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رة لحا ا   آخر 
  

 عن رحیل األستاذ... د.رؤوف عباس
  

  2008یونیو  29
  

طوال سنوات الدراسة الجامعیة وما بعدھا، قابلت وشاھدت أساتذة أكادیمیین.. من بین كل ھؤالء كان د.رؤوف 
ة ھو وحده من شعرت تجاھھ بأنھ أحد أفراد عائلتي..، عباس أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر في جامعة القاھر

كنت أتفھم مواقفھ وتاریخھ بشدة، ألنني وجدت مثلھا في سیر أفراد عائلتي المتواضعة، أزعم أنني كنت األكثر 
تفھما لشخصیتھ من بین زمالئي، لم اشعر یوما في مجلسھ أو في حلقة الدراسة بغربة.. رغم رصانة كلماتھ، 

 یدة التي قد تصل إلى الخشونة في بعض المواقفوجدیتھ الشد
** 

كنت ضمن آخر دفعة درست على ید د.رؤوف عباس في الدراسات التمھیدیة بجامعة القاھرة، كان مخصص لھ 
یوم واحد فقط في األسبوع كي یزور الجامعة التي غضبت علیھ وحصرت مھامھ في ھذه الزیارة األسبوعیة 

شعر بإحباط تجاه مستوى الطلبة، وھو ما أتاح لنا مساحة للحدیث في مجاالت لتدریس طلبة التمھیدي، كان ی
 أخرى أراد من خاللھا تأسیس اإلنسان قبل تخریج الطالب

** 
كانت تفد إلیھ في ھذا الیوم زیارات من زمالئھ وطلبتھ وغیرھم من الباحثین الراغبین في اإلفادة من خبرتھ، 

لعلوم السیاسیة، وطلبة الماجستیر والدكتوراه، وصدیقھ د.عباده كحیلة الرجل أتذكر زیارات د. أحمد ثابت أستاذ ا
 الذي قدم لي منذ سنوات عدیدة وجبة راقیة من التاریخ األندلسي، عدا ھؤالء كنا نحن أثقل ضیوفھ في ھذا الیوم

** 
لمتمردة المحبطة تجاه اآلن.. أتذكر وأتعجب كیف تحمل د.رؤوف على غیر العادة بعض أرائي الحادة، وتعلیقاتي ا

األكادیمیین.. أتذكر في إحدى المرات في داخل مكتبھ بمقر الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة، أنني أخبرتھ 
أن مستوى الدراسة في جامعة عین شمس أفضل من مستوى طلبة جامعة القاھرة، وذكرت لھ األسباب.. كانت 

اھرة، وأنا أعلم أن ھناك عداء تاریخیا بین الجامعتین أشبھ بعالقة عبارة وقحة مني ذكرتھا ألستاذ في جامعة الق
األھلي بالزمالك.. لم یغضب أو یتعصب كبعض األكادیمیین اآلخرین، بل كان ذلك مجاال واسعا لحدیث عن 

ن تجربتھ في رئاسة القسم ومحاولة تغییر نمط الدراسات التاریخیة الغبي في الجامعة المصریة، لكن وقف الكثیرو
 ضد اقتراحاتھ، وانتصر مشروع التلمیذ الخائب على محاوالت الدكتور المتمرد لتأسیس الطالب واسع المعرفة

 قلب دفة الحدیث في البدایة إلى الفكاھة، متعاطفا مع جامعة عین شمس التي تخرج ھو منھا أیضا
 ـ أنت خریج عین شمس؟؟

 ـ أیوه یا دكتور.. أنا شمساوي
 ـ أنت دسیسة بقى

 ا عمیل مزدوج، جاي في مھمة تخریبیة إلى جامعة القاھرةـ أن
كان باستطاعتھ أن یوجد جو ھزار حین یرید، وأن یقلب الدفة على المتطاول في ثوان حین یجد أن أمامھ شخص 

 تافھ ال یقدر التبسط.. كان یذكرني بوالدي في ھذا األمر تحدیدا
** 

النزاھة.. كان یعلم أن لدى طلبتھ الكثیر من المعلومات عن  كان أحد وساوس د.رؤوف رحمھ هللا یدور حول فكرة
فساد بعض األساتذة.. ھو أخبرني أنھ سمع من طالبھ العدید من المآسي، فكان حبھ للنزاھة أحد أسباب كشفھ 
الكثیر من معایب الوسط األكادیمي في كتابھ الشھیر ـ مشیناھا خطى ـ وھو الكتاب الذي أثار علیھ عاصفة من 

فعت علیھ دعاوى قضائیة بسبب ھذا الكتاب، انتق ادات أھل الركود والخمول والفساد والمزاجیة في العمل، رُ
وبعیدا عما سطره في مذكراتھ فقد كانت آراؤه الصریحة وانتقاداتھ المباشرة سببا في انقالب بعض تالمذتھ علیھ 

 معة القاھرة تحدیداوانعزالھم عنھ، وھو من أخذ بأیدي بعضھم إلى الوسط األكادیمي وجا
** 

كانت مذكراتھ ھي مذكرات رجل أعانھ هللا على دخول الحیاة األكادیمیة فعاش في داخلھا وكأنھ خارجھا، من یقرأ 
ھذا الملمح ھو ما جعلني أشعر أن  Trouble Makerھذه المذكرات قد یشعر أنھ أمام رجل مثیر للمتاعب 

