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جوائز وتكريمكليوباترا ورمسيس الثاني
التزال اآلثار املصرية القدمية 
ملهما رئيسيا ونهرا ال ينضب 
لصناعة الدراما العاملية فعربيا 
سنشاهد مسلسل »كليوباترا« 
للنجم���ة س���والف فواخرجي 
وعامليا، ق���ررت قناة »بالنت« 
الفرنس���ية تنفي���ذ فيلم عن 
اكتشاف مومياء رمسيس الثاني، 
يحتوي على مادة تس���جيلية 
ولقاءات مع شخصيات بارزة 
لها عالق���ة بعملي���ات ترميم 
املومياء، وبينها لقاء مع عالم 
اآلثار زاهي حواس والرئيس 
الفرنس���ي األس���بق ديستان 
والعالم الفرنسي كريستينيو 

بلون املشارك حاليا في ترميم 
الثاني، هذا  مقبرة رمس���يس 
عالوة على خبراء اثريني واطباء 
عاجلوا مومياء رمسيس الثاني 
سنة 1976. ومبا انه يستحيل 
تصوي���ر املومي���اء احلقيقية 
بالتقنيات املعتمدة في الدراما 
مت صنع منوذج طبق االصل في 
فرنسا من اجل فيلم »رمسيس 
الثاني.. الرحلة الكبرى« الذي 
متوله جهات انتاج فرنس���ية، 
كما تشارك مصر بنسبة %17 
من انتاجه ع���ن طريق وضع 
استديوهات ومعدات تصوير 

في اخلدمة.

� وسام العلوم والفنون من 
الطبقة األولى.

� جائزة فخر مصر في استفتاء 
جمعية املراسلني األجانب مبصر 

عام 1998.
� جائزة ال���درع الذهبية من 
األكادميية األميركية لإلجنازات 

عام 2000.
� وسام اجلمهورية الفرنسية 
بدرجة ضابط في الفنون واآلداب 
وهي أول مرة تقوم بها احلكومة 
العاملني  الفرنسية بتقليد احد 
في قطاع اآلث���ار وذلك جلهوده 
في حماية ت���راث مصر الثقافي 

واحلضاري.

� جائزة العالم املصري املميز 
العلم���اء املصريني  من جمعية 

بالواليات املتحدة االميركية.
� مت اختي���اره من قبل مجلة 
تامي االميركية ضمن قائمة أهم 

100 شخصية في العام.
� فوزه بجائزة »أوسكار إميي« 
وهي أغل���ى وأقوى جائزة على 
مستوى العالم متنحها أكادميية 
فنون التلفزيون واإلعالم ألحسن 
وأفضل األف���الم التلفزيونية. � 
اختياره سفيرا للنوايا احلسنة 
ملصر في اليابان وجاء اختياره 
كونه أكثر املصريني شعبية في 

اليابان.

زاهي والليدي ديانا
يروي الكاتب الكبير محمود صالح عينة من عينات لقاءات 
حواس مبش���اهير وحكام ورؤس���اء العالم ومنها هذا اللقاء 

التاريخي حيث يروي قائاًل:
فوجئ االثري زاهي حواس بالسفير البريطاني في القاهرة 
يتوقف بسيارته امام مكتبه الذي يقع على هضبة تواجه هرم 

خوفو متاما.
وقال له الس���فير البريطاني: لقد سمعت االميرة ديانا عن 
االكتشافات االثرية االخيرة في املنطقة، وهي خاصة بالعمال بناة 

االهرامات، تريد سموها ان تقوم بزيارة غدا الى املنطقة.
ويتذكر د.زاهي حواس كيف قضى ذلك اليوم بطريقة عادية 
دون ان يلحقه اي توتر من زيارة االميرة املرتقبة فهو قد تعود 
على مرافقة الشخصيات املهمة خالل زياراتهم لالهرامات، وديانا 

لن تكون الشخصية الشهيرة الوحيدة التي يلتقي بها.
لكن رغم ذلك كله فإن زاهي حواس لم ينم بسهولة ليلتها: 
وجاءت ديانا في الصباح وسألته: د.حواس قل لي من فضلك، 

كيف قام املصريون ببناء هرم خوفو الضخم هذا؟
وقبل االجابة عن سؤالها، مضت ديانا تشرح بعض النظريات 

التي قرأت عنها من قبل حول لغز بناء االهرامات.
ويعترف حواس بعد س���نوات من القصة بروعة وبساطة 
االميرة ديانا التي س���ألته عن العمال الذين قاموا ببناء الهرم 
فقال لها: هؤالء العمال كانوا ميثلون حوالي 80% من الشعب 
املصري، انهم افراد الش���عب الذين بن���وا االهرامات واملعابد 
وصنعوا هذه احلضارة العظيمة، الن امللوك واألمراء وموظفي 

الدولة كانوا ميثلون نسبة ال� 20 % هذه في بالدي.

