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 طبعة جدیدة ألجرأ سیرة ذاتیة ظھـرت في السنوات األخیرة .• 
ً على أھمیة صاحب ا•  ً ثقافیّا  لسیرة.ما قیل عن الكتاب یشكـل إجماعا
ص حـال الجامعة المصریة وأشار إلى بؤر الفسـاد فیھا.•  ّ  رءوف عبـاس شخ
 السیرة بمثـابة روشتـة إلصـالح التعلیم في مصـر.• 
 

ًا بقیمة أصیلة من قیم حیاتنا  ًء وعرفان وفا
الثقافیة، قامت الدار المصریة اللبنانیة 
ومكتبة الدار العربیة للكتاب، بإصدار 

دة ومنقحـة من مذكرات طبعـة جدیدة مزی
د. رءوف عبـاس "مشیناھا خطــى"، 
ً بھا اآلراء التى قیلت فیھا،  ملحقا
والحوارات التى أجریت مع مؤلفھا، 
الستیضاح بعض جوانبھا، وتجلیة بعض 
ما خفى عن البعض، وفھم بعض النقـاط 
ا  ً التى مر علیھا رءوف عباس مرور
ا، وكذلك القضایا التى رفعت على  سریعً

ً، ألنــھ لم الكت اب، وكسبھا المؤلف جمیعا
ّ وجھ الحقیقة، وخدمة العلم،  یكن یقصد إال
وإنارة الطریق أمام مصر والمصریین، 
حبـھ األثیر، وغایة كل عملھ، وبلغت 
الموضوعیة بصاحب "مشیناھا خطـى" أن 
أثبت في نھایة الكتاب كل المقاالت التى 
ھاجمتھ، وھاجمت مذكراتھ وتجنت علیھ 

ا عن وعلیھا ً ، فھـو رحمھ هللا، لیس باحث
بطولة أو مجـد شخصى، بـل كـان یـدرك 
أن للحقیقة الواحدة أكثر من وجـھ، لذا 
وصفت مذكراتھ شھـادة أخالقیة رفیعة عن 
دور المثقف في الدفاع عن الحـق، 

 ومحاربـة الفسـاد.
وفى كلمتھ یقول الناشر محمد رشاد ، 

لبنانیة رئیس مجلس إدارة الدار المصریة ال
: إن ھذه الطبعة جدیرة بعطاء تاریخ 

األستاذ الدكتور رءوف عباس ، نصدرھا مذیلة ومزیدة ، بما أثیر حولھا من تعلیقات وحوارات ومحاضر التحقیق 
ً واسع النطاق فى الحركة الثقافیة بمصر .. فحین علمت بالمرض  التى نشرت بعد الطبعة األولى، وأثارت جدال

الراحل الكبیر رأیت أن أقل شىء یمكننى أن أقدمھ لھ ھو أن أسرع بإصدار سیرتھ الذاتیة فى العضال الذى ألم ب
ثوبھا الجدید ،ولكن شاءت إرادة هللا جل وعال أن تسبقنا األقدار وتختطفھ من بیننا، تاركا خلفھ كل ھذا الكم الكبیر 

 من المحبة واإلیمان والعطاء الجارف والكبیر.
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یدة د.عبادة كحیلة ، صدیق الراحل الكبیر ، وأقرب أصدقائھ إلیھ ، وقدم فى كلمتھ فى تقدیم حرر ھذه الطبعة الجد
الكتاب رؤیة ناصعة للمذكرات وما حوتھ من قضایا ، فنفذ إلى جوھرھا وحدد مرامیھا ، وأھدافھا ومدى الجرأة 

لیھ من تدھور وإنحطاط ، التى یتمتع بھا رءوف عباس فى تشخیص حال الجامعة المصریة والمدى الذى وصلت إ
ولو أن المسئولین تنبھوا إلى مالحظات د.رءوف ما كنا فى الوضع الذى نعرفھ اآلن ،وھو غنى عن التعریف أو 

 حتى اإلشارة إلیھ.
ھذه الطبعة تختلف عن سابقاتھا ، فھى تضم إلى جانب الكتاب مقاالت عن الكتاب ومقابالت مع الكاتب ، 

