ים 
" למר העבודה  אחדות  � ל  שקאסם  לביטאונה 

פוחד  אני  ה לב...  ע ל  רובץ  לי  כבר  "פחד  חב": 
מהצ ל � ל באבי יאר... צריך  להדוף אותו מע ל 
הדברים  יחד".  גם  היהודים  ומע ל  הערבים 
הזדרז  להבהיר  קאסם  וא ל  זוטא  סערה  עוררו 

החו העמים  בין  �הסכסוך  חו�ב  ש�הוא  לא 
באוקראינה  הגיא  את  מזכיר  הארץ  את   לקים 
אי�.  א לף  ממאה  הנאצים  למע לה  רצחו  �בו 
הטבח,  ל� לטון  � ל  התייחס  לצ לו  קאסם  א ל 

ו לה היכו לת  להבין  ומעקר את  שהפחד �מו� ל 
זדהות עם כאבו � ל עם אחר.

סמיח אל קאסם

סופו � ל דיון עם סוהר

ִאי ֶד ֶלת ּתָ ָטן ּבְ ִמן ֶהָחָרְך ַהּקָ
ִכים ֵא ַלי, ֲאִני רֹוֶאה ֵעִצים ְמַחּיְ

י ְחּתִ ּפַ ְבֵני ִמׁ�ְ ּגֹות ְמ ֵלִאים ּבִ ּגַ
ְוַח ּלֹונֹות בֹוִכים ּוִמְתּפַ ְל ִלים

 ִלׁ�ְ לֹוִמי.
ִאי ֶד ֶלת ּתָ ָטן ּבְ ִמן ֶהָחָרְך ַהּקָ

ה.  ַהְרּבֵ דֹו ל ּבְ ָך, ַהּגָ א ׁ�ֶ ּלְ ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ַהּתָ

כ ל עוד מארצי טפח  לי נותר

ּכָ ל עֹוד ֵמַאְרִצי ֶטַפח  ִלי נֹוַתר
ּכָ ל עֹוד נֹוַתר  ִלי ַזִית

 ִלימֹון
ר יַח ַצּבָ ֵאר ְוׂ�ִ ּבְ

רֹון ּכָ ל עֹוד נֹוַתר ִזּכָ
ה ה ְקַטּנָ ִסְפִרּיָ

ר ְרּכָ מּוָנה ׁ�ֶ ל ָסב ָמנֹוַח ְוֶגֶדר ּכֻ ּתְ
ֲעָרִבית ים ּבַ ַאְרִצי ִמ ּלִ ּכָ ל עֹוד נֹוְתרּו ּבְ

יֵרישַעם ְוׁ�ִ
ר יָרה ֶנְהָדּ ּכָ ל עֹוד נֹוַתר קֶֹבץ ׁ�ִ

אר* ן ַקּרָ אד ּבִ ָדּ ן ׁ�ַ ְוִסּפּוֵרי ַעְנַתַרה ּבִ
ַרס ֶאֶרץ רֹוִמי ּוְבֶאֶרץ ּפָ ת ּבְ ּוִמ ְלֲחמֹות ַהּדָ

ּכָ ל עֹוד נֹוְתרּו  ִלי ֵעיַני
ָפַתי ּכָ ל עֹוד נֹוְתרּו  ִלי ׂ�ְ

ְוָיַדי
י ּכָ ל עֹוד נֹוְתָרה  ִלי ַנְפׁ�ִ

ִרים ְפֵני אֹוְיַבי ַהּמָ ַאְכִריז ָע ֶליָה ּבִ
ִמים ִמ ְלֶחֶמת ּדָ ַאְכִריז ָע ֶליָה ּכְ
ֵני ַהחֹוִרין ְוַהֲהגּוִנים, ם ּבְ ֵ�ׁ ּבְ

ּפֹוֲע ִלים,
ּתַ ְלִמיִדים,
ְמׁ�ֹוְרִרים.

ר ה יֹאַכ ל ִויֻיּסַ ֶחם ַהֶחְרּפָ ּמִ ּלֶ ַאְכִריז ָע ֶליָה, ׁ�ֶ
ֶמׁ� ֶ ְחָדן, אֹוֵיב ַהּ�ׁ בּוב, ַהּפַ ַהּנָ

י מֹוִסיָפה  ִלְהיֹות  ִלי ַנְפׁ�ִ
י ֵתר  ִלי ַנְפׁ�ִ ְוִתּוָ

ק, ֶנׁ�ֶ ַתְרָנה ִמ ּלֹוַתי, ּכְ ֶלֶחם, ּכְ ְוִתּוָ
ִמְריֹו נֹוַתר.  ּבְ ַיד ִמי ׁ�ֶ ּבְ

* ַעְנַתַרה — מ�ורר ערבי מתקופת הג'אה לייה הטרוםשאס לאמית. אחד מן המ�וררים 
��יריהם נת לו ע ל הכעבה )�ירת ה"מוע לקאת"(. נודע במסורת הערבית ב� ל סיפורי 

הרפתקאותיו כ לוחם אמיץ.

