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"اكتشافات نينوى وبابل" :علم اآلشوريات وما وراءه
بغداد  -سلوى السياب
ّ

الرحالة وعلماء الآثار الأوروبيون �أدواراً ا�ستخباراتية
�أ ّدى ّ
و�سيا�سية ودبلوما�سية يف املنطقة العربية ،منذ نهايات
يتم �إر�سال موظّ فني �أو ع�سكريني
القرن الثامن ع�رش ،وكان ّ
�أو رج��ال �أعمال يف منح درا�سية ُتنفق عليها جامعات
مهامهم الر�سمية
ومعاهد وم��ت��اح��ف ،يف ت���زاوج ب�ين
ّ
و�أعمالهم البحثية.
من �أبرز ه�ؤالء كان امل�ست�رشق وعامل امل�سماريات الربيطاين
�أو�سنت ه�نري الي��ارد ( )1894 - 1817ال��ذي عمل يف
�سفارة بالده يف �إ�سطنبول ،قبل �أن يقود بعثة تنقيب عن
الآث���ار بتكليف من "جمل�س �أم��ن��اء املتحف الربيطاين"
بالقرب من مدينة املو�صل وتن ّقل يف مواقع خمتلفة يف
تتنوع
العراق ،كانت نتيجتها �أن �ألّف العديد من الكتب التي ّ
بني الأركيولوجيا والنقو�ش وتاريخ الفن و�أدب الرحالت.
قبل �أيام� ،صدرت ترجمة كتابه "اكت�شافات نينوى وبابل"
عن "دار امل�أمون" يف بغداد ،ونقله �إىل العربية حممد

ح�سن ع�لاوي ،ويت�ألف العمل من �ستة وع�رشين ف�ص ًال
تعر�ض عمليات التنقيب واكت�شاف �آثار مهمة من احل�ضارة
ي�ضم ع�رشات الر�سوم واخلرائط واملخططات
الآ�شورية ،كما
ّ
ت�صور بع�ض اللقى يف نينوى وبابل وبغداد
التي
واللوحات
ّ
ونفر (�رشقي مدينة الديوانية).
و�صل الي��ارد العراق عام  ،1945يف �سياق التناف�س مع
الفرن�سيني الذين با�رشوا التنقيب يف ال�رشق ال�سوري قبل
�سنتني من ذلك ،فبد�أ م�سح ًا يف منطقة تل منرود لتتواىل
ت�سجل ح��روب �آ�شور
اكت�شافاته ،ومنها الأل���واح التي
ّ
نا�رصيال الثاين (حكم بني  883و 854ق .م) ،ويف قلعة
ال�رشقاط التي يعود ت�أ�سي�سها �إىل �أك�ثر من �أربعة �آالف
وخم�سمئة عام ،وتل قوينجق.
مت نقلها (�رسقتها)
التي
املجنحة
اكت�شف اليارد الثريان
ّ
�إىل لندن تباعاً ،والتي كتب عنها ع��ام " :1853كان
وراءها �أ�شكال �ضخمة ذات �أجنحة بنف�س االرتفاع ،وكانت
ذات وجوه كاملة ونقو�شها عالية ووا�ضحة .وكان ت�صميم
ينم عن معرفة بالفن �أكرث من �أي متثال
الأطراف والع�ضالت ّ

