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   قامـــــــة مــــــــؤرخ وقیمتــــــــھ
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ُحیلة د. عبادة   ك

 
إنسان جمیل، اسمھ رءوف عباس. تعرفت إلي رءوف  في مشفاه القریب من جامعتھ، یرقد

دولة خلیجیة، وكانت الصدفة وحدھا سبیلي إلي  عباس قبل سنوات وسنوات، حین التقیتھ في
  .ھذا اللقاء

المدینة، أتلمس وسیلة للعودة إلیھا، وكانت السیارات تمرق أمامي،  ن بعید عنكنت في مكا
 .إلي.. لكنھ وحده توقف بسیارتھ، لیعود بي إلي المدینة قبل حلول الظالم دون أن یلتفت أحد

كأنھا بنت أمس، لكنھ كان قد نسیھا، حین عاودت التعرف  1975األمسیة من العام  أتذكر تلك
  .1983العام  إلیھ في

من مالمح  ھذه الحكایة مھمة كمدخل لحكایتي مع رءوف عباس، ومن خاللھا یتكشف بعض
ً، العالم  ھذه الشخصیة النبیلة، رءوف عباس ھو األستاذ القدوة.. قدوة ألنھ جمع الخصلتین معا

  .ھذا واإلنسان، وھما خصلتان عزیزتان في زماننا ھذا، وفي مكاننا

دخلتھ للمرة  التاریخ الذي أنتمي إلیھ، فإنني منذ أن خالل خمسین عاما من صالتي بقسم
ً بالفرقة األولي، 1959األولي في العام  أساتذة ھذا القسم، وبرغم  تعرفت إلي أجیال من   طالبا

عبداللطیف أحمد علي ومحمد  أنني استفدت من بعض ھؤالء األساتذة، وأخص بالذكر منھم
كان ینتمي إلي جیلي ھو رءوف  امع نفسي، وإنأنیس، إال أن األستاذ الوحید الذي أخذ بمج

  .عباس

  .الواحدة تلو األخري الحدیث عنھ طویل طویل، والذكریات تتداعي

یتحدثون عنھ لكنني أتحدث عن  لن أتحدث عن رءوف عباس العالم فكتبھ وأبحاثھ وتالمذتھ
  .رءوف عباس اإلنسان

تزال ھي العطاء، وال شيء غیر فكانت عالقتھ بھم وما ھذا الرجل اتسع قلبھ لحب الجمیع،
عز فیھ العطاء، وصار الشعار الدارج عند الكثرة ھو  العطاء.. وھذا مسلك غریب في زمان

  .«ممكن أدني جھد ممكن بأكبر عائد«

إنسان  العطاء في تقدیري ھو المفتاح لفھم شخصیة رءوف عباس، وربما نستغرب ذلك من
سیرتھ  نھا بصراحة، ال یباریھ فیھا أحد فينشأ في أسرة فقیرة متواضعة الحال، تحدث ع

تأتیھم  وقد عھدنا من غیره.. الكثرة من غیره أن یتحول سلوكھم، حین» مشیناھا خطي«
  .الفرصة إلي مسالك أخري لیس من بینھا العطاء

ً، ألن العلم حنو للعطاء، بل إنھ فرع منھ ال ینفصل  العطاء ھو الذي جعل رءوف عباس عالما
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، یعدل ما  عنھ، والعالم ـ كما ً ینبغي أن یكون ھذا العالم ـ ال ینتظر من علم مھما عال فیھ مقابال
عباس الذي یتبوأ مكانة   سبیلھ، ھذا حال العلماء الراسخین في علمھم، وحال رءوف بذلھ في

  .رببین المؤرخین الع عالیة

في وطنھ، وتمتد إلي  من ھذا المنطق كون رءوف عباس في تخصصھ مدرسة تتردد أصداؤھا
  .وطنھ العربي الكبیر

لتالمذتھ لم یتوقف عند العلم في ذاتھ، بل إنھ تعداه  في ھذا السیاق فإن عطاء رءوف عباس
ن إلیھ حین یھمھم وھم بدورھم كانوا مایزالون یلجأو  مقام الوالد، ألن یقوم بین ھؤالء التالمذة

  .حدث ما فیكون ھو نعم المرفأ والمالذ أمر ما أو یدھمھم

فالعلم عنده ال ینفصل عن ھذا الھم.. ھو  العطاء امتد عند رءوف عباس إلي الھم العام،
بعروبتھ، وأفاد بدراستھ التاریخیة في تحلیل  مصري یعتز بمصریتھ یدافع عنھا، وعربي یعتز

للتعامل معھ، وعلي ذلك فھو مناھض جسور للصھیونیة  المناسبة ھذا الھم، وتلمس الوسائل
جسور لإلمبریالیة والعولمة األمریكیة، وقبل ذلك وبعد  والحلول االستسالمیة، وھو مناھض

االستبدادیة الفاسدة، ومنھا نظامنا الفاسد المستبد، وال یخفي  ذلك ھو مناھض جسور لألنظمة
 .مارس 9رضة كما أنھ ناشط من نشطاء حركة نشطاء المعا أن رءوف عباس ناشط من
 .الملتزم، أو ھو المثقف العضوي بتعبیر جرامثر ھو إذن المثقف الشامل

ً  یرقد رءوف عباس اآلن في مشفاه، یعاني من مرض لن یطول بعونھ تعالي ویخرج إلینا سالما
تلقي منھ عطائھ، نتلقي منھ الحب كأجمل ما یكون الحب، ون معافي، لننھل كما عودنا من

 .القدوة، ونتلقي منھ اإلنسانیة كأجمل ما تكون اإلنسانیة القدوة كأجمل ما تكون
ً  سوف ینتصر رءوف عباس علي مرضھ، ویعود إلینا أوفر قوة، ونعود نحن إلیھ نستلھم بعضا

  .من ھذه القوة

 فاءعباس.. القامة والقیمة.. نحن نحبك، وندعوه تعالي أن یكافئنا علي ھذا الحب بش رءوف
 .عاجل وعود سعید، ولیس ذلك علیھ ببعید
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