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امل ـســائــل الـعـمـلـيــة وال يـتـقـنـهــا ،وأنـ ــت تـعــرف
الفلسفة ولديك قــدرة عملية كبيرة ،وعــادة ما
يكون املفكر السياسي غير محترف السياسة
وممارساتها ،لكنك مفكر سياسي فــي ذات
الوقت.
فلماذا ال تقود أهل مصر في طريق الخالص؟
أج ــاب هيكل عــن فيض تـســاؤالتــه :لقد جئت
إلـيــك حتى أسـمــع مـنــك ،مــا تفسيرك لتدهور
موقف مصر السياسي؟ وملاذا رحب البعض
بهذه االتفاقية؟
قال حمدان في كلمة كالرصاص :إنه الطغيان].
قرب نهاية ذلك اللقاء األول اتفقا على طريقة
لالتصال املباشر لتحديد موعد لحوار آخر،
أن تكون هناك رنة هاتف واحدة تتبعها رنتان
بينهما فاصل.
وفي اللقاء الثاني بمكتب هيكل تبادال األدوار،
حمدان يسأل وهو يجيب.
كانت لدى املفكر الجغرافي أسئلته عن رؤية
عبدالناصر للصراع في املنطقة ،وأخذ أستاذ
الصحافة يشرحها باستفاضة.
وهــو يــدخــل إلــى مكتب هيكل حمل الدكتور
ج ـمــال ح ـمــدان مـعــه نـسـخــة مــن أث ــره الجليل
«شخصية مـصــر» عليه إه ــداء يصفه بــ»أهــم
ك ــات ــب س ـي ــاس ــي ف ــي الـ ـع ــال ــم وأعـ ـظ ــم مـفـكــر
سياسي أنجبته مصر».
«قلت له :يا جمال هذه مبالغة».
()٢
على حائط فــي ممر داخــل مكتبه عشرات
الصور.
لكل صورة قصة وتاريخ.
ف ـكــر ل ـب ـعــض ال ــوق ــت أن يـسـتـلـهــم ال ـصــور
وخلفياتها التاريخية واإلنسانية واختار
عنوانًا مؤقتًا« :صور على جدار».
غير أنــه لــم يتسن لـهــذا امل ـشــروع أن يكتب،
فقد اسـتــأذن فــي االن ـصــراف عندما وصل
إلى الثمانني من عمره.
الـفـكــرة الـعــامــة ل ــ»ص ــور عـلــى جـ ــدار» أقــرب
إل ــى مــا كـتـبــه فــي «زيـ ــارة جــديــدة لـلـتــاريــخ»
ح ـيــث ت ـط ــرق ب ـتــوســع لـشـخـصـيــات نــافــذة
فــي عـصــرهــا مـثــل املـلــك اإلسـبــانــي السابق
خــوان كارلوس ،والزعيم السوفياتي يوري
أن ــدروب ــوف ،والـفـيـلــد مــارشــال مونتغمري،
وألبرت أينشتني ،وجواهر الل نهرو ،ومحمد
رضــا بهلوي الــذي أطيح به من فــوق عرش
الطاووس.
