Sozdar Mîdî

األميرة الميدية (أُوميد) والحدائق المعلَّقة
بقلم األستاذ مصطفى رشيد

و في مصر ،حدائق بابل المعلَّقة في
عجائب الدنيا السبع القديمة ىي  :ىرر ُخخ ُخ
ميز پ تاميا ،معبد ْررتميس Artemisفي ترريا ،تممال ِزز ي س Zeusفي الي نان،
ي ترريا ،تممال ر د س
ضريح م س ل س  Mausolusو

 Rhodesفي الي نان،

سبب
َمر نارة اإلسرندرية في مصر  .لع ّل رميرين ال يعرف ن أن أميرة ُخردية ميدية رانت َم
ج د حدائق بابل المعلَّقة ،فيما يلي الت ضيح.

صراع آشوري -ميدي:
(الجزز

في أ ائل األلو الماني ق.ر ،احت ّل اآلش ري ن الجزَمز الغربي من س بارت
الغربي من إقلير جن بي رردستان ) ،أقام ا فييا ممل رة رانت تق ى حيناً تضعو

حيناً ،في األلو األ ّ ل ق.ر أصبحتمملرة ش ر إمبراط رية مويمنة على غربي سيا،
مارست سياسات ظالر ة إزاز الشع ب المجا رة ،عاقب مل ريا بقس ة شديدة َّ
رل خرج
على طاعتو ر ،ران ا ي ّجي ن الحمالت العسررية الضخمة ،لتأديب الر يديين المائرين
في جبال زاغر س أطرافيا ،لتدمير ّأية ق ّة سياسية منافسة لير.
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في القرن المامن ق .ر ،ظير زعير طني ميدي ذري شجاع يدعى َمديار

أسس مملرة ميديا ،اتّخذ
( َمد ْرىيار ) ،Diocesف ّحد القبائل الميدية ضمن اتحاد قَمَمبليّ ،
مدينة أَم ْرباتاناَ (Ecbatanaممدانَ /مى َممذان) عاصمة ،ر ّ ن جيشاً ميدياً ،مارلتحرير ميديا

اارت
من سيط رة اآلش ريين ،بعد ّ
عدة حر ب قع َمديار في األسر ،مر رفع ابنو َم
و ر ُخ
عدة معار قُختل في ميدان المعررة .
ضد مملرة ش ر ،بعد ّ
Phraortesراية الم رة ّ
وراارت في قيادة مملرة ميديا ،م اجية
جاز د ر َم ْري ُخخ ْرسر Kai-Khosruبن َم
تميز براية إستراتيجية بعيدة المدى ،بسياسة پراغماتية،
إمبراط رية ش ر ،قد ّ

الماسسات اإلدارية ،نظّ ر
خصال قيادية نادرة ،فأعاد ت ح يد القبائل الميدية  ،ط ّ ر
ّ
الجيش على أسس حديثة ،تحالو مع ر ملرة إيال ر (عيالر) في الجن ب ،مع مملرة
الص ر
ْرلداني ناب پ ِّص

بابل َم
الرلدانية في الغرب ،ران تحاللو مع المل ال َم
األىر إستراتيجياً ،ري يجعل التحالو الميدي – البابلي متيناً،
 Nabopolasserى
ّ

لي العيد
افق على تز يج ابنتو األميرة أُوميد (أميتس)( Amytisبالرردية :األمل)من ّ
الصر ،تم ّن
صر المانيُ (Nebuchadnezzar IIخب ْرختُخَمن ِّص
بَمخ ْرذ َمن ِّص
َم
الرلداني َمن ُخ
صر) ابن ناب پ ّ
الرلدان من القضاز على إمبراط رية ش ر سنة  612ق.ر(.)1
الميد َم
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آمدان عاصمة ميديا:
تقع العاصمة الميدية أَم ْرباتانا ( َمر دانُ ،خس ّميت في المصادر العربية َ :مى َممذان )على
سلح جبل أ ْرل َم ْرند ،Alwandرانت مياه المل ج الذائبة من الجبل تتح ّ ل إلى ينابيع تسقي
في َمر دان يقع ضريح
جنة خضراز،
العاصمة المناطق المحيطة بيا ،و
تجعليا ّ
الرردي اللُّّري َمع ْرريان(.)2
الليلس و الشيير ابن ِزسينا ،ضريح الشاعر ُخ

