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 عبدالعال الباقوي
   

ً، إنھا إلى صدیق أعزه وأعتز بھ، وإلى ھنا لیس من حقى أن أشغل القارئ  ً، ومھمة جدا ھذه رسالة شخصیة جدا
بشأن خاص، ولكن الرسالة لھا وجھھا اآلخر، ألنھا مرسلة إلى واحد من أبناء ھذا الوطن الذین یعتز أى وطن 

حین ال یتأللؤن فى  -أى وطن  -قى ویتقدم بھم، ألنھم حداة النھضة وحملة مشعلھا، كما یتقھقر الوطن بأمثالھم: یر
سمائھ، إنھ المؤرخ المصرى العربى الكبیر الدكتور رءوف عباس الذى أثق أنھ بعلمھ وعملھ وكفاحھ ودأبھ أكبر 

 ً معافى وأكثر قدرة على أداء  من المرض، أى مرض، وكل مرض، كما أثق أنھ سیخرج من أزمة طرأت سلمیا
ً، فھل احتمل فى سبیل  ً متدفقا رسالتھ نحو تالمیذه وأصدقائھ ومحبیھ ونحو بنى وطنھ الذین أعطاھم علمھ غزیرا

ً عن كل ما  - وما أكثرھا  - ذلك من عشاق  وما لقى من متاعب.. كان ینفضھا عن كاھلھ، وبمضى فى طریقھ دفاعا
طن، وعبر تاریخ طویل.. مصرى بھذه الصفات والسمات واألعمال البد أن ھو جمیل ومجید فوق أرض ھذا الو

لدیھ قدرة وعنده مقدرة على أن یھزم المرض وأن یوجھ لھ ضربة تزیلھ وتقضى على أثاره، وتبعده عن جسده 
 س. القوى المتین، فقد أعطاه هللا بسطة فى الجسم، وسعة فى حسن الخلق، وسخر ھذا كلھ لخدمة الناس.. كل النا

 ً وإنسان مصرى، عربى، عالم مؤرخ، مرب ھذا شأنھ البد أنھ سیصارع مرضھ حتى یغلبھ ویتغلب علیھ مستعینا
بزاد ال یحظى بھ إال أمثالھ من أصحاب القامات الطویلة، زاد من معین ابن إیاس ومن صناعة ابن تغرى بردت، 

جوم الزاھرة ویطببوه بعجائب األثار، ویساندوه ومن تاریخیة الجبرتى.. وھؤالء مجرد أمثلھ لن یشدوا أزره بالن
البن األثیر.. ویلتف » الكامل«بالجوھر الثمین البن دقماق، ویراووه بالمواعظ واالعتبار للمقریزى، ویطببوه بـ

ھؤالء وغیرھم كثیر حول سریره لیكونوا سور حمایة من أى مرض لعین.. وھل من یلقى مساندة ھؤالء یحتاج 
ا بالنا وھم یجندون أبناءھم وأحفادھم معھم، من أمثال الدكاترة عاصم الدسوقى وعادل غنیم إلى من یعین! فم

وعبادة كحیلة ونیللى حنا، وناصر أحمد إبراھیم وعماد أبوغازى، ومدیحة دوس وصابر عرب وأحمد زكریا، 
ھم بعنایتھم ال ولیلى عنان، وعبدالمنعم الجمیعى ووجیھ عتیق عشرات ومئات غیرھم.. ھل من یحیطھ أمثال

یستطیع أن یقاوم المرض؟ إنھ یستطیع ویستطیع لماذا؟ ألنھ كما كتب عنھ أبوأدھم الدكتور كحیلة بقیة باقیة من 
البنائین العظام فقد خلف فى علم التاریخ مدرسة ترددت أصداؤھا فى وطنھ، وجاوزتھ إلى وطنھ العربى الكبیر، 

 ً ً، كونھ إنسانا ً عن الدنایا.. لم تعرف عنھ ذلة فى  واجتمع فیھ إلى كونھ عالما ً مترفعا مضى بھ قطار العمر شامخا
ً.. یقول  صبوتھ، وال ھفوة فى سنوات كھولتھ، وھو فى تعاملھ مع عالمنا ھذا الردئ كان العھد بھ والیزال شجاعا

ً لمال وال جاه، ومناط المرء عنده عطاؤه.. عطاؤه فحسب  » قولة حق ومقالة صدق.. ال یقیم وزنا
أكبر من المرض، بعلمھ، بخلقھ  -كما قلت  -رجل ھذه أخالقیاتھ ال یمكن أن یصارع المرض ویصرعھ ألنھ 

