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 تعرف   على   مدیر   مشروع   الحفر   المصري   لجامعة   بریغهام   یونغ

    "د/   كیري   ملستین"

علماء حول المعرفة من بالمزید القراء تزوید إلى النیل" "كتبة أجراه الذي الحواري المقال هذا                 یهدف

المهنیة، المواضیع إلى الشخصیة حیاتهم حول تدور التي األسئلة ومن العالم. أنحاء جمیع من                المصریات

إلى نسعى كما المصریات. علم مجال في نظرهم ووجهات وتأثیرها البحثیة اهتماماتهم استكشاف إلى                نسعى

هذا داخل الجاریة البحثیة والمشاریع المختلفة المهن وتوضیح المصري، بالمجتمع الجمهور وعي              تعزیز

بمدینة یونغ بریغهام جامعة من ملستین كیري الدكتور مع الحوار هذا أجرینا الغایة، هذه أجل ومن                  المجال.

 بروفو   في   والیة   یوتا   األمریكیة   عن   حیاته   وأبحاثه.

 من   هو   الدكتور   كیري   ملستین؟

اآلثار دراسة لجمعیة واألربعین الثانیة الندوة في ملستین كیري بالدكتور نلتقي أن سرورنا دواعي من                 كان

في الفیوم بمحافظة الجاموس" "فج منطقة في حفریاته أعمال عن تحدث حیث الشهر هذا مطلع في                  المصریة

،2003 عام في كالیفورنیا جامعة من المصریات علم في الدكتوراه درجة على ملستین الدكتور حصل                 مصر.

بریغهام جامعة في القدیمة األدنى الشرق دراسات لقسم التابع القدیمة النصوص في أستاذ حالیًا یعمل                 وهو

 یونغ.   كما   یشغل   منصب   نائب   رئیس   جمعیة   دراسة   اآلثار   المصریة.

 كتبة   النیل:    ما   هي   بلدك   وأین   تعلمت؟

 أنا   من   ساندي،   یوتا،   حوالي   نصف   ساعة   جنوب   سولت   الیك   سیتي   ونصف   ساعة   شمال   بروفو.   لقد   فعلت

 وندرغراد   في   بیو   في   علم   النفس.   جزء   الطریق   من   خالل   سنوات   البكالوریوس   بلدي   أدركت   كم   أود   أن   یعلم

 وكم   أحببت   العالم   القدیم.   كنت   في   األصل   األكثر   فتنة   مع   عالم   الكتاب   المقدس،   لذلك   بدأت   في   دراسة   العبریة

 والدورات   المرتبطة   بتاریخ   الكتاب   المقدس.   انتهى   تخرجي   في   علم   النفس   (مع   التركیز   على   علم   النفس

 االجتماعي   والثقافي)   وقاصر   باللغة   العبریة.
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 كتبة   النیل:    كیف   بدأت   في   علم   المصریات؟

التركیز كان وبینما یونغ. بریغهام جامعة في القدیمة األدنى الشرق دراسات في الماجستیر الفور على                 بدأت

استعمال الخصوص، وجه وعلى الفرعونیة. مصر أحب كم أدركت ما سرعان بالعبریة، المقدس الكتاب                على

مشروع أي إنجاز وكذلك الفرعونیة، بمصر مرتبطة مواد أي دراسة في وبدأت للرموز. المصریین                القدماء

وشك على وكنت المصریات. علم في الدكتوراه درجة على للحصول بطلب وتقدمت مصریة. طبیعة                ذات

في محاضرة إللقاء كالیفورنیا، جامعة من لوبریینو، أنطونیو الدكتور جاء عندما بنسلفانیا جامعة إلى                الذهاب

لذلك تمامًا. معه تتفق البحثیة اهتماماتي أن أدركت وزیارته، لمحاضرته االستماع وبعد یونغ. بریغهام                جامعة

 تقدمت   بطلب   إلى   جامعة   كالیفورنیا   وذهبت   إلى   هناك.