من فئة تقاتل المجتمع وحدھا، فئة خارج الفئات.. ھذا ما جعلني أقول لنفسي.. أخیرا وجدت د.رؤوف واحد منا.. 
 األستاذ الوالد المرشد المعلم

 لكن شاء هللا أال یتم األمر، بعد مرضھ األخیر
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** 
 كنت أشعر في كل مرة أجلس فیھا إلى الدكتور رؤوف أنھ یبحث بیننا عن أمل، عن طالب نابھ یؤكد لھ أن طلبة

الدراسات العلیا لیسوا مجرد عاطلین یقضون وقتھم في الجامعة، ولیسوا عوانس یقضون وقتھم في البحث عن 
 عریس.. وان ھناك من جاءوا للعلم والبحث عن األستاذ، شعرت ھذا في إشاراتھ ومحاوالتھ تحفیزنا على المناقشة

، كان لدیھ الكثیر والكثیر لیحكیھ لنا.. 2007 في عدة جلسات مع د.رؤوف في مكتبھ بالجمعیة التاریخیة في العام
 ووصلت لي رسالتھ، كان یھمھ اإلنسان قبل المناصب، كان یھمھ االجتھاد قبل الذكاء االجتماعي

** 
بعد أن أنھیت السنة التمھیدیة.. عانیت من ضغوط في العمل والرزق، وزاد المرتب، وفقدت حریتي وأصبحت 

كل أدوات البحث، وبدأت أشعر أنھ عبث.. خذلت نفسي وخذلت األستاذ، حین أسیر مكتب، أي انقطعت عالقتي ب
 ابتعدت لعدة أشھر في حیاة صعبة، وحین عدت كان قد بدأ رحلة مرض

** 
أحد العاملین تحت إدارتھ في الجمعیة التاریخیة نقل حوارا للدكتور رؤوف مع احد العاملین ھناك قال فیھ بمرارة 

 عاد متأخر، وانا بآجي في میعادي وعندي سرطان؟!!المرض: بتیجي الشغل في م
لم أكن أعرف طبیعة مرضھ وقتھا، حتى أنني في آخر لقاء معھ منذ شھرین اقتحمت مكتبھ بعفویة وطلبت مناقشتھ 
في مقترح قدمتھ إلیھ، فأخبرني متحامال أن موعدنا سیتأخر إلى أن یعود من جلسات العالج الكیماوي وقتھا، 

ولم أناقشھ، خجال منھ، وإشفاقا علیھ من سخف الحدیث، وانھى الرجل یومھ مبكرا، ومر من  وجاء الموعد..
 امامي بحركة بطیئة، دون أن أجرؤ حتى أن أودعھ

حاول أن یؤدي عملھ حتى آخر قدرة لدیھ.. كانت أثار المرض سببا في ابتعادي، وتأملي لسیرتھ من بعید، وحین 
 ي متأخر، كان لدي الكثیر ألخبره عنھحاولت زیارتھ، علمت أن وضعھ الصح

** 
طوال الفترة التي انتھزت فیھا كل فرصة ألتحدث معھ، تعمدت أال أقرأ كتابھ أو مذكراتھ مشیناھا خطى.. كان 

 لدي أفكار غریبة، كنت أحاول أال أنافقھ من أي طریق
. وإلى الذین یسممون اآلبار أمامھم.. وللعلم.. الرجل كان قد أھدى كتابھ "إلى الشباب.. عساھم یجدون فیھ ما یفید

 لعلھم یتعظون"
في مقر الجمعیة التاریخیة، وفي مكتبھ الذي كان خاویا ألن صاحبھ یعاني المرض في المستشفى.. انفجرت أمام 

 الدكتورة نیللي حنا وأخبرتھا بأمور كنت أود أن أحكیھا للدكتور رؤوف عباس ولم أستطع
** 

ني ولدت في شارع الرافعي.. الذي كانت عزبة ھرمیس ـ التي أفرد لھا فصال في ـ كنت أرید أن أخبره.. أن
مذكراتھ ـ امتدادا طبیعیا لھ، حتى أن شارع مولدي أصبح اسمھ اآلن شارع عزبة الھرامة، وتالشى اسم شارع 

 الرافعي
 ـ كنت أرید أن أخبره أنھ كان یصف جزءا من حكایات العائلة

 كى عن شبرا ما كنت أستجدي سماعھ من جدتي وكبار العائلةـ كنت أرید أن أخبره أنھ ح
 ـ كنت أرید أن أخبره عن شخصیات أعرفھا أفرد لھا مساحات في مذكراتھ 

 
 لكن.... لم أخبره

** 
توفى األستاذ.. بنفس المرض الذي فقدت بھ أمي، وعمتي، وزوجة خالي، و.... كثیرین، كلھم حین توفاھم هللا 

 رحمة لھم، من غربة الحیاة أوال، ومتاعب المرض ثانیاشعرت بأن الموت كان 
سیظل األستاذ الدكتور رؤوف عباس أحد أھم الشخصیات التي قابلتھا في حیاتي، في سیرتھ أمل، وفي مواقفھ 
دعوة لالقتداء، أعظم ما تركھ األستاذ.. شھادة حق على مجتمع ینھار، وعلم ینتفع بھ، وذكرى جمیلة لدى تالمذتھ، 

 لمن اختار الطریق الصعب وقدوة 
  

http://abdoubasha.blogspot.com/2008_06_01_archive.html   
 


