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الحكومة .. المتهم األول والرئيسي
في فرض الرقابة على الكتب

في العام 1977 شتم
موسى صبري الكويت في »األخبار«

ومع هذا تم السماح لجميع 
األعداد بالدخول إلى البالد

محمد مساعد الصالح
أشبع الحياة ولم تشبعه

من يتهم اإلسالميين بمنع الكتب
هو شخص يروي نصف الحقيقة

في التاريخ العربي واإلسالمي
لم يكن هناك رقيب يراقب الناس

بسبب الحرية ظهرت الفلسفات
والمذاهب والمدارس الفقهية

البكاء السري
مثلي من يتوجع ويتألم، ورمبا يبكي إن لم يكن جهرا فسرا..

ملاذا؟
ألن الداء العضال، مؤلم ومجرح ومضن...

أرى كل ذي مبض���ع وضع مبضعه وانزوى يأس���ا بعدما أعلن عجزه عن 
العالج والتطبيب!

فشل األطباء وعجز األولياء عن معاجلة احلالة فداهنوها ودهنوها بالدعوات 
واألمنيات وبشيء من الدمعات السحيحات الشحيحات، وولوا أدبارهم بعدما 

خذلهم الكل وتقاطر عليهم املتسلطون بسواطير الكالم ونواطير الظالم.

لست متسّواًل على قارعات العيون
تلك املقدمة الدامعة تقتضيها احلال التي بلغناها في بالدنا من يأس وظلم 
وجور وعس���ف واستعباد واس���ترقاق، أراها ويراها كل منصف وذي ضمير 
أنها حال كسيفة مشينة مس���يئة مذلة، تسحق احلر وتواريه ثرى العبودية 

وتلعنه ميتا حيا.
ويا أيها الرفاق القارئون رقعتي هذه، أنا لست متسوال على قارعات العيون، 

بل إنني عني رائية ولسان ناطق وقلم كتوب وضمير غير كتوم.
أحزن واجنرح وأبكي وأنا أرى بالدي وأهلي وعشيرتي، يوأدون أحياء على 
أيدي حفنة غاش���مة ركيكة القدر والقدرة، ال ترى في احلياة إال موت األحياء 

ودفنهم بعروقهم النابضة، بتشف وضغينة وانسحاقية ودونية.

مأمأة القطيع
أكثرت من ذرف دموع الكالم، فليس لي من فعل سواه في مثل هذه البالد الظاملة 

اجلائرة التي سحقتنا وتباهت مبا فعلت من فعل األدنياء والوضعاء!
أطل من شاهق السنني على ما نحن فيه اليوم من خضوع وخنوع ومأمأة 

القطيع السادر إلى سقيا يداوي بها ظمأه القاتل.

حادثة من الزمن األبيض
في يوم سبت من عام 1977 كنت في زيارة لألستاذ سعدون اجلاسم وكيل 
وزارة اإلعالم في ذلك احلني، والذي فاجأني وقبل تبادل السالم والتحية بقوله 

املتسائل: هل علمت مبا كتبه عنك »موسى صبري«؟
قلت باندهاش زائد: ال!
قال اجلس يأتك اخلبر.

كنت آنذاك حديث عهد بالصحافة والكتابة فيها، ولم ميض علي حينها سوى 
أشهر قليلة أتقلب على صفحاتها ال خبرة وال جتربة وال نّية احتراف، بقدر ما 

كان األمر يقتصر على حبي للكتابة وتعلقي بها، وذلك كل ما في األمر.
بينما »موسى صبري« واحد من أساطني الصحافة املصرية واملعتقني فيها، 
وكان أحد رجال الرئيس السادات وأحد كتاب خطاباته، ورئيس حترير جريدة 

األخبار املصرية وبالطبع كاتبها األول.
أخرج لي األستاذ »سعدون« عدد جريدة األخبار املقصود وكان عدد اليوم 

السابق »اجلمعة« وهو العدد األسبوعي لها وأهم األعداد وأكثرها انتشارا.
على صفحتها األولى افتتاحية بقلم »موسى صبري«، قرأتها فإذا بها كلها 
مخصصة لس���بي وش���تمي وجتريحي، وكان للكويت بالدي نصيب من تلك 

الشتائم والسباب!
ما أردت بلوغه من هذه »السالفة« هو ما سيلي ال ما انطوى منها وما يلي 
هو التالي وهو ما أخبرني به االستاذ »سعدون« حيث قال لي إن العدد محجوز 
في الرقابة وأنه بانتظار الشيخ جابر العلي ليراجعه به، وما إذا كان سيسمح 

