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când mãrturisise public ca nu
crede în blestem. Prima oarã,
soþia sa a murit la 48 de ore
dupã o astfel de afirmaþie a
soþului. A doua oarã, fiul sãu
ºi-a rupt coloana vertebralã
într-un accident de avion.
Dupã ce a spus la televiziune
cã “pânã acum am refuzat sã
cred cã este vreo legãturã între
blestem ºi ceea ce i s-a întâmplat familiei mele. Dar acum
am ceva dubii”. În 1972 s-a
ajuns la un acord ca tezaurul
lui Tutankhamon din muzeul
din Cairo sã fie dus la Muzeul
din Londra pentru o expoziþie.
Transportul a fost supravegheat de doctorul Gamal
Mehrez care era directorul
general al departamentului de
antichitãþi al muzeului ºi
rãspundea de mumiile ºi
comorile faraonilor. A spus:
”Eu, mai mult ca oricare din
aceastã lume am avut legãturã
cu mormintele ºi mumiile
faraonilor. ªi totuºi sunt în
viaþã. Nu cred nici o clipã în
blestem. Poate în coincidenþe”. Numai cã în ziua în
care tezaurul lui Tutankamon a
fost mutat din muzeul din
Cairo, pe 3 februarie 1972,
doctorul Mehrez a murit subit.
Avea 52 de ani. ªi totuºi
existã exemple care contrazic
teoria blestemului: chiar Lady
Evelyn,
fiica
lordului
Carnarvon, care a participat
activ la fazele iniþiale ale
descoperirii mormântului, nãscutã în 1901, a murit în 1980,
iar dr. D. E. Derry, care a fãcut
prima necropsie asupra
cadavrului lui Tutankamon, va
muri în 1969, la vârsta de 87
de ani. Astãzi ipoteza doctorului Dean este aproape unanim
aceptatã. El susþine cã motivul
decesului celor care au intrat
în mormântul faraonului nu
este blestemul ci un soi de ciupercã (aspergillus niger) ai
cãrei spori, pãtrunzând în
plãmâni, gãsesc condiþii propice de germinare ºi se dezvoltã provocând leziuni în
þesutul pulmonar. Absorbite de
sânge, toxinele sunt transportate în creier ºi acþioneazã
asupra sistemului nervos central. Alþi cercetãtori au emis o
altã teorie: podeaua mormântului este acoperitã cu o substanþã radioactivã, posibil uraniu. În ciuda acestor
descoperiri „blestemul lui
Tutankamon” îºi are încã adepþii lui, enigmaticul ºi senzaþionalul fiind mult mai ademenitoare.
Dan Marian
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