على قادرًا كنت والقبطیة، واألكادیة، واألوغاریتیة، واآلرامیة، العبریة، باللغة المواد من عدد درست أن                وبعد

المصریات عالمة جاءت كالیفورنیا، جامعة في دراستي أثناء وفي ما. حد إلى بسرعة المصریة اللغة                 تعلم

مع قرب عن للعمل الغامرة بالسعادة وشعرت قرب. عن معها بالعمل األمر وانتهى هناك، ویندریتش"                 "ویلیك

وكأنهما وشعرت االهتمام، من الكثیر أعطیاني وكالهما ویندریتش. والدكتور لوبریینو الدكتور من              كل

دواعي من وكان الزائرین. األساتذة من بالكثیر ألتقي ألن محظوظًا أیضًا كنت كالیفورنیا، جامعة وفي                 أسرتي.

ومونیكا حواس، وزاهي رینتجیس، وكریس رولین، جیل مثل أساتذة من محاضرات إلى استمع أن                سروري

  بونتي،   وكاتجا   غوبس،   وأنسون   ریني.



 

 كتبة   النیل:    ما   هو   متحفك   المفضل   الذي   یضم   آثاراً   مصریة؟

 أعتقد   أن   متحفي   المفضل   هو   بین   المتحف   المصري   في   القاهرة   ومتحف   تورینو   في   إیطالیا.

 كتبة   النیل:    هل   یمكن   أن   تخبرنا   عن   أول   رحلة   لك   إلى   مصر؟

قبلها وذهبت وندریتش. الدكتور مع بمصر األحمر البحر محافظة بجنوب برنیس میناء في للعمل ذاهبًا                 كنت

رسالة طریق منتصف في وكنت قبل من مصر بزیارة أقم ولم مصر. لرؤیة الخاصة نفقتي على                  بأسبوع

جدًا قصیر سریر بها بفندق غرفة في األمر بي وانتهى أدرسها. التي المعالم بعض رؤیة في وأرغب                   الدكتوراه

منحني شكل في النوم علي یجب كان لذلك أیضًا قصیرًا الفراش وكان القامة). طویل لست (وأنا لي                   بالنسبة

كرسي على الجلوس فقط أردت أیام عدة بعد أنه وأتذكر بأكمله. الفندق في كرسي هناك یكن ولم الوقت.                    طوال

أكن ولم هناك؛ إلى للوصول الوقت بعض مني األمر واستغرق هیلتون. النیل فندق إلى مشیت لذلك دقیقة،                   لمدة

المارة بعض للتو وجدت وأخیرًا یبدو). قد كما سهلة لیست (والتي القاهرة في الشارع عبور كیفیة                  أعرف

لم والتي الحافالت، لركوب استخدمته الذي األسلوب نفس هو وهذا ركضوا، عندما معهم وركضت                یعبرون

بالجلوس. االستمتاع لمجرد الوقت من لفترة الفندق بهو في وجلست هیلتون إلى وذهبت أیضًا. سهلة                 تكن

تعرفت قد ألنني أیضًا محظوظًا وكنت القاهرة. زحام من لالستراحة لي بالنسبة قلیًال مالذًا ساعة نصف                  فكانت

إلى الجیب سیارتهم في معهم وأخذوني العشاء لتناول دعوني الذین الكنیسة من المصریین من مجموعة                 على

أحب أنني الرحلة هذه في وأدركت هیلتون! النیل فندق كرسي دائمًا أتذكر ذلك، ومع زیارتها. أستطع لم                   أماكن

  القاهرة   وأحب   الشعب   المصري.   وأصبح   شعب   مصر   وأماكنها   جزءاً   ال   یتجزأ   من   قلبي.



 

 كتبة   النیل:    أین   عملت   في   مصر؟

كمدیر أحضر وكنت یونغ. بریغهام بجامعة الخاص الحفر مشروع في مصر في وقتي معظم أمضیت                 لقد

بعد المشروع استكمل أن ویریدني التقاعد وشك على كان المشروع مدیر أن على دائمًا التركیز مع                  مساعد،

بجوار قناة ونعبر نقف ثم الحفر، موقع إلى للوصول ساعة نصف لمدة توك" "توك نأخذ أن علینا وكان                    تقاعده.

