
 إعادة اآلثار الهامة إلى أوطانها
 وجهات نظر

 
 مقاله كتبها االستاذ انٌس منصور و راى الدكتور على الخولى فى هذا الشأن

 مواقف  
أنٌس منصور: بقلم    

    
رتٌتً زاهً حواس ٌرٌد أن ٌخطف نف  . فإن د  . بدال من أن نشكر ألمانٌا علً الحفاوة وكرم الضٌافة التً لقٌتها الملكة نفرتٌتً

  . وٌجرجرها الً بٌت الطاعة
 <http://www.ahram.org.eg/36/2010/01/05/11/images/px_wight.jpg>   

  
ي سوف تعود الً وطنها ال معززة وال أما رد الفعل ـ اذا حدث ال قدر هللا ـ وأحس مئات المالٌٌن من األوروبٌٌن ان نفرتٌت 

ولو جاءت الً مصر ورآها الناس نحٌفة كعود القصب وبعٌن واحدة   .. فسوف ٌتركون أعمالهم لٌلقوا علٌها نظرة الوادع  , مكرمة
  . لرماٌةونفرض ـ ال قدر هللا ـ ان جاءت الً مصر فأٌن نضعها فً متحف فً مٌدان ا . فلن ٌحتملوا هذا المنظر المخٌب لآلمال
وأذكر أننً رأٌت فً التلٌفزٌون المصري   . فال اهتمام لنا بالتارٌخ القدٌم وال الجدٌد  . ولن ٌذهب أحد لزٌارتها من المصرٌٌن

  .. ٌكفً هذا وشكرا  ! ال وهللا وال الهرم  : والجواب  . وهل رأٌت أبو الهول  . أٌن تسكن؟ قال فً الجٌزة  : عددا من الشباب سألوهم
هل هذا الشاب عنده استعداد ان   . اب جامعً ساكن فً الجٌزة لم ٌكلف خاطره أن ٌخطف رجله وٌري األهرام وأبو الهولش

ان وجود نفرتٌتً فً أوروبا هو الذي بعث إلٌنا بمالٌٌن  ! ٌري نفرتٌتً ؟ لٌروا   . السٌاح لٌروا عظمة تارٌخها وأصلها وفصلها 
ولوال ان نفرتٌتً فً برلٌن واللوفر فً   . لجمٌلة ـ الجمٌلة العشق الناعمة البشرة الرقٌقة النبٌلةالبالد التً بعثت بهذه السفٌرة ا

اللهم خٌب آمال زاهً حواس فً استرداد كل   . بارٌس وحجر رشٌد فً لندن ماظهرت ألوف الكتب عن الحضارة الفرعونٌة
  !. هدف هو ان نجرب قلة القٌمة والالمباالة المصرٌة الخالدةآثارنا التً تلقً عظٌم االحترام فً الدنٌا ـ اال اذا كان ال

   
 

 
أنٌس منصور/ السٌد    

   
 تحٌة طٌبة وبعد ،  

   
زاهً حواس سكرتٌر المجلس األعلى لآلثار . بخصوص مقالكم فً األهرام الذي تعارضون فٌه مجهودات د 

م إلى بعض الحقائق الهامة فً هذا الخصوصالمصرٌة إلستعادة رأس نفرتٌتً من ألمانٌا ، أتشرف بلفت نظرك .  
   

أحدهما : له شقان ( مصرٌة كانت أم ال)باديء ذي بدء ٌمكن القول أن موضوع إعادة اآلثار الهامة إلى أوطانها  
وقتها عاطفً فً صالح التوطٌن ، واآلخر قانونً فً صالح بقائها فً أمكنتها الحالٌة ألن تصدٌرها كان طبقا للقوانٌن السائدة 

  .ولم ٌكن مخالفا لها
   

أما فٌما ٌخص رأس نفرتٌتً بالذات فقد تم نقلها إلى ألمانٌا بالغش والخداع الذي مارسته بعثة الحفرٌات األلمانٌة  
ورئٌسها لودفٌج بورخارت ، وبالتالً فإن إخراجها من مصر كان تهرٌبا مخالفا للقانون ، وٌلزم إعادتها إلى مصر إحقاقا للحق 

