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סמיח אל קאסם

אדם רז

סופו של דיון עם סוהר

המשורר הוא אחד מכלי הביטוי של הלאומנות הערבית בישראל

שירים שהצנזורה הצבאית אסרה
על פרסומם בסוף שנות השישים

באפריל  1969נעצר המשורר הדרוזי הישראלי סמיח
אל קאסם לאחר שלא הגיש את כתב היד של ספר שיריו
לאישור הצנזורה .חצי שנה אחר כך הוגש נגדו כתב
אישום .כשנדרשו חברי אגודת הסופרים העברים לפעול
למענו ,לא כולם גילו אליו אהדה רבה ,ובכלל זה המשורר
חיים גורי .לבסוף ,בהתערבותה של ראש הממשלה
גולדה מאיר ,המשפט בוטל

תירגם מערבית עידן בריר
ִמן ֶהחָ ָר ְך ַה ָּק ָטן ְּב ֶדלֶ ת ָּת ִאי
ֲאנִ י רוֹ ֶאה ֵע ִצים ְמחַ ְ ּיכִ ים ֵאלַ י,
ַ ּגגּ וֹ ת ְמלֵ ִאים ִּב ְבנֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפחְ ִּתי
וְ חַ ּלוֹ נוֹ ת בוֹ כִ ים ּו ִמ ְת ּ ַפלְ לִ ים
לִ ׁ ְשלוֹ ִמי.
ִמן ֶהחָ ָר ְך ַה ָּק ָטן ְּב ֶדלֶ ת ָּת ִאי
ֲאנִ י רוֹ ֶאה ֶאת ַה ָּתא ׁ ֶש ְּל ָךַ ,ה ָ ּגדוֹ ל ְּב ַה ְר ֵּבה.

כל עוד מארצי טפח לי נותר
ָּכל עוֹ ד ֵמ ַא ְר ִצי ֶטפַ ח לִ י נוֹ ַתר
ָּכל עוֹ ד נוֹ ַתר לִ י זַ יִ ת
לִ ימוֹ ן
ְּב ֵאר וְ שִׂ יחַ ַצ ָּבר
ָּכל עוֹ ד נוֹ ַתר זִ ָּכרוֹ ן
ִספְ ִר ָ ּיה קְ ַט ָּנה
ְּתמ ּונָ ה ׁ ֶשל ָסב ָמנוֹ חַ וְ גֶ ֶדר ֻּכ ְר ָּכר
ָּכל עוֹ ד נוֹ ְתר ּו ְּב ַא ְר ִצי ִמ ִּלים ַּב ֲע ָר ִבית
י־עם
וְ ׁ ִש ֵיר ַ
ָּכל עוֹ ד נוֹ ַתר ק ֶֹבץ ׁ ִש ָירה נֶ ְה ָ ּדר
וְ ִס ּפ ּו ֵרי ַענְ ַת ַרה ִּבן ׁ ַש ָ ּדאד ִּבן קַ רָּ אר*
ּו ִמלְ חֲ מוֹ ת ַהדָּ ת ְּב ֶא ֶרץ רוֹ ִמי ּו ְב ֶא ֶרץ ּ ָפ ַרס
ָּכל עוֹ ד נוֹ ְתר ּו לִ י ֵעינַ י
ָּכל עוֹ ד נוֹ ְתר ּו לִ י שְׂ פָ ַתי
וְ יָ ַדי
ָּכל עוֹ ד נוֹ ְת ָרה לִ י נַ פְ ׁ ִשי
ַאכְ ִריז ָעלֶ ָיה ִּבפְ נֵ י אוֹ יְ ַבי ַה ּ ָמ ִרים
ַאכְ ִריז ָעלֶ ָיה ְּכ ִמלְ חֶ ֶמת דָּ ִמים
ְּב ׁ ֵשם ְּבנֵ י ַהחוֹ ִרין וְ ַה ֲהג ּונִ ים,
ּפוֹ ֲעלִ ים,
ַּתלְ ִמ ִידים,
ְמ ׁשוֹ ְר ִרים.
ּ
ַאכְ ִריז ָעלֶ ָיהֶ ׁ ,ש ּ ִמ ֶלחֶ ם ַהחֶ ְר ּ ָפה יֹאכַ ל וִ ייֻ ַּסר
ַה ָּנב ּובַ ,ה ּ ַפחְ ָדן ,אוֹ יֵ ב ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש
מוֹ ִסיפָ ה לִ ְהיוֹ ת לִ י נַ פְ ׁ ִשי
וְ ִת ָ ּו ֵתר לִ י נַ פְ ׁ ִשי
וְ ִת ָ ּו ַת ְרנָ ה ִמ ּלוֹ ַתיְּ ,כלֶ חֶ םְּ ,כנֶ ׁ ֶשק,
ְּביַ ד ִמי ׁ ֶש ְּב ִמ ְריוֹ נוֹ ַתר.
* ַענְ ַת ַרה — משורר ערבי מתקופת הג'אהלייה הטרום־אסלאמית .אחד מן המשוררים
ששיריהם נתלו על הכעבה (שירת ה"מועלקאת") .נודע במסורת הערבית בשל סיפורי
הרפתקאותיו כלוחם אמיץ.

