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منوعات
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• مدينة النمرود

البريطاني اليارد وصديقه الموصلي هرمز رسام قدما أكبر خدمة لإلنسانية

اكتشاف مدينة النمرود ..إنجاز تاريخي أدهش العالم

تعد عملية اكتشاف اآلثار العراقية
في املوصل وانحائها من االح��داث
التاريخية التي ه��زت األوس��اط
العلمية في انحاء العالم .لقد استطاع
البريطاني اليارد وصديقه املوصلي
هرمز رسام من تقدمي خدمة جليلة
للتاريخ االن��س��ان��ي باكتشافهما
اه��م اث��ار احل��ض��ارة االش��وري��ة في
نينوى ..الثيران املجنحة ومكتبة
اش���ور بانيبال واالب��ن��ي��ة وال��رق��م
املختلفة..انها حكاية اجلهد والتفاني
واالخالص.
ك��ان أوس�تن هنري الي���ارد الشاب
االنكليزي الذي كان العام 1845م
في سن الثامنة والعشرين يعمل
ف���ي ال���س���ف���ارة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة في
القسطنطينية وك��ان يتردد على
الشرق األوسط منذ العام 1840م
عندما افترق في فارس عن رفيق
ال��س��ف��ر ال���ذي خ��ط��ط م��ع��ه أص�لاً
لرحلة إلى سيالن ب��را ً ثم اشترك
ف��ي سلسلة مغامرات ع��ادي��ة في
ع��ال��م ال��ق��رون ال��وس��ط��ى ل��رج��ال
القبائل البختيارية على احلدود
الفارسية العثمانية وكان يتردد
بني حني وآخ��ر على بو شهر على
اخلليج العربي أو بغداد وقي تلك
السنوات اطلع الي��ارد إضافة إلى
إتقان التحدث باللغات احمللية على
احلياة السياسية في املنطقة وكان
ذلك كله مفيدا ً لسفير بريطانيا لدى
الباب العالي في القسطنطينية.
أرس��ل الي��ارد إل��ى القسطنطينية
يحمل توصية م��ن العقيد تيلر
املقيم املمثل لشركة الهند الشرقية
في بغداد وبقي في خدمة السفير
على نحو غير رسمي حتى العام
1945م ع��ن��دم��ا وص��ل��ت أن��ب��اء
اكتشافات بوتا وال بد أن شعوره
باإلحباط ك��ان ش��دي��دا ً فقد تكون
لديه طموح بالكشف عن التالل
اآلش��وري��ة العظيمة وكتب إليه
بوتا ال��ذي سمح لصديقه الي��ارد
باإلطالع على رسائله ورسومه
وهي متر عبر العاصمة العثمانية

يحثه على القدوم إل��ى ب�لاد مابني
النهرين «ولنلهو لهوا ً أث��اري�ا ً في
خورسباد».
أخيرا ً وافق سيرستراتفورد كاننغ
نفسه في خريف عام 1845م على
دفع مبلغ إلجراء بحث أولي في تل
منرود وإرسال اليارد وكيالً خاصا ً
له .لم يكن هذا بحاجة إلى تشجيع
وبعد أن أمضى  12يوما ً في رحلته
من القسطنطينية إلى املوصل جهز
في
 8اكتوبر طوافة في دجلة ليتوجه
إلى من��رود متظاهرا ً مبرافقة مقيم
بريطاني اسمه هنري روس في
إحدى رحالت الصيد املعروفة وقد
كانت تلك إح��دى الذرائع املختلفة
التي فرضت على املنقبني كافة في

ب�لاد الرافدين في القرن املاضي..
لم يتوقف املسؤولون العثمانيون
عن مراقبة عمليات اليارد وزمالئه
ومن خلفوه .كما زاد صعوبة األمر
التنافس بني الدول األوروبية وقد
كتب الي��ارد نفسه «لم تكن الروح
املتنورة واحلرة التي أظهرها السيد
ب��وت��ا ه��ي ال���روح ال��س��ائ��دة لسوء
احلظ» وسرعان ما أصبح واضحا ً
أن السرية التي أحاطت مهمة اليارد
اآلثارية األولى كانت مبررة وكشف
اليوم األول من التنقيب في قمة تل
من��رود ع��ن أل���واح ج��داري��ة كبيرة
حتمل كتابات مسمارية في جزأين
مختلفني من التل.
وبعد م��رور أس��ب��وع واح��د توجه
الي��ارد إل��ى املوصل حيث وج��د أن

