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عند  ولكن  بیكوف.  حاجي  أوزیر  الموسیقي  للمؤلف  ذا“  ھ

الحدیث حول أسرة تقییف، تجدر اإلشارة إلى أن الزواج كان 

العمر،  في  الكبیر  الفارق  من  بالرغم  الحب،  على  ائما  ق

وجد  لقد  عاما.   ۲۸ لفترة  السعیدة  األسریة  الحیاة  استمرت  و

الحاج زین العابدین تقییف في شخص سونا ھانم لیس فقط األم 

الحنون لخمسة أطفال، بل واألھم من ذلك وجد في شخصھا - 

الصدیق والرفیق في جمیع المشاریع الخیریة التي قام بھا (۳، 

إلقامة  الممولین  من  واحدة  تحدیدا  خانوم  سونا  كانت   .(۳۷

باسم  المسماة  باكو  في  اإلسالمیة  الروسیة  النسائیة  لمدرسة  ا

نائب  منصب  وشغلت  فیودوروفنا،  ألكسندرا  إلمبراطورة  ا

رئیس مجلس األمناء. وفي عام ۱۹۱٥، أصبحت واحدة من 

مؤسسي جمعیة مساعدة الطلبة الفقراء في مدرسة ألكسندرا، 

راعیة  كانت  وكذلك   ،(۲۱۲  ،٥) الجمعیة  رئیسة  صارت  م  ث

مدرسة  وھي  نینا،  القدیسة  باسم  باكو  في  التعلیمیة  لمؤسسة  ل

للبنات تلقت نفسھا التعلیم بھا في زمنھا. وفي عام ۱۹۲۰، مع 

صفحات  بدأت  أذربیجان،  في  السوفیتیة  السلطة  صول  و

المنزل  فقدت  أن  وبعد  تقییف.  عائلة  حیاة  في  أساویة  م

والممتلكات، واألسرة، ثم فقدت عقلھا الحقا، عاشت سونا ھانم 

على  المنقوشة  المزخرفة  األحرف  ولكن   .۱۹۳۲ عام  تى  ح

تحتفظ  زالت  ما  الفاخر،  القصر  في  والمعدن  الحجارة  طع  ق

بذكرى حیاتھم التي لم تمتد طویال، ولكنھا كانت حیاة مشرقة. 
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من  للخاصة  مناسبا  مكانا  وَمثل  والعشق،  الرفیع  الذوق  و

ضیوف سیدة القصر.

للمشاركة  ونتیجة  اإلنشاء  مرحلة  خالل  النحو،  ھذا  على 

الخالقة للمعماري مع الخطوط اإلبداعیة للحرفیین المھرة من 

ذوي التخصصات المختلفة، والذین اجتمعوا على تحقیق ھدف 

مشترك، تشكلت تدریجیا الصورة األصیلة للقصر الذي لیس 

وھیكلھ  المبنى،  معمار  تصمیم  یتم  لم  أذربیجان.  في  نظیر  لھ 

لمالكھ،  المناسب  الذوق  فقط  تلبي  كي  الداخلیة  الدیكورات  و

في  القصر  ولقیمة  االجتماعي  لوضعھم  تلبیة  أیضا  لكن  و

من  كاملة  ”مجموعة“  یضم  الذي  تقییف،  منزل  ان  لمدینة.  ا

الطرز المعماریة الممیزة لمناھج التأریخ: القوطي، الباروك، 

الحدیث، الشرقي، الكالسیكي - أصبح واحدا من أقدم وأبرز 

معمار  في  فقط  لیس  الجدیدة،  االتجاھات  تُجسد  التي  لنماذج  ا

مدینة باكو، ولكن أیضا في نمط الحیاة ونظام المعیشة الیومیة.

عند الوصف التفصیلي للقصر – الشاھد التذكاري للعشق، 

ال بد أن نتطرق إلى تاریخ العالقة المتبادلة داخل أسرة تقییف. 