ببعضها. مربوطة برامیل أربعة عن عبارة الجسر وكان للعمال. المدیر بناه قد كان "جسر" خالل من                  الموقع

  وإذا   تمكنت   من   االحتفاظ   بتوازك   وعبور   الجسر   فأنت   تعد   جزء   من   فریق   الحفر.

 كتبة   النیل:    ما   هو   أكثر   ما   یعجبك   عن   مصر   القدیمة؟

تسجیل من المصریین القدماء تمكن وكیف بالرموز. الملیئة النقوش ذات القدیمة المصریة المعالم إلى                أمیل

نفس تفسیر إعادة یمكن وكیف بعض، بعضهما مع والفن النص یتفاعل وكیف الرموز، طریق عن                 أعمالهم

مصدر األسئلة هذه كل تزال وال الیومیة. الحیاة تصور مع الرموز تتفاعل وكیف مختلفة، سیاقات في                  الرمز

 إعجاب   بالنسبة   لي.

 كتبة   النیل:    ما   هي   اهتماماتك   البحثیة   األساسیة؟

ألنني الشأن بهذا االهتمام من الكثیر وأولیت مصر. في المقدس العنف هي األساسیة البحثیة اهتماماتي                 أحد
واجهت ثم البشریة. التضحیة بمبدأ صلة لهم لیس المصریین أن اآلخرین، الكثیرین مثل علمت، قد                 كنت
القدماء على الفعل هذا الكثیر ینكر لماذا أتساءل وكنت ریتنر. روبرت عنه كتب البشریة للتضحیة                 مثاًال
األسئلة هذه وكل الممارسة. هذه وراء الدیني المنطق على اهتمامي وتركز واضحًا. كان أنه مع                 المصریین

 قادتني   إلى   بعض   مجاالت   البحث   المثمرة.

بواسطة ُبني هرم على نعمل ألننا الحفر مشروع مع جید بشكل یعمل وهذا الدیني. بالتغییر مهتم أیضًا                   وأنا
اتجاه تحول من جزء أنه كما ولماذا؟". الحقیقیة األهرامات بنیت "كیف لغز من جزء وهو سنفرو.                  الملك
ولدینا الدیني. للتغییر الحقیقي الوقت هو وهذا "الشرق-الغرب". اتجاه إلى "الشمال-الجنوب" من              األهرامات
من آخر عصر وهو المسیحیة، إلى سكانها تحول المقبرة، هذه حیاة وخالل یونانیة-رومانیة. مقبرة                أیضًا

  التغییر   الدیني.



 

  كتبة   النیل:    إذا   كان   بإمكانك   العودة   إلى   الوراء   ما   هي   المدنیة   المصریة   القدیمة   التي   ترغب   في   رؤیتها؟

األربعة أهراماته بناء أثناء سنفرو یفعل كان ماذا أشاهد أن أود الوراء، إلى بالوقت العودة بإمكاني كان                   إذا

بناء حقیقة لمعرفة محاولة في اللیل في یوقظني السؤال هذا الواقع وفي األهرامات. بها بنیت التي                  والطریقة

  هرم   سیال   وعالقته   مع   هرم   میدوم.   وسأكون   في   غایة   السعادة   إذا   قضیت   بضع   دقائق   مع   سنیفرو.

 كتبة   النیل:    ما   الذي   تعمل   علیه   حالیًا؟

وسیكون یونغ. بریغهام بجامعة الخاص المصري الحفر مشروع أعمال عن كتاب من االنتهاء وشك على                 أنا

في الروماني العصر في الفقراء قیام كیفیة وحول سیال، هرم طقوس برنامج حول الكتاب داخل فصوًال                  هناك

ورق من جزء وترجمة المنطقة، تلك في وجدت التي المومیاوات صور وعن موتاهم، بدفن المنطقة                 تلك

المثیرة. المواضیع من مجموعة سیقدم الكتاب أن وأعتقد أخرى. أشیاء من وحفنة علیه، عثرنا الذي                 البردي

المعلومات بعض وهناك سیال. هرم عن التنقیب عن كتاب نشر حول القادم الكبیر مشروعي سیكون ذلك،                  وبعد

حتى الهرم عن التنقیب من أجزاء اكتشاف إلعادة القادمة الفترة في أخطط لذا اكتشافها، إلى بحاجة زلنا ما                    التي

 نتمكن   من   نشر   الكتاب   بشكل   أفضل.