• املوصلي

الباشا مطلع على أنشطته ولكن رغم
جهود السيدروية الذي خلف بوتا
لم مينع اليارد من العمل واستطاع
إرسال رجال آخرين لالشتراك في
التنقيب وأخ��ي��را ً حقق آم��ال��ه في
 28نوفمبر حيث عثر في القصر
اجلنوبي الغربي على ألواح نحتت
عليها مشاهد معارك ونعرف اليوم
أن تلك األل��واح كانت قد نحتت في
عهد آشور ناصر بال الثاني ونقلت
في وقت الحق من القصر الشمالي
الغربي ليعاد استعمالها في قصر
جديد شيده أسرحدون وهكذا عثر
الي��ارد أخيرا ً على دليل بأن منرود
غنية ب��اآلث��ار أس��وة مبا عثر عليه
بوتا في خورسباد.
في الليلة نفسها وصلت أوام��ر من

الباشا بإيقاف عمليات الي��ارد إال
أن ه��ذا استطاع أن يبرر العملية
األول���ى ال��ت��ي عهد إل��ي��ه بتنفيذها
وفي حني واصل بهدوء الكشف عن
األل��واح فقد صبر في انتظار أخبار
اكتشافات جديدة ووص��ول فرمان
من القسطنطينية وق��د وص��ل هذا
الفرمان فعالً في مايو 1846م غير
أن املال كان مشكلة أخرى ويبدو أن
كاننغ لم يرغب بالتخلي عن سيطرته
الشخصية على العملية بتدبير قيام
احلكومة البريطانية بتقدمي األموال
ال�لازم��ة ول���ذا جن���دالي���ارد يكتب
إليه يلتمس منه إرس��ال املال الذي
يحتاجه ولم يحصل من احلكومة
على أكثر من ألفي باوند ورغم أن
الي��ارد بذل قصارى جهده لتحقيق

• اليارد

أق��ص��ى ال��ن��ت��ائ��ج م��ن أق���ل نفقات
ممكنة إال أنه أع��رب عن اشمئزازه
الشديد من املعاملة التي عومل بها
بسبب قلة املبلغ وأسلوب وثيقة
وزارة اخلارجية التي كلف باملهمة
مبوجبها.
استمر التنقيب في من��رود خاصة
ح��ي��ث ك���ان ال��ق��ص��ران األص��ل��ي��ان
يربطان بالقصر املركزي من عهد
جت�لات بالصر وآخرين في الربع
اجلنوبي الشرقي من التل .استمر
العمل طوال عام 1846م وإلى صيف
1847م عندما أنفقل اي��ارد بقية
املبلغ على إج��راء حتريات قصيرة
في قلعة شرقاط «آشور» وقوينجق
وتضمنت شروط املنحة احلكومية
البريطانية نقل املنحوتات إلى
بريطانيا وأرسلت في أثناء العمل
ثالث شحنات من أفضل املنحوتات
من منرود عبر نهر دجلة بالطوافة
لشحنها إل��ى انكلترا من البصرة
وفي مايو 1847م صمم اليارد على
بذل محاولة لشحن أحد الثيران
املجنحة الضخمة وك��ان بوتا قد
أرسل بعض الثيران املجنحة إلى
باريس وإن كان قد نشرها لتسهيل
نقلها ورغ��م أن وزن متثال ثور
منرود الذي اختاره اليارد زاد على
 10أطنان إال أنه أفلح في سحب
أحد الثيران املجنحة من قصر آشور
ناصر بال إلى نهر دجلة ووضعه
مع متثال أسد على طوافة صنعها
لهذا ال��غ��رض «ص��ن��اع ج��يء بهم
من بغداد» وعاد اليارد إلى لندن
بعد ذلك بفترة قصيرة عن طريق
إيطاليا وباريس وقوبلت نتائج
تنقيباته ب��إط��راء ش��دي��د وأكمل
في فترة قصيرة كتابه «نينوى
وآث��اره��ا» ال��ذي حقق له انتصارا ً
شعبيا ً استحقه إذ أن��ه إضافة
إلى إظهاره اتقانا ً علميا ً للخلفية
ال��ت��اري��خ��ي��ة ف��ق��د وص���ف مشاكل
التنقيب ورحالته بأسلوب واضح
ممتع يؤكد نوعية اجنازه في تنفيذ
رغبات احلكومة البريطانية في