זקוף קומה אני צועד
זְ ק ּוף קוֹ ָמה ֲאנִ י צוֹ ֵעד,
ֹאש מ ּו ָרם,
ֲאנִ י צוֹ ֵעד ְּבר ׁ
ְּבכַ ף יָ ִדי ָעלֶ ה ׁ ֶשל זַ יִ ת
וְ ַעל ְּכ ֵתפִ י ֲארוֹ ן קְ ב ּו ָרה.
וַ ֲאנִ י צוֹ ֵעד,
לִ ִּבי יָ ֵרחַ ָאדֹם,
לִ ִּבי ֻּב ְס ָּתן
בּ וֹ ּ ְפ ִרי יַ ַער ,בּ וֹ ֵריחָ ן.
שְׂ פָ ַתי ׁ ָש ַמיִ םַ ,מ ְמ ִט ִירים
לְ ִע ִּתים ֵא ׁש וְ ַא ֲה ָבה לְ ִע ִּתים.
וַ ֲאנִ י צוֹ ֵעד ,צוֹ ֵעד
ֹאש מ ּו ָרם
זְ ק ּוף קוֹ ָמהְּ ,בר ׁ
ְּבכַ ף יָ ִדי ָעלֶ ה ׁ ֶשל זַ יִ ת
וְ ַעל ְּכ ֵתפִ י ֲארוֹ ן קְ ב ּו ָרה.

גֵ 'וָ ִהיר ְס ַּפ ְהיו

המלה
תירגם מאלבנית אבי דקל
ָא ְמר ּו לַ ּ ִמ ָּלהַ :עכְ ׁ ָשו ַא ְּת ַּבת־חוֹ ִרין.
ַא ְך לֹא נוֹ ַתר ָּב ּה כּ וֹ חַ לוֹ ַמרֵ :אינִ י זְ ק ּוקָ ה לְ חֵ ר ּות.
ּו ַמדּ ּו ַע ׁ ֶש ֶאזְ דַּ ֵּקק לָ ּה
ִאם לֹא דִּ ַּב ְר ִּתי ָעלֶ ָיה ְּכ ׁ ֶש ָהיִ ִיתי ְצ ִריכָ ה?
נִ ׁ ְשלְ ל ּו ְּכנָ פַ י,
נִ ׁ ְשלְ ל ּו ׁ ָש ַמי,
ֲאנִ י חַ ִ ּיים לְ לֹא חֲ לוֹ ם
וַ חֲ לוֹ ם לְ לֹא חַ ִ ּיים.
ָא ְמר ּו לַ ּ ִמ ָּלהַ :עכְ ׁ ָשו ַא ְּת ַּבת־חוֹ ִרין.
קָ ׁ ֶשהָ ,ענְ ָתה ,כּ ֹה קָ ׁ ֶשה
לְ ַה ֲא ִמין ַּבחֹפֶ ׁש;
לְ ַאחַ ר ׁ ֶש ָּכ ַס ְס ִּתי ֶאת ֲה ָברוֹ ַתי,
וְ נִ ׁ ְש ַאר ִמ ּ ֶמ ִּני ֶ ּג ֶדם
וְ ַהחֹפֶ ׁש נַ ֲעשָׂ ה ֶּכלֶ א.
ָא ְמר ּו לַ ּ ִמ ָּלהַ :החֵ ר ּות ׁ ְש ִר ָירה וְ קַ ֶ ּי ֶמת.
וְ ַה ּ ִמ ָּלה ֵה ׁ ִש ָיבה:
ֵאינִ י ְּכקוֹ ְס ַטנְ ִדיןַ ,ה ָּנע וָ נָ ד לְ ַאחַ ר מוֹ תוֹ .
ָא ְמר ּו לְ ִמ ָּלהַ :א ְּת ִה ֵּנ ְך ַהחֵ ר ּות.
וְ ַדי ִּב ְמ ַעט ְּכ ֵדי לְ ָה ִבין זֹאת.
וְ ִהיא ֶה ֱא ִמינָ ה,
ּ ָפ ְצ ָתה ֶאת ּ ִפ ָיה,
ַא ְך חֵ לֶ ף ְצלִ ילִ ים
ּ ָפ ַרץ ִמ ּתוֹ כָ ּה
דָּ ם.
במלִ ינְ ד ונחשב לאחד מבכירי המשוררים המודרניים באלבניה.
גֵ 'וָ ִוהיר ְס ּ ַפ ְהיּו נולד בַ 1945-
השיר "המלה" הוא משיריו המפורסמים ביותר ומובעת בו תחושת אזלת היד של כותבים
אלבנים בשלהי השלטון הטוטליטרי והכמיהה לחירות.

