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كتاب

أحاديث برقاش هيكل

الخرائط تتكلم والصور تحكي

هيكل مع بورقيبة

عبدالله السناوي
ل ــم ي ـكــن الــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي شـ ــارل دي ـغــول
بخلفيته الـعـسـكــريــة مـسـتـعـدًا ألن يستمع
ملداخالت دبلوماسية معتادة ومطولة تمهد
للحوار وأهدافه.
وكان ضيفه القادم من القاهرة ،مقدرًا دوره
التاريخي فــي الـحــرب العاملية الثانية كأحد
أبـطــالـهــا ال ـك ـبــار ،قــد هـيــأ نـفـســه فــي طريقه
ل ــ«ق ـصــر اإلل ـي ــزي ــه» لـسـيـنــاريــو يـسـجــل فيه
ً
ـ ـ أوال ـ ـ مــا رأى أن الــرجــل يستحقه ب ــأدواره
االستثنائية في تحرير بــاده من االحتالل
األملاني من تحية ينقلها إليه باسم الرئيس
امل ـصــري جـمــال عـبــد ال ـنــاصــر ...ثــم ينتقل ـ
ثانيًا ـ إلى العالقات التاريخية والتقليدية بني
فرنسا ومـصــر ،ويــؤكــد على اسـتـمــرارهــا...
قبل أن يصل ـ ثالثًا ـ إلى رسالته وموضوعها.
«ع ــال ي ــا مـسـيــو ه ـي ـكــل ..ق ــل ل ــي م ــاذا تــريــد
بالضبط؟».
«سقطت كل التمهيدات التي هيأت نفسي لها
ذات صباح من سبتمبر عام .»١٩٦٧
«التفت إلى أن الرجل التاريخي يجلس خلف
مكتبه على فوتيل ،كبير لكنه ثابت ،ال يتحرك
يمينًا أو يسارًا على ما اعتاد زعماء آخرون،
وأن املباشرة من مقومات شخصيته وطبائع
تجربته».
«دخـلــت إلــى مــوضــوعــي وفـيــه ره ــان لجمال
عـبــدالـنــاصــر عـلــى دور لــديـجــول بـعــد نكسة
يونيو يخفف من وطــأة االنحيازات الغربية
إلسرائيل».
أك ـث ــر م ــا اسـتـلـفــت ان ـت ـبــاهــه ف ــي ذل ــك الـلـقــاء
عناية ديـغــول بــالـخــرائــط« ،وه ــذه مــن طبائع
العمل العسكري فاملعارك تجرى على مواقع
وخطوط االشتباك تتداخل وتمتد والتخطيط
يتصل بالخريطة وتضاريسها والحقائق
اإلنسانية فوقها».
طـلــب دي ـغــول خــريـطــة وضـعـهــا أم ــام ضيفه:
«انظر أمامك يا مسيو هيكل ..هذه مساحة
ال ـعــالــم ال ـع ــرب ــي ..وهـ ــذه م ـســاحــة إســرائ ـيــل،
ال ـهــزي ـمــة ال ـت ــي لـحـقــت ب ـكــم مــؤق ـتــة بطبيعة
الجغرافيا والحقائق السكانية فوقها ،الوضع
ال ينبغي أن يخيف ،ومــن ينظر عندكم إلى
الخريطة ال بــد أن يستشعر ثقة فــي مسار
املستقبل».
بـلـغــة ال ـخ ــرائ ــط أجـ ــاب دي ـغ ــول ع ـلــى رســالــة
عبدالناصر« :اطمئن» ..وكــان ذلــك أكثر مما
توقعت القاهرة من باريس في أحوال ما بعد
 ٥يونيو.
في ذلــك الصباح ترسخ لديه «أن الصحافي
بــدوره ال يقدر على قــراءة املشاهد املتحركة

بتفاعالتها وتعقيداتها ما لم تكن الخريطة
ماثلة أمامه».
ف ــي حـ ــواراتـ ــه امل ـط ــول ــة م ــع ص ــدي ــق دي ـغ ــول
ووزيــر ثقافته أنــدريــه مــالــرو ،صاحب روايــة
«األم ـ ــل» ،ت ـبــدت نـقـطــة تـنــويــر جــديــدة ل ــدوره
ه ــو ف ــي تـجــربــة أخـ ــرى عـلــى ال ـجــانــب اآلخ ــر
من املتوسط .كالهما ارتبط برجل تاريخي،
أحدهما اقترب برؤية املثقف واآلخر بموهبة
الصحافي.
ذات صباح آخــر على مائدة إفطار في بيته
دار حوار مثير في موضوعه وتفاصيله مع
الدكتور إدوارد سعيد صاحب «االستشراق»
حول املثقف والسلطة.
كــان رأي سـعـيــد ،وقــد نـشــرتــه ضـمــن حــوار
مـعــه منتصف تسعينيات ال ـقــرن املــاضــي:
«املثقف يكف أن يكون مثقفًا عندما يقترب
من السلطة».
سألته« :حتى أندريه مالرو؟!».
أج ــاب سعيد بـتـحــدي املـثـقــف الـكـبـيــر ،الــذي
يعتقد في سالمة أطروحته« :نعم».
وكان رأي هيكل« :أن التعريف على استقامته
فـيــه تـعـســف ،ف ـمــاذا يـفـعــل مــالــرو وصــديـقــه
الجنرال الذي أعلن املقاومة بعد هزيمة بالده
واحتالل عاصمتها أصبح رئيسًا لفرنسا؟..
هل تقترح أن يقطع عالقته به وأن يعترض
عـلــى تــولــي وزارة الـثـقــافــة الـفــرنـسـيــة حتى
يكون بالتعريف مثقفًا؟».
في نهاية مساجلة بني صديقني ،أبدى سعيد
تفهمه أن هناك حاالت في التاريخ تستعصي
على التعريف الذي اعتمده تدخل فيها عالقة
محمد حسنني هيكل بجمال عبدالناصر.
فــي التجربة الفرنسية تجلت أمــامــه حقيقة
ج ــدي ــدة ه ــي أن ق ـ ــراءة ال ـخ ــرائ ــط وت ـفــاعــات
الـحــوادث فوقها تتخطى خطوط الجغرافيا
الصامتة إلى سؤال الثقافة بني سكانها.
وب ــدت إي ـم ــاءة دي ـغــول إلـهــامــا جــدي ـدًا لعناية
أكـبــر بــالـخــرائــط أخ ــذت بــالــوقــت تتسع حتى
احتلت نسخًا نــادرة لثالث خرائط مصرية
قديمة حائطًا خلف مكتبه وأزاح ــت لوحات
تشكيلية لفنانني كبار عامليني ومصريني.
كانت الخرائط سيدة املكان بال منازع.
()١
ف ــي ق ـص ـتــه م ــع ال ـخ ــرائ ــط اح ـت ـف ـظــت ذاك ــرت ــه
بـحــواراتــه مــع املفكر املـصــري الــدكـتــور جمال
حمدان ،وهي مثيرة في وقائعها ومجهولة في
أسرارها.
كــاهـمــا ك ــان شــاغـلــه الــرئـيـســي «الـجـغــرافـيــا
والتاريخ».
أحــدهـمــا ،قضيته الجغرافيا وعبقرية املكان

فيها يقرأ ثوابتها من نافذة التاريخ وتحوالته.
واآلخـ ــر ،قضيته الـتــاريــخ ووثــائـقــه فــي رواي ــة
الصراع على مصر واملنطقة يطل على وقائعه
من فوق تضاريس الجغرافيا وثوابتها.
«ق ـ ــرأت ل ــه قـبــل أن أع ــرف ــه ،درس ف ــي جــامـعــة
ريــدنــج الـبــريـطــانـيــة لكنه انـتـمــى إل ــى املــدرســة
األملــانـيــة األكـثــر جــديــة فــي دراس ــة الجغرافيا،
وهي مدرسة تنتمي إلى إمبراطورية متشوقة
ملـسـتـعـمــرات لــم تـحـصــل عليها بــاسـتـثـنــاءات
سبقت الـحــرب العاملية األول ــى ..االستكشاف
عندها سبق معرفي دون أن يـكــون مرتبطًا
بمصالح محققة».
«استمعت إلــى قصص ت ــروى عــن عزلته في
محراب فكر ،ال يتصل بالعالم حوله ،يخرج من
ً
منزله قليال وال يفتح بابه ألحد إال بإجراءات
واتفاقات مسبقة ،وتقصر الزيارات على من
يطمئن إليه وعددهم يحصى على أصابع يد».
طرأت فكرة اللقاء األول مع جمال حمدان في
حوار بمكتبه مع الكاتب الصحافي مصطفى
نبيل ،وهو من أبرز املثقفني املصريني والعرب
فــي ربــع الـقــرن األخـيــر ،تــولــى لسنوات طويلة
رئاسة تحرير مجلة «الهالل».
فــي ذل ــك الـصـبــاح ت ـطــرق ال ـح ــوار بينهما إلــى
صــاحــب عبقرية مـصــر ،شخصيته وعزلته،
إس ـهــامــاتــه وك ـتــابــاتــه ،وه ــل يـمـكــن أن يقنعه
أحد بالخروج من العزلة التي طالت إلى رحابة
الحياة.
أس ـه ــب مـصـطـفــى ف ــي ال ـح ــدي ــث ع ــن «راهـ ــب
الجغرافيا» ،وكل حرف يقوله مصدق ،فال أحد
غيره تفتح له الصومعة املغلقة على صاحبها
باستثناء أسرته تأتى إليه لتوفر احتياجاته.
«قال مصطفى :جمال يريد أن يراك ..ولم أكن
في حاجة إلى تفكير فأنا كنت أتطلع بدوري
إلى رؤيته».
في املوعد املحدد وصال معًا إلى شقة جمال
حمدان في حي الدقي.
م ــرة بـعــد أخ ــرى ط ــرق مصطفى ب ــاب الشقة
على الطريقة املتفق عليها حتى يـعــرف من
بالخارج ،لكن ال أحد يستجيب.
بدأ بدوره يطرق الباب على نفس الطريقة ،وال
أحد يفتح بابًا ،أو يصدر صوتًا أن خلفه حياة.
اقترح مصطفى أن يعودا إليه في يوم آخر بعد
التأكيد على صاحب البيت حتى يفتح بابه،
لكن هيكل َأب ــى ،فقد كــان مهيئًا تمامًا للقاء
تطلع إليه مع رجل بدا أمامه عبقريًا وغامضًا.
«عبقريته في كتاباته وغموضه في حياته».
الصحافي فيه تحرك على نحو لم يكن ممكنًا
معه أي انتظار ملوعد جديد.
خرج إلى الشارع وبصحبته مصطفى.
التقط حجرًا صغيرًا وقذفه على شرفة الشقة،

ال ـتــي تـقــع بــالـطــابــق األرض ـ ــي ،لـعــل ضجيجًا
يوقظه مــن نــوم ،أو يــذكــره بــأن هناك مــوعـدًا ـ
على ما روى لي بعد سنوات طويلة رفيقه في
الزيارة املثيرة ملفكر الجغرافيا والخرائط.
سألت األستاذ« :هل قذفت حجرًا على شرفة
شقة جمال حمدان؟!».
ً
ضحك قائال« :دع القصة يرويها لك صديقك
مصطفى نبيل».
كيف كان اللقاء األول؟
«من خلف باب موارب رأيته مرتديًا روب أحمر
فوق مالبس البيت».
«ك ــان الــرجــل يعد الطعام لنفسه فــي مطبخه
وغرفة االستقبال لم تخضع لعناية منذ فترة».
«لم يكن املشهد يليق بمفكر من حجمه أثرت
كتاباته في مجرى التفكير العام ،ولفتت إلى
دور الجغرافيا في حياة املصريني».
«سألته :ليه كل ده؟».
ً
«ب ــدا رج ــا ت ـعــرض لـصــدمــة إنـســانـيــة فــاقــت
طاقته على احتمالها لــدرجــة أنــه أخــذ يعاقب
نفسه».
«سألته :ملــاذا هــذه العزلة وإسهاماتك مراجع
كبرى للباحثني واملثقفني واملعنيني بالشأن
العام ..ملاذا تفعل ذلك بنفسك وأنت اآلن مؤثر
لحدود ال تتصورها في التفكير العام».
«أنت تعيد فكرة الرهبنة املصرية بالعزلة في
الخالء لكنك منعزل في فوضى».
«طــالـبـتــه ب ــأن نـنـتـقــل إل ــى م ـكــان آخ ــر يصلح
لـلـحــوار فـيــه ،أن يــرى الـحـيــاة الطبيعية فربما
تغريه بالعودة إليها».
بعد قليل ذهب الرجال الثالثة إلى فندق شهير
بحي الدقي يطل على النيل.
فــي ال ـحــوار لطف إنـســانــي ب ــدأه ح ـمــدان« :إنــك
ت ـت ـصــرف ك ـل ــورد إن ـج ـل ـيــزي رغـ ــم صــداقـتــك
لجمال عبدالناصر؟» ..مشيرًا إلى سيجار في
يده يشعله بثقاب.
ً
ابتسم ملالحظته سائال عما إذا كان يريد أن
يدخن سيجارًا آخر يحتفظ به.
أخذ حمدان ينفث دخانه في الهواء ناظرًا إلى
جريان نهر النيل والحوار يتدفق بعمق.
تدفقت تساؤالت هيكل على صاحب «عبقرية
امل ـك ــان»« :م ــا ال ــذي ج ــرى لـلـمـكــان وعبقريته
وكيف وصلنا إلى هنا؟».
«إلــى أيــن حركة التاريخ ذاهـبــة فــي هــذا املوقع
من العالم؟».
أج ــاب ح ـمــدان عــن فـيــض تـســاؤالتــه بكبرياء
حزنه« :حركة التاريخ الدائمة قد تكون أحيانًا
إلى أسفل ..شهدنا انقالبًا ألنه كان بني السكان
من لم ِّ
يقدر ولم يرع حرمة وحق املكان».
شيء مما دار بينهما سجله في مقدمة كتابه
«أكتوبر  ٧٣ـ السالح والسياسة» ،الذي أهداه
إلى «ذلك العالم املصري الفذ» ،غير أنه لم يدخل
في جو الحوار ،وال تطرق إلى بعض األسئلة
التي طرحها عليه الدكتور جمال حمدان في
حضور مصطفى نبيل ،التي سجلها كتابة
كما طلبت وألححت.
[كيف تسكت يا أستاذ هيكل على ما يجري
في مصر؟
أجاب األستاذ :وماذا تريد أن أفعل؟
قــال ح ـمــدان :ال تقل لــي مــا ت ــردده أنــك مجرد
كاتب صحافي ،فهذا غير صحيح ،أنت زعيم
سـيــاســي يـسـلــم بــزعــامـتــه ال ـك ـث ـيــرون ،فكيف
ال تـقــود الـشـعــب فــي ث ــورة إلس ـقــاط املـعــاهــدة
امل ـص ــري ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،خ ــاص ــة أنـ ــك تتمتع
بالثقة وبـمـيــزات ال يتمتع بها س ــواك ،ولديك
تـ ـج ــارب وم ـع ــرف ــة ع ـم ـي ـقــة ب ــامل ـس ــرح ال ــدول ــي
واألوض ــاع املحلية ،عــادة ال يتقن الحديث من
يحترف الكتابة ،ولكنك تتقن بالوقت نفسه
ال ـك ـتــابــة ال ــراق ـي ــة وال ـح ــدي ــث امل ـق ـنــع ،وع ـ ــادة ال
يعرف التفاصيل مــن هــو غــارق فــي الكليات،
لكنك تجمع بــن املعرفة الدقيقة بالتفاصيل
والـكـلـيــات م ـعــا ،وعـ ــادة ال ي ـعــرف الفيلسوف