بدخوله الكويت أم ال!
والذي حدث بعد ذلك أنه أفرج عن العدد وس���مح بتداوله بأمر من الشيخ 
جابر العلي رحمه اهلل. وليت األمر اقتصر على ذلك بل إن موسى صبري ظل 
مواصال حملته على الكويت أليام متتالية ورمبا أسابيع، حتى بلغ في تطاوله 
مقام األمير الشيخ »جابر األحمد« رحمه اهلل، وكانت األعداد توزع في الكويت 

وتباع في مكتباتها، ولم تصادر أو يحجب توزيعها!

خوانة أم خزانة؟
لهذا احلديث مناسبة ولم آت به من متحف األمس ألباهي بذكرياتي وأروجها 

في سوق اليوم، أو أختبر ذاكرتي إن كانت خوانة أم خزانة !
وله أيضا عالقة باملقدمة الدامعة املولولة.

مناس���بة احلديث هو ما دار في األيام األخي���رة من كالم عن رفض الرقابة 
مجموعة من الكتب ومنعها من العرض في معرض الكتاب في الكويت!

وأردت من إيراد قصتي أعاله املقارنة بني ماضينا الزاهي الباس���م وواقعنا 
ال�����عليل املريض الس���قيم، وكيف كان وزي�����ر اإلعالم بذاته يسمح بدخول 
صح�����يفة تسيء إلى الكويت وأميرها ولم يجد غضاضة في ذلك ولم يتخوف 
من انتشار ما حملته تلك الصح������يفة الضالة املضللة بني قرائها في الكويت، 
مستندا - رمبا - على قاعدة مادام املقذوف قد غادر ماسورته فال فائ�������دة من 
محاولة إعادته، ومدفوعا بتمسكه بحرية التع������بير حتى وإن كانت تنطوي 
على شيء من الظلم وال سند من احلقيقة يس�����ندها وإلميانه بح�����ق الناس 

في الق�������راءة واالطالع وامل������عرفة، وأيض���ا من باب »اعرف عدوك«.
علما بأنه في تلك الس���نة كان البرملان معطال والدستور معلقا، مبعنى أنه 
لم يكن من رقيب أو حس���يب يخشاه الوزير، ولكنه تصرف بحسب ضميره 

الوطني والسياسي واملهني أيضا!

كائنات زجاجية
فأين نحن من تلك الثقة بالنفس وبالناس وعقولهم؟!

حينذاك لم تكن احلكومة تتعامل معنا وكأننا كائنات زجاجية معرضة للكسر 
مبجرد ما مييل بها الهوى - ال الهواء - تهوي على األرض وتتكسر.

حينذاك كانت احلرية أمرا مقدسا وكان الكويتي كرميا وحرا وأبيا في نظر 
حكومته، وكان الدس���تور محترما حتى وهو معلق، فلم تبطش بنا احلكومة 
ولم جترنا جر اخلراف الوجلة إلى املجازر أو املقاصل، وال حتى الى املعتقالت 

والسجون.
فما الذي غير األمور ودهورها وأهال عليها التراب األسود؟!

للحقيقة نصف آخر
يقول السهلون واملتساهلون وأصحاب اآلراء املعلبة اجلاهزة املصفوفة على 
أرفف عقولهم: إن التيار الديني هو السبب! وإن اإلسالميني املتسلطون والذين 
ال يريدون للناس أن يتعلموا ويقرأوا ويتثقفوا وتزيد معارفهم، حتى ال تتاح 
لل������ناس ال�����سباحة في بحور احلقيقة، فينقلبوا عليه��م بعدما يكش������فونهم 

ويعرونهم من غاللة ال����تدين الك����اذب التي يتس���ترون بها!
في مثل هذا الرأي املعلب اجلاهز نصف احلقيقة ال كلها، وهو النصف األخير 
من ذلك الرأي، ولكن السؤال هو: من أتاح لهم ذلك ومن سلمهم مقاليد العباد 
وزودهم باحلراب والس���هام والسيوف واخلناجر حتى يحزوا بها رؤوس من 
شاءوا من عباد اهلل ويفرضوا هيمنتهم عليهم ويتحكموا ب� »الصادر« و»الوارد«، 

