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قصر
المصمك...
مهد ملحمة
فتح الرياض
يحتل قصر املصمك مكانة بارزة في
تاريخ مدينة الرياض خصوصا،
واململكة العربية السعودية عامة،
باعتباره ميثل االنطالقة املباركة
التي مت على إثرها تأسيس وتوحيد
امل��م��ل��ك��ة ،وه���و م��ن أه���م املعالم
التاريخية في اململكة حيث اقترن
هذا احلصن مبلحمة فتح الرياض
البطولية ،التي حتققت على يد
امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل
سعود عام  ،1902إذ كان البد من
افتتاحه حيث ميثل االستيالء عليه
استعادة مدينة الرياض.
أه��م املعالم التاريخية ...اقترن
مبلحمة فتح الرياض البطولية:
واملصمك بني في عهد محمد بن
عبدالله بن رشيد ،واستعاده امللك
عبدالعزيز 1902م ،وقد استخدم
فيما ب��ع��د م��س��ت��ودع��ا للذخيرة
واألسلحة ،وبقي يستخدم لهذا
الغرض إلى أن تقرر حتويله إلى
معلم ت��راث��ي ،ميثل مرحلة من
مراحل تأسيس اململكة العربية
السعودية ويضم خرائط وصورا ً
للطريق ال���ذي سلكه امل��ؤس��س
ورفاقه من الكويت إلى الرياض.
إعادة الترميم

أعدت أمانة مدينة الرياض دراسة

خاصة لترميم املصمك،ثم تبنت
فيما بعد وزارة املعارف «ممثلة في
الوكالة املساعدة لآلثار واملتاحف»
بالتنسيق مع الهيئة العليا لتطوير
مدينة الرياض برنامجا لتحويل
ه��ذا املعلم إل��ى متحف ،لعرض
مراحل تأسيس اململكة على يد امللك
عبدالعزيز ،حيث مت افتتاحه عام
1995م حتت رعاية صاحب السمو
امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز،
أمير منطقة الرياض آنذاك.
بوابة القصر

وم��ن أه��م معالم املصمك بوابة
القصر إذ تقع البوابة في اجلهة
الغربية للقصر ،ويبلغ ارتفاعها
3.60م ،وعرضها 2.65م ،وهي
مصنوعة من جذوع النخل واألثل،
ويبلغ سمك الباب 10سم ،ويوجد
على الباب ث�لاث ع��وارض ،يبلغ
سمك الواحدة منها نحو 25سم،
وف��ي وس��ط ال��ب��اب ،توجد فتحة
تسمى اخلوخة ،تستخدم بوابة
ص��غ��ي��رة ،وه���ي ضيقة ل��درج��ة
أنها ال تسمح إال مب��رور شخص
واح���د منحنيا ،وق���د ش��ه��د ه��ذا
الباب املعركة الضارية بني امللك
ع��ب��دال��ع��زي��ز وخ��ص��وم��ه ،حيث
ميكن مشاهدة احلربة التي انكسر

رأسها في الباب .ويقع في مواجهة
املدخل ،املجلس «الديوانية» وهو
عبارة عن حجرة مستطيلة الشكل،
وبها وجار ،حسب الشكل التقليدي
للوجار في منطقة جن��د ،ويوجد
في اجلهة الغربية منها فتحات
للتهوية ،واإلن�����ارة ،ك��ذل��ك في
اجلهة اجلنوبية املطلة على الفناء
الرئيسي.
ويقع على يسا املدخل ،املسجد وهو
عبارة عن غرفة كبيرة ،يوجد فيها
ع��دة أعمدة ،وف��ي اجل��دران أرفف
لوضع املصاحف ،ويوجد داخل
املسجد محراب ،وفتحات للتهوية
في السقف ،واجلدران ،فيما يوجد
في اجلهة الشمالية الشرقية بئر
للمياه ،تسحب منه املياه عن طريق
احملالة املركبة ،على فوهة البئر،
ويسحب املاء بواسطة الدلو.
أبراج املصمك

كما يوجد في كل ركن من أركان
م��ب��ن��ى امل��ص��م��ك األرب���ع���ة ب��رج
أسطواني الشكل ،يبلغ ارتفاع
الواحد منها « 18مترا» تقريبا،
يصعد إل��ي��ه ب��واس��ط��ة درج ،ثم
بسلمني م��ن اخل��ش��ب ،وي��وج��د
ف��ي ك��ل ب��رج ،أم��اك��ن للرمي على
محيط البرج ،ويبلغ سمك جدار

