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 د. عبادة كحیلة 
   

على «لدى وفاة سیف هللا خالد، اجتمعت بنات عمھ یبكینھ، ووصل خبرھن إلى عمر، فامتنع عن نھیھن، وقال: 
الحدیث عن رءوف عند ». على مثل أبى حاتم تبكى البواكي«أما أنا فأقول: ». مثل أبى سلیمان تبكى البواكي

عباس، ال أدرى من أین أبدأ، وال كیف أبدأ، وإلى أین ینتھى بى المسیر. لیصدقنى القارئ القول، حین أترك قلمى 
على سجیتھ، یعبر عما یعتمل فى نفسى، ویكمن فى جوارحھا. ھو نسیج وحده بین غیره، أفاء علیھ تعالى بخصال 

مآثر شاھدتھا، ومآثر حكاھا بعضھم قبل رحیلھ، ومآثر أخرى حكاھا غریبة فى زماننا، غریبة فى مكاننا. كم من 
ا منھا، عزوف عن الدنیا.. أعراضھا  ً بعضھم اآلخر بعد رحیلھ. معتد بنفسھ یفیض كبریاء، إذا ما مس أحدھم طرف

ى ومظاھرھا، ال یسعى إلیھا وإن سعت إلیھ، یتحفظ منھ من ال یعرفھ، وھو بعض أھلھ إذا اقترب منھ، صریح إل
أبعد حدود الصراحة، مستقیم إلى أبعد حدود االستقامة، أجھد خصومھ فى تعقب زلة واحدة لھ، ولدینا مثال فى 
سیرتھ الذاتیة.. ما أجملھا من سیرة ذاتیة. كان شدید االقتراب من غیرھم، برغم من مسحة جھامة قد تعلو وجھھ، 

ء، شواھد كرمھ وعطائھ أجل من أن تحصى، وأكبر شدید الحساسیة تجاه اآلخرین ومشاعر اآلخرین، كریما معطا
ّ من صخر،  ُد من أن تحصى، متواضعا بسیطا، یجد نفسھ فى تواضع العلماء وبساطة العلماء. كان قویا كأنھ ق
ًا متعدد القراءات متنوعھا، أدیبًا تلمح فى سیرتھ  صلبًا عنیدًا عند الملمات، نقیا كأنھ النسیم فى أوان الربیع، قارئ

ة ذائقة حلوة، كم ھى تلك الذائفة حلوة، حكاءً من الطراز األول، یمتلك منك حین یحكى حواسك كل حواسك. الذاتی
ھو الشھامة بعینھا، ھو الرجولة والبطولة واألخالق الندیة، ینھض لنجدة المظلوم دون صرخة منھ، یعطیھ من 

الظالم أن تنھشنى بلیل حالك من لیالینا صفاء نفسھ وروائھا ما وسعھ، وكذا كانت حالھ معى، حین حاولت طیور 
الحالكة، فصار یذكرنى بفارس من فرسان العصور الخالیة، یصنع المعروف ویمضى، ثم یصنع المعروف 
ویمضى. لم ینغلق رءوف عباس على تخصصھ، ولم یكتف بما استجد فیھ، وال ما أضافھ إلیھ، إنما عاش عصره 

ا عن  ا شرسً ً ا إلى فقرائھا ومشكالت عصره، فكان منافح ً أمتھ، یحامى عنھا ال یھدأ فى محاماتھ عنھا، منحاز
ا من  ً ومحرومیھا، یتعامل معھم كأنھم بعض من أھل وذویھ وصحابھ وبنیھ. ومع كونھ ناصریا، فلم یكن أبد
ا دراویش الناصریة، كما لم یفد على نحو مباشر منھا، ولم یتخل فى الوقت نفسھ عنھا، طلبًا لمصلحة آنیة، مثلم

ا للصھیونیة واإلمبریالیة والعولمة األمریكیة،  فعل غیره ممن یمیلون مع الریح أینما تمیل تلك الریح، مناھضً
ھا نظامنا الفاسد المستبد. یسألوننى لماذا أنت متحمس لـ  ا كذلك لألنظمة الفاسدة المستبدة، وأخصّ رءوف «مناھضً

نسان، ونحن نفتقد اإلنسان، ألنھ العطاء ونحن نفتقد العطاء. ؟ أقول ألنھ قدوة، ونحن نفتقد القدوة، ألنھ إ»عباس
قامة شاخمة تذكرنى بقامات أخرى شامخة، عرفتھا وصاحبت أصحابھا.. العقاد، حمدان، الھاللى نبیل. بصماتھ 
فھا فى كل منصب شغلھ،  ّ واضحة فى كتبھ ومقاالتھ ومترجماتھ، واضحة كذلك فى تالمذتھ، فى اآلثار التى خل