فمن الصعب علینا من وجھة نظر المفاھیم األخالقیة الحدیثة، 

أن ندرك أسلوب الحیاة والمعاییر والقیم، والسلوكیات الیومیة 

بصورة  انتشرت  فقد  الماضیة.  القرون  خالل  السائدة  النفسیة 

واسعة الزیجات غیر المتكافئة خالل تلك الفترة. ولكن بحلول 

في  السن  معاییر  نحو  النظرة  تغیرت  العشرین،  القرن  أوائل 

الزواج بین أوساط طالئع المثقفین، وصارت موضوعا للنقاش 

واإلدانة في أعمال الُكتاب والمؤلفین الموسیقیین اآلذریین، بما 

مثل  بل  ذاك،  ”لیس  الموسیقي  الكومیدي  األوبریت  ذلك  في 
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 *۱«boudoir» (بودوار) بجوار حجرات النوم یقع مخدع

سونا ھانم تقییفا أو حجرة المرایا، التي ینبع اسمھا من الدیكور 

الخاص بھا. فكما ھو معروف، ظلت المرآة لفترة طویلة من 

تاریخ  وفي  صاحبھا.  وضع  عن  تعبر  سمة  تمثل  التاریخ 

للعائلة  فقط  بھا  مسموحا  المرآة  كانت  الوسطى،  العصور 

المالكة، وحتى أوائل القرن العشرین ظلت المرآة تُعد لون من 

في  بالفرنسیة  المصطلح  ھذا  ظھر   – boudoir  *  ۱

بأكملھا  الغرفة  أو  الغرفة  من  جزء  ویعني   ،۱۸ القرن 

وخزانات  الحمام  بداخلھا  تضم  والتي  للسیدة،  المخصصة 

لتبدیل الثیاب - المترجم.  

ألوان الترف والفخامة في الدیكورات المعماریة. وكان زجاج 

الدیكور  في  استخدامھا  تم  التي  الرئیسة  المادة  یمثل   المرایا 

قبتھا  واكتست  ھانم.  بسونا  الخاصة  المرایا  لحجرة  الداخلي 

من  األنیقة  الزخارف  سطحھا  غطت  التي  الكبیرة،  بالمرایا 

شظایا  إلى  التكوین  یسحق  تأثیرا  التقنیة  ھذه  وتترك  الجص. 

صغیرة من المرایا. وتشكل زخارف الحوائط مجموعة رائعة 

تصمیم  جرى  كما  النباتیة.  التشكیالت  ضفافھا  بین  تمزج 

العوارض المكسوة بالمرایا في المخدع، مع األخذ في الحسبان 

بتأثیرھا في التضخیم الوھمي للحجم الداخلي واإلثراء اإلیقاعي 

الرفاھیة  والفاخر،  األنیق  السكني  الجناح  ھذا  جسد  وقد  لھ. 
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الشرقیة التقلیدیة في – الدعامات البارزة على شكل الحلیمات 

«الخلیة الھرمیة» المتكررة مرتین في دیكور الجدار.

القاعة  من  بدءا  الشرقي،  للنصف  األلوان  اختیار  حول 

یمنح  وما  واألخضر.  الذھبي  اللونان  ساد  فقد  االحتفالیة، 

االنطباع بالرحابة تلك النوافذ الستة الكبیرة ذات األقواس العلیا 

الجدران  محیط  طول  على  المرایا  مع  تتوافق  والتي  المقببة، 

ومع التصمیم االنشائي للسقف، الذي یتجاوز ارتفاعھ أكثر من 

من  الفنیة  الخشبیة  األرضیة  قطع  وتتوافق  أمتار.  عشرة 

منسجمة  وحدة  وتخلق  للقاعة  الفاخر  الدیكور  مع  الباركیھ، 

ستة  من  اختیاره  تم  الذي  الباركیھ  قطع  أن  حیث  للمكونات، 

ینجي،  الورد،  البلوط،   - ألشجار  الثمینة  األخشاب  من  أنواع 

منسجما  شكال  تمثل  الزان،  وخشب  األحمر  القیقب  الكمثرى، 

رائعا للنجوم السداسیة الخالبة، المتعانقة بال نھایة داخل أسطح 

حجم  فیكسب  النجوم،  حواف  ألوان  اختیار  أما  األنواط. 

الرسومات بعضا من الخیال.

