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  اإلنسان
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   د. ناصر إبراھیم
  

لكل منا مواقف عدة جدیرة بأن تروى لكل من لم یحظ بمعرفة الدكتور رءوف عباس عن قرب ، وھي مواقف 
من واقع تجربتي  –تشھد بإنسانیتھ النبیلة النادرة بقدر ما تشھد على إیمانھ بالتواصل بین األجیال ویطیب لي 

ر واحدة أو اثنتین من ھذه المواقف : أذكر حین انتھیت من رسالة الماجستیر ( التي أعددتھا أن أذك –الخاصة معھ 
ً ، فسألتھ  1997تحت إشرافھ ) في سنة  ً كبیرا ً ، ولما فتحت الظرف وجدت بھ مبلغا ً مغلقا أن وجدتھ یقدم لي ظرفا

ً " ھذا لطبع الرسالة "، ف اندھشت أیما اندھاش ، ورددت الظرف إلیھ " ماذا أفعل بھ یا أستاذنا "، فرد علي قائال
ً لھ نبل أخالقھ الكریمة ، ویعلم هللا أنني خرجت من الموقف بصعوبة بالغة ، إذ كانت ممانعتھ  في الحال ، شاكرا

ً كل الصدق في أفعالھ ، ال یبتغي المداراة أو المباھاة   . جد مجھدة ، ألنھ كان صادقا
  

رة كانت مع الدكتوراه ( التي كانت تحت إشرافھ كذلك ) : فقد حدث أنني وتكرر األمر مرة أخرى ، وفي ھذه الم
ً أخبره بأنني وجدت مجموعة كبیرة من وثائق الحملة الفرنسیة ( موضوع الدكتوراه ) بالمكتبة  قد أتیتھ یوما

میق بحال جامعة القاھرة ، وكنت قد صورت منھا عدة ملفات ، لكنھ بشفافیتھ المعھودة وإحساسھ الع –المركزیة 
اآلخرین أدرك صعوبة الموقف ، وقام من فوره یسألني عن مرتبي وقیمة التصویر ، وحینئذ أدرك أني أنفقت في 
التصویر ما یعادل نصف المرتب! فأخرج من حافظتھ قیمة ما صورت ، وقال لي : " إن كل  ما ستصوره من 

فرفضت بشدة فجادت قریحتھ بعرض آخر لعلھ یخفف علي تلك الوثائق من اآلن سوف یكون على حسابي " 
ً علي بأنھ سیغطي كامل نفقات التصویر لقاء أن أرد إلیھ كامل ما أصوره بعد االنتھاء من اإلفادة  الحرج ، مقترحا
منھا في كتابة رسالة الدكتوراه ، ومعلال ذلك بأنھ سوف یودع النسخة المصورة بالجمعیة المصریة للدراسات 

ً إیاه بأن أودع الجمعیة كل ما أصوره بعد االنتھاء التاری خیة لیفید منھا الباحثون بعد ذلك ، فرفضت كذلك واعدا
ً من كرمھ  من رسالة الدكتوراه ، ویشھد هللا على حدتھ وصرامتھ في محالة إقناعي بعرضھ السخي ، ولم أجد مفرا

ً من مكتبھ   . سوى باالنصراف سریعا
  

ً بمبلغ وفي المساء اتصل بي ھاتفی ً مني الحضور إلیھ في مكتبھ بالكلیة ، وقدمت إلیھ ألجده یقدم لي شیكا ً طالبا ا
كبیر یفوق ضعف مرتبي الشھري عندئذ یمكنني تغطیة نفقات تصویر تلك الوثائق وأوضح لي بأنھ ، بوصفھ 

ً للكلیة ، طلب من مدیرة الشئون المالیة والحسابات أن تبحث لھ عن دعم الكلیة للن شاط العلمي ألعضاء وكیال
ً لھ جھوده المخلصة  ً یسمح بذلك ، فلم أمتلك عندئذ سوى أن أقبل ھذا الدعم شاكرا ً معینا التدریس ، فوجد بندا
والنبیلة في مساعدتي. وأشھد بأن ھذا الدعم قد ذلل لي صعوبات جمة في جمع جزء كبیر من المادة العلمیة 

  .المتعلقة بالدكتوراه
  