قال الجغرافي القَم ْرزِز يني (ت  1283ر) في صو َممدان  " :مديي ٌة عظيم ة ،لها
وترب ٌة ططبة ،ولم َتت زل َّ
محل سرير
اا لطيف ،وما ٌا عذب ُ ،
ُر عة واسعة ،ووو ٌ
ّي
الملوك[عاصمة ] ،وو َّ
أعذب الياس
حد ُلر ْخخصها ووكرِةة األششار والفواوك بها ،وأو ُل وا
ُ
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ألطفوم طبعاً ،ومن صائصها ّيأو يوون اإل يسان بها حزيياً
أحسنوم ُخ ُل اً ،و ُ
وكماً ،و ُ
اللهو والطَّ َترب"(.)3
اللالب على أولها
ولو وان ذا مصائب،
ُ
ُ
اختار الميدي ن  ،في عيد ملرير األ ّ ل َمديار َ ،ممدان عاصمة لمملرتير ليس فقط
لجمال الطبيعة فييا ،بل ألنيا رانت تقع على طريق الحرير التجاري العالمي ال اصل

المارخ اإلغريقي ىير د ت:
بين الشرق الغرب ،أمر ديار بتجميليا تحصينيا ،قال
ّ
مر ة أ رى ،فبيوا المديية التط تُعرف اليوم باسم
"وايصاع الميديون ألوامرر ّي
السماا فط دوائر َتل ْخولبية
ت طاول
أَت ْخ باتايا ،ذات األسوار الحصيية المييعة ،والتط ُ
َت
أم ا الم طَّط فيقوم على أن يعلو ُّ
ول سور عن السور الذي بلك،
ُ
بعضوا فوق بعضّ .ي
ووايت األرض التط امت عليها المديية ،ووط ٌّ
تل مرتفع ،يياسب وذا الم طَّط إلى
العمارة التط اعتُِةم دت ،و د بلغ عدد
حد ماّ ،يإو أن األصل فط َتم َتيعة المديية وو ُّ
فن ِة
ّي
الدوائر سبعاً ،يقع القصر الملوط والمستودعات فط آ روا.

ودائرة السور ال ارجي تواد تطابق دائرة سور أكييا ،والحشارةُ عيد وذا الشدار
صف من الحشر األسودِ ،ة
بيياا ،يليها ٌّ
امس برتقالط ،ووذر
فالقرمزي ،فاألزرق ،وال
ُ

طليان
فم
ّي
الصفوف َتم ّي
طلية شميعها بالدِّوان .و ّي
أما الصفّيان األ يران من حشارة الشدار َت
يط و َّ
ِة
شيد ديوسيس وذر التحصييات ولَّها حماي ًة ليفسك و صرر"(.)4
بالف ّي
الذوبط .و د ّي
في ىذه العاصمة الملرية الجميلة فتحت األميرة أُخ

ميد عينييا على الحياة ،بين

تل المشاىد الطبيعية الرائعة المتن ّعة ترعرعت ،في القصر الملري الشامخ أمضت
سن ات شبابيا ،لرن شازت الحسابات السياسي ة أن تغادر األميرة طنيا بجبالو
لي عيد
الشامخة ،سي لو الخضراز ،أنياره ينابيعو أزاىيره أ طياره ،تصبح ز جة ل ّ
مملرة بابل.

حدائق بابل المعلَّقة:
ال نعرو بالتحديد السنة التي صلت فييا األميرة أ ميد إلى العاصمة بابل ،لرن ال
ش ّ أن ذل ران قبل سنة  612ق.ر ،ال ش ّ في أنو ران صعباً على األميرة الميدية،
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جمال

الحارة الملتقرة إلى
ميز پ تاميا
ابنة جبال رردستان ،أن تعيش في سي ل
ّ
المتعرضة ليب ب الع اصو الرملية القادمة من الصحراز العربية  ،يبد أن
الطبيعة،
ّ

صر (صار ملراً سنة  605ق.ر) الحظ ا رتئاب ز جتو الجميلة،
بَمخ ْرذ َمن ِّص
ز جيا المل َمن ُخ
يييئ في بابل بيئة
تش ّ قيا إلى الحياة في جبال شعبيا ،فأراد أن يخلّو عنيا حزنياّ ،
َّ
المعلقة)
شبيية ببيئة جبال ميديا القصر الملري في َمر دان ،فأمر ببناز (الحدائق
الشييرة ،التي ُخعرفت في التاريخ بأنيا احدة من عجائب الدنيا السبع القديمة.

