حالة المصريات المحزنه
نبيل سويمم

يعانى عمم المصريات وال شك من حالة اىتراء ممحوظ يتمثل فى مناحى متعددة؛ فمن مستوى متدنى لممعرفة ،إلى ركود فى النشاط
وبالً من
البحثى ،إلى تدنى عام فى مستوى التعميم ،إلى حالة من الالمباالة بما يمكن أن تقدمو البعثات األجنبية من معرفة  .د

السعى إلى رفع مستوى عمماء المصريات ورفع المعرفة لدى الشعب ،الذى يجب تعريفو بتاريخنا القديم ،نجد اىتماماً وااحاً بتقديم

كتب فاخرة الطباعة لمسياح .وتركيزعمى تسمية المشاىد فى برامج التوك شو بما ىو بعيد عن الثقافو.
وفاالً عن ذلك ،يتمقى ىذا العمم الشيق ألواناً شتى من الاربات القااية ،مثل:


المزاعم الصويونية بأن الييود بناة األىرامات!!!



اعالن رئيسنا السابق بأنىا حاارة السبعة آالف عام( ،الحقيقو خمسو أالف) ،الخط أ الذى رسخ فى العقول وانعكس



الحفائر المدمرة لليرم المدرج الصغير بزاوية الميتين  ،وفى إزالة جزء من األساس الذى بنى تحت الركن الجنوبى



التأريخ ،غير المبرر ،لبناء ىرم خوفو.

فى وسائل اإلعالم.

الشرقى ليرم خع إف رع ،وفى إزالة ا َّدلدكة بين الحوائط السانده لمنحدر البناء الصاعد جنوبى ىرم ثالث ممكات خوفو.




ىريم ذىبى ليرم خوفو دون أى سند عممى.

النشر اإلعالمى السم غير صحيح لصاحب التابوت الغارق فى البحر الذى ينتمى ليرم من كاو رع.



السماح لبعثة إحدى الجامعات األجنبية بإجراء حفائر فى ىوارة ثم إيقافيا ،ومن عجب أن البعثة كانت تعتمد عمى



دعاي إعالمية وال تقارير لمعمم والدارسين.
ة
مومياء حتشبسوت المشكوك فييا،

التخاطر!





عيد ميالد رمسيس الثانى من عمارة معبد أبى سمبل.

اإلنفاق اليائل لشفط الماء من المقبرة البئرية عند أبى اليول ،ثم االدعاء بأنيا مقبرة أوزيريس.

المجوء إلى دعايات طائشة لسد الثغرات فى تاريخنا :من ىو األب الحقيقى لتوت عنخ آمون؟ الغموض حول نفرتيتى

أو كيموبات ار  -عمى سبيل المثال  .الدراسات ال تتم ىكذا بل يجب أن تتم بالبحث الياد ئ المتأنى والبعيد عن الاجيج
اإلعالمى!

إن األمثمة السابقة  -وانى عمى ثقة بأن لديكم المزيد  -كان من شأنيا أن تقوض قيام عمم جاد لممصريات ،يقدم لطالب ىذا العمم،
ولممعممين فى المدارس ،ولمغالبية العظمى م ن مواطنينا الذين ال يعرفون سوى أقل القميل عن مصر القديمة.

األسوأ من ذلك هو:
عدم إلمام السمطات والقيادات والناشرين واإلعالميين بكيفية تقييم ما يجرى من حولهم؛ فالتصريحات العشوائية تنطمق بال

مصداقية ،مقطِّطعة وراءها سبل البحث العممى القويم.

فى الوقت الذى نبنى فيو متاحف جديدة ونطور المواقع األثرية ،وىى أنشطة محمودة بطبيعة الحال ،يجب عمينا أن ناع أسسا

معرفية سميمة لممقتنيات والمواقع األثرية وكذا لمقطع ذات الزخارف والكتابات:





إن مصر ليست قاعة عرض الستقطاب السياح وغير المتعممين.

إنيا نبع العلم لمباحثين.

لنجوم األفالم الوثائقية أقول كفى نرجسية وعشقا لمظيور.
من تواضع هلل رفعه.