�آخر ر�أيته يف هذه الفرتة".
ي�شري الكتاب �إىل اكت�شاف اليارد ملكتبة �أ�شور بانيبال يف
تل الق�رص الرئي�س بال�صدفة يف مدينة نينوى ،مب�ساعدة
ر�سام ،التي احتوت على ما يقرب
العراقي الآ�شوري هرمز ّ
من خم�سة وع�رشين �أل��ف ل��وح �صل�صايل مكتوب باخلط
كالطب
امل�سماري الآ�شوري مت ّثل حقو ًال معرفية متع ّددة،
ّ
الري والهند�سة وغريها.
والفلك وتقنيات ّ
من بني هذه الألواح ،عرث �صاحب كتاب "نقو�ش يف احلرف
امل�سماري" على "ملحمة جلجام�ش" عام  ،1853وفق
الكتاب ،التي كُ تبت بخط م�سماري باللغة الأكادية ،و�شكّل
اكت�شافها حمطة مف�صلية يف علم الآ�شوريات .فكما قاد
الك�شف عن حجر ر�شيد �إىل فك طال�سم اللغة الهريوغليفية،
ف�إن �ألواح جلجام�ش �أ ّدت �إىل معرفة اللغة امل�سمارية ،على
يد العامل الربيطاين جورج �سميث عام .1972
يتناول اليارد �أي�ض ًا عملياته يف املدن الآ�شورية القدمية
التي �رشع يف التنقيب فيها ،والأخطار التي واجهها هو
أهم الكنوز املكت�شفة
وعماله وهم يك�شفون النقاب عن بع�ض � ّ
ّ

وعالقاته مع القبائل يف بادية املو�صل ،وقرب املواقع
الآثارية يف عفك جنوبي العراق .يك�شف الكتاب ت�سل�سل
ترتب عنها من نتائج علمية تبينّ للقارئ
االكت�شافات ،وما ّ
تفا�صيل ال�سنوات املمت ّدة حتى خم�سينيات القرن التا�سع
ع�رش ،التي و�ضعت لبنات املعرفة الأوىل حول تاريخ العراق
القدمي ،وت�صحيح الكثري من القناعات خالل العقود التالية،
والتي و�ضعت بابل مبوازاة �أثينا ،بدءاً من العمارة والفنون
انتهاء بالفل�سفة والتطور العلمي يف تلك الع�صور.
ولي�س
ً
مبهام �أخرى ل�صالح حكومته،
اليارد
قام
ذلك
جانب
�إىل
ّ
التي �أوكلت �إليه و�ضع م�رشوع ح��دود تكون منطقة �شط
العرب فيه تابعة للدولة العثمانية على �أن يعطي نهر
بهمن�شري �إىل �إي��ران� ،ضمن خمطّ طات وم�رشوعات عديدة
ت�سبب تر�سيمها احلدودي بنزاعات
حول تلك املنطقة التي ّ
بني ال��ع��راق و�إي���ران� ،إ�ضافة �إىل تكليفه بالتوا�صل مع
الأيزيديني والكلدان .بالطباع كتاب كهذا ،على �أهمية
قراءته ،يحتاج �إىل مراجعة نقدية تفكّك عمليات النهب التي
تعر�ض لها تراث العراق واملنطقة العربية على يد بعثات

حظك

7

اليوم

الحمل
مهني�� ًا :تل ّب��ي على ال�صعي��د املهني م�ؤمت��رات متتالية
مثم��رة وواع��دة ،وتتاح ل��ك فر�ص مالية جي��دة تلتقط
خاللها الفر�ص ويكون ت�رصفك مهم ًا
عاطفي ًا :يدعمك املحيط العائلي على ال�صعيد العاطفي،
اال انني �أن�صح لك ت�أجيل اتخاذ قرار االرتباط �إىل وقت
�آخر

الثور
مهني�� ًا :ال ت�ستخ��ف بالن�صيحة التي ق��د يق ّدمها �إليك
الأ�صدق��اء فه��م ي���ؤ ّدون دوراً يف توجهات��ك ،رمب��ا
ت�شاركهم اهتمامات موحدة
عاطفي�� ًا :ال�رشي��ك ينتظر من��ك مب��ادرة خمتلفة عما
اعتاده يف ال�سابق لو�ضع الأمور يف نطاقها ال�صحيح