لم تتح له ظروفه أن يكتب عن شخصيات
كثيرة أخرى ،صورها على جدار مثل بطل
حــرب فلسطني الشهيد أحمد عبدالعزيز ـ
الــذي تعرف إليه في ميادين القتال ،ونائب
رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ووزيـ ــر الـخــارجـيــة األسـبــق
م ـح ـمــود فـ ــوزي ـ ـ وكـ ــان يـ ــراه األف ـض ــل في
ت ــاري ــخ الــدب ـلــومــاس ـيــة امل ـص ــري ــة ،والــرئ ـيــس
الفرنسي فرنسوا ميتران ـ الذي ارتبط معه
بصداقة قبل صعوده إلى اإلليزيه ،والزعيم
ال ـيــوغ ـســافــي ج ــوزي ــب بـ ــروز تـيـتــو ـ ـ ـ وقــد
حاوره كثيرًا ،والثائر الالتيني أرنستو تشي
ً
غـيـفــارا ـ ـ ال ــذي ح ــاوره مـطــوال فــي الـقــاهــرة،
والــزع ـيــم الـســوفـيــاتــي نيكيتا خــرتـشــوف ـ
وقصتهما معًا مثيرة وقد أورد بعضها في
مــن بعض كتبه ،ورئـيــس ال ــوزراء الصيني
الـتــاريـخــي شــوايــن الي ـ ـ وه ــو الشخصية
الدولية الوحيدة التي أعلن كتابة أنه منحاز
إليه ومعجب به ،وزعيمة املليار هندي أنديرا
غاندي ـ وكانت صلته بعائلة نهرو طويلة
ومـمـتــدة ،واملـسـتـشــار األملــانــي إب ــان الحرب
الـبــاردة فيلي بــرانــت ـ ـ أحــد أهــم الــذيــن تولوا
هــذا املنصب فــي التاريخ األملــانــي املعاصر،
ورئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـبــاكـسـتــانــي «ذو الـفـقــار
علي بوتو» ،أبرز من تولى هذا املنصب في
بالده وجرى إعدامه بعد انقالب عسكري،

وأول رئ ـيــس لـلـجــزائــر املـسـتـقـلــة أح ـمــد بن
بـيـلــا ـ ـ وال ــرج ــان يـنـتـمـيــان لـفـكــرة واح ــدة
جسدها «جمال عبدالناصر» ،وأول رئيس
لتونس بعد االسـتـقــال الحبيب بورقيبة ـ
والصورة تكشف شيئًا من املودة تحاول أن
تردم الجفوة بني نظامني عربيني ،واألديبني
الكبيرين توفيق الحكيم ونجيب محفوظ
وأم كلثوم وعبدالحليم حافظ وآخرين من
عوالم مختلفة.
عندما خطرت له فكرة كتابة «بورتريهات»
إنسانية وتاريخية مماثلة لــ»زيــارة جديدة
للتاريخ» استدعته العواصف السياسية إلى
الحاضر وقلقه.
()٣
خلف كل صورة قصة ،وفي بعض القصص
مناطق مجهولة لم يتطرق إليها.
قـصـتــه مــع تــوفـيــق الـحـكـيــم مـثـيــرة بــذاتـهــا،
وأحيانًا بدورسها.
في منتصف ستينيات القرن املاضي سأله
الحكيم أن يبدي رأيــه فــي مقال انتهى من
كتابته للتو ،ومـقــاالتــه تـمــزج مــا بــن األدب
ونقده والحياة وتأمالتها.
فــاجــأه ال ـســؤال لكنه أج ــاب على ال ـفــور« :يا
أستاذ توفيق أنــا أقــرأ ما تكتب كــأي قارئ
آخ ــر ،أرس ـلــه إل ــى املطبعة أي ــا مــا كتبت وال
تراجع أح ـدًا» ..وفــي يقينه قاعدة استقرت:
«عـ ـن ــدم ــا يـ ـك ــون ل ـص ــاح ــب الـ ـ ـ ــرأي ت ـجــربــة
ع ــري ـض ــة واسـ ـم ــه ي ــزك ـي ــه ف ـه ــو وحـ ـ ــده مــن
يتحمل مسؤوليته أمام الرأي العام وال شأن
ألي رئيس تحرير بما يكتب».
أل ــح عـلـيــه رائ ــد امل ـس ــرح ال ـعــربــي ،وصــاحــب
رواي ـ ــة «ع ـ ــودة ال ـ ــروح» ،ال ـتــي ألـهـمــت جـمــال
عبدالناصر وجيله فــي مطالع الـشـبــاب ،أن
يقرأ ما كتب وأن يسمع مالحظاته عليه.
لم يكد يطالع النص ويشرع في القول« :هناك
بعض مالحظات» حتى استوقفه «الحكيم»
طالبًا إعادة املقال إليه ومزقه بال تردد ملقيًا
أوراقه في سلة مهمالت.