على  الشرقي  الجانب  من  االحتفالیة  القاعة  نوافذ  تطل 

الحدیقة الشتویة للقصر، التي تمثل شرفة مغطاة، حیث یكسو 

زخارف  وتزین  الرخامیة  واأللواح  الھولندي  البالط  جدرانھا 

الجص الحوائط واألقواس.

یتواصل اختیار األلوان في حجرة مكتب صاحب القصر، 

ولكن الفخامة والرشاقة الشرقیة یتراجعان ویفسحان الطریق 

أمام الطراز القوطي الصارم والدقیق. وتنقسم واجھة الجدران 

ویزین  والزخرفیة.  البنائیة  بالعناصر  مزینة  أجزاء  ثالثة  إلى 

دیكور الجص السقف المزخرف، واألسقف المجوفة، وتكسو 

األركان  أفاریز  تزین  كما  الجدران،  ورق  الكثیفة  الزخارف 

الدائریة تصمیمات الزخارف النباتیة من الجص بأشكال أوراق 

وأغصان وزھور عباد الشمس. وتكسو القسم السفلى لجدران 

األحمر  الخشب  المترجم)  (بانوھات-  ألواح  المكتب  حجرة 

الزخرفیة  العناصر  وضع  تم  وقد  المترجم).  (الماھوجاني- 

وأشكال األبواب والنوافذ في شكل القوس المدبب.

یفضى أحد أبواب القاعة الشرقیة إلى المكتبة، ومن ھناك 

إلى غرفة البلیاردو. ونرى النوط الذي یحیط بھ إكلیل الغار، 

بین  یتكرر  قدیم،  لعالم  غائرا  ونحتا  للریشة  رسما  ویحمل 

زخارف الجص النباتیة في جمیع أركان القبة مثمنة األطراف 

للمكتبة، مؤكدا على وظیفتھا.

في  الطعام  لحجرة  الداخلي  المعماري  التصمیم  وضع  بعد 

طراز الباروك الفاخر، قام إ. ف. جوسالفسكي بخلق مزج بین 

الذائبة،  باأللوان  الجدران  دھان  مثل  الداخلي،  الدیكور  أنواع 

وأقمشة  الخشب،  على  والحفر  والتذھیب،  الجص،  واستخدام 

الغرفة.  في  السقف  زخارف  خاص  باھتمام  وحظت  الستائر. 

باللونین  السقف  تصویر  تم  السماویة  القبة  لشكل  محاكاة  ففي 

األبیض واألزرق. وقام تصمیم القسم المركزي للسقف (الُسرة) 

یحیطھ  التكوین  منتصف  في  الواقع  الشمس  قرص  شكل  في 

إطار من األشعة. وطُبق الطراز الحدیث في غرفة النوم، حیث 

مع  الخشبیة  المنحوتات  السقف،  سرة  منتصف  في  تتشابك 

األزھار البدیعة متعددة األلوان لنبات إیریس فوق البانوھات 

الخشبیة. كما یثرى الدیكور القاطع (البارافان) المنحوت فوقھ 

صور النباتات المتعرجة، والذي یقوم بوظیقة التقسیم البصري 

للغرفة.

یمكن تتبع النمط المماثل للمعمار الداخلي في غرفة تبدیل 

كلھا  الجدران  سطح  ُزین  حیث  تقییف،  ألسرة  التالیة  الثیاب 

والسقف المقبب باألفاریز األنیقة، وطُعمت عوارض الستائر 

األكالیل  مع  نوط  شكل  في  المنقوشة  بالزخارف  العلویة 

والمزھریة.

لغرف  النحتیة   - الزخرفیة  التكوینات  موضوعات  شملت 

وصورا  (بورتریھات)،  الوجوه  لصور  رسومات  األطفال 

منقوشة لألطفال ممزوجة مع أكالیل الزھور المشرقة واألنواط. 

وفي ظل النمط العام، تم تجھیز كل غرفة من غرف األطفال 

غرف  جمیع  ھیئة  یسود  نفسھ،  الوقت  وفي  مستقلة،  بصورة 

األطفال مزیج من اإلضاءة والبساطة والراحة واألناقة. 
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للقصر.