ا. كنت شاھد عیان على  وفى كل ً ا.. لم یجامل.. لم یداھن، كان مرفوع الرأس عمالق ً مھمة نیطت بھ. لم ینافق أحد
مشھد أعز من أن یتكرر فى ھذا الزمان، فعندما كان مرضھ فى بدایاتھ عرض علیھ أمیر عربى كریم، ھو الشیخ 

ر هللا أیامھ وأبقاه ـ عرض علیھ أن یتكفل بعال جھ على نفقتھ خارج وطنھ.. شكره رءوف سلطان القاسمى ـ نضَّ
عباس وأبى. عندما صار مرضھ فى أخریاتھ، جلست إلى جواره أعوده، وألححت علیھ أن یستجیب لعرض 

إنھا سوف تكون مبادرة من أصدقاء رءوف عباس، ولیست مبادرة من رءوف «األمیر الكریم، وقلت لھ: 
.. كبرت مكانتھ الكبیرة فى نفسى.. سكت، تألمت.. وتأملت. غیره لكنھ عاود إباءه. أكبرتھ.. أكبرت إباءه».. عباس

یطرقون أبواب أمراء غیر ھذا األمیر، یطرحون أنفسھم أمام عتبات قصورھم، فینفحونھم بأكیاس أو ینفحونھم 
یمان بحجات إلى بیت هللا أو عمرات، لیغفر لھم تعالى ما تقدم من ذنوبھم ـ ما أكثرھا ـ وما تأخر. معذرة صدیقى إ

ً أى نصف ». ھرقل«یحیى، أنت تدعوه بالرجل الجبل، وأنا أدعوه بـ  یحكون فى األساطیر أن ھرقل ھذا كان بطال
إلھ، أبوه زیوس رب األرباب وأمھ إنسیة. ینسبون إلى ھرقل ھذا مجموعة من الخوارق، فقد قتل األسد، واتخذ من 

ا لھ، كما قتل األفعى متعددة الرءوس، وقبض  ل مجرى النھر، وفك أسر جلده لباسً ّ على الثور الھائج، وحو
ا أطلس عن مكانھ، لیحمل األرض على كاھلیھ، وأعان قومھ فى حربھم ضد  ّ برومثیوس سارق النار، ونح

لذا فقد مات، لكن أبناءه طروادة، وأعان آلھتھ فى حربھا ضد المردة.. وألنھ نصف إلھ، فھو نصف إنسان.. 
ا لھا. مثلما عاد أبناء ھرقل وحفدتھ إلى بالدھم  ً ًا جدید وحفدتھ عادوا بعد زمان إلى بالدھم بالد الیونان، لیبدأوا زمان
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ا لھا، سوف یعود أبناء رءوف عباس وحفدتھ إلى بالدھم بالد المصریین..  ً ًا جدید بالد الیونانیین، لیبدأوا زمان
ا لھا. كم من معارك خاضھا ذلكم المحارب األخیر بالدھم المسلوبة  ً ًا جدید المنھوبة المغتصبة، لیبدأوا زمان

والكبیر، وكم من معارك ربحھا، أوالھا معركتھ ضد نشأتھ الفقیرة فى أسرة فقیرة، ال تملك فى معركة الحیاة 
ما معركتھ ـ بل معاركھ ـ سوى شرفھا، فحافظ لھا على شرفھا وانتصر، ثم خاض معارك أخرى كبیرة وانتصر.. أ

ضد الفساد فى جامعتھ وضد الفساد فى الوطن الذى تنتمى إلیھ جامعتھ، فكانت أكبر منھ، یكفیھ شرف الشجاعة، 
ویكفیھ شرف المحاولة. ھناك من أعانھ فى خوض معاركھ.. فى طلیعتھم سیدة فاضلة، من خیرة سیدات العالمین، 

شيء فى حیاتھ، وكان بالنسبة لھا كل شيء فى حیاتھا. فى إحدى زوراتى  سیدة اسمھا سعاد، كانت بالنسبة لھ كل
(حقیقة كانت تأتى كل یوم) وما » إنھا سوف تأتي«لھ، وكان بین الصحوة والغیاب، سألنى عنھا.. كذبت وقلت: 

كادت تمضى دقائق حتى أتت، فعلت وجھھ ابتسامة، وسعدت أنا بتلك االبتسامة. انتصر رءوف عباس فى كل 
عركة خاضھا، لكنھ خسر معركتھ ضد المرض اللعین.. ما أتعس ھذا المرض اللعین.. ما أشقاه. مات رءوف م

