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سل�لة

رّواد ال���ق الع��ي

تقّ�م «ه��ة أب���ي للّ��احة والّ�قافة» لل����ة الع��ّ�ة ب�جه الع��م، وم���ة ت�اث ج���ة
الع�ب ب�جه ال���ص، ك�ا�ًا ج�ی�ًا م� ه�ه الّ�ل�لة الّ�قا�ّ�ة الّ��اثّ�ة ت�� ع��ان: «رّواد ال���ق
الع��ي». وهي م� خاللها تع�� اه��امها ب��اث اآل�اء واألج�اد، ك���ر ف�� ل�ع� اإلمارات
و�لهامه� وع��ان أصال�ه� وه�ّ��ه� ال���ّ�ة، وذل� م� خالل ال��ص على ج�ع كاّفة ال��ادر

ال��عّلقة ب��اث م��قة ال�ل�ج الع��ي وج���ة الع�ب والعال� الع��ي في آن معًا.

فإذا اس�ع�ض�ا تار�خ ال���ة العل�ّ�ة ب��� الّ��اث الع��ي ال�����، ال�� ��ل م���عه
إلى ق�ا�ة 3 مالی�� م����ة في م���ات الّ��ق والغ�ب، ن�� أّن جامعات�ا ومعاه�نا العل�ّ�ة
وم�ّس�ات�ا الّ�قا�ّ�ة على ام��اد ال��� الع��ي، أسه�� ب���� واف� في خ�مة ه�ا الّ��اث ون��
أص�له، وخاّصة خالل الق�ن الع����. ف�أّلف� م� خالل ذل� م���ة ُت�اثّ�ة ع��قة ث���ة وواسعة
للغا�ة، حف�� ت�اث لغ��ا الع��ّ�ة في م�االت شّ�ى، م�ها على وجه ال��ال: األدب الع��ي، الّ�ع�،
الّ���، ال��ی� الّ����، الفقه، ال�ار�خ، الفل�فة والف�� اإلن�اني، الف��ن، وسائ� العل�م ع�� الع�ب
م� فل� و�ّ� وه��سة ور�اضّ�ات وص��لة و����اء. وم�ها أ��ًا األدب ال�غ�افي الع��ي وأدب

الّ�حالت.

وما ُدم�ا ���د ذ�� ُت�اث�ا ال�غ�افي، فال ُبّ� أن ن�ّ�� على أّن ثّ�ة تّ�ارًا م�از�ًا له، ��ارعه
و���قي م�ه و��ّ��ه، ُ��في �الغ الفائ�ة وال��عة على ُت�اث الع�و�ة، أال وه�: أدب رحالت
األورو���� إلى م��ق�ا الع��ي! ه�ا ال���� مع األسف ل� ی�ّ� الّ����� ال�افي عل�ه ح�ى اآلن، رغ�
ما ����ّقه وما �قّ�مه م� ف�ائ� ل��ّقفي الع��ّ�ة ودارسي ت�اثها وتار��ها ال��ار� والّ��اسي

واالج��اعي.

ه�ه الّ�حالت ل� ت��ّقف أب�ًا م�� أق�م الع��ر و�لى ان�الج دع�ة اإلسالم ال����، ف�فق�
ج��ع الّ�ّحال�� ت��اوب على ز�ارة ال���ق م�� ع�� ح�ارة اإلغ��� (ك�حالت ه��ودوت�س



ون�ارخ�س، ورحلة األنا�اس�� ل�����ف�ن األث��ي)، و��ل� في ع�� الّ�ومان (ك�حلة إیل��س
غال�س، وت��اف ال��� اإلر����). ثّ� في الق�ون ال�س�ى حّل الّ��ع م�ّل الف��ل، واج�اح�
ج�افل الغ�و الالت��ي م��ق�ا اإلسالمي في م�جة ال��الت الّ�ل��ّ�ة، ف���� ��ه على الّ����
الّ�احلي ل�الد الّ�ام مّ�ة 200 س�ة، وحاول� اح�الل م�� وت�ن� ل�ّ�ها أخفق� وارتّ�ت على

أعقابها.