ص رة خيالية للملرة أ ميد

خذنصر
المل نب
ّ

قال ِز ل دي رانت يصو الحدائق المعلَّقة:
تسمى القصر ،شاد
"وان على بعد ّي
ستمئة ياردة من برج بابل إوالى شمالك َتر بوة ّي
مسون ه الرئيسط
صر أروع بيت من بيوتك ،ويقوم فط وسط وذا البياا
بوخذ َتن َّ
ُ
عليها َتن ُ

ِة
بالل َترسانة
ااج ّير األصفر ،و
ذو الشدران الشميلة
األرض المفروشة َت
َّ
المشطدة من ُ
يقوش بارزة وايحة زر اا اللون ،مصقول ٌة
سطوح وا
ين
ٌ
الم ْخَتبر َت
قشة ُ ،
َت
تز ّي
البيياا و ُ
وتحرس مد َتلها أسوٌد ي مة من حشر ِة
الباز ْخلت.
ّيا
بر ةَ ،ت
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(رسر متخيَّل لحدائق بابل المعلَّقة )

َّ
يعُّيدوا
ائق بابل
ووان بالقرب من وذر َّ
الربوة حد ُ
المعل ة الذائعة الصيت ؛ التط وان َت
اليويان إحدى عشائب العالم السبع ،مقام ًة على أساطين مستديرة متتالية ُّ
ول طبقة

ِة
يْخكسارس
تزو ج بابية
وخ ْخد َتن َّ
ب َت
ميها فوق طبقة  .ووان سبب إيشائها أن َتن ُ
صر ّي
س َت
سرو) ملك الميديين ،ولم تون وذر األميرة د اع تادت على شمس بابل الحارة
( َتو ْخي ُ ْخ
وثراوا ،فعاودوا الحيين إلى يرة بكدوا الشبلية ،ودفعت الشهامة والمرواة
َت

الغرين
ديصر ففيشف لها وذر الحدائق العشيبة ،ووطّي ى
بو
سططوا األعلى بطبقة من ِة
َت
َتن ُ
ّي
تتسع لألزوار واليباتات الم تلفة وو
سْخم ُكوا
َت
شملة أ دام ،و ّي
[التربة] ال صيب ،يبلغ ُ

تتسع أيياً ألوبر األششار وأطولها شذو ارً وتوفط تربتها
تسمط بتلذيتها فحسب ،بل ّي
للذائها"(.)5

(رسر متخيَّل خر لحدائق بابل المعلَّقة )

أضاو ل دي رانت يق ل:
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فع من يهر الفرات إلى أعلى طبقة فط الحديقة بآوت مائية
تْخر َت
"ووايت الميار ُ
بأة فط األساطين  ،تتياوب على إدارتها طوائف من العبيد .وفوق وذا السطط
م ّي
ق َتدماً وان يساا القصر يمشين وير
األعلى الذي يرتفع عن األرض مساً وسبعين َت

العامة] ،تحيط بهن اليباتات اللريبة واألزوار
َّ
مححبات آميات من أعين ُّ
الس و ة [ ّي
السو ة م ن رشال ويساا يحركون
الع ِةطرة ،ومن تحتهن فط السهول وفط الشوارع وان ُّ
َت
وييسشون ،ويبيون ،ويحملون األكقال ،ويلدون أبياا وبيات ي ّيل فويهم فط عملهم

بعدم موتهم"(.)6

ص رة خيالية مالمة للحدائق المعلّقة

تل ىي قصة حدائق بابل المعلَّقة ،ل ال األميرة الميدية أ ميد لما ُخ جدت .
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