ذلك بغض النظر عن أٌة إعتبارات، و   .أخرى 
   

م تحتمس فً خرائب مدٌنة أخٌتاتون فً ما كانت ورشة المثال القدي 1912دٌسمبر  6وقد تم اكتشاف التمثال ٌوم  
وفجأة وجدنا فً أٌدٌنا أكثر األعمال الفنٌة "، وقد أدرك بورخارت قٌمته على الفور إذ دّون فً مذكرته ( تل العمارنة حالٌا)

 "المصرٌة إمتالءا بالحٌاة، وال مناص من رؤٌته ألنه ال ٌمكن وصفه بالكلمات
<http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2009/may/07/nefertiti-bust-

berlin-egypt-authenticity> . 
   

  : أما عملٌة الخداع فقد تمت على الوجه اآلتً 
   

فر المشرف على عملٌة تقسٌم آثار تل العمارنة بٌن الحكومة المصرٌة عندما وصل كبٌر مفتشً اآلثار جوستاف لوفً 
وقد دّون . لمعاٌنة القطع المقترح تصدٌرها ، كان ذلك فً مخزن قلٌل اإلضاءة 1913ٌناٌر سنة  20والبعثة األلمانٌة فً 

 أراد أن ٌكسب التمثال لنا" سكرتٌر البعثة األلمانً فً تقرٌره أن بورخارت
<http://www.nytimes.com/2009/10/19/world/europe/19iht-

germany.html?_r=1> "  وذلك بتقدٌم صورة غٌر واضحة أخذت من زاوٌة ال تظهر فٌها معالمه الحقٌقٌة ، وأنه

خالفا لحقٌقة أنه من الحجر الجٌري المغطً بالـ)التمثال من الجبس لزٌادة تضلٌل المفتش أشار إلى أن   stucco)  وأن ،
على حد قول السكرتٌر نفسه" غشاًا "ذلك ٌعتبر   
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<http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,606525,00.html> .  وكانت
ومن الواضح أنه لم ٌكن ٌتوقع هذا الخداع من. النتٌجة أن المفتش اقتنع بعدم أهمٌة القطعة وبالتالً بإمكان تصدٌرها أناس  

ومن المفروغ منه أن لوفٌفر لو . ٌفترض أنهم محترمون ، ولم ٌر داعٌا للقٌام بفحص القطعة التً ظلت ملفوفة فً صندوقها 
القطعة على الطبٌعة لكان من المستحٌل أن ٌأذن بتصدٌرهاكان قد قام بفحص  . 

   
هكذا نرى أن بورخارت الذي أدرك القٌمة الفائقة للتمثال لحظة اكتشافه ، قد تظاهر أمام كبٌر المفتشٌن بعدم أهمٌته  

. م لنحت القطع الهامةال تستخد( الجبس)وسعى إلى تضلٌله عن طرٌق الزعم كذبا بأن التمثال مصنوع من مادة قلٌلة الجودة 
ومما ٌؤكد قٌام بورخارت بالغش عمدا أنه حٌنما عرضت مجموعة آثار تل العمارنة على الجمهور األلمانً فً عام 

بناء على طلب بورخارت نفسه 1924فإن رأس نفرتٌتً لم تكن بٌن المعروضات وظل وجودها سرا حتً سنة  1913/1914  
<http://en.wikipedia.org/wiki/Nefertiti_bust#cite_note-b286-10> .  

   
بناء على ما تقدم من المعلومات التً ٌبدو واضحا أنها خفٌت حتى اآلن على كل من تفضل بالتعلٌق على مقالكم ،  

لة قانونٌة بحتة قبل أن تكون مسألة عاطفة أو كرامة وطنٌة أو خالفه ، وأن اإلجراءات ترون أن مسألة إعادة رأس نفرتٌتً مسأ
حواس هً خطوات فً اإلتجاه. التً بدأها د  .القانونً السلٌم تستحق التأٌٌد بدال من التهكم 

   
 مع وافر التحٌة ،،، 

   
على الخولً. م.د   
 كــــنـــــــــــــــدا 

   
ٌرد مانتهى بأن أحدا ل     
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