ضده ، والقضیة التى رفعھا ضد أحدھم واألحكام التى أنصفتھ ، والتى تشى بأنھ ما  ومحاضر للقضایا التى رفعت
یزال فى بالدنا قضاء ، وتشى كذلك بأن الغد أجمل من الیوم ، وربما یأتى زمان غیر الزمان، فیستریح "آرثر 

 األیام.الملك" أینما كان ، ألن ما كان یتطلع إلیھ من سالم ، البد وأن یتحقق فى قابل من 
ً فى نفوس شرفاء ، أجمعوا على شرفھ وشرف كاتبھ ، وأجمعوا على  سعدت بما كتب عن الكتاب ، فقد لمس أوتارا

 أنھ حجر ألقى فى بركة آسنة ....كم ھى تلك البركة آسنة !!.
لكن  الكثرة الغالبة من ھؤالء الشرفاء كان تركیزھم على الجامعة ، وما یجرى داخلھا. وھذا فى ذاتھ صحیح ،

ً عن أزمة جامعة ... إنھ كتاب عن أزمة وطن ، والجامعة فى القلب من  –أحسب - الكتاب  أكبر من أن یكون كتابا
ھذا الوطن . والكاتب إذ یروى سیرتھ ، فھو یروى سیرة وطن عبر خمسین سنة من عمر ھذا الوطن ، ویصور 

ر ثم عتمة فمغیب ، یكاد ینتھى بھ إلى بحر ما آلت إلیھ حالھ من غسق إلى فلق ، ومن ھذا الفلق إلى غسق آخ
 الظلمات.

مالحظة أخرى مھمة ھى إن غالب ھوالء الشرفاء ، أعطوا مضمون الكتاب عنایة تفوق عنایتھم بشكلھ الفنى ، 
ا، خالصتھ إن حال الجامعة وحال الوطن تردتا على األصعدة كافة إلى ھاویة أخشى  ً وأعطى لھذا المنحى تفسیر

 ... ھذه الحال ھى التى حفزت ھؤالء ألن یكتبوا ما كتبوه.أن تكون سحیقة
الیسیر من ھؤالء عنوا بشكلھ الفنى عنایتھم بمضمونھ ،وأزعم إننى أحدھم ...یشاركنى على نحو أو أخر 
"عبدالمنعم رمضان" و"حلمى الخمیسى " و "نصار عبد هللا" و "سلیمان عریبات" ..فالكتاب عنوان لمرحلة 

یرة الذاتیة، وھو جنس أدبى بدأه فى عصرنا الحدیث "طھ حسین" ، وبلغ قامة عالیة عند " لویس جدیدة فى فن الس
عوض" وبلغ قامة أخرى عالیة عند "رءوف عباس ". مالحظة أخیرة ھى أن معظم من كتبوا عن الكتاب ال 

ثم وراء، ربما یعرفون صاحب الكتاب، أو أن معرفتھم بھ یسیرة ، وھذا من شأنھ ترجیح كفة صدقھ ، فلیس 
 تشوبھ منافع ومنازع وأھواء ، ولن أنوه إلى ما قالوه .... إنما ھذه قطوف مما قالوه:

ً... وحریة " ً وأمال  "جداریة مصریة تشع حبا
 أسامة عرابى

 "واحد من أروع كتب السیرة الذاتیة فى تاریخ الكتابة العربیة" 
 نصار عبدهللا

ر المقطم المطلة على القاھرة فى حنو ... عنید كمن تجرى فى "شفاف كندى الفجر الودیع ... قوى كصخو
 شرایینیھم دماء الجنوب الساخنة الطیبة ، ودیع .. وعاصف ساخر وألمعى"

 أسامة عفیفى
 
 

 "ترك شھادة أخالقیة رفیعة عن دور المثقف فى الدفاع عن الحق ، ومحاربة الفساد"
 فیصل دراج 

 
 ا عدة أشھر" "سیرة مدھشة أخطات فى تأجیل قراءتھ

 سعید الشحات
 " ما ھذا الشالل النقى الذى ھطل علینا یا دكتور رءوف ، ونحن نقرأ لك ھذا الكتاب المخلص الشجاع"

 سھیر إسكندر
ا ، فكالكما نھر"  " ھذه مصر وأنت ابنھا فتدفقا معً

 عبد العال الباقورى
............................  
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