ב

אפרי ל  1969נעצר המשורר הדרוזי הי�ש
ראלי סמיח אל קאסם לאחר שפירסם
את קובץ שיריו החמישי" ,והיה כי תבוא
ציפור הרעם" ,בלי אישור הצנזורה .אל קאסם
הפקיד דמי ערבות ושוחרר ממעצר .המשורר
בן השלושים ,תושב הכפר ראמה שבגליל ,כבר
צבר לו מוניטין בקרב קוראי הערבית בארץ מאז
פירסם בגיל  18את ספר שיריו הראשון "שיירת
השמש" .בזמן מעצרו אל קאסם שימש כעורך
הירחון הספרותי "אל־ג'דיד" ,לצד עבודתו בעיש
תון היומי בשפה הערבית "אל־אתחאד" .יש אף
להזכיר שבמשך חודשים אחדים ,לאחר שפוטר
מהוראה ב ,1965-היה עורך המהדורה הערבית
של "העולם הזה" ,לפני שהתגלעה מחלוקת בינו
ובין אורי אבנרי שהביאה לסיום עבודתו.
אל קאסם גרס שהשלטון החליט לפעול
נגדו בגלל תוכנם הלאומי והביקורתי של שיש
ריו והדגיש ש"בשירי אני אוהד את הפליטים
הערביים וקובע ,כי יש להם זכות לשוב למולש
דתם ,אך לפי הנחת השלטון בישראל לא קיימת
זכות זו" .בינואר  ,1970חצי שנה לאחר מעצרו,
הוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט המחוזי
בחיפה .על־פי האישום אל קאסם אמנם הגיש
בפברואר  1969את כתב היד למשרד הצנזור
אולם החליט לפרסם שירים שנפסלו במלואם או
בחלקם על־ידי מערכת הביטחון .בכתב האישום
צוין ששלושה שירים שהודפסו בספר לא הוגשו
מלכתחילה לצנזורה.
לא היתה זו הפעם הראשונה שמוסדות
המדינה התעמרו באל קאסם ,שהיה ידוע בהש
תנגדותו לגיוס דרוזים לצה"ל .בינואר 1968
הגביל אלוף פיקוד צפון דוד אלעזר בצו את
חופש התנועה של המשורר הצעיר ,הגלה אותו
אל חיפה ,אסר עליו לחזור לביתו בכפר ראמה,
כפה עליו להתייצב פעמיים ביום בתחנת המשש
טרה המקומית ,וכן נאסרה עליו היציאה מביתו
לאחר השעה  .17:00על־אף שהממשל הצבאי
בוטל בדצמבר  ,1966בחודשים לאחר מלחמת
ששת הימים הטילה המדינה עשרות צווי הרחש
קה על אזרחים פלסטינים שהיו חברים במפלגה
הקומוניסטית (רק"ח) ושהמדינה זיהתה אותם
כ"לאומנים ערבים" .אל קאסם גם לא היה הסוש
פר היחיד שנעצר באותם ימים ,ויש לציין גם
את פאוזי אל אסמר ,מחבר הספר "להיות ערבי
בישראל"( ( ,)1975שהשלטונות עצרוהו בספט�מ
בר  1969בחשד שעמד בקשר עם ארגוני חבלה.
בעקבות ההחלטה להגיש כתב אישום נגד
אל קאסם דיווח המשורר והעיתונאי משה דור
בנובמבר  1969על מפגש מחאה ב"צוותא"
בהשתתפותו של המשורר הערבי .דור כתב
שממקורות פחות או יותר "ממלכתיים" התחוור
כי אל קאסם "הוא דרוזי המתכחש להווייתם
הנפרדת של הדרוזים כאומה ,כי הוא איש