فلّ�ا أ�ّل الق�ن الّ�ادس ع��، ب�أت م�حلة ج�ی�ة في ه�ه ال�ل��ة الّ�قا�ّ�ة وال��ارّ�ة م�
عالقات الّ��ق �الغ�ب، ف��اعف إلى حّ� ك��� ع�د الّ�ّحال�� األورو�ّ���، ال�ی� ق��وا ال���ق إّما
للّ��ارة أو ال�غام�ة أو االس��الع، أو ل��ّ�د ال��وج ���ّلفات إب�ا�ّ�ة ف���ة. أّما ج���ة الع�ب،
مع�ن الع�و�ة وأرومة ��ائلها، ومه�� ال�حي وم�ئل لغة الق�آن ال����، فال غ�و أّنها نال� م�
اه��ام رّحالي الغ�ب وجه�ده� الُ����ة ومغام�اته� الّ�ائقة الّ�يء ال����، ع�� خ��ة ق�ون (م�
الق�ن الّ�ادس ع�� إلى الق�ن الع����).. ف�اب�ا ب�ادیها و��اف�ها وم�اهلها، نا��� ع� م�نها

و�ل�اتها وُق�اها وم�ارب ب�وها.

ه�ا اإلرث اإلن�اني الّ���� وال���ع وال�ف��، ال�� ��ّ� ال��ات م� ن��ص الّ�حالت الّ�ادرة،
ت�ا�ع «ه��ة أب���ي للّ��احة والّ�قافة» ال��م ن��ه �الع��ّ�ة، في م��وع ���ح یه�ف إلى ن�� أك��
ع�د م�ه، وتق���ه للقار� الع��ي �أرقى م���� عل�ي م� الّ��ق�� وال���، وأج�ل حّلة ف�ّ�ة م�

ج�دة الّ��اعة وتق��� ال�ثائ� وال��ائ� والّ��ر الّ�ادرة.

ه��ة أب���ي للّ��احة والّ�قافة



ه�ا ال��اب

نقّ�م للقّ�اء ال��ام ال��م ك�ا�ًا ه� أش�ه �الّ��فة الف�ّ�ة، ی��اول وصف دّرة األن�ل� (الف�دوس
اإلسالمي ال�فق�د) غ�نا�ة، وق��ها الّ�ائع الف��� ق�� ال���اء، ال�� ���خ أمام ع�� الّ�ه� م�اًال
سام�ًا ل�وعة فّ� الع�ارة اإلسالمّ�ة في الق�ون ال�س�ى، وشاه�ًا حّ�ًا أمام أن�ار العال� أج�ع على
ع��ة ال��ل��� ورقّي دول�ه�. ه�ه الّ�ولة ال�ي ازده�ت ی�م�اك على أرض األن�ل�، فأه�ت
ال���ّ�ة عل�مًا وف��نًا وشع�ًا وآداب. وما ب�ح� ت�ّ�� كّل ع��ي ی�ور األن�ل� ���ق�ّ�ة أج�اده
وت����� َوجَ�ُه على ه�ا ال��� ال�� بلغ�ه في زم� م�ى ث� دث� و�اد، فال ��� أمامه م�اس�ًا غ��

أب�ات الّ�ّ�ة ب� ع�� هللا الُق����:

ب�وحَي تلَ� األرض ما أ��َ� ال�ُّ�ى

وما أح�َ� الُ���اَف والُ����َّعا

وأذ�ُ� أ�ام الِ��ى ث� أن��ي

عا على ك��� م� َخ��ة أن َت��َّ

ول��ْ� ع�ّ�اُت الِ��ى بَ�واجٍع

إل�َ� ول�ْ� َخلِّ ع���َ� َت�معا

كأّنا ُخلق�ا لل�َّ�� و�أّن�ا

َح�اٌم على األّ�ام أن ن��ّ�عا

ك�� األدی� األم���ي واش��� إر���غ : «ك� ح��� ع� ه�ه األب��ة ال����ة أسا��ُ�
وح�ا�اٌت،  ص���ٌة وخ�ا��ة،  و�� ُأّلف� ع�ها ق�ائُ� وأغاٍن،  ع���ة و�س�ان�ة،  ت�غّ�ى كّلها �ال�ّ�
وال��ب والّ�هامة! ».  ف�ا الّ��ح الع��� ال�� أله�ه به�ه ال�ل�ات؟ إّنه �ال ر�� ق�� ال���اء
الف��� ال�� ت�دان �ه م�ی�ة غ�نا�ة اإلس�ان�ة،  أرفُع م�اٍل رائع أّخاذ للفّ� الع��ي اإلسالمي في



ج��ب أورو�ا،  شّ��ه ال�غار�ة ال��ل��ن ال�ی� سادوا إس�ان�ا ق�ونًا عّ�ة، ف��ع ب�� الّ�����ات
الّ�فا��ة في أس�اره وأب�اجه ال�ارج�ة، وروعة القاعات والّ���ن، والعق�د الُ�ق�ن�ة وأشغال الَ�ّ�

الف���ة، وال��اب الُ��ّصعة �ال�ق�ن�ات، وه��سة ال��ات�� اّن��ة ال���اء.  

