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ً للوطن، ویحرص ً علي خدمتھ، وال  المؤرخون نوعان نوع ینتمي انتماء مبھرا ً شدیدا حرصا
وآخر ینظر إلي األمور من ثقب  ینطلق وراء االغراءات التي تجذب البعض إلي أضوائھا،

الحاضر بعقل الماضي، وال  وف عباس من الصنف األول ال یعیشمصالحة الخاصة، ورء
الحقیقة مھما كانت مؤلمة، ویقف  یترحم الواقع بلغة الوھم، بل یحرص كل الحرص علي إبراز

الفقراء والضعفاء ویدافع عنھم مھما  بجانب الحق مھما ترتب علي ذلك من متاعب، ینحاز إلي
  .كلفھ ذلك فال یخشي في الحق لومة الئم

الشامخة عنصرھا األساسي ھو العقل، بذل حیاتھ في المثابرة والجدیة والعمل  شخصیتھ
ً للنفس الكریمة، والتواضع الصادق، ً عالیا  والبعد عن الضجیج والزحام، كان علي الدوام مثال

ولم  المستند إلي إحساس عمیق بالكرامة، والكبریاء، لم یحد قید أنملة عن صدقھ مع نفسھ،
  .لعقلھ یتنكر لحظة

ضخمة من أجل االرتقاء بھا، بعد  ظلت الجمعیة التاریخیة ربیبتھ، وقف بجانبھا، وبذل جھوداً 
اإلیجارات علي األماكن غیر السكنیة، وبعد  أن تركت في مھب الریح عند تطبیق قانون زیادة

ا، یطمئن قلبھ حتي استقر بھا األمر في مكانھ أن تقاعس العدیدون عن مد ید العون لھا ولم
  .ثقافیة جدیرة باسمھا الحالي الذي یلیق بھا كمنارة مصریة

یقول كلمتھ إذا یتقن من  ان رءوف عباس من الرجال الذین ال یخشون في الحق لومة الئم،
ذلك موقفھ معي عند أزمتي مع  الحقیقة، ویدافع عن الموقف الذي یقتنع بسالمتھ، وأذكر من

ً لعمادة كلیة اآلداب  فبالرغم من» المسامیر«جامعة القاھرة خالل مشكلة كتاب  أنھ كان مرشحا
ً علي بعض  جامعة القاھرة، فلم یأبھ لغضب رئیس الجامعة منھ إذا ساندني، وقال كلمتھ ردا

ً عن  المغرضین الذین حاولوا اإلیقاع بي، فأوضح أن ما قالھ الندیم في المسامیر كان دفاعا
ً، ولوال وقوف رءوف  بعض مصر، وأن المغرضین انتزعوا من الكتاب العبارات انتزاعا

األكادیمیة ألستاذ الجامعة، وتوضیحھ في  عباس بجانبي، واستنكاره ترصد البعض للحریة
نص تاریخي من النصوص المھة التي » المسامیر» خطاب لھ إلي رئیس الجامعة بأن كتاب

 .جامعة إلي الشارعوربما كنت قد خرجت من ال یلزم تعریف الطالب بھ لما تمت براءاتي،
ً أمام أجیال الباحثین والمؤرخین  ھذا مثال من أمثلة عدیدة تجعل من رءوف ً مشرفا عباس مثاال

 وفضلھ الذین نھلوا من علمھ
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