רק"ח ,וכי פעילותו מהווה סיכון ביטחוני למש
דינת ישראל" .אל קאסם ,מצידו ,הודה שהוא
אכן איש רק"ח הרואה בדרוזים חלק מהאומה
הערבית ,אולם טען כי אין במעשיו כדי להפר
את חוקי המדינה .אל קאסם תהה "מדוע אין
מעמידים אותו לדין ,אלא מציקים לו בצווים
אדמיניסטרטיביים? אדרבא ,יעמידוהו לפני
שופט ואם ייצא חייב ,הריהו מוכן לרצות את
עונשו עד הסוף ,אך אם זכאי הוא — ירפו ממנו
ויניחו לו לחיות את חייו כאדם מן היישוב".
ועד אגודת הסופרים העברים אירגן
ב 3.1.1970-פגישה עם "קבוצת סופרים ע�רבים ישראלים" בכדי "להיות קשובים זה לדש
בריו של זה" ,בלשונו של חבר הנהלת האגודה
חנוך ברטוב ,ולהגיב לסוגיית הצנזורה על שירה
וספרות ערבית .היתה זו הפגישה הראשונה של
אגודת הסופרים עם סופרים פלסטינים אזרחי
המדינה ,ומקריאת פרוטוקול הדיון ניכרים המש
בוכה וחוסר ההיכרות (של היהודים את הערבים)
שמשלו בדיון .אל קאסם קבע שם שבעוד שאין
ספק שמגילת העצמאות שבה התגאו הנוכחים
מדברת על זכויות מלאות ושוויון לשני העמים
החולקים את הארץ ,בפועל הדבר אינו מתקיים,
שכן ,בין היתר ,אדמות מופקעות ומיושמת אפש
ליה בתחום הכלכלי.
לבד מאל קאסם גם הסופרים מחמוד דרוויש
וסאלם ג'ובראן שהשתתפו בדיון היו מרותקים
מכוח צו לחיפה בהאשמות שונות ומשונות ,אבל
"בכל המקרים איש לא הובא לפני בית המשפט.
תמיד הופעלו צווים אדמיניסטרטיביים" .אל
קאסם טען שהצווים היו פוליטיים ונוצלו על־
ידי השלטונות נגד "יריבים פוליטיים" .בזמן
הדיון היתה חזרתו של אל קאסם לכפרו ראמה
אסורה מזה כחמישה חודשים.
דרוויש ,אז בסוף שנות העשרים לחייו,
הודה למשתתפים "שסוף סוף הרגישו ידידיש
נו הסופרים העברים שיש צורך מסוים להטות
אוזן קשבת לבעיותיו ,שאיפותיו וחלומותיו
של הסופרי הערבי החי ליד הסופר העברי" ,אך
ביקר את העמדה (המתנשאת) של חלק מהמשש
תתפים היהודים שדרשו מהערבים להכריז על
"האני מאמין" שלהם ועל האופנים בהם ישש
ראליותם באה לידי ביטוי .למעשה ,אל קאסם,
דרוויש ואחרים הבהירו כבר בראשית דבריהם
בדיון ש"המספרים והמשוררים הערבים היושש
בים כאן הכירו הכרה מלאה (איש לא הכריח
אותם) ,שיש זכות לעם היהודי להגדרה עצמית
במולדת המשותפת הזאת" .ניכר שדבריו של
דרוויש על כך שהוא חש כלוא ומדוכא בארץ
לא זכו לאמפתיה של ממש אצל הקולגות
היהודים" .אני כותב על בעיית עמי" ,הסביר
למשוררים העבריים שביקרו (על־אף שרובם
לא ידע ערבית) את השירה והספרות הפלסש
טינית בישראל בטענה שהיא לאומית בעיקרה
ורוויית אלימות.