الجوزاء
مهني�� ًا :انته��ى زم��ن ال�صعوب��ات والع�ثرات الت��ي
واجهتك ،حالي ًا �أنت ناجح جداً يف عملك
عاطفي�� ًا :احلبي��ب بحاج��ة ما�س��ة �إلي��ك ،و�أن��ت ال
متنح��ه الوق��ت الكايف م��ا ق��د ي�شع��ره بالإحباط،
تدارك الأمور

الرسطان
مهني�� ًا :ف ّكر ملي�� ًا قبل القيام ب���أي م�رشوع مهني،
غامر بع�ض ال�شيء احلظ قد يكون حليفك نوع ًا ما
عاطفي ًا :م�صارحة احلبيب لك تعيد �إليك الطم�أنينة
وراحة الب��ال وتتع��زز العالقة بينكم��ا وترتاحان
نف�سي ًا

االسد

صرف ب�شكل ع�شوائي
مهني�� ًا� :أدع��وك �إىل عدم الت�� ّ
وارجت��ايل ح ّتى لو�شعرت بال�ضيق واالنزعاج ،من
ال�رضوري التح ّلي بالليونة واملرونة
عاطفي�� ًا :تعي���ش �أج��واء �ضاغط��ة جتع��ل افكارك
م�شتت��ة ،ح��ذار االجن��راف وراء امل�شاع��ر وامليول
ال�سلبية

العذراء

ليلة

مرعبة لمستخدمي "هواوي"
في هونغ كونغ

ا�ش��تكى الع�رشات من م�س��تخدمي هواتف "هواوي" يف هونغ كونغ ،م�ؤخرا ،من
تعط��ل �أجهزته��م ،بعد حتدي��ث تلقائي لنظام الت�ش��غيل .وهرع �أك�ثر من  30من
م�ستخدمي هواوي �إىل مراكز خدمة العمالء التابعة ل�رشكة التكنولوجيا العمالقة
يف ال�ص�ين ،لطلب امل�ساعدة ب�ش�أن �أعط��ال يف هواتفهم املحمولة .وبغ�ض النظر
عن الطرازات التي ميتلكونها ،فقد ا�شتكى جميعهم ب�أن الأجهزة ال تعمل ،ح�سبما
�أف��اد موقع "�سينغ ب��او" املحلي.ووقعت الأزمة بعد �أن حظ��ر الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب �أجهزة "هواوي"من ال�شبكات الأمريكية يف حماولة حلماية الأمن
القوم��ي ،وقطع بع�ض مطوري الربامج ،مبا يف ذل��ك "غوغل" و"مايكرو�سوفت"
عالقاته��م م��ع "ه��واوي" .وقالت واح��دة من الذي��ن طلبوا امل�ساع��دة �إن هاتف
 ، Huawei Mate 10الذي ا�شرتاه يف مار�س من العام املا�ضي ،جتمد مع
�شا�شة �سوداء ملدة � 5إىل  6دقائق بعد ت�شغيلها.