זקוף קומה אני צועד

ְזקּוף קֹוָמה ֲאִני צֹוֵעד,
רֹאׁ� מּוָרם, ֲאִני צֹוֵעד ּבְ

ַכף ָיִדי ָע ֶלה ׁ�ֶ ל ַזִית ּבְ
ֵתִפי ֲארֹון ְקבּוָרה. ְוַע ל ּכְ

ַוֲאִני צֹוֵעד,
י ָיֵרַח ָאדֹם,  ִלּבִ

ן ְסּתָ י ּבֻ  ִלּבִ
ִרי ַיַער, ּבֹו ֵריָחן. ּבֹו ּפְ

ַמִים, ַמְמִטיִרים ָפַתי ׁ�ָ ְ�ׂ
ים. ים ֵאׁ� ְוַאֲהָבה  ְלִעּתִ  ְלִעּתִ

ַוֲאִני צֹוֵעד, צֹוֵעד
רֹאׁ� מּוָרם ְזקּוף קֹוָמה, ּבְ

ַכף ָיִדי ָע ֶלה ׁ�ֶ ל ַזִית ּבְ
ֵתִפי ֲארֹון ְקבּוָרה.  ְוַע ל ּכְ

באפרי ל 1969 נעצר המ�ורר הדרוזי הי�רא לי סמיח 
א ל קאסם  לאחר � לא הגי� את כתב היד � ל ספר �יריו 

 לאי�ור הצנזורה. חצי �נה אחר כך הוג� נגדו כתב 
אי�ום. כ�נדר�ו חברי אגודת הסופרים העברים  לפעו ל 

 למענו,  לא כו לם גי לו א ליו אהדה רבה, ובכ ל ל זה המ�ורר 
 חיים גורי.  לבסוף, בהתערבותה � ל רא� הממ� לה 

גו לדה מאיר, המ�פט בוט ל 

אדם רז

תירגם מערבית עידן בריר

 �ירים �הצנזורה הצבאית אסרה 
ע ל פרסומם בסוף �נות ה�י�ים 

המ�ורר הוא אחד מכ לי הביטוי � ל ה לאומנות הערבית בי�רא ל
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המ לה

ֵג'ָוִהיר ְסַּפְהיו

תשחֹוִרין. ו ַאּתְ ּבַ ה: ַעְכׁ�ָ ָאְמרּו  ַלּמִ ּלָ
ּה ּכֹוַח  לֹוַמר: ֵאיִני ְזקּוָקה  ְלֵחרּות. ַאְך  לֹא נֹוַתר ּבָ

ק  ָלּה ּקֵ ֶאְזּדַ ּוַמּדּוַע ׁ�ֶ
ָהִייִתי ְצִריָכה? ֶ�ׁ י ָע ֶליָה ּכְ ְרּתִ ּבַ ִאם  לֹא ּדִ

ָנַפי, ִנׁ�ְ ְל לּו ּכְ
ַמי, ִנׁ�ְ ְל לּו ׁ�ָ

ים  ְל לֹא ֲח לֹום ֲאִני ַחּיִ
ים. ַוֲח לֹום  ְל לֹא ַחּיִ

תשחֹוִרין. ו ַאּתְ ּבַ ה: ַעְכׁ�ָ ָאְמרּו  ַלּמִ ּלָ
ה ה, ָעְנָתה, ּכֹה ָקׁ�ֶ ָקׁ�ֶ

חֶֹפׁ�;  ְלַהֲאִמין ּבַ
י ֶאת ֲהָברֹוַתי, ַסְסּתִ ּכָ  ְלַאַחר ׁ�ֶ

ֶדם י ּגֶ ּנִ ַאר ִמּמֶ ְוִנׁ�ְ
ה ּכֶ ֶלא. ְוַהחֶֹפׁ� ַנֲעׂ�ָ

ֶמת. ִריָרה ְוַקּיֶ ה: ַהֵחרּות ׁ�ְ ָאְמרּו  ַלּמִ ּלָ
יָבה: ה ֵהׁ�ִ ְוַהּמִ ּלָ

ע ָוָנד  ְלַאַחר מֹותֹו. קֹוְסַטְנִדין, ַהּנָ ֵאיִני ּכְ
ְך ַהֵחרּות. ה: ַאּתְ ִהּנֵ ָאְמרּו  ְלִמ ּלָ

ֵדי  ְלָהִבין זֹאת. ְמַעט ּכְ ְוַדי ּבִ
ְוִהיא ֶהֱאִמיָנה,

יָה, ְצָתה ֶאת ּפִ ּפָ
ַאְך ֵח ֶלף ְצ ִלי ִלים

ַרץ ִמּתֹוָכּה ּפָ
ם. ּדָ

ְהּיו נו לד ב-1945 בַמ ִליְנד ונח�ב  לאחד מבכירי המ�וררים המודרניים בא לבניה.  ֵג'ָווִהיר ְסּפַ
ה�יר "המ לה" הוא מ�יריו המפורסמים ביותר ומובעת בו תחו�ת אז לת היד � ל כותבים 

א לבנים ב� להי ה� לטון הטוט ליטרי והכמיהה  לחירות.

תירגם מא לבנית אבי דק ל
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