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رءوف عباس تحت عنوان مشیناھا خطي   . في االیام االخیرة صدرت عن دار الھالل السیرة الذاتیة للمؤرخ البارز د
ت االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة في مصر عبر مسیرة یتعرض فیھا الكاتب لمسیرة نصف قرن من التحوال

ویتوقف امام عدة محطات بارزة بدءا من قصة كفاحھ المریرة من اجل الحصول علي قسط من التعلیم في ظل   ، حیاتھ
مرورا بعملھ في احدي شركات القطاع العام ومعایشتھ األمراض التي صاحبت   ، ظروف اجتماعیة واقتصادیة مغایرة

ویتعرض الدكتور رءوف عباس لقصة قیامھ بتأریخ الحركة النقابیة العمالیة المصریة والصعوبات   . شوءه واودت بھن
وكیف التقط طرف الخیط وبدأ البحث في ذلك   ، وكیف عثر والتقي بالنبیل عباس حلیم  ، التي واجھھا بسبب ذلك

ات نقابیة قدیمة وكیف تجرأ استاذه الراحل الدكتور احمد الموضوع التاریخي واالجتماعي المھم عبر العثور علي قیاد
حتي تنفسا الصعداء بقیام المؤرخ   ، عزت عبدالكریم بالموافقة علي تسجیل تلك الرسالة الجامعیة في مغامرة سیاسیة

  . امین عز الدین بكتابة سلسلة مقاالتھ في االھرام عن الحركة العمالیة
 

أال وھي مھمتھ العملیة في   ، یرتھ الذاتیة الي فترة خصبة في تكوینھ الفكري والعلميویتعرض الكاتب خالل روایتھ لس
ویروي قصة انشاء اول قسم   ، معھد اقتصادیات البالد النامیة في الیابان واحتكاكھ بباحثین من مختلف أرجاء العالم

تل ابیب علیھ لوال جھد صاحب السیرة وتیقظھ  والذي كان مقدرا لھ ان تستولي جامعة  ، للغة الیابانیة في جامعة القاھرة
  . وقیامھ بالمسعي لدي مؤسسة الیابان التابعة للحكومة الیابانیة وبمؤازرة من عمید كلیة آداب القاھرة العالم الوطني د

  . السید یعقوب بكر في مغامرة تخطت كل الصعاب البیروقراطیة المعتادة
 

حات مذكراتھ یكشف الدكتور رءوف عباس عن الكثیر مما یحدث في الجامعة المصریة مقارنا بین حال وفي صف
ویشیر الكاتب الي وقائع محددة باالسماء والتواریخ عما آلت   ، الجامعة عندما دخلھا طالبا وحالھا الیوم وھو استاذ بھا

میط اللثام عن التدخالت من خارج الجامعة والتي تعوقھا بل وی  ، الیھ احوال التعلیم الجامعي والبحث العلمي في مصر
  . عن اداء دورھا الحیوي في استشراف مستقبل الوطن

 
وفي جزء من مذكراتھ یتعرض الدكتور رءوف لوقائع سیاسیة غیر معروفة بجھود الرئیس السابق السادات الھادفة 

وتتعرض صفحات الكتاب الي عدید من المواقف   ، الي استقطاب اساتذة الجامعة ودفعھم الي ساحة الصراع الحزبي
التي تكشف عما اعتري بنیان الوحدة الوطنیة في العقود الثالث االخیرة من ضعف برغم رسوخ اساسھا في الوجدان 

  . المصري والنسیج الشعبي
 

حداث وإحضار الشھود وتبدو السیرة الذاتیة للدكتور رءوف عباس مثاال مثیرا لقدرة المؤرخ علي توثیق الوقائع واال
إنھا صراحة وصدق لم ینج منھما   ، والدالئل بأسمائھا في صراحة فائقة كثیرا افتقدھا أدب السیرة الذاتیة العربي

كما لم ینج منھما المفسدون الذین قابلھم الرجل في مسیرة   ، ذكریات صاحبھا في النشأة المرتبطة بالفقر والحرمان
 .  عطائھ وحیاتھ
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