بلغ� غ�نا�ة ت�� ح�� ال��ل��� ال�غار�ة أوج م��ها �ع� أن دخلها ب�� َنْ�� عام 1237
م فغ�ت عاص�ة الّ�ولة اإلسالم�ة في األن�ل�، وقام ال�ل�ك ال��عاق��ن عل�ها ب��اء م�ّ�ع ق��
ال���اء،  فل� ی�ج� له م��ل في أورو�ا �أس�ها.  وق� وصف أح� ال�ّ�اب ه�ا الق�� �أنه «أروع االب��ة
في العال� أج�ع».  وال �قّل م�قع ق�� ال���اء ع��ة ع� ال��اء نف�ه، ف�لفه ت���� ��ل ش��خ
ق�� ج�ال س��ّ�ا ن�ڤادا ال��للة �ال�ل�ج و��عّ�� ارتفاعها 3,400 م��.  ك�ا أّن الق�� نف�ه م��َّ�
على تلة م��ّ�ة �االش�ار ت��ف على ال��ی�ة م� علّ� 150 م��ا ُت�عى الّ����ة.  وق� ش�َّه ال�اع�

اب� زم�ك في الق�ن ال�ا�ع ع�� م�قع ال�لة �ال���ة الى م�ی�ة غ�نا�ة ب�وج ُم�ّ� ی�أمل زوج�ه.
تقع غ�نا�ة في ال���ب ال��قي لألن�ل�، على الّ�ّفة ال���ى ل�ه� ش��ل، و����قها نه�
َح�ره Darro ال�� أتاح لل��ان وال��ات�� أن ت��� �ال��ی�ة. و��ّ�ها م� ال���ب ج�ل ُشَلْ�� ال��
ت���ه الّ�ل�ج ص�فًا وش�اء، أ�ل� عل�ه الع�ب ج�ل ال�لج، وم� الّ��ق ج�ل شل�� وم�ی�ة أل����ة،
وم� الّ��ال ج�ان، وم� الغ�ب ل�شة ونه� ش��ل، وت��ّ�ع ���قع في غا�ة ال���، فهي على واٍد
ع��� ���� م� ال����ر الّ��الي الغ��ي ل��ل شل��، وت�ّللها اآلكام العال�ة م� الّ��ال وال���ب،
و��لغ ��ل ه�ا ال�اد� ثالثة ع�� م�ًال، و�ه ُ���ان م� أج�ل ��ات�� األن�ل�. وله�ا ال�اد� ر��تان
ك���تان ����قه�ا نه� «َح�ره» ر��ة في ال�هة ال�����ة وهي ر��ة ال���اء، ور��ة في ال�هة الّ��ال�ة
وهي ر��ة ال��از�� والق��ة. وه��ا ُت��ف غ�نا�ة م� ت��� الّ���ت�� على غ���ها ال�ي ت��� ف�ها

األنهار.
أرٌض خ��ة ذات ود�ان وأنهار ت�ّللها األش�ار وت���� بها ال��ائ� ال���اء وال��وج
ّمان وال��تقال والّ�ّراق والّل���ن والّل�� ال���ة، و�ها أش�ار الّ����ن والّ�فاح وال���� وال��خ وال�ُّ

واألت�ج وال��ز والّ���ل ذ� الّ��ار م��لفة األن�اع. وصفها ل�ان الّ�ی� اب� ال���� قائًال:

«وم� ك�م أرض�ا أنها ال تع�م زر�عًة �ع� زر�عٍة، ور��ًا �ع� رعى، ��ل العام، وفي ع�ال�ها
ال�عادن ال��ه��ة م� الّ�ه�، والف�ة، والّ�صاص، وال��ی�، والّ��ت�ة. و��اح�ة دال�ة م� ع�لها،
ع�د ال�ل���ج، ال �ف�قه الع�د اله��� ذ�ًا وع�� رائ�ة. وق� س�� م�ه ل���ان صاح� ال���ة أصٌل
كان م���ه ب�� أح�ار ه�اك. و���ل شل�� م�ها ُس��ل فائ� ال���، و�ه ال����انا، ُ���ل م�ه إلى
ج��ع اآلفاق، وه� عق�ٌ� ر��ع، وم�انه م� األدو�ة، الّ���ا��ة م�انه. و�ه ال��ق���ة على اخ�الفها،



والالزورد. و�ف��ها وما یّ��ل �ه الِق�ِم�. و�ها م� العقار واألدو�ة ال��ات�ة وال�ع�ن�ة ما ال ����ل
ذ��ها اإل��از. و�فى �ال���� ال�� ف�ل� �ه ف��ًا وق��ًة، وغّلة ش��فة، وفائ�ة ع���ة، ت��اره م�ها
ال�الد، وت�ل�ه الّ�فاق، وف��لة ال ��ار�ها ف�ها إال ال�الد الع�ا��ة. وف�ُ�ها األ��ح ال��ّ�ه �الغ��ة
ال�م���ة ح�یُ� ال�ِّكاب، وس�ُ� الل�الي، ق� دحاه هللا في ���� سهل ت���قه ال��ان�، وت��ّلله

األنهار ج�اول، وت��اح� ��ه الق�� وال�ّ�ات».