כדרוויש ,גם המשורר סאלם ג'ובראן הציג
את הפער בין הכרזות למעשים .לדבריו ,מעשי
המדינה הם "טרגדיה" של העם הערבי במדינת
ישראל" .בכפר שלי הופיעה יום אחד המשטרה
ולקחה אנשים שיש להם חלקות אדמה .אותו
יום ,באו אנשי קק"ל — ובשביל הערבים הכל
זה אותו גוף ,גם הממשלה ,גם קק"ל ,וגם ש.ב.
(שב"כ) ,כולם משתפים פעולה — החליטו לגש
זול את האדמות שלנו .הייתי ילד ,חשבתי שזה
רק בפקיעין ,וכשאני גדל אני רואה שזה מבצע
כללי ,מחושב ,לגזול את הקרקע של הערבים...
הנה אי־שוויון בארץ" .על כך העיר בדיון הסוש
פר אריה ליפשיץ (איש גדוד העבודה והעלייה
השלישית) ש"הסופרים הערבים ,כולם צעירים
הם ומסקנותיהם אין להן על מה להסתמך .לפי
דעתי אין להם דיסטנס (מרחק) לדברים שעש
ליהם הם מדברים".
קריאת הפרוטוקול מלמדת על כך שהדיון
התנהל ברמות שונות והטון לא היה אחיד .חיים
גורי ,שסבל מנחת זרועה של הצנזורה כשספש
רו "עד עלות השחר" הוחרם מיד לאחר יציאתו
לאור ביוני  ,1950לא גילה אהדה רבה למקרהו
של סמיח אל קאסם .הוא אמנם קבע שיש לברר
מה הסיבות למעצרו וריתוקו לחיפה אבל ציין
שאולי "רודפים אותו" בגלל שהוא נגד גיוסם
של דרוזים לצה"ל" .עלינו לדעת אם זו סיבה
מספקת לעצור אותו ולשלול את חירותו" ,הדש
גיש .את גורי יותר עניין בדיון המוטיב הלאומי
בספרות הפלסטינית בישראל ובמי נעוצה
האשמה העיקרית והראשונית בסכסוך.

סמיח אל קאסם

צילום:

כפליט ,כשאדמתי עומדת מול עיני והכפר
שלי הרוס מול עיני ואינני יכול להגיע אליו.
ידוע לי ,שאם דברים אלה יגיעו לשלטונות
או למשרד החינוך בו אני עובד ,למחרת היום
יזמינו אותי ויאיימו לפטרני מעבודתי" .טהא
סיפר לנוכחים ש"כל סיפור קצר שאני כותב
גורם לכך שמזמינים אותי לבירור ומשמיעים
באוזני איומים בעבודה ובצווי ריתוק" .כחבש
ריו הערבים לדיון הוא דרש שאגודת הסופרים
העברים ידרשו מהשלטונות "לבטל את אמצעי
הדיכוי" המופעלים נגד הסופרים הערבים.
בין אם הדיון הביא לקירוב לבבות בין הסוש
פרים והמשוררים משני העמים ובין אם לא,
אגודת הסופרים שלחה בפברואר  1970מכתב
לראש הממשלה גולדה מאיר ובו דרשה לחדול
מצנזורה על ספרות ושירה ערבית" .רואים אנו
חובה לעמוד על ההבדל המהותי שבין מעשים
לבין דברים ,בין מידע לבין דעה ,בין חומר
העוסק במישרין בהעברת ידיעות ,בהסתרה
למרד ובהסתה בין־עדתית לבין יצירות ספש
רות" ,נכתב שם .במכתב התייחסו נציגי האגוש
דה לצנזורה על "משוררים ערבים ישראליים"
ובפרט להעמדתו לדין של אל קאסם" .דרך זו
אינה הולמת את מדינת ישראל" ,קבעו.
גולדה מאיר עיינה בבקשת האגודה וביש
קשה ללמוד את הנושא .יועצה לענייני ערש
בים שמואל טולידאנו הבהיר בתשובתו אליה
ש"הצנזור נוהג לפסול ספרים ושירים ,בשש
למותם או בחלקם ,שיש בהם ,לדעתו ,משום
הסתה או פגיעה בביטחון המדינה" .לדבריו,
העמדתו של אל קאסם למשפט נעוצה בכך
שלא הגיש את כל שיריו לצנזור כנדרש .מכל
מקום ,ניכר שמאיר גילתה עניין בסוגיה ודש
רשה לגבש עמדה ברורה בנושא הצנזורה של
ספרות ערבית.
שני דיונים חשובים התקיימו בשבועות
הבאים בעקבות הפרשה .הראשון ,אצל שר
המשטרה שלמה הלל ,נגע ספציפית להעש
מדתו לדין של אל קאסם; והשני ,ב"וועדה
המרכזית לביטחון" שבה ישבו נציגי הצבא,
השב"כ ,המשטרה והיועץ לענייני ערבים,