أما البھو الثاني الموازي الذي یقع في الجناح األیسر، فھو 

یجسد الفخامة الشرقیة، حیث تزین قبتھ قوالب الجص الذھبیة 

واألفاریز المزینة بالزخارف النباتیة. ویفضى الدرج الرئیسي 

الذي یجمع بین العناصر الذھبیة والرخام والمرایا، إلى الجناح 

الثریة  الزخارف  إزاء  المرء  ینبھر  حیث  للقصر،  السكني 

للقاعة الشرقیة.

ویكتسي الرواق الفاصل أمام الدرج بجوانبھ الثالثة بالمرایا 

منھا الضوء وأطیاف الفراغ  لینبعث  المصنوعة في البندقیة، 

الخاص  التصمیم  ویقوم  المتعددة.  واالنعكاسات  المحیط، 

بتكوین الدرج عند ھبوطھ، بحیث ینتقل بسالسة من الجدران 

الشرقیة  الزخارف  نمط  إلى  اللون،  أحادیة  الخلفیة  ذات 

المتكررة الرائعة. وتخرج بارزة من بطانة الجدران الطولیة، 

وتتحول  متجانسة،  مجموعات  في  الرأسیة  الجداریة  األعمدة 

بین  باألبھة  الشعور  تأثیر  فتخلق  نباتیة،  حزم  إلى  تیجانھا 

في  النقوش  وضع  تم  التذھیب  وبتقنیة  األعمدة.  تلك  صفوف 

والبھاء  العزة  على  تؤكد  التي  العربیة  بالحروف  خراطیش 

للمكان. وتحمل عبارات من القرآن الكریم- «ال إلھ إال هللا»، 

«محمد رسول هللا»، «علي ولي هللا»، والتي تمنح الزخارف 

الصاعد،  للدرج  الثاني  الطابق  جدار  أما  خاصا.  فكریا  ثِقال 

فینتھي بحاجز زجاجي منقوش علیھ بالحروف العربیة االسم: 

«الحاج زین العابدین تقییف». وتعكس أشعة الشمس الجدران 

الجانبیة المذھبة للفتحات المقوسة الواقعة قبالة النوافذ، فیصدر 

لیال،  بالكھرباء  المكان  یُضاء  وعندما  المتآللئ،  الوھج  عنھا 

تمنح الرواسب الذھبیة تأثیرا مذھال وفریدا من نوعھ لإلضاءة. 

كما یكتسب األثاث والزخارف العظمة الخاصة والجالل من 

خالل العشرین نموذجا لشعارات النبالة الموزعة فوق الحوامل 

المقوسة في منتصف أقواس األكانتوس. 

باألعمدة  المزین  البھو  خالل  ومن  الدرج،  مدخل  أعلى 

األنیقة، تُفضى األبواب إلى القاعة الشرقیة االحتفالیة، وكذلك 

إلى حجرة المكتب، وامتدادا بطول الرواق إلى غرفة الطعام، 

حیث یمكن الولوج منھا إلى الفناء الداخلي للقصر. 

وأكثر تصمیمات الزخارف التي تثیر اإلعجاب في القصر، 

الشرقیة  االحتفالیة  القاعة  ترصع  التي  الزخارف  تلك  ھي 

وتترك انطباعا بالفخامة. فنجد ھنا أن كل نقش وشكل وتفصیل، 

والنمط،  النظام  لنفس  یخضع  ومضمونھ،  الزخرف  وتكوین 

الذي یحمل وینقل جوھرا روحیا واحدا - رؤیة العالم اإلسالمي 

الشرق  في  الزخرف  یعكس  معروف،  ھو  فكما  الكون.  إلى 

وظیفة دینیة - مقدسة، وسحریة، باإلضافة إلى مھامھ الجمالیة 

تقالید  سیاق  وفي   .(۱۷ وتزیینھا (۲،  المعماریة  األشكال  في 

اإلسالم خضع الفن لقواعد دینیة وفلسفیة. وقد تم وضع تصمیم 

یمكن  وحیث  الفخامة،  من  رفیع  نحو  على  الشرقیة  القاعة 

الشعور بعالقة التبجیل التي یرتبط بھا المھندس المعماري مع 

في  كبیرة  بأھمیة  األقواس  وتتمتع  الشرقیة.  العمارة  تقالید 

تصمیم الدیكور الخاص بالقاعة، حیث نجد أشكالھا في جمیع 

فتحات النوافذ، وفي زوجین من فتحات المرایا یكرران شكل 

األقواس المعماریة مع األعمدة الرخامیة المصقولة ذات اللون 

للعمارة  الممیز  العنصر  ویتمثل  القاعة.  مقدمة  عند  األسود 
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والكمرات،  البناء،  بسقاالت  الخاص  الصنوبر  خشب 

واألرضیات عبر میاه نھر الفولجا وبحر قزوین، أما الحجر 

المھرة  الحرفیین  أبرز  وقام  باكو.  من  محلیا  فكان  المستخدم 

بوضع المالمح والتفاصیل المعقدة، واألجزاء المزینة بالصور 

البارزة المجسمة، واألحرف المنقوشة على المبنى. ولألسف، 

بعض  أسماء  نعرف  لكننا  جمیعا،  حصرھم  نستطیع  ال  فنحن 

الحرفیین المھرة مثل - حنیفة، الحاج عباس، الحاج خیر هللا ، 

جسدوا  والذین  قطایف،  سلمان  سلطان،  میرزا،  قیرباالي 

مواھبھم ومھاراتھم في العدید من اآلثار المعماریة األخرى في 

باكو (۱۰، ۹٤ ،۱۰۱).

كما  بھ،  الخاصة  الفرعیة  الكھربائیة  محطتھ  للقصر  كان 

تمت إنارة الشارع بأكملھ حول المنزل وكذلك مدخلھ الرئیسي 

بمصابیح الغاز الكبیرة. وجرى إمداد المبنى بخطوط الھاتف. 

األعمال  بممارسة  الخاص  القسم  لتدفئة  المواقد  واستخدمت 

التجاریة، ولكن بسبب أدائھا المنخفض في التدفئة، قاموا عند 

بناء جناح القصر السكني بتركیب غالیة تعمل بنظام تسخین 

من  المسبوكة  (ردیتور)  الحرارة  مشعات  خالل  من  المیاه 

الحدید الزھر. وكان نظام التھویة فریدا من نوعھ، حیث جرى 

تیارات  یخلق  الطوابق  بین  للفراغات  خاص  تصمیم  وضع 

دائریة من الھواء تتدفق من األقبیة إلى األسطح.

تمیز التصمیم الداخلي للقصر بالتوافق والمنطق والترابط. 

خالل  من  القصر  داخل  إلى  الولوج  الضیوف  یستطیع  حیث 

البھوین الرئیسین الكبیرین - الشرقي، الذي یؤدي إلى الجناح 

السكني، واألوروبي المتصل بجناح العمل التجاري. أما القسم 

الرابط األوسط، الذي یتخذ سقفھ شكل القبة المزینة بالنقوش 

ومزج  مذھل  نحو  على  والغرب  الشرق  بین  فیربط  الذھبیة، 

مدھش.

الجناح  في  الواقع  األوروبي،  الرئیسي  المدخل  بھو  اتسم 

واإلجالل.  الفاخرة  والصرامة  الخطوط،  بدقة  للمبنى،  األیمن 

الغار  نبات  فروع  في-  للدیكورات  الرئیسة  النغمة  وتتمثل 

المناطق  في  ینمو  الذي  النبات  من  (نوع  األكانتوس  وأوراق 

المداریة وشبھ االستوائیة - المترجم)، رموز المجد العسكري 

والمدني. وھناك ثالثة أبواب تخرج من ردھة الدرج العلوي، 

یفضى األیمن منھا إلى غرف االستقبال، ومن ھناك إلى مكتب 

تقییف نفسھ، واألیسر یؤدي إلى القاعة االحتفالیة األوروبیة، 

واألوسط إلى مكتب المدیر.

ظل تصمیم القاعة االحتفالیة األوروبیة محتفظا بنمط موحد 

للقصر  والزخرفي  اللوني  التصمیم  أما  الداخلي.  الدرج  مع 

باستخدام ظالل اللون األبیض، واألزرق، والذھبي، مع إبراز 

القاعة  وتسود  والفراغ.  الضوء  تأثیر  خلق  فقد  البني،  اللون 

الھزلیة  األشكال  وصور  والنقوش  الزخارف  خطوط 

(grottesco - المترجم). وتزینھا األعمدة كورنثیة الطراز، 

المزینة بأكالیل مجعدة من سیقان الكروم المتسلقة، التي ترمز 

إلى الثراء والخصوبة، وتتضافر جنبا إلى جنب مع الزخارف 

صور  تتوزع  أركانھ  وعلى  المقبب،  السقف  فوق  النباتیة 

تجسد  التي  الخالدة،  العنقاء  طیور   - األسطوریة  الكائنات 

السعادة والشباب الدائم. كما تضیف مزیدا من الروعة والثراء 

إلى اللوحة االسطوریة، تلك األسود المقنعة رمز البأس والقوة. 

غرف  سبع  من  جناح  الرئیسة  األوروبیة  القاعة  من  یبدأ 

األعمال  لخدمة  البسیط،  واألثاث  بالدیكورات  تتمیز  متوالیة 

التجاریة، ویفضى أحد األبواب عبر الرواق إلى الفناء الداخلي 
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۱ (۹) الشتاء ۲۰۱۷

بأسوار  المحاطة  التقلیدیة  الحضریة  الوسطى  العصور  وبلدة 

علیھ «باییر-  أُطلق  ما  لھا  مواجھا  ربض  والحصون،  القالع 

شیھیر»، القسم الذي تشكل حدیثا من المدینة، بقصوره الفاخرة 

الفنیة  األذواق  عكست  التي  الغربي،  المعمارى  النمط  ذات 

ھذه  من  العدید  وأصبح  العصر.  لذلك  النمطیة  واالتجاھات 

المباني یمثل عالمات ممیزة لھیئة باكو، وأدرجت ضمن  قوائم 

التراث الثقافي.

األبنیة  من  الثمینة  القالدة  لھذه  المتوجة  الآللئ  أحد  یمثل 

صاحب  وكان  تقییف.  العابدین  زین  الحاج  قصر  المعماریة، 

المنزل نفسھ شخصیة ثریة الجوانب ورائعة للغایة في مجتمع 

حیاتھ  تقییف  العابدین  زین  بدأ  وقد  باكو.  في  األعمال  رجال 

والفنون  للعلم  راعیا  صار  حتى  للبناء،  بسیطا  عامال  العملیة 

عام  وبحلول  المعروفین.  النفط  صناعة  رجال  من  ورجل 

التي  تقییف»،  العابدین  زین  «الحاج  شركة  صارت   ۱۸۹٥

تأسست عام ۱۸۷۲، تمتلك حقوال للنفط، والعدید من الشركات 

 .(۱٦۳  ،۷) المتنوعة  االقتصادیة  األنشطة  مختلف  وتمارس 

وقبل عشر سنوات من بناء مجمع القصر العائلي الفاخر، قام 

المسرح  مبنى  علیھا  شید  حیث  األرض،  من  قطعة  بشراء 

الدرامي األول من نوعھ في المشرق اإلسالمي بأكملھ.  

في عام ۱۸۹٦، قرر الحاج زین العابدین تقییف أن یشید 

قصرا یقدمھ ھدیة زفاف لزوجتھ، وذلك في موقع أرضھ، الذي 

عھد  وقد  الواحد،.  الطابق  ذات  المتاجر  من  عددا  یضم  كان 

بالبناء إلى المھندس المعماري الشاب الذي كان یتمتع بالصیت 

العالي بالفعل، إ. ف. جوسالفسكي. ففي عام ۱۸۹۱، تم إیفاده 

إلى باكو لإلشراف على سیر العمل في بناء كاتدرائیة ألكسندر 

نیفسكي، وبعد مرور عام أصبح كبیر المھندسین المعماریین 

تصمیمھ  جوسالفسكي  وضع  وقد   .(٥۱  ،۱۰) المدینة  في 

المعماري القائم إلى انتقاء األنماط المختلفة وتضفیرھا معا في 

العمیق  استیعابھ  إلى  ذلك  في  مستندا  للغایة،  منسجمة  صورة 

مزج  وفي  واألوروبیة.  األذربیجانیة  العمارة  تقالید  ألفضل 

یتسم بالجرأة واألصالة، نجح في التعبیر عن مجموعة متنوعة 

من األنماط المعماریة - من اإلسالمي إلى القوطي، والباروك.. 