لم يكن الحكيم مستريحًا ملا كتب واستبد
به قلقه ..أراد أن يتأكد بنظرة أخرى يطمئن
إليها أن أسبابه في محلها.
ال ـق ـلــق م ــن ط ـبــائــع اإلبـ ـ ـ ــداع ،ف ـمــا ه ــو رتـيــب
ومــألــوف ومـتــوقــع ال يلهم إبــداعــا يبقى ،أو
يفضي إلى رؤية تختلف.
ف ــي الـقـلــق سـعــي إل ــى ش ــيء م ــن ال ـك ـمــال ال
ُيدرك لكنه ُيطلب.
كان هو نفسه ذات الرجل..
«تقول لي إن تاريخي يشفع أمام مشاهدي
لكن التاريخ وحده ال يقنع أحدًا بأنه يسمع
م ــا يـسـتـحــق االس ـت ـم ــاع إل ـي ــه ،وإن ل ــم يكن
الـكــام مقنعًا فـســوف يـكــون مــن العبث أن
تذكر الناس بالتاريخ».
«في كل مرة تكتب على ورق ،أو تطل على
شــاشــة ،ال بــد أن يـكــون لــديــك ش ــيء جديد
تقوله ال يكرر ما اجتهد فيه غيرك».
في مسرحية الحكيم «بنك القلق» شيء من
شخصية ونوازع املثقفني والفنانني الكبار.
تلك الـنــوازع تملكت سيدة الغناء العربي أم
كلثوم ،وجالل صوتها يهز الوجدان العربي
من محيطه إلى خليجه ،حتى تكاد أن تهوى
مــن ف ــرط قلقها قـبــل أن تـقــف عـلــى خشبة
امل ـس ــرح ،كــأنـهــا تــدخــل اخ ـت ـبــارًا جــدي ـدًا قد
تخفق فيه ،أو كأنها تعلمت للتو أبجديات
الغناء ،لكنها ما أن تبدأ في الشدو فهي ملكة
على عرشها.
باستثناء إشــارات عابرة ألم كلثوم فإنه لم
يكتب ،أو يرو عنها بقدر ما اقترب منها.
إذا جاز لي أن أحدد فنانًا باسمه هو األقرب
إليه فإنها «أم كلثوم» ،وال أحد آخر قبلها.
كان رأيه أن فيها «شهامة أهل الريف» ،بينما

لم يحظ املوسيقار محمد عبدالوهاب بنفس
املكانة ففيه «براجماتية الحارة الشعبية».
عـنــدمــا كــانــت تـ ــزور س ـيــدة ال ـغ ـنــاء الـعــربــي
الـسـيــدة تحية عـبــدالـنــاصــر وي ـت ـصــادف أن
يراها الرئيس ،كان يدعوها للغناء بمقاطع
يحفظها ،ويــدنــدن خلفها ،وكــان من عادته
أن يغني لعبدالوهاب كلما سنحت فرصة
لالختالء بنفسه.
قلت« :لكنك لم تشر أبدًا إلى وصالت الغناء
املشتركة بني عبدالناصر وأم كلثوم ،رغم
أن ـهــا بــدالالت ـهــا اإلنـســانـيــة أك ـثــر أهـمـيــة من
بعض القصص السياسية؟».
قــال« :ال تقل لــي ذلــك ،فأنا متأكد بالخبرة
والتجربة من أهمية تلك القصص في كشف
ما غمض من جوانب خفية لرجال التاريخ».
«دعها لي فسوف أكشف عنها في الحوارات
التلفزيونية املقبلة».
غير أن الشواغل السياسية الضاغطة أخذته
بعيدًا عن تلك اإلشارة اإلنسانية املوحية.
كان حديثه عن أم كلثوم دافئًا ،فيما لم يكن
متحمسًا لـعـبــدالــوهــاب ،يـعــرف ق ــدره الفني
لكن طباعه الشخصية ال توافقه.
عندما شــاع فــي منتصف السبعينيات أن
ق ــرارًا جـمـهــوريــا يــوشــك أن يسند منصب
ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ل ـه ـي ـكــل ،ات ـص ــل بــه
ً
عـ ـب ــدال ــوه ــاب ق ـ ــائ ـ ــا« :ن ـه ـن ــئ أن ـف ـس ـن ــا يــا
أستاذنا».
رد هيكل« :لكني اعتذرت».
 ..ولم يتصل مرة أخرى.
ســألـتــه« :مل ــاذا غــاب عــن ال ــدور ال ـســادس في
األه ـ ــرام عـمـيــد األدب ال ـعــربــي الــدك ـتــور طه
حسني؟».
«إن ال ـجــو ف ــي مـكـتـبــة الــدك ـتــور ط ــه حسني
غــريــب م ـث ـيــر ..إن املـكـتـبــة أش ـبــه م ــا تـكــون
بصومعة ..صومعة عقل».
«غــرفــة ال تبني جــدرانـهــا ألن رف ــوف الكتب
ارتفعت إلى السقف ،غرفة فيها آثــار أشبه
مــا تـكــون باللمسات السحرية .تمثال هنا
للدكتور طه حسني ..وتمثال على الناحية
األخرى ملالك نشر أجنحته ولكنه بال رأس..
رأسه مكسور!».
«في وسط ذلك كله ..جلس على مقعد كبير
ال ــرج ــل الـ ــذي م ــزق ح ـجــب ال ـظ ــام الكثيفة
املـحـيـطــة ب ــه لـكــي يـسـتـقـبــل ال ـن ــور ال ـخــالــد..
ويعكسه إلــى املــايــن بعد أن يضفي عليه
شيئًا آخر ..شيئًا من ذات نفسه!».
هكذا كتب عنه في أول يومياته عام ١٩٥٥
بصحيفة «أخبار اليوم».
بـعــد س ـن ــوات ســألــه أن يــأخــذ مــوقـعــه على
رأس كبار املفكرين واملثقفني واألدب ــاء في
«األهرام».
قــال الدكتور «طــه»« :مل ــاذا ..وأنــت عندك األخ
توفيق؟»
عندما وصلت إلــى مسامع توفيق الحكيم
ق ـص ــة ذلـ ــك ال ـل ـق ــاء سـ ــأل ه ـي ـك ــل« :مل ـ ـ ــاذا لــم
تبلغني؟».
ـ «بأية صفة؟!».
أج ــاب ــه «ال ـح ـك ـيــم»« :بـصـفـتــي رئ ـيــس ال ــدور
السادس».
كان عميد األدب العربي يــدرك حساسيات
كـبــار املثقفني فهو كبير وهــم كـبــار ،فنأى
بنفسه عن أية منازعات من هذا النوع.
بــالـنـسـبــة لهيكل طــه حـســن أس ـتــاذ ملهم،
والحكيم صديق مقرب.
وقد كان طه حسني أول من استخدم كلمة
«ثورة» لوصف ما حدث في  ٢٣يوليو.
وتوفيق الحكيم أول من هاجمها في «عودة
الوعي» بعد رحيل عبدالناصر.
غير أن قيمة األدب ــاء ال تـحــددهــا مواقفهم
السياسية املتغيرة وإن كــانــت تضفي ،أو
تسحب ،من أوزانهم العامة.

ديغول :انظر يا مسيو هيكل ،هذه
مساحة العالم العربي وهذه مساحة
إسرائيل ،الهزيمة التي لحقت بكم
مؤقتة بطبيعة الجغرافيا والحقائق
السكانية فوقها ...ومن ينظر عندكم
إلى الخريطة ال بد أن يستشعر ثقة

عندما كانت تزور سيدة الغناء العربي،
السيدة تحية عبد الناصر ،ويتصادف
أن يراها الرئيس ،كان يدعوها للغناء،
ويدندن خلفها ،وكان من عادته أن
يغني لعبد الوهاب كلما سنحت فرصة
لالختالء بنفسه

