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مساكن القصر مبدينة غوموشخانة
 تتميز مساكن القصر مبدينة غوموشخانة بوصف اجلسر الواصل بني املاضي واحلاضر
 لسبب حوزتها على طراز معماري رائع املظهر مؤلقة أضوائها بالتاريخ حيث أن طرازها

 املعمارية هي جزءاً من أجزاء الطاز املعماري التركي التاريخي وتتميز هذه املساكن
 القصرية النوع بحوزتها على العوامل الطبيعية وعلى عوامل اإلعتقاد والعرف التقاليد
 والعادات والتراث والثقافات وعلى العوامل والشروط اإلجتماعية. وحيث أن خواصه

 املميزة هي التي تشهد حيوياً على الفلسفة املتبعة بعهد سابق معني وكأنها تصوت
 معلومات تاريخ تلك العهد بأذناننا. وحيث أن هذه املساكن القصرية التاريخية تنقل
 إلينا مبوجب طرازها املعماري البارع واللوازم املستعملة بها ومبوجب سقفها العلوي

.وحدائقها كل أداء ومعلومات تاريخ العهود القدمية الظريفة

 مت إنشاء مساكن غوموشخانة القصرية داخل حديقة واسعة وهي مصممة ومنشأة
 بثالثة أدوار حيث أن تصميمها املعماري اخلارجي مصممة بواجهات تتناسب باملناخ

 األقليمي وبالشروط اجلغرافية السائدة باملنطقة. أما تصميمها الداخلي فهو مصمم
 وفقاً على طراز معيشة اإلنسان الذي عاش بها سابقاً. حيث أن اللوازم املستعملة

 بإنشاءاتها تتألف من األحجار واألخشاب املتميزة باملنطقة. وحيث أن بعض من هذه
 املساكن القصرية ماتزال ناهضة وهي عاكسة مبالمح التاريخ  حلني يومنا هذا وكأنها

 .تريد أن تدل كمحارب متعب بأنها مقاومة ضد عوامل فوات الزمن

 توجد مساكن غوموشخانة القصرية داخل حديقة متكاثفة بأشجار التفاح والتوت حيث
 أن قواعد املباني تبدأ من األحجار املربوطة ببعضها بروابط أفقية وعمودية ثم يتتابع

 إنشائها باألخشاب ثم تشيد وتبنى بواجهات خرسانية معبأة فراغاتها بصلصاالت
 طينية حيث أنها أغلب املساكن حتوز على أبواب متألفة من جناحني وحتوز على باب

 فرعي آخر مستعمل لغرض إستعماله حني تكاثر أفراد العائلة. يوجد يف الدور األرضي
  مطبخ وحجرة املؤن وغرف الشتوية ويتم الصعود إلى الدور األول مبوجب ساللم خشبية

 حيث أنه حني الصعود إلى هذا الدور تستقبلك صالة واسعة ميكن الوصول منها إلى
 كافة غرف الدور وحيث أن كافة الغرف مزودة بشبابيك عديدة يتمكن مبوجبها اخلروج

 إلى بالكينها. وحيث أن صالة اإلستقبال الوسطى املتصلة بالغرف هي اماكن يتم بها
 نصب مائدة الطعام وإجتماع أفراد العائلة والدردشة. أما الغرف فهي مصممة بعناصر

 تقليدية تراثية وهي حتوز على نقشات مثالية ظريفة معجبة جداً. أما غرف السقف
 العلوي فهي أغلبياً تتألف من غرفة واحدة أو غرفتني مسقفة بسقف مثلثي عمودي

 منفتحة أضالعه للجوانب. تتميز املساكن القصرية بنقشاتها املزخرفة التراثية وتتميز
 واجهاتها اخلارجية بزخرفات نقشات النباتات وبنقشات ذات الطابع الهندسي وتتميز
 بحوزة ماسكات األبواب التاريخية حيث أن النقشات املوجودة مبعادن ماسكات األبواب

 تدل على وصل احلضارة املاضية بيومنا هذا والذي سوف يكون جسراً واصاًل بهذه
.احلضارات من يومنا هذا إلى األيام املستقبلة

 يوجد بهذه املساكن القصرية العالقة املثالية
 السابقة التي توطد بروابط اإلنسان باملكان. يعجب

 أغلب الزائرين بالزخرفات التي لها إنحناءات
 وخطوط معمارية بارعة ويعجبون باأللوان املستعملة

 وبإرتفاع اجلدران واألسقف حيث أن هذه امليزات
 املوجودة باملساكن القصرية تبقى مثالية لتمثيل

 أرواح املكان إلى زواره طوال بقاء املساكن منصوبة
 ومشيدة على قواعدها حيث أنه يف هذا الوقت
 احلاضر تعكس مساكن غوموشخانة القصرية

 مالمحها وطرازاتها املعمارية املثالية التاريخية مع
 كافة عوامل الصداقة واإلخالص إلى أخشابها

.وأحجارها

 حينما تنظرون إلى هذه املساكن جتدون بها ميزات
 الهدوء واإلستمتاع بالراحة. حيث أن كل حجرة

 بها تعبر عن احلضارة املاضية بها وإن كل مسمار
 يوجد بأخشابها لها أثر بالتذكارات املاضية. حينما

 تدخلون بداخل املسكن سوف تستمتعون أولياً
 برائحة القهوة املجهزة على فحم احلطب اخلشبي.

 ومن املمكن أثنائها أن تسمعوا أصوات الساللم
 اخلشبية حينما يتسلقها أي طفل بسرعة أو أن

 تشاهدوا رجاًل عجوزاً يصعد على الساللم رويداً
 رويداً وهو ينظر باألحوال له إعجاب مثير باملسكن.

 وكما إنه من املمكن أن تصادف إمرأة عجوزة يف
 صالة اإلستقبال الوسطى بالدور األول وتسمعوا
 كالمها مع حفيدها تشرح له أيامها املاضية أثناء

 معيشتها بأمثال هذه املساكن. ومن املمكن لكم
 النظر من شبابيك الغرف واإلطالع على مشهد

 حدائق أشجار التفاح الواسعة اآلفاق وسماع
 أصوات األطفال املرحة الذين يأرجحون بأرجوحة
 معلقة على أحد من األشجار ومن املمكن الشعور
 بنسمات الرياح املتسربة بني فوارق النوافذ ومن

 املمكن سماع أغنية » نائم حتت ظالل شجرة التوت
 » التي يغنيها أي شخص يوجد ببعد عن املساكن

 ومن املمكن أن تشعروا بدفئ حينما تغلي مياه
 األباريق النحاسية املوجودة على ظهر املدافئ مساًء.
 حيث أن املصابيح الغازية تشهد على كل حلظة متر

.باملساكن سواء إن كانت ماضية أو حالياً

 علماً بأن أعمال ترميم املساكن القصرية التي توجد
 يف مدينة غوموشخانة البالغة عددها 59 مسكن
 قصري وتهيئتها وهي منتهية التصميم بالطراز

 األصلي جارية لغرض نقل علم حضاراتها الثقافية
 التاريخية إلى يومنا هذا. وحيث أن مسكن بالياماز
 ومسكن حسن فهمي آطاج ومسكن زكي قادربايزادة

 هي إحدى املساكن القصرية املرممة تاريخياً بني
 كل املساكن القصرية التاريخية األخرى املوجودة

.باملنطقة
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