كيف يمكن اعادة الجسم لتناول الطعام
طبيعيا بعد الصيام؟
مع ق��رب انق�ضاء �شهر رم�ضان املب��ارك وال�صيام،
ال بد م��ن اعادة الرتكيز على كيفي��ة العودة لتناول
الطعام طبيعيا خ�صو�صا تناول الوجبات الرئي�سية
الثالث.
وبح�سب خبرية التغذية يف “فيتن�س فري�ست ال�رشق
االو�س��ط” بن�ين �شاه�ين ،يج��ب الع��ودة للروت�ين
تدريج ًي��ا ،فق��د تك��ون الع��ودة �إىل برنام��ج الطعام
قب��ل رم�ضان مبثابة �صدمة للج�س��م .ومن االخطاء
ال�شائعة ج ًدا التي يرتكبها النا�س بعد �شهر رم�ضان
هي تناول الطعام بكميات �أكرب مما اعتادوا عليه.
تق��دم لنا بن�ين جمل��ة م��ن الن�صائ��ح واالر�شادات
لكيفية العودة لتناول الطعام طبيعيا بعد ال�صيام.
كيفي��ة اع��ادة اجل�س��م لتن��اول الطع��ام طبيعيا بعد
ال�صيام
• وجبة الفطور:
ت�شري بنني ل�رضورة بدء اليوم بوجبة فطور �صحية،
ويجب �أن تبق��ى كميات الطعام وال�سعرات احلرارية
قليل��ة يف الأي��ام القليل��ة الأوىل بع��د رم�ض��ان ،مع
احلف��اظ عل��ى الع��ادات ال�صحي��ة .وتن��اول وجب��ة
الفط��ور �سي�ساع��دك يف التحكم بطعام��ك على مدار
اليوم والتحكم يف �شهيتك وزيادة طاقتك.
• الوجبات اخلفيفة:
�سيبق��ى ج�سم��ك بع��د رم�ض��ان يف و�ض��ع اجل��وع،
وللحف��اظ عل��ى �صحت��ك الذهني��ة واجل�سدية ،خذي
مع��ك وجب��ات خفيف��ة �صحي��ة للعم��ل �أو خ�لال
ممار�ستك الأن�شطة واختاري الوجبات اخلفيفة مثل
الل��وز ،واخل�رضوات النيئ��ة ،واحلم���ص ،والزبادي،
والت��وت ،والفواك��ه الطازج��ة واملجفف��ة ،والبي�ض
امل�سلوق.
• العودة للوجبات الرئي�سية:
تعت�بر بنني ان الع��ودة لتناول الوجب��ات الرئي�سية
الث�لاث مهمة جدا ،حيث ان تن��اول كميات �صغرية
م��ن االطعم��ة ال�صحية ط��وال الي��وم ير�س��ل �إ�شارة
لعقلك بتوفر كمية جيدة من الغذاء.

كلمات

العلماء

يثبتون التأثير السلبي
لـ"تويتر" على الدراسة

ي�ؤث��ر البقاء الطوي��ل للطالب على موقع "توي�تر" �سلب ًا على �أدائه��م الدرا�سي ،هذا
م��ا مت التو�ص��ل اليه من قبل خ�براء من اجلامع��ة الكاثوليكية للقل��ب املقد�س يف
�إيطاليا ،ح�سبما ذكرت �صحيفة "ديلي ميل" .و�أُجريت الدرا�سة على ما يقارب 1.5
عال .وكواحدة من املهام ،طُ لب منهم قراءة رواية "The Late
�أل��ف طالب ب�أداء ٍ
 "Mattia Pascalللكاتب امل�رسحي الإيطايل لويجي بريانديلو.
ثم قام امل�شاركون يف التجربة بتحليل العمل .ا�ستخدم ن�صف امل�شاركني "تويرت"
ملناق�ش��ة التحلي��ل ،بينم��ا ا�ستخدم الن�صف الآخ��ر الأدب التقلي��دي واملحا�رضات
والندوات.
بع��د ذلك ،اجتاز الطالب االختبار ،وات�ضح خالله �أن نتائج �أولئك الذين ا�ستخدموا
الأ�سالي��ب التقليدي��ة لتحليل املواد �أعلى بن�سبة ترتاوح ب�ين  20و 40٪من �أولئك
الذين ر�سائل "تويرت".