االبن المدلل لوسائل اإلعالم العالمية وأخبار اكتشافاته تتصدر اهتماماتها

زاهي حواس.. 
األمين على آثار مصر

لم يخرج من دائرة الضوء حتى يعود إليها فبقبعة انديانا جونز التي يعتمرها دائما حاكى زاهي حواس العالم بش�قيه 
العربي والعاملي مؤخرًا ليكشف عن أحد أكبر ألغاز احلقبة الفرعونية بإعالنه نتائج حتليل احلمض النووي ملومياء امللك 

توت غنخ آمون التي اظهرت أنه توفي متأثرا مبضاعفات املالريا.
يلقب بالطفل املدلل لوسائل اإلعالم األميركية التي تعطي اخبار اكتشافاته حيزا بارزا واولوية مطلقة، ومنها اكتشافه 
مقبرة حتشبس�وت في وادي امللوك في االقصر التي وصفتها الصحافة العاملية بأنها أحد أبرز وأهم االكتشافات االثرية 

في ال� 100 عام املنصرمة.
ه�و ابن التاريخ الذي يفاخر دائما بأنه املصري ابن حضارة الفراعنة احلامل دائما على عاتقه مهمة س�بر اغوار التاريخ 
املصري القدمي والغوص في مناقب ذلك العالم الغامض وتقدمي�ه على طبق من ذهب الصقاع العالم املتلهف ملعرفة 

كل صغيرة وكبيرة عن غياهب تلك احلقبات.

الستعادة ما ميكن استرداده«.

محاولة اعتداء

ال يسلم زاهي حواس كحال أي شخصية عاملية من االنتقادات التي 
تصيبه حيث ُيتهم باحتكار عمليات البحث عن اآلثار في مصر بوضعه 
العراقيل للبعث����ات األجنبية ملنعها من الوصول للمواقع األثرية بغية 
البقاء دوما في الصورة، اضافة الى اتهامه بتجيير اكتش����افات العلماء 
املبتدئني لنفس����ه غير ان احلادث األبرز عندما حاول احد نواب مجلس 
الشعب االعتداء عليه والتعرض له صارخا في وجهه »عيب عليك عيب 
علي����ك«. ويأتي رد حواس دائما بتجاهل املهاترات والعمل على تطوير 

عمليات البحث واالكتشافات لتضاف إجنازات اخرى الى رصيد بلده.

مسيرة حافلة

� بدأت ش���هرة حواس عندما ظهر في قناة »ديسكفري« في أفالم 
تس���جيلية عن مصر والقدماء املصريني، كما سجل حلقات عرضها 
التلفزي���ون األميركي في برنامج »البحث عن احلقيقة«، ناقش فيها 
مواضيع تهم املشاهدين مثل املومياوات واألهرامات املصرية، وتوت 

عنخ امون وكيلوباترا ورمسيس الثاني.
� في سنة 1990 كانت أهم اكتشافاته األثرية مقابر العمال املصريني 
الذين قاموا ببن���اء األهرامات، مما يثبت ان بن���اة األهرامات كانوا 
املصريني ال غيرهم، كما اكتشف وادي املومياوات الذهبية الذي يقع 
في الواحات البحرية، حيث اكتشف 192 مومياء مغطاة بالذهب، وكان 
من أكبر اكتشافاته وقتها، بعدها مت اكتشاف مقبرة حاكم الواحات 

البحرية وأسرته.
� ولد د.زاهي حواس في قرية 
العبيدية بالقرب من مدينة دمياط 
في 28 مايو 1947 ويعتبر من أشهر 
األثري����ني املصري����ني املعاصرين 
ويحظ����ى بتقدير عاملي في مجال 
علم االجيبتولوجي )املصريات( 
وهو األمني العام للمجلس األعلى 
لآلثار املصرية، نائب وزير الثقافة، 
كما شغل سابقا منصب مدير اثار 

اجليزة.
� تخرج حواس في كلية اآلداب 
جامعة اإلسكندرية في قسم اآلثار 
اليونانية � الرومانية، وحصل على 
دبلومة في اآلثار من جامعة القاهرة، 
ثم منحة تعليمية الى أميركا ليكمل 
العال����ي هناك، ويحصل  تعليمه 
على شهادة الدكتوراه من جامعة 
بنسلفانيا سنة 1987، ومن هناك 
بدأ يدرس ويحاضر في جامعات 
كاليفورنيا ثم اجلامعة األميركية 

في القاهرة.
� في سنة 2002 مت تعيينه أمينا 
عاما للمجل����س األعلى لآلثار في 

مصر حتى اآلن.
� متت كتابة اسم زاهي حواس 
على ال� »سي دي« املرسل الى كوكب 
املريخ في رحلة االستكشاف سنة 

.2003

رجل يقول انه يس���عى لترميم متثال بوذا الذي دمر متاما وال ميكن 
ترميمه، مستطردا: »صاحب هذه املؤسسة نصاب«.

زاهي »األمين«

»األم���ني على كل آثار مصر« مهمة من ب���ني املهمات الرائدة التي 
يضطلع بها زاهي حواس هي حرصه الدائم على احلفاظ على ثروة 
بالده عبر ضرورة التعرف على طبيع���ة اآلثار املصرية املوجودة 
في املتاحف العاملية، حيث يقسمها الى جزأين: فإما انها خرجت في 
ش���كل قس���مة مع البعثات األجنبية أو في شكل إهداءات من جانب 
أفراد األس���رة العلوية الذين كانوا يقدمونها الى رموز عاملية على 

نطاق واسع.
فمن منطلق التمسك مببدأ العمل على عودة كل قطعة آثار مصرية 
الى وطنه يتبع األمني العام للمجلس األعلى لآلثار طريقة يراها أجنع 
من اإلجراءات القانونية وهي إحراج الدول التي تقتني اآلثار املنهوبة 

أمام املجتمع الدولي للضغط عليها إلعادة ما لديها من آثار.
ال يكف عن البحث في الطرق التي تؤدي به الى عودة احلق إلى 
نصابه وهو في هذا الس���بيل ال ينكر ان مصر ليس لها حق قانوني 
باستعادة القطع املهداة الى دول العالم خالل حقبة األسرة العلوية 
والتي خرجت قبل عام 1972 وان بعضها خرج بطرق رس���مية، وان 
اجل���زء األكبر منها خرج في ظل االحتاللني البريطاني والفرنس���ي 
ملص���ر، إال انه يؤكد في املقابل انه »لي���س معنى ذلك عدم املطالبة 
باس���تعادة هذه اآلثار، فاألمر يتطلب تفهما لطبيعة اإلجراءات التي 
ينبغي القيام بها، والظروف التي خرجت فيها هذه اآلثار، ومع ذلك 
فالعالم ال يعترف مبصرية هذه اآلثار، كما ان مصر تقوم بإجراءاتها 

باخلبر عندما ابلغتني به محاميته على الهاتف، وقررت التنازل عن 
املبلغ لصالح املجلس األعلى لآلثار، خاصة انني شعرت بان الرجل 
اراد من وراء تلك الوصية مساعدتي على االهتمام بآثار مصر التي 
اعشقها وكرست لها كل حياتي، ال ان انفقها على نفسي او عائلتي، 
ولهذا كان قراري بتخصيصها لإلنفاق على مشروعات املجلس وعلى 
متوي���ل قطاع التربية املتحفية لألطفال ورفع الوعي االثاري لديهم 

لتعريفهم بالتراث املصري الفرعوني القدمي.

اع سويسرا صيَّ

خاض معركة شرس���ة منذ ثالثة اعوام عندما ظهرت مؤسس���ة 
عجائب الدنيا الس���بع اجلديدة لتعلن عن اس���تفتاء عاملي شعبي 
الختيار عجائب جديدة وطالب حينها بتجاهل نتائج االستفتاء ألنه 
ال يخضع ألي مؤسسة علمية، كما ان املواطنني ليست لديهم القدرة 
عل���ى االختيار، مؤكدا ان اختي���ار العجائب يجب ان يتم على أيدي 

العلماء والفالسفة املتخصصني.
وشدد حواس على ان الهرم األكبر هو العجيبة الوحيدة الباقية 
من عجائب الدنيا الس���بع ولم نصل بعد الى س���ر بنائه حتى اآلن، 
ولم تؤثر فيه الزالزل التي دمرت باقي العجائب ألن املصري القدمي 
بنى حج���رات لتخفيف الضغط فوق حج���رة الدفن، وقال ال ميكن 
بعد كل ذلك ان نس���مح لصايع من صياع سويسرا بإزالة: الهرم من 

قائمة العجائب.
واضاف: مصر دولة عظمى في اآلثار وتتعامل مع املؤسس���ات، 
واشار الى ان رئيسة جلنة الثقافة باليونسكو طالبت بإهمال برنارد 
ويبر صاحب مؤسس���ة العجائب، متسائال: كيف نضع يدنا في يد 

يهتم د.حواس بتفاصيل التفاصيل وال يفوت اي تعليق صغيرا 
كان أو كبيرا حول رأي من آرائه حتى تلك التعليقات التي يرس���لها 
القراء تعقيبا على مقاالته، حيث اعلن عن عزمه جمع تلك التعليقات 
التي حتتوي على اسئلة يريد اصحابها االجابة عنها في كتاب يصدر 

فيما بعد.
بلغ املجلس املصري األعلى لآلثار في عهده ش���أنا رفيعا، حيث 
لم ينل عالم آثار ش���هرة عاملية واسعة كالتي نالها د.زاهي حواس 
فلم يهدأ ولم يس���تكن من سجل االجنازات العامر بل اضاف اجنازا 
جديدا عندما خاض معركة اصدار قانون اآلثار في مصر وكان له ما 

اراد في اقراره حلماية اآلثار واحملافظة عليها.
م الهيروغليفية بالنس���بة له واجب وطني ليتعرف االطفال  تعلُّ
على كتابة اس���مائهم باللغة املصرية القدمية ألن األطفال عنده هم 
وقود املستقبل ويجب زرع حب الثقافة واآلثار واللغة القدمية فيهم 

ألن الكبار بحسب رأيه »سيبك منهم دول ممنهمش فايدة«.
آراؤه غالبا ما تثير النقاشات ومنها: »الفراعنة ليسوا كفرة« أنا 
مص���ري في املقام األول وكوني مصريا ال يلغي اني عربي لكني في 
األساس مصري وقوميتي مصرية، »ناشدني البعض تأسيس حزب 

الفراعنة« وغيرها من اآلراء الصادمة في بعض األحيان.

الفراعنة وأصلهم

للدكتور حواس العديد من املؤلفات والكتب واملقاالت التي ترجمت 
إلى العديد من اللغات منها »ابوسمبل« معابد الشمس املشرقة و»معجزة 
الهرم األكبر« و»سيدة العالم القدمي« و»وادي املومياوات الذهبية« 
وغيرها، وملقاالته التي نش���رها في بعض الصحف العربية نصيب 

من النقاشات املتعددة، خاصة مقالة »عن الفراعنة وأصلهم«.
ففي ذلك املقال فند د.حواس نظرية ان الفراعنة كانوا زنوجا وذلك 
عن طريق االستش���هاد ببعض التماثيل املصرية القدمية املنحوتة 
من احجار س���مراء خاصة بعد شيوع تلك النظرية حيث بدأ السود 
ف���ي الواليات املتحدة بعقد املؤمترات الثب���ات انهم اصل احلضارة 

املصرية.
ول���دى تواجده في مدينة داالس اثناء معرض »امللك رمس���يس 

الثان���ي« حدث���ت مظاهرات في 
املدينة ام���ام املعرض ولم تهدأ 
إال عندما قال في محاضرته ان 
مصر تقع في افريقيا وهذا يشير 
إلى أن احلضارة الفرعونية ذات 

صلة بأفريقيا.

الميراث لزاهي

نسمع ونشاهد احيانا كثيرة 
احداثا في االفالم او في الروايات 
نخالها غير حقيقية اال ان ما حدث 
مع رئيس املجلس األعلى لآلثار 
املصرية في منتصف العام 2006 
كان حقيق���ة حيث اوصى رجل 
اعمال استرالي اجلنسية، يدعى 
بروس كالرك، في وصيته التي 
مت االعالن عنها عقب وفاته مبنح 
د.زاهي حواس رئيس املجلس 
األعلى لآلث���ار املصرية مبلغ 5 
ماليني دوالر، وقال في الوصية 
انه خصص هذا املبلغ تقديرا منه 
جلهود د.زاهي في تنمية العمل 

االثري في مصر.
وف���ور تلقي���ه اخلب���ر قال 
د.حواس انا ال اعرف هذا الرجل 
ولم اقابل���ه ولو مرة واحدة في 
حياتي، وال اعلم ان كان قد جاء 
مرافقا الرئيس األميركي باراك اوباما في أهرامات اجليزةلزيارة مصر ام ال، وقد فوجئت  زاهي حواس أثناء الكشف عن مومياء توت عنخ آمون

إعداد: محمد ناصر

وجوه هذه الصفحة
شخصيات عربية تخطت بنجاحاتها وإجنازاتها 

حدود الوطن العربي لتصل الى العالم،
فكانت صفحة »عرب على مستوى العالم«.