وما الذي يحق للناس قراءته وما ال يحق؟
املتهم األول واجلاني الرئيسي هو احلكومة التي تنازلت عن دورها القيادي 
ووضعته في أيدي من ال يخاف اهلل وال يرحم الناس وال تهمه سمعة الكويت، 
بل ويعمل على تدميرها وفق أجندة مستوردة ويطبقها بحذافيرها دومنا خطأ 
أو زلل! أما اجلاني الثاني واملتواطئ مع احلكومة، فهم الناس أنفس���هم الذين 
تنازلوا س���ريعا عن حقوقهم ودون أدنى مقاومة، ولم يتش���بثوا بحقهم في 
حياة كرمية ال سلطان عليهم فيها سوى ضمائرهم واحلق والعدل واإلنصاف 
واملس�����اواة والدس������تور املكذوب واملكتوب مباء الرياء والكذب واملباه��اة 

الكاذب���ة.

العهد الدستوري السعيد
والتاريخ العربي واإلسالمي ينبئنا بأنه لم يكن في يوم من أيام دول العرب 
واإلسالم، رقيب يراقب الناس ويتحكم فيما يقرأون وما يكتبون، وال حكومة 
وال فرق عس���س وال جالوزة يتس���لطون على الناس، يح�����للون ما ش���اءوا 
ويحرمون ما ال يروق لهم. بل إن رجال الدين والقضاة والعلماء هم الذين أبدعوا 
اإلن��تاج األدب���ي )اإلباح�ي واملكشوف( ح�سب تقييم رقباء العهد الدستوري 

والدمي����وقراطي! بينما هو في حقيقته أدب تثقيفي راق.
وهذا العهد الدميوقراطي السعيد ال يسمح لي بأن أكتب ما هو معروف من 
أسماء أولئك العلماء والقضاة ونوعية مؤلفاتهم وكتاباتهم وما تنطوي عليه 
من شفافية وانكش���اف ومباشرة، مما يصعب على أكبر املتحررين اآلن - أو 

حتى املتحللني - كتابة عشره!

مخاطر الجهل
إن الدول اإلس���المية - دول اخلالفة - لم متنع كاتبا أن يكتب ما ش���اء له 
شيطانه وما ش���طح به خياله وما جنح به على تخوم احملرم أو ح�����تى في 

عم����ق أعماقه!
وفي أجواء احلرية تلك ظهرت الفلس���فات واجلماعات واملذاهب واملدارس 
الفقهية اإلسالمية والتي تدين دينا مباشرا ألجواء احلرية وسيادة اإلنسان على 
فكره وحريته في اختيار منهجه الفكري في احلياة دون وصاية أو سلطان من 
أحد حتى وإن كان »خليفة املسلمني!«. وتلك العصور التي زهت فيها احلرية 
وسادت هي التي وطدت أركان اإلسالم وأدخلت الناس فيه أفواجا، فمادام املرء 
حرا فإن إميان���ه يكون إميانا حق�������يقيا ولي�������س بدافع خوف أو مت�����لق 
ونف���اق أو جهل، ولكن أن���ى حلكومت�������نا أن تفهم دلك أو تعيه هي والرهط 

اخلوارج الذين طووها حت�����ت آباط���هم؟!

الشكاءة البكاءة
وليس مهما أن تفهم احلكومة أو ترعوي، ولكن املهم أن يأخذ الناس حقوقهم 
وأال ينتظروا تلك احلكومة الش���كاءة الب���كاءة أن متنحهم تلك احلقوق، فهي 
حكومة مناعة للخير وقادة للش���ر. وقال األولون إن احلرية تؤخذ وال تعطى 
أو متن���ح، فمن ينتظر أن تأتيه حريته على طب���ق حكومي فعليه أن ينتظر 

حتى ميوت عبدا.

صديق الحياة
مد لي - في موتك - يدك..

أصافحك مصافحة املوت واحلب والسالم األخير!
مّت؟

قالوا: مّت!
قلت ما مات »محمد مساعد الصالح«..

هكذا هو قال..
ميوت من كان يخاف أن ميوت..

ميوت املتطيرون املتشائمون اخلوافون من املوت! أما هو فما كان متشائما 
وال متطيرا وال خائفا!

اس���تقبل املوت وصافحه وداعبه وعابثه ومازحه، ومنحه بعض رزقه من 
فائض الكالم..

فكي���ف يقولون مًت! وما أراك إال ضحك���ة � مازلت � في فم احلياة... فانعم 
حيث أنت، ودع املوت ملن يهابه..

لك احلياة أيها احلي... يا »محمد« يا صديق احلياة...