فيسبوك

يرفض إنذار المستخدمين
عند نشر صور جنسية

رغم حت�س��ن �إمكانيات الذكاء اال�صطناعي على موقع في�سبوك يف �إكت�شاف االنتقام
اجلن�س��ىي� ،إال �أن ال�رشك��ة ال ت��زال تع��اين من م�شكل��ة عندما يتعلق الأم��ر مبعاملة
ال�ضحاي��ا� ،إذ ك�ش��ف تقري��ر ملوق��ع "ديل��ى دوت" الربيطاني��ة �أن ال�رشك��ة ال تخطط
لإن��ذار ال�ضحاي��ا �إذا متت م�شاركة �صورة حميمة له��م على املوقع .وقد بد�أ في�سبوك
ا�ستخ��دام تقني��ة مطابقة ال�ص��ور لقمع االنتق��ام الإباحي يف الع��ام  ،2017بعدما
�إكت�ش��ف مراجع��وه حاالت م��ن االنتق��ام الإباحي عل��ى املوقع ،وقام��وا بت�صنيفها
بعالم��ة خا�ص��ة �أو"ب�صمة رقمي��ة" ،للت�أكد من عدم �إمكاني��ة م�شاركتها مرة �أخرى.
وفى اذار من نف�س العام� ،أطلق في�سبوك �أدوات جديدة للتعلم الآيل للك�شف عن ال�صور
ومقاط��ع الفيديو احلميم��ة املن�شورة دون موافقة امل�ستخ��دم ،ومبجرد و�ضع عالمة
عل��ى ال�ص��ور ،يتم �إر�ساله��ا �إىل امل�رشفني ملزيد من املراجع��ة .وتعتمد هذه امليزات
على برنامج جتريبي �سابق ،مت �إطالقه يف العام .2018

متقاطعة

مهني�� ًا :يحم��ل ه��ذا الي��وم املزي��د م��ن املفاج�آت
املتعاقب��ة التي تدفعك �إىل �إع��ادة النظر يف بع�ض
م�شاريعك
عاطفي�� ًا :التعاون اجل�� ّدي واملخل���ص والنابع من
القل��ب م��ع ال�رشي��ك يثبت العالق��ة بينكم��ا وتغدو
ال�صورة �أكرث و�ضوح ًا من ال�سابق

امليزان

مهني�� ًا :ق��د تتاح ل��ك فر�صة قيادة اح��د امل�شاريع
 ،لك��ن الأم��ر ي�سبب بع�ض االحت��كاكات ،كن واثق ًا
بنف�سك
عاطفي�� ًا :مت�ضي مع ال�رشي��ك �أوقات ًا جيدة ،وت�شعر
باالن�سجام يف حميط العائلة

العقرب

مهني��اً :االجواء تبدو م�ضطرب��ة وت�شتد العداوات
وتربز مناف�سة او ق�ضية قانونية ،وتثار م�شاكل
مع بع���ض ال��شركاء تن��ذر ب�أزمة �شدي��دة تلوح
يف االف��ق ،عاطفي��اً :تدافع عبث ًا ع��ن ق�ضية حق
او تقابل بتجاه��ل او اعرتا�ض من قبل ال�رشيك،
انتبه من املناورة

القوس

مهنياً :االجواء تب��دو م�ضطربة وت�شتد العداوات
وتربز مناف�سة او ق�ضية قانونية ،وتثار م�شاكل
م��ع بع�ض ال�رشكاء تنذر ب�أزمة �شديدة تلوح يف
االف��ق  ،عاطفي��اً :تدافع عبث ًا ع��ن ق�ضية حق او
تقاب��ل بتجاه��ل او اعرتا�ض من قب��ل ال�رشيك،
انتبه من املناورة

الجدي

مهني�� ًا :تك��ون حماط�� ًا ابت��داء من الي��وم بزمالء
رائع�ين وخمل�ص�ين جداً ف�لا تف�ش��ل يف �أعمالك،
لكن ال جتازف بر�صيدك �إطالق ًا
عاطفي�� ًا :علي��ك �أن ت�ستثم��ر عالقت��ك اجل ّي��دة
بال�رشي��ك �إىل �أق�صى احلدود ،لتبن��ي معه �أ�سا�س ًا
متين ًا من �أجل م�ستقبل �أكرث �إ�رشاق ًا