עמדתם על הצנזורה על ספרות ערבית .נציג
השב"כ אברהם אחיטוב ,ששנתיים לאחר מכן
ימונה לראש הארגון ,קבע שהוא "מתנגד לביש
טול הצנזורה וזאת לאור המצב הביטחוני בו
אנו שרויים" .כך גם טען נציג המשטרה בדיון.
ואילו היועץ טולידאנו הכיר בכך שאין "כל
תועלת בצנזורה מאחר שערביי ישראל ניזוש
נים מהסתה במנות גדושות"" .למרות האמור
לעיל" הוא התנגד לביטולה" ,מאחר שאין
להרשות לאזרח ישראלי להסית נגד המדינה
והצבא .תהיה לכך השלכה שלילית על ערש
ביי ישראל שייראו בכך התרת הרצועה במגזר
הערבי" .הווה אומר ,לפי היועץ ,הצנזורה לא
נועדה לצרכי הגנה על ביטחון המדינה אלא
היתה כלי "לחינוך" האזרחים הערבים .דווקא
נציג צה"ל בדיון תת־אלוף שלמה גזית החזיק
בעמדה היותר ליברלית וגרס שיש רק צורך
בצנזורה "צבאית טהורה".
באפריל  1970כתבה מאיר לשר המשפטים
יעקב שמשון שפירא כי "נמצאתי למדה כי
הבעיה סבוכה וכי רשויות שונות ,כמו צה"ל,
שב"כ ,המשטרה וכדומה ,חלוקים בדעותיהם
בעניין זה" .היא ביקשה ממנו ללמוד את הנוש
שא ולגבש עמדה .לא אותר תיעוד נוסף בפרשה
זו בארכיון המדינה ,וגם התיעוד עליו מסתמך
מאמר זה כבר אינו זמין לציבור בארכיון המדיש
נה כפי שהיה בעבר.
אין זה ברור מתי הופסקה לגמרי הצנזורה
על ספרות ושירה ערבית שכתבו פלסטינים אזש
רחי ישראל .נראה שבשנות השבעים המאוחרות
וראשית שנות השמונים הצנזורה כבר לא התש
עסקה בכך .עתה עסקו בצנזור ספרים בשטחים
הכבושים; כך אפשר ללמוד ממסמך שכותרתו
"צנזורה על ספרים ביהודה ,שומרון ועזה" ממאי
 1984שכתב הממונה על ההסברה בשטחים.
אותן טענות שהושמעו כלפי אל קאסם ודרוויש
חזרו על עצמם פה" :הצנזור ממליץ שלא לאשר
ספרים מסוימים לייבוא ולפרסום אם הם פוגש
עים לדעתו בהגנתה של ישראל ,בשלום הציש
בור או בסדר הציבורי" .לדוגמה ,אחד הספרים
שצונזרו היה ספרו של יגאל אלון ,מי שהיה שר

Anarbati

טהא מוחמד עלי

גולדה מאיר

צילום :ג'יני

צילום :דובר צה"ל  /ארכיון צה"ל במשרד הביטחון

מבחינת המשתתפים הערבים ,מטרת הדיון
היתה גיוס הסופרים העברים למאבק נגד הדיש
כוי שהמדינה הפעילה כלפיהם ,אולם ניכר
שחלק מהדוברים היהודים היו בעיקר עסוקים
במתן ציונים" .אנחנו עשינו למען הכרה בזכות
היהודית" ,קבע אל קאסם" ,ומה יעשו סופרים
יהודים למען הכרה בסופרים ערבים ובזכותם
של ערבים הנמצאים במדינת ישראל?" אל
קאסם קבע שהממשל הצבאי ,שהיה לא פעם
מושא לכתיבתו ,לא באמת בוטל ב 1966-אלא
"הוא רק הוחלף ,ובמקום איש במדים אני נפגש
באיש בבגדים אזרחיים".
המשורר טהא מוחמד עלי ,יליד הכפר
ספוריה שבגליל התחתון שתושביו ברחו וגוש
רשו בזמן המלחמה הגדולה ,המחיש לנוכחים
היהודים את הפחד המושל בלבבות המשוררים
והסופרים הפלסטינים בישראל" :לפני שאני
מציג עצמי כסופר ,אני רוצה להציג את עצמי