،بإنسانیتھ، ببساطتھ بتواضعھ، بنبلھ، بعطائھ بغیر حدود لمن یستحق ومن ال یستحق، دون أن یتبع عطاءه بمن 
لھ من أى مرض أو ورم، وال یعرف ھذه على تالمیذه خیر دواء  -العلمیة وغیر العلمیة  -وال أذى.. وأیادیھ 

ً بالجمیل.. (حین  ً وال مثوبة، وال حتى اعترافا األیادى إال من اقترب منھ ورآه كیف یعطى دون أن ینتظر ردا
یعرف) ما یقدم ویعطى سیظن من یسمع أننا نتحدث عن إنسان من زمن آخر، ولكنھ وأنداده ھم ملح األرض، 

عرفھا.. ال أعرف كثیرین یشبوھنھ فى رعایتھ تالمیذه، ولكن ھذه البقیة الباقیة الذین جعلوا مصر ھى مصر التى ن
ھى التى تتسلح بعطائھا لصد عدوان أى مرض، والخالص منھ.. وھذا ما أثق كل الثقة أنھ سیكون لھ من الفاعلین 

» ناھا خطيمشی«حسب تعبیره فى درة سیرتھ الذاتیة » یختم حیاتھ«حتى یكملھا رسالتھ وینجز وعده بأن 
فى عمل شامل من عدة مجلدات تغطى تطور المجتمع المصرى «بالعكوف على إخراج ما فى جعبتھ من أفكار 

 ً فى العصر الحدیث من مختلف الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، ھذا وعدك یا صدیقى وعھدتك وفیا
لذى ال یستطیع أحد سواك أن یؤدیھ مثلما بوعدك وفاءك ألصدقاؤك الذین ینتظرون منك ھذا العمل الكبیر ا

ستؤدیھ وأثق أن ھذا الوعد سینفض المرض عن جسدك، وسیطرده من جسمك ویدعك تتألق كما ھى عادتك فى 
ً فى وطن  ً وثقافة ومعرفة بتاریخنا لنزید حبا كتاباتك وأعمالك العدیدة التى أعرف أن لدیك منھا الكثیر فزدنا علما

ائھ المخلصین، وأنت واحد من ھؤالء الكبار.. الذین ھم أكبر من المرض، أى مرض ألنھم ال یعرف إال الحب ألبن
ً، إذن انھض یا  یعرفون أن بلدھم، وطنھم، فى انتظارھم، وأنھ معھم على موعد، وأنھم ال یخلفون للوطن موعدا

ً، وحكاء، انھض یا خیر المؤرخین  ً، ومعلما وأفضل األصدقاء صدیقى، فلن یمأل أحد موقعك بیننا: مؤرخا
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خطى «أصدقاؤك فى حاجة إلیك، وھم واثقون أنك لن تتخلى عنھم، وأنك ستظل كعھدك تتألق بینھم لتكمل 
 ، وتستكمل بقیة الحكایة. »مشیناھا

 انھض إذن فأنت أكبر من المرض وأقوى من أى داء، ألنك ببساطة دواء لكثیر من العلل التى ابتلینا بھا. 
 ة ونستكمل الروایة على باب مصر. انھض إذن لنكمل الحكای

انھض إذن.. كى تقود كتیبة من الباحثین والمساعدین إلنجاز تاریخ مصر االجتماعى فى القرنین األخیرین ھات 
درة ترجماتك، » مصر للمصریین«یدك، وملعون أبوه سریر المرض، انھض یا رجل واعتمد على هللا وعلى 

ولتطلعنا على » الحوار الوطنى فى الثقافة السیاسیة المصریة«ولتعلمنا » ةتوجھات بریطانیة شرقی«ولتقرأ لنا من 
تاریخ مصر االقتصادى واالجتماعى فى «، ولتصحح معلوماتنا عن »كبرى مآسى البشر فى یومیات ھیروشیما

الیة ، ولتعید طباعة الحركة العم 2591 - 7381العصر العثمانى، ولتحدثنا عن كبار المالك والفالحین فى مصر 
وتتحدث عن جماعة النھضة القومیة » جامعة القاھرة.. ماضیھا وحاضرھا«فى مصر، ولتحكى لنا تاریخ 

ھذا فیض من فیض ».. ، ولترتل مذكرات محمد فرید»ولیكتشف ھنرى كورییل والحركة الشیوعیة المصریة
ً أكبر من المرض و ً وصدقا  سلمت لى. عطائك الذى سیكون خیر دواء ألى داء یصیبك، فأنت حقا

 
araby.com/docs/article2142176411.html-http://www.al  