الدلو

ماذا تعرف عن رجيم اللبن ..الفوائد واألضرار
ي�سع��ى اجلميع يف احل�صول عل��ى وزن مثايل خالل فرتة ق�صرية،
ومن �أكرث ما يزعج معظم الأ�شخا�ص هو تراكم الدهون يف منطقة
البط��ن وه��و م��ا ي�سم��ى بالكر���ش والأرداف املرتهل��ة ،وقد وجد
�أخ�صائي��و التغذي��ة العديد م��ن الأنظمة الغذائية الت��ي ت�ساعد يف
التخل���ص من هذه امل�شكالت خالل وقت معق��ول ،والبع�ض الآخر
وج��دوا �أنظمة غذائي��ة ت�ساعد يف التخل�ص م��ن الكر�ش والأرداف
بوقت قيا�س��ي مبعدل ثالث �إىل �أربعة كيلوجرامات خالل �أ�سبوع،
وظه��ر م�ؤخرا نوع جدي��د من الرجيم ال�رسي��ع ي�سمى رجيم اللنب،
وقد بد�أ الرتويج لهذا الرجيم كالعادة بكونه و�سيلة �رسيعة و�سهلة
لفقدان الوزن يف خالل �أيام قليلة.

وغالب��ا ما يو�ص��ف اللنب ب�أنه واح��د من �أكرث الأطعم��ة املغذية،
وي�ستمت��ع الكث�ير م��ن الأ�شخا���ص بالل�بن كوجبة خفيف��ة غنية
بالكال�سي��وم ،لكن اللنب يقوم ب�أكرث من جمرد تقوية عظامك ،فهو
ي�ساعد فعال يف �إنقا�ص الوزن ،كما ميكن ملكونات اللنب الغذائية
الفري��دة القدرة على امل�ساع��دة على حرق الدهون وتعزيز التمثيل
الغذائي واحلفاظ على قوة الع�ضالت عند تناولها كجزء من نظام
غذائ��ي �صحي ،ولكن ماذا تع��رف عن رجيم اللنب وما هي فوائده
و�أ�رضاره.
ويق��وم ج��دول رجي��م اللنب عل��ى تناول علب��ة من الل�بن املحلى
مبلعقة من الع�سل الطبيعي ،وكوب من القهوة �أو ال�شاي م�ضافا له

حليب خايل من الد�سم وعدم �إ�ضافة ال�سكر ،وذلك كوجبة �إفطار.
�أم��ا وجبة الغذاء فعليك تناول طبق كبري من ال�سلطة ،وربع �سمكة
�أو رب��ع دجاجة �أو قطعة من اللحم امل�شوي ،وكوب من اللنب اللنب
املخل��وط مبلعقة م��ن الع�سل ،وعلى وجبة الع�ش��اء علبة من اللنب
املحل��ى بالع�س��ل ،وثالث حب��ات م��ن الفواكه التي حتت��وي على
�سعرات حرارية قليلة.
�أظهرت الدرا�سات �أن اللنب ي�ساعد على حرق الدهون وتقليل الوزن
ب�شكل عام ،و�أظهرت درا�سة �أن الذين تناولوا ثالث وجبات يومية
م��ن اللنب خ�رسوا  22%من الوزن الزائد و  61%من الدهون يف
اجل�سم �أكرث من الذين مل ي�ضيفوا الكال�سيوم �إىل نظامهم الغذائي.

مهني�� ًا :ت�شعر ببع�ض التعب واالرباك ،ال تتوتر وال
ت�سب��ب لنف�سك االحراجُ ،كن حذراً جداً لأن االجواء
تنذر مب�شادة كالمية كبرية
عاطفي�� ًا :ق��د تع��ود م�ش��اكل قدمي��ة �إىل
الظهور جمدداً على ال�ساحة

الحوت
مهني��اً :ت�شتع��ل النقا�شات بينك وب�ين الزمالء،
وت�س��ود الأج��واء العدائي��ة واملتوت��رة حياتكم،
وتكرث االنتقادات والكالم اجلارح
عاطفياً :العالقة بينك وبني ال�رشيك لن ي�ستطيع
املغر�ضون وامل�صطادون تعكريها
لأنها قائمة على �أ�س�س �صلبة