 كتبة   النیل:    ما   هي   طموحاتك   في   علم   المصریات؟

 كما   فعلت   هذا   البحث   أدركت   أن   كثیرا   ما   كنت   أتعامل   مع   الحجج   الدائریة.   فاألشخاص   سیواجهون   أدلة   على

 العنف   الطقسي،   لكنهم   سوف   یرفضونه   بسبب   االعتقاد   بأن   المصریین   لم   یشاركوا   في   مثل   هذه   الممارسات.

 والشخص   التالي   الذي   یواجه   األدلة   یرفضه   استنادا   إلى   نفس   المنطق،   ویذكر   الشخص   السابق   الذي   رفض

 أدلةه.   وفي   النهایة   استخدم   افتراض   لرفض   جمیع   أنواع   األدلة.   آمل   أن   نتساءل   أكثر   فأكثر   عن   افتراضاتنا،   وأن

 نترك   األدلة   تتحدث   عن   نفسها.   وأعتقد   أننا   أحیاناً   نقع   في   حب   الثقافات   التي   ندرسها   ونرید   أن   نراها   بالطریقة

 التي   نحبها   بدالً   من   السماح   لهذه   الثقافات   أن   تبرز   نفسها   كما   یحب   أهلها.   وعلینا   أن   نتجنب   هذا   االتجاه.

 

 



 

 كتبة   النیل:    كیف   یمكن   للطالب   أن   یعدو   أنفسهم   لیكونوا   أكثر   كفاءة   ء   في   دراسة   علم   المصریات؟

مؤرخین لیكونوا أنفسهم إعداد هو بها القیام المصریات لطالب یمكن التي األشیاء أفضل أحد أن أعتقد زلت                   ما

الحصول من یتمكنوا حتى التاریخیة والمهارات بالطرق المتعلقة الدراسیة المواد أخذ علیهم یجب كما                أفضل.

حول المصري التاریخ مجلة من األول المجلد في أعطیتها التي بالتوصیات أنصح زلت وما وظائف.                 على

المصریات علم وظائف عدد أن كما تاریخیة. مهارات یمتلك الشخص كان إذا وظیفة على العثور سهولة                  مدى

 منخفض،   ولكن   هناك   العدید   من   الوظائف   المتعلقة   بالتاریخ.

 كتبة   النیل:    إذا   كان   لدیك   الفرصة   لدراسة   موضوع   آخر   بجانب   مصر   القدیمة،   ماذا   سیكون؟

    ما   هو   رائع   بشأن   العمل   في   مصر   الفرعونیة   هو   أنها   لن   تتوقف   أبداً   عن   مفاجئتك.   وبغض   النظر   عن   مقدار

 معرفتنا،   هناك   المزید   من   األسرار   التي   لم   تفسر   بعد   حتى   اآلن.   وال   أتوقع   التوقف   عن   االندهاش   من   مصر

 الفرعونیة   طوال   حیاتي.

-- 

 ویعرب    كتاب   النیل    عن   امتنانه   لمشاركة   الدكتور   مهلستین   في   هذه   السلسلة.   إذا   كان   لدیك   أي   أسئلة   للدكتور

 ملستین،   یمكنك   االتصال   به   عبر   اإلنترنت   من   خالل   ملفه   الشخصي   أدناه   أو   ترك   تعلیق   على   بلوق.   صور

 مجاملة   من   الدكتور   مهلستین   ومشروع   الحفر   بیو   مصر.

  الصفحة   الشخصیة    على   موقع   جامعة   بریغهام   یونغ.
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