"בכל נושא הצנזורה על שירה וספרות ערש
בית" .בדיון אצל שר המשטרה סוכם שאגוש
דת הסופרים תפנה ליועץ המשפטי לממשלה
מאיר שמגר ותבקש לבטל את משפטו של
אל קאסם ,וכי היועץ ייענה לבקשתה בחיוב.
בדיון "סוכם כי המקרה של סמיח אל־קאסם
אינו המקרה הרצוי לנו כדי להתמודד עם
הגורמים למיניהם ,כולל יהודים ,המתנגדים
לעצם הצנזורה" .השב"כ ,שלא השתתף בדיון,
הצר על ההחלטה לבטל את המשפט מכיוון
שהמשורר הוא "אחד מכלי הביטוי של (ה)
לאומנות" הערבית בישראל .אגודת הסופש
רים שיחקה את המשחק ,שיגרה מכתב לשש
מגר והדגישה שהצנזורה על כתבי משוררים
ערבים "משמשת ,כידוע לך ,עילה להשמצות
בחו"ל" .משפטו של אל קאסם בוטל.
בדיון ב"וועדה המרכזית לביטחון" בפברואר
 1970הציגו נציגי ארגוני הביטחון השונים את

החינוך בזמן שאל קאסם נעצר .הסיבה לצנזורה
של הספר היתה "הקדמה מסיתה" שחוברה על־
ידי המביא לדפוס.
בדיון שהתקיים במכון טרומן בדצמבר
 1988אמר אל קאסם ,כשהוא כבר בעל שם
עולמי ולאחר שפירסם כשלושים ספרי שירה,
"אני מתורגם בכל העולם ובישראל ,לצעש
רי ,הכי פחות .זאת הענשה של הקורא הישש
ראלי ,שמונעים ממנו להכיר את השכן שלו,
להיות מאוזן מבחינת אינפורמציה .כך יוצרים
מציאות ,שבה כל ערבי הוא מחבל ולכל יהודי
יש טנק" .לקורא העברי אין אפשרויות רבות
להתוודע למשורר הגדול ,ולכן יש להודות
לעידן בריר ולששון סומך המנוח על כינוס
ותרגום של מבחר משיריו .הספר "פני החירות"
יצא לאור בשנה שעברה בהוצאת קשב לשירה.
חנוך ברטוב ,חבר הנהלת אגודת הסופרים
בזמן הדיון שהוזכר ,דיבר בפתוס רב במפגש.
פגישה זו ,אמר ,היא תחילתו של דיאלוג ולא
סיכום עניין .לדבריו" ,קשה להעלות על הדעת
מצב חריף יותר מזה שאנו שרויים בו היום".
את הדיון הוא סיכם כך" :אני מרשה לעצמי
להסתכן בנבואה טיפשית — בעוד שנים רבות
יציינו את הפגישה הזאת והיא תיזכר בתולדות
הבית הזה ובתולדות הקשרים בין סופרים עבש
רים וסופרים ערבים".
חודשים אחדים לאחר מעצרו כתב אל
קאסם לביטאונה של אחדות העבודה "למרש
חב"" :פחד כבר רובץ לי על הלב ...אני פוחד
מהצל של באבי יאר ...צריך להדוף אותו מעל
הערבים ומעל היהודים גם יחד" .הדברים
עוררו סערה זוטא ואל קאסם הזדרז להבהיר
שהוא לא חושב שהסכסוך בין העמים החוש
לקים את הארץ מזכיר את הגיא באוקראינה
שבו רצחו הנאצים למעלה ממאה אלף איש.
אל קאסם התייחס לצלו של הטבח ,לשלטון
הפחד שמושל ומעקר את היכולת להבין ולהש
זדהות עם כאבו של עם אחר.