ٌ حرٌ رضیات «عباس. عند قبره وبعد أن أن وسدناه التراب، تذكرت العقاد وحین وقف عند قبر مى وقال:  شیم
ُدُّسى ال یعاب/ كل ھذا فى التراب/ آه من  عذاب/ وحجى ینطق بالرأى الصواب/ وبیان ألمعى كالشھاب/ وجمال ق

ا ألنظم فى رءوف عباس قصائد، تزرى باألصمعیات والمفضلیات وكل ما أتى ». ھذا التراب ً لیتنى كنت شاعر
وما ھو آت. أنا إذن حزین لموت رءوف عباس.. ال أتصور كیف تمضى الحیاة بنا، وقد مضى رءوف عباس. 

/ «ل: یتسلل إلى من سجف األبدیة صوت أبى ذؤیب یقو یبھا تتوجعُ/ والدھر لیس بمعتب من یجزعُ َ أمن المنون ور
/ فإذا المنیة أقبلت ال تدفع/  ُ ً ال تقلع/ ولقد حرصت بأن أدافع عنھم / بعد الرقاد وعبرة ً أودى بنیى وأعقبونى غُصة

ّ الفراق!!.. كیف صدق وهللا أبو ذؤیب.. لكنھ الفراق، ما أم». وإذا المنیة أنشبت أظفارھا/ ألفیت كل تمیمة ال تنفع ر
ً دون رءوف عباس، كیف یكون طعمھا، بل كیف نألفھا بما فیھا من فساد نعافھ ونظام ال نطیقھ  تكون الحیاة حیاة
ا نلجأ إلیھ، حین تدھمنا حادثة من حادثات الزمان  ً وھموم تمضى وھموم تجيء. كان رءوف عباس بالنسبة لنا كھف

ا ودواھیھ، نتلمس من قوتھ قوة، ومن عزمھ  ً ا من العلم.. نھر ً ا من العطاء.. نھر ً ا، ومن إرادتھ إرادة. كان نھر ً عزم
ا فى كل شيء جمیل جمیل. تعلمنا منھ نحن أصدقاءه وصحابتھ ومجایلیھ.. تعلمنا منھ الكثیر  ً من الوطنیة، كان نھر

ً وأن ما ینفع الناس یمكث فى  والكثیر، لكن أھم ما تعلمناه منھ.. الصمود أمام األعاصیر، وأن الزبد یذھب جفاء
ُریھم/ أنى لریب الدھر ال «األرض. إذن علینا أن نمضى مع أبى ذؤیب وھو یخاطب نفسھ:  وتجلدى للشامتین أ

تالمذة خانھ أحدھم، بعد أن غسل أقدامھم وتناول معھم العشاء األخیر، » یسوع«ولكن.. فكما كان لـ ». أتضعضعُ 
خانوه. قال لى ذات یوم: إنھ یحتسب عند هللا ما أسداه » أحدھم«من تالمذة خانوه.. أكثر » رءوف عباس«كان لـ 

والناس صنفان موتى فى حیاتھم/ وآخرون ببطن األرض «لھم من خیر، أما ھم فقد تحولوا عنده إلى موتى. 
صدق الشاعر، وصدق رءوف عباس، وكما مضى یسوع إلى أعلى علیین، ومضى خونة یسوع إلى ». أحیاءُ 

ى رءوف عباس إلى أعلى علیین، ویمضى خونة رءوف عباس إلى أسفل سافلین. أخاطبھ وقد أسفل سافلین، مض
، وأعزیھ بأن الكثرة ممن أحسن إلیھم، یتذكرون إحسانھ، وال ینسون »مقعد صدق عند ملیك مقتدر«صار فى 

ًا. رءوف عب ا وسلوان ً اس.. أیھا اإلنسان أیادیھ، ویدعونھ تعالى بأن یمنحھ دنیا خیرا من دنیاه ویمنحھم ھم صبر
ا.  الجمیل والفارس النبیل.. یا أجمل من عرفت، وأنبل من عرفت. یا صدیقى األعز وأخى الذى لم تلده أمى.. وداعً

أنادى علیك أبا حاتم/ وأعرف «لیغفر لى نزار، حین أقتبس من رائعتھ الناصریة، وأبدل كلمة واحدة فیھا وأقول: 
ا.  ». یب/ وأن الخوارق لیست تعادأنى أنادى بواد/ وأعرف أنك لن تستج  رءوف عباس حامد.. وداعً
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