حوارات

د .فايزة حممد حسني هيكل أستاذ علم املصريات:

الحضارة المصرية القديمة
منحت المرأة كل الحقوق
َّ
تشكلت توليفة متميزة داخل
ما بين الميل إلى الثقافة الفرنسية واالعتزاز بالجذور المصرية القديمة
وجدان عالمة المصريات واألستاذة بالجامعة األمريكية د .فايزة هيكل التي منحتها إيطاليا أخيرا
وساما برتبة فارس تقديرا لمسيرتها العلمية.
توليفة كانت مقدرة لسيدة تربت في كنف رب السيف والقلم د .محمد حسين هيكل ،األديب
والسياسي المرموق صاحب أول رواية في األدب العربي «زينب» ،وصاحب «حياة محمد» ،الصحفي الذي
تو َّلى وزارة المعارف ثالث مرات وترأس مجلس الشيوخ ،وكان دوما منفعال بالقضايا الفكرية المصرية.

حاورتها :سهير عبد الحميد
شاركت د .فايزة هيكل في عملية إنقاذ آثار
النوبة الشهيرة قبيل بناء السد العالي ،وألقت
العديد من احملاضرات في شتى جامعات العالم
حول التاريخ املصري القدمي الذي كتبت حوله
العديد من املؤلفات ،فوضعت بصمتها في
قائمة العلماء املصريني الذين نبغوا في دراسة
تاريخهم القدمي.
كيف أثرت النشأة في بيت «رب السيفوالقلم» د .محمد حسني هيكل على
تكوينك الفكري ثم اهتمامك بدراسة اآلثار؟
مبا أن والدي كان مولعا بالثقافة الفرنسية،
فقد التحقت مبدرسة الليسيه .كان والدي
منفتح الفكر وكان بيننا دوما حوار مفتوح بال
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ُ
كنت أول سيدة
تشارك في إنقاذ
آثار النوبة
حرج .ورغم أنه توفي وعمرى  18سنة أي أنني
لم أمتكن من التمتع به بالقدر الكافي فإنني
تأثرت به وبتوجهاته الفكرية خصوصا فيما
يتعلق باالهتمام بالتاريخ املصري القدمي واآلثار
الفرعونية خصوصا عندما تولي والدي وزارة

املعارف وكانت اآلثار آنذاك تابعة لها .وكان
والدي يصحبنا لزيارة مختلف اآلثار املصرية
فنما عندي شغف بالتاريخ الفرعوني ،خصوصا
أن له كتابات عديدة عن احلضارة املصرية
القدمية وأهمية التمسك بها كعنوان للهوية.
التحقت بكلية آثار جامعة القاهرة ثم
حصلت على الدكتوراه من جامعة أكسفورد..
وكان موضوع الدكتوراه عن البرديات حتديدا..
ملاذا؟
أوال كان اختياري أكسفورد ألنها أفضل جامعة
في العالم وقد سافرت من خالل بعثة على
نفقة الدولة .وأعددت الدكتوراه عن البرديات
الدينية املكتوبة باخلط الهيراطيقي في املتحف

البريطاني بلندن ،وهى مجموعة مهمة..
فمعظم البرديات لألسف موزعة على متاحف
العالم في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا
والواليات املتحدة األمريكية.
ال شك أن وجود تلك البرديات فى مختلف
متاحف العالم ،يحرمنا كمصريني ونحن
أصحاب احلق فيها من دراستها؟
هناك برديات كثيرة في املتحف املصري وأجريت
حولها دراسات عديدة لكن البرديات األكثر
تنوعا موجودة في اخلارج لألسف .كما أن برديات
املتحف املصري برديات دينية في األساس وتلك
يوجد نسخ عديدة منها .في حني أن البرديات
في اخلارج تتنوع ما بني برديات في األدب والطب
والعلوم والرياضيات .وهذا كان نتاج جهلنا
بقيمة تلك البرديات أواخر القرن التاسع
عشر امليالدى وبداية العشرين فكانت تباع في
األسواق .إضافة إلى التسابق احملموم بني إجنلترا
وفرنسا على االستيالء على اآلثار املصرية.
هل هناك اهتمام بدراسة البرديات حاليا في
مصر؟
هناك علماء آثار مصريون على مستوى رفيع
ولديهم دراسات مهمة ولكنها حبيسة األدراج
في مكتبات الكليات وال يتم نشرها ..وعدم
النشر يهدر قيمة البحث العلمي .ولألسف
قد يقوم العلماء في اخلارج بدراسات عن
املوضوعات نفسها التي درسها علماء مصريون
لكن ال أحد يعلم عن أبحاثنا شيئا نتيجة عدم
نشرها.
كثير من علماء املصريات حتدثوا عن مكانة
املرأة في احلضارة املصرية القدمية وأنها نالت
جميع حقوق املواطنة ..فإلى أى مدى ميكننا
التدليل على ذلك؟
املرأة املصرية القدمية نالت من احلقوق ما لم
تنله امرأة في احلضارات املعاصرة آنذاك .حتى
إن اإلغريق ملا احتلوا مصر وجدوا أن املرأة في
بلدانهم كانت أقل من نظيرتها املصرية .متتعت
املرأة املصرية باالستقالل املادي قبل الزواج وبعده
وكان من حقها متلك األراضي والعمل بالتجارة
ولها احلرية في تبني األطفال .وكان مسموحا لها
بالعمل فى كل اجملاالت :الطب والكتابة وأعمال
الكهنة وغيرها .ولكن إقبال املرأة على العمل لم
يكن كبيرا خصوصا في الطبقات الفقيرة ألنها
كانت مسئولة عن تربية أطفالها .في حني أن
املرأة في الطبقات الثرية كانت جتد من يعاونها
فكان بإمكانها اخلروج إلى العمل .إضافة إلى
احلقوق التي نالتها املرأة فيما يخص الزواج
والطالق فالزوج ينفق على أوالده بعد الطالق
وكان يقدم لها املهر ومينحها املال كاملؤخر لدينا
إذا حدث االنفصال.
البعض يزعم أن احلضارة املصرية القدمية
كانت حضارة مادية تركت آثارها من املعابد
واألهرامات واملسالت في حني أنها لم تخلق
قيما معنوية وفكرية سوى أشعار إخناتون؟
هذا خطأ كبير ..البرديات املوجودة تؤكد لنا أن
املصريني القدماء تركوا لنا إرثا فلسفيا وفكريا
ودينيا وفنيا وأدبيا أثر على العالم كله .بل إن
فالسفة اليونان أنفسهم اعترفوا بأنهم تلقوا
معارفهم في مصر.
هل تتفقني معي أننا ال نعرف سوى القشور
عن تاريخنا املصري القدمي بسبب كتب
التاريخ الدراسية الصماء؟

الملكة
نفرتيتى

د .محمد
حسين
هيكل

احلضارة املصرية القدمية حضارة عريقة وممتدة
لقرون طويلة ومليئة بالتفاصيل التي تشكلت
عبر نحو ستة آالف سنة .وكل يوم هناك
اكتشافات جديدة ومتنوعة .والبد من جتديد
دماء تلك املناهج بكل ما هو جديد.
وفي يقيني أننا البد من أن نتعلم أن هذا اإلرث
املعماري املصري القدمي إمنا هو ناجت عن فكر
اجتماعي ومعماري ودينى وعلمي وتكنولوچي..
وهذا الفكر نحتاج إلى تعلمه ومعرفته جيدا
وأن نتعلم كيف ترك لنا الصانع املاهر تلك
القطع البديعة من اخلزف واخلشب واجملوهرات.
إلى أى مدى هناك استمرارية للعادات املصرية
القدمية في حياتنا اليومية حاليا؟
لقد انتقلت إلينا الكثير من العادات والتقاليد
املصرية القدمية عبر املمارسة ،فكل الطقوس
اجلنائزية وطريقة بناء املقابر ورثناها من جدودنا

العرب حاولوا فك رموز
الهيروغليفية وشامبليون
التوصل إليها
نجح في
ُّ
إلي التاريخ
والدي ح َّبب ّ
الفرعوني ونقل لى شغفه
بالثقافة الفرنسية

الملكة
حتشبسوت

نصا على أن
القدماء ،فال اإلسالم وال املسيحية ّ
ندفن موتانا بهذا الشكل الذي نراه في مقابر
اإلمام الشافعي ،فكرة زيارة امليت في األربعني
ولطم اخلدود كلها موروثات فرعونية قدمية،
بخالف األكالت التي ما زلنا نحرص على تناولها
مثل العجة والبيصارة.
هل ميكننا القول إن احلقبة القبطية كانت
هى حلقة الوصل التي نقلت إلينا الكثير
من املوروث الفرعوني كما في املوسيقى
الكنسية؟
بكل تأكيد فاملصريون الذين اعتنقوا املسيحية
ظلوا مصريني في ممارساتهم ،خصوصا أن
مصر حتولت إلى املسيحية بعد أربعة آالف
سنة حضارة مصرية قدمية ،واللغة القبطية
بوصفها آخر مراحل الكتابة الهيروغليفية
نقلت الكثير من املمارسات واأللفاظ املصرية
القدمية.
البعض ومنهم الدكتور عكاشة الدالي
شكك في أن شامبليون أول من توصل إلى
فك رموز حجر رشيد ،وقيل إن هناك محاوالت
سابقة كان من بينها محاوالت لعرب
ومصريني منهم ذو النون املصري؟
كانت هناك محاوالت لفك الرموز سابقة
على شامبليون ومنها احملاوالت العربية ألن
العرب عندما دخلوا مصر لم يسيئوا لآلثار بل
على العكس اعتبروها آية من آيات اهلل ،لكن
شامبليون يظل صاحب الفضل في فك رموز
الهيروغليفية كاملة .وبحث د .عكاشة الدالي
شديد األهمية ألنه درس فترة مهمة من تراجع
الهيروغليفية وحتى القرن التاسع عشر.
كنت أول سيدة تشارك في إنقاذ آثار النوبة
قبيل بناء السد العالي ..حدثينا عن تلك
التجربة؟
بعدما تخرجت فى اجلامعة التحقت بالعمل
في مركز تسجيل اآلثار ،..وملعرفتي الوثيقة
باللغات طلبت السفر إلى النوبة للقيام
بعملية تسجيل املعابد األثرية من أرض الواقع.
وكانت فكرة سفر سيدة في ذلك التوقيت غير
مستساغة لكن تفهم عائلتي شجعني على
املضي قدما ..وفتح سفري هذا الباب للعديد
من الزميالت بعدي للسفر إلى النوبة ..وكانت
عملية إنقاذ آثار النوبة ملهمة فقد جنحت
في إنقاذ جميع املعابد املبنية من احلجر إذ مت
تفكيكها وإعادة تركيبها .ولم تعجز احلملة إال
عن إنقاذ املعابد املبنية من الطوب اللنب.
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