الخ. 

من  یتضح  كما  ذلك  سنوات،  ست  من  ألكثر  البناء  امتد 

للواجھات  العلویة  الجملونات  جمیع  على  المنحوتة  النقوش 

ت»؛  «س   ۱۸۹٦-۱۸۹٥  - الجانبین  فمن  للقصر:  األربع 

مضى  وقد  ۱۸۹۷-۱۹۰۱ «زت».  ۱۸۹۷-۱۸۹۸ «زت»؛ 

القسم  من  االنتھاء  تم  البدایة  ففي  مراحل،  على  البناء  تنفیذ 

بناء  استُكمل  ذلك  وبعد  التجاري،  العمل  جناح  وھو  الغربي 

القسم الشرقي، السكني.

وما یشھد على أن القصر كان مخصصا للزوجة المحبوبة، 

األولى  األحرف  تحمل  التي  األنیقة  الشاعریة  النقوش  تلك 

الطیور  بھا  تحیط  ت»،  «س  ھانم  سونا  اسم  من  المزخرفة 

األسطوریة البدیعة، المضفرة في تشابك مع العریشة المنقوشة 

لجمیع الشرفات، والتي كانت تمثل، كما ھو معروف، بطاقات 

التعریف الفریدة من نوعھا للمنزل. وتُوج زخرف حرفي «س 

وفوق  الرئیستین  البوابتین  فوق  تندات  شكل  في  بحواف  ت» 

اثنین من الجملونات العلویة لواجھات للقصر. 

استُخدم في بناء القصر أحدث ما وصلت إلیھ تقنیات ومواد 

البناء. فقد تم جلب العوارض المعدنیة من سان بطرسبورج، 

وحصیر النوافذ الخاصة ببُھو المداخل من أودیسا، وإحضار 
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قصر تقییف – أغنیة العشق 
التي تجمدت في أحضان الحجر

بقلم:

محفوظة زینالوفا

األستاذة في فلسفة التاریخ

عفت رستمبیكوفا

األستاذة في فلسفة التاریخ 

تتمثل أحد العوامل الھامة لقیمة التراث المعماري في أن 

رسالة  بأخرى  أو  بصورة  تجسد  الفن  من  النوع  ھذا  أعمال 

ذلك  عصر  في  والجمالیة  الفنیة  األذواق  حول  معلوماتیة 

أو  معینة  ألحداث  األعمال  ھذه  بعض  ویخصص  التراث. 

ألشخاص بعینھم، وبعضھا قد ُشید تخلیدا في التاریخ لذكرى 

المرأة المحبوبة. 

طوابق،  الثالثة  ذا  النكران  قصر  یُمثل  أذربیجان،  وفي 

الذي شیده میرحمد أمیر طالیش لزوجتھ المحبوبة توقرا ھانم، 

َمعلما من المعالم الجلیلة للحب الزوجي، وكذلك قصور باكو 

التي شیدھا مرتضى مختاروف (تكریما لمحبوبتھ لیزا ھانم) 

والحاج زین العابدین تقییف.

قصر زین العابدین تقییف، الذي شیده باعتباره ھدیة زفاف 

فترة  خالل  لعصره  تجسیدا  وأصبح  علییفا،  سونا  لزوجتھ 

الطفرة النفطیة في باكو. فمن أجل التأكید على مكانة أصحاب 

على  الطلب  جاء  ألسمائھم،  وتخلیدا  الخیالیة  األموال  رؤوس 

وغیرھا  واألوسمة  األلقاب  جنب  إلى  جنبا  الفاخرة،  القصور 

األنیق  المعمار  خالل  ومن  االجتماعیة.  الوجاھة  مظاھر  من 

سعى أقطاب باكو إلى المنافسة كي یتفوق كل منھم على اآلخر، 

اإلداریة،  والمباني  والقصور  األبنیة  تشیید  في  األمر  وكذلك 

والزخارف  األثاث  وتنوع  بالفخامة  معمارھا  اتسم  والتي 

للمدینة،  وبراق  جدید  مظھر  ففي  المنسجمة.  الفنیة  واألشكال 

متناقض مع قلبھا ومركزھا التاریخي، «إیتشیري- شیھیر»، 
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