وجال بها اب� ����ة في رحل�ه ب�الد األن�ل�، فقال ع�ها: «قاع�ة �الد األن�ل� وع�وس
ُم�نها، وخارُجها ال ن��َ� له في �الد الّ�ن�ا، وه� م���ة أر�ع�� م�ًال ����قه نه� ش��ل ال��ه�ر
وس�اه م� األنهار ال����ة، وال��ات�� وال��ان والّ��اضات والق��ر والُ��وم ُم��قة بها م� كل جهة،

وم� ع��� م�اضعها ع�� الّ�مع، وه� ج�ل ��ه الّ��اضات وال��ات�� ال م��َل له ���اها».

*  *  *
أّما م�لف ال��اب آل��ت ف���ر�� كالڤ�ت Albert Frederick Calvert فه� كات� ورّحالة
ومه��س تع�ی� ب���اني ول� في ك���� تاون �ِ��لِ��� عام 1872، ورّ�اه جّ�ه ج�ن كالڤ�ت عال�
الفلّ�ات. قام ب�� 1891-1892 ب�حالت اس���ا�ّ�ة في أوس��ال�ا و�ّل ���� ع�ها و�غام� ���ار�ع
الّ�ع�ی� ف�ها إلى عام 1898، ح���ا حّل� �الّ���ات ال�ي �ع�ل بها خ�ائ� أّدت إلى إفالسها. وم�
جّ�اء ذل� زال اه��امه �أوس��ال�ا واب��أ ح�اته م� ج�ی� في إس�ان�ا ال�ي أّلف ع�ها وع� ف��نها 36
ك�ا�ًا ح�ى عام 1924، وه�ا ال��اب ال�� ب�� أی�ی�ا أح� أخّ�ها وأج�لها، وق� ص�ر عام 1904.

وُم�ح رت�ة فارس في ِسل� ال�ل� ألف�ن�� الّ�اني ع�� وال�ل�ة إی�اب�ّال.

*  *  *

ح�ل ق�اع� اللف� اإلس�انّ�ة
ال بّ� ل�ا م� اإلشارة إلى أّن ثّ�ة خ��ص�ات ت�ف�د بها ه�ه اللغة ع� س�اها، ال ������ لف�
por favor «ال�� یلف� �اًء �الق��الّ�ة كق�له�: «پ�ر فاب�ر V أس�اء األعالم واألماك� إّال بها. ك��ف
أو «ب�اب�» bravo، ومع ذل� فق� فّ�لُ� في �ع� األح�ان اإل�قاء على ح�ف ڤ ب�ًال م� (ب)
ألّن األخ�� ی�قى لف�ًا عام�ًا ك�ا ��الع� في م�ر�� م�ًال اس�: غ�ان ب�ا Gran Via (أح� أشه� ش�ارع
العاص�ة). ول�ل� ك���: د� ال پ�لڤ�را ب�ًال م� پ�ل��را، وأون��ڤ��وس ب�ًال م� أون�����وس. وال��ألة
على أّ� حال ت�قى س�اًال ما ب�� له�ات ال�اس�ّ�ان� واآلراغ�ن�� أو الَق�الن�، وال��ض ف�ها ه�ا

أمٌ� ال �ائل م�ه.
أّما ح�ف H فه� في اإلس�ان�ة ُ���� وال ُیلف� إ�القًا، م�ل: آس�ا مان�انا hasta mañana. ول�ل�
ك��ُ�: ل�س إی�الغ�س Los Hidalgos، أوم��اِخه Homenaje، الس إرماناس Las Hermanas. وم�

.(Havana ص�ابها آ�انا) ال��أ أن ن��� �الع��ّ�ة: ه�نان�ز، ه��وراس، ها�انا



وأّما ح�ف S فه� یلف� في اإلس�ان�ة س��ًا �الُ��ل�، وح�ى ق� �أتي م���ًا ���� كق�ل�:
�اش��ال Pascual أو: ر��ش كات�ل���ش. وال ُیلف� زا�ًا أب�ًا مه�ا أتى �ع�ه م� ح�وف عّلة فه� ال
�أ�ه لها ش�و� نق��، كق�له� في اس� ال��از�ل: «ب�اس�ل»، وفي اس� مل�ة ق��الة إی�اب�ّال:

«إ��اب�ل». ل���ي اض��رت ل��ا�ة اس�ها ك�ا ه� شائع �الع��ّ�ة.
وغ�ّي ع� الّ�ع��� أّن ح�ف Z یلف� ثاًء، كق�له�: إی���ا Ibiza أو إرنانِ�ث Hernandez أو ثارا
.ciudad ث��داد ،centro كق�له�: ِث���و i أو e إن أتى م���عًا ���في العّلة C وم�له ح�ف .Zara
G وق� ُتلف� ال��� الّله�ّ�ة .Madrid ذاًال في آخ� ال�ل�ة، كق�له�: َم�ر�� D وس�ا�ّ�ًا، ق� یلف� ال��ف

.pregunta پ��غ�ن�ا ،Aragón غ��ًا، كق�له�: آراغ�ن
وأّما ح�ف X فه� م� األح�ف غ�� الّ��امّ�ة في اللغة اإلس�انّ�ة، و���ل أس�ع دل�ل على أّن
ال�عای�� الّلف�ّ�ة في ه�ه اللغة ال ت����ها ق�اع� ثاب�ة. ف����ًا ما یلف� ه�ا ال��ف كاإلن�ل���ة في
وس� ال�ل�ة، وخاصة إن تاله ح�ف ساك� غ�� مع�ّل، م�ل: expedición إك����ی���ن. ول�� إن
جاء في أول ال�ل�ة (وه�ا نادر وغ�� إس�اني) فه� یلف� ����، م�ل: xenofobia س���ف���ا. ول��ه
في الله�ة الق�النّ�ة وله�ة ال�اس� یلف� ش��ًا، م�ل: Xavi شابي. وه�ا ما ن�اه في �ع� له�ات
أم���ا الالت��ّ�ة وأم���ا ال�س�ى، ول� أّن له�ة ال����� ت�مي به�ه القاع�ة ع�ض ال�ائ�، ف�لف�
،Xerez في اإلس�ان�ة. و��ل� في األن�ل�ّ�ة: خ���� J م�����» كلف� ح�ف» Mexico اس�ها

.Quixote ك���ِته
وم� خ�ائ� اإلس�ان�ة ح�ف ñ ال�� ُیلف� (ني) كق�له�: España، والالم ال��ّ�اة ll ال�ي
تلف� �اًء م�ّ�دة ح�ى ل� أت� ���لع ال�ل�ة م�ل: Llama �اما، وث�ائ�ة ch ال�ي تلف� (چ - ت�)،

م�ل: Echeveria إچ�����ا.
أخ��ًا، فلف� ال��ف�� G و J ما ب�� ال��� الّله�ّ�ة وال�اء أو الّ���، أمٌ� م��ّع� و��عّ�ر
تف��له ه�ا، و��ّ�ل إح�� أع�� ال�هارات اللف�ّ�ة ال�ي ت�اجه ال�ّالب األجان� ع��ما ���ع�ن
ب�راسة اإلس�انّ�ة. ه�ا ��عًا ما ع�ا اخ�الف اللف� ما ب�� إس�ان�ا وأم���ا الالت��ّ�ة. فاإلس�ان ��ّ��ن
لغ�ه�: كاس�ّ�ان� Castellano ب���ا ��ّ��ها أهل األرج����: كاس���ان�. و�ق�ل اإلس�اني: ی� س��

إس�ان��ل، ب���ا �ق�ل األرج����ي: ج� س�� آرخ�����.

وم� شاء االس��ادة في أص�ل ض�� اللف� اإلس�اني �����قه الق��الي، ف��� م�جع ه�:
Mariano Velázquez de la Cadena, Edward Gray, Juan L. Iribas: A New Pronouncing

.Dictionary of the Spanish and English Languages, D. Appleton, London, New York.1900 - 1902

*  *  *

أّما ح�اشي ال��لف فق� مّ��ُتها ع� س�اها، و�ل ما ع�اها فه� لي. وأرج� أن ���ن في ع�لي
ه�ا ما �ف�� و���ع.

وال��� � على ما وّف� وأعان.



ج��ل، 13 أب��ل 2013

د. أح�� إی��



نقا� ح�ل ال��ج�ة

ع�� ت�ج�ة ال��وف واالس�اء األج��ّ�ة، ی�اجه القارُ� الع��ي دومًا خلًال ك���ًا ل� ت��ّ��
م�امع�ا اللغ�ّ�ة م� ح��ه إلى ال��م. ل�� ��ا أّن ه�ا األم� ���اج إلى ��� م�����، أق���

ه�ا على ذ�� س�ع نقا�:
1- ����ص ح�ف ال�ّ� الف�ن�ي de أو du ال أّت�ع أب�ًا ���قة م�قف��ا بل��ان ب�ع���ه: دو،
وال ���قة م�قف��ا ���� ب�ع���ه: د�. إن�ا األف�ل ب�أیي اّت�اع ���قة اللغة الّ���ّ�ة الع��انّ�ة
الق���ة: (د�) �ال��ل�. ه�ا في االس�اء الف�ن�ّ�ة، أّما في االس�اء اإل��الّ�ة واإلس�انّ�ة فأت��ه:

د�.
2- ال��ف (چ) ُیلف�: ت�، ك�ا في اس�: چ���، الچ��، َسل��ق. وه� ل�� ���ف ع��ي،
leche, mucho, :في اإلس�انّ�ة كق�ل� ch وأ��ًا .chuck, church :كق�ل� ch و��اثله في اإلن�ل��ّ�ة
chica. و��ل� ��اثله في اإل��الّ�ة ح�ف c ال����ع ���في العلة e أو i كق�ل�: ciao, Cesare. و��اثله
في الّ���ّ�ة ح�ف ç كق�ل�: çay, çok, çınar. ل�� مع أن�ي أك�� �ع� األس�اء: ِچ���، ف�ان�����،
چ���، ���ف (چ) ف�ّ�ة أس�اء ت��ع�ي ل�ه�تها ���غة (ت�)، م�ًال: ت�ارل�، ت��شل، ت��لي.
وح�ف (چ) ما زال �����م في الع�اق، كق�ل�: أحّ�چ، شل�نچ، �اِچة. ل��ه ُ�����م في م�� ���ل
مغل�� ج�ًا (������ن: چ�رچ) ل��ج�ة ال��� الُ�ع��ة ال��ّققة، ال�ي ُ�عّ�� ع�ها في الّ���ّ�ة الع��انّ�ة
ж والّ�وسّ�ة zh واإلن�ل��ّ�ة j والفارسّ�ة واألوردّ�ة ���ف: ژ، و��اثلها في الف�ن�ّ�ة وال��تغالّ�ة

.ž وال���ّ�ة ż وال��ل�نّ�ة
����ُ Google ال�� أع�� م�امع�ا اللغ�ّ�ة، فاس� G 3- أّما عق�ة الّ��ج�ة ال���� فهي ح�ف
����: ج�جل، وفي الّ�ام: غ�غل، وفي الع�اق: گ��ل، وفي الّ�ع�دّ�ة: ق�قل، وفي ال�غ�ب ��اف
م�س�مة ب�الث نقا�، وفي ت�ن�: ���ل، وفي فل����: چ�چل، إذ �عّ���ن ل�حات الّ��ق: چلعاد،
چ�ع�ن، َچُ�ول، رامات چان (عل�ًا أن גן هي ذاتها َجّ�ة �الع��ّ�ة أ� ح��قة). ال����ع: 7 ��ق
ل��ا�ة ال��ف G! وم�� مّ�ة ق�أُت على ش��ة اإلن��ن� ن�اعًا ���فًا ح�ل ك�ا�ة اس� Lady Gaga: أهي
ل��� غاغا أم جاجا أم قاقا؟ و�� أشع� �الغ�ا�ة ع��ما أق�أ: لق�س، ق�دی�، ِكل�ق�، َقلف. وم�
م�اه� الّ����� ال�� �ف�ضه األم� أن �ع� ال�ل�ات صارت ُتلف� مغل��ة ���� ش��ّ�ة: َجَل��

.Gondol َج��ول Catalogue ك�ال�ج ،Galant

ه�ا ال��ف ت�ّ�فه الل�انّ�ات الع��ّ�ة �اس� (ال��� الله�ّ�ة) ت����ًا له ع� (ال��� الّ���ّ�ة)
الُ���عة، و�قع لف��ًا ب�� ال��� وال�اف والقاف. وعلى الّ�غ� م� أّن أصله في له�ات الع��ّ�ة
الق���ة ج�� (و�قي بلف�ه في الَ�َ�� وم��) فأر� األج�� واألدق (في ال�ق� ال�اض�) اّت�اع



أسل�ب أج�ادنا الع�ب في األن�ل� ب��ج��ه غ��ًا، ك�ا عّ���ا م�ًال: غ�نا�ة، ال��تغال، ُب�ُغ�،
أراغ�ن. ل�� على أن َنِ�َ�ه ب�الث نقا�: (غ) ت����ًا له ع� الغ�� الع��ّ�ة الُ���عة.

ل�� مع ذل�، عل��ا أن ن���ع له�ه األزمة ح�فًا ج�ی�ًا ال یل���: أ� ج�� م�س�مة ب�م�
م�ّ��: ول��� �قل� الُ��َ�� الِ��َ��� ال��اني، أو ج��ًا ك�عانّ�ة، ت��ها أو ف�قها على ���قة ح�وف
لغة اُألردو. ل�� م�ى ت�انا نفعل؟! ول�اذا ال��� دون الغ�� أو ال�اف؟ ألن «الّل�انّ�ات ال�ِّ��انّ�ة»
ت���ل اإلقالب ب�� ال��� ال���عة وه�ه ال��� الّله�ّ�ة، ال�ي حاف�� عل�ها ال���ّ�ة ����
كال��نانّ�ة γ ال�ف�ق�ة إلى ج�� م��عة، و�ق�� في له�ة ال��� ع� أصل الع��ّ�ة ال����ّ�ة الق���ة، وما

زال� في الع��ّ�ة والّ���انّ�ة كال��� ال���ّ�ة.
ال�اقع أّن الف�ن���� كان�ا أك�� ح�قًا م�ا ع��ما حّل�ا م��لة لف� ح�ف G ب�� ج�� ش���ة
Guillaume :(غ����) أو ك�ا في اس� guérir :كق�له� u وج�� له�ّ�ة، �أن أضاف�ا إل�ه ب��ا�ة ح�ف
(غّ��م). و��ل� حّل الّ�ل�ان ال���لة �إضافة ح�ف h كق�له�: Ghisi (غ���). وه�ا ��عًا في
االس�اء ال�ي ی��ع ال��ف G بها ح�فا العّلة e أو i، أما ع��ما ی��عه ح�ٌف ساك� أو ح�فا العّلة a أو
o فال م��لة، وُ�لف� ج��ًا له�ّ�ة. واألم� ذاته مع ح�ف C في اإل��الّ�ة فأضاف�ا إل�ه h ح�ى ال

ُیلف� (ت�)، كق�له�: chiaro (ك�ارو)، Chievo (ك��ڤ�).
وأّما األت�اك، فأ��ًا حّل�ا األزمة ���ل حاس� ق���ًا وح�ی�ًا: ��الع��انّ�ة الق���ة ُت��� ال���
الّ���ّ�ة كالع��ّ�ة ج، وأّما الله�ّ�ة فاس�عاروها م� الفارسّ�ة گـ. وفي الّ���ّ�ة ال��ی�ة �األ���ّ�ة
الالت��ّ�ة جاء ال�ل ���ل سهل وذ�ي، ف�ّ���ا ح�ف g لل��� الله�ّ�ة، كق�له�: gerçek (غ�ِچ�)،

وح�ف c لل��� الّ���ّ�ة، كق�له�: geceler (غِ�الر)، Avcı (آوجى)، Cem (ج�).
أّما األل�ان فق� ارتاح�ا م� ع�اء ه�ه ال���لة، إذ ل�� ل�یه� ج�� ش��ّ�ة أصًال بل له�ّ�ة
ف���، ك�ا في: Gewehr (غڤ��)، و�ن أرادوا رس� االس�اء الع��ّ�ة لق�ا الّ��ار�ح، كق�له� في
«ج�ل»: Dschebel، ح�� أن ح�ف J (ی�ت) ه�ا ل� �ف��، فه� ُیلف� �اًء �الُ��ل�. وأّما ل��
اإلس�ان، ف��ف G له أح�ام ���ل ش�حها، فاألصل في الق��الّ�ة أن ُیلف� ج��ًا له�ّ�ة (غ)، و�ن
تاله e أو i یلف� خاًء، ول�ا ���ف�ن u ع�� الل�وم ك�ا في: Miguel م�غ�ل. وم� ال�اح�ة الّ��تّ�ة
:Aragón اللف�ّ�ة ثّ�ة م�ا�� تلف�ه غ��ًا له�ّ�ة، وس�عُ� �أذني في غ�نا�ة َم� یلف� اس�
«آراغ�ن»، ول�� آراغ�ن. ه�ا ع�ا ع� أّن ح�ف G یل��� لف��ًا مع J ال�� ُیلف� أ��ًا خاًء مع

.Jerez, Jiménez, Jaén, Juan, Jordi :كل ح�ف ص�تي، كق�ل�
ل�ّ� الّ�ع��� في الع��ّ�ة ع� ح�ف ال��� الله�� ���اب�ه ج��ًا (ك�ا في م��) أو �قاف (ك�ا
في الّ�ع�دّ�ة) ���� ح�� ُ��النه بل��ة واح�ة: اح�ِ���ا إلى لغة الق�آن ال����، فف�ها ال��� ح�ف
ش��� ُم��ع ال ����ل تأو�ًال وال تف���ًا، والقاف ح�ف له�� ُم��ع، و�اله�ا م� ح�وف القلقلة. ث�
إّن ال��� ال ت�لح للّ�ع��� ع� ج��ع ال�ل�ات األج��ّ�ة، وح�ى في م�� ال ���� ألح� أن ����:
ج�نا�ة، ُب�ُت�ال، بل�ار�ا، م�����، إج���، ش��اج�.. أم هل ن�ّ�ى الُ��ُغل م�ًال: ُب�ُجل؟ (وهي

.(bulgur كل�ة معّ��ة ع� الّ���ّ�ة
4- ثّ�ة أس�اء في اللغة الف�ن�ّ�ة ت��هي ����ة ُم�الة م��ودة، على غ�ار اس�: Colet أو
René أو Garnier أوGervais ، ون��ًا النع�ام وج�د ال���ة الُ��الة في الع��ّ�ة (ك�ا هي في الّ���انّ�ة

ً



والع��ّ�ة م�ًال) فإّن ال��اسًا ی��أ في ���قة نقل االس� إلى الع��ّ�ة. وفي ال�غ�ب الع��ي ت��ع ���قة
غ�� ص���ة ال�ّ�ة �اس���ام ال�اء وح�ها كق�له�: ل��� ك�لي (وهي أدی�ة ورّحالة ف�ن�ّ�ة)، رغ� أّن
اس�ها ه�: Louise Colet وال�اء ه�ا ال ت�ّد� ال����ق الّ���ح أب�ًا. ك�ل� نالح� في أس�اء األرم�

م�ل: Vahé, Shahé أنه� �����نها �الع��ّ�ة في ل��ان وس�ر�ا: واهي، شاهي.
فإذا ع�نا إلى عه� ع��اء كّ�اب الع��ّ�ة في الع�� ال�ّ�اسي، ن�� أّن ه�ه ال�ع�لة ال�ي
واجه�ه� في األس�اء األع��ّ�ة ق� حّل�ها على ن�� أدّق �اس�ع�ال �اء وهاء، كق�له�: س����ه،
خ��و�ه، ُخ�ارو�ه، خال��ه، نف���ه. وه�ا ��ارع أسل�ب زم�ة الّلغات ال��عانّ�ة �اس�ع�ال ال���ة
والهاء، كق�ل�: أر��ه، م�ش�ه. وه� ق�عًا ال�ّل األم�ل لل�ع�لة، وس�ّ��عه ف���� األس�اء الف�ن�ّ�ة:

ك�ل�ه، ُرن�ه، غارن��ه، ِج���ه. واألس�اء اإلس�انّ�ة: خ�س�ه، پ���ه.
أّما في األس�اء اإلن�ل��ّ�ة، ف�غ� ت�ا�ه ح�ف a أو ث�ائّ�ة ay مع ال���ة الُ��الة، ت�قى َمّ�تها

���لة، ول�ا ن��� Gray: غ�ا�، Mabel: مای�ل.
أّما في األس�اء ال�ي ت��هي ����ة ُم�الة ق���ة، ف��في �الع��ّ�ة ك��ة وهاء، ك�ا في االس�
اإلس�اني Condé ك�نِ�ه، أو Enrique إن��ِ�ه، واألل�اني Porsche پ�رِشه، أو Pritzke پ����ِ�ه،

واله�ل��� Goeje خْ��ِّه، وال��ل�ني Tyskie ت��ِ�ه، واإل��الي Simone س���ِنه، أو Michele م���ِله.
5- ن�ّ� في ه�ه الّ�ل�لة على ك�ا�ة األس�اء األج��ّ�ة ك�ا ت�د في لغاتها، ال ك�ا تّ��
ق�ل��ها �اإلن�ل��ّ�ة والف�ن�ّ�ة. فاألصح �األل�انّ�ة: م�ی�ة الی����� ول�� الی��غ، زول�غ� ول��
س�ل���، ك�ل� ول�� ك�ل�ن�ا، ِ�لِهل� ول�� ولَ��، ر��ارد ول�� ر���ارد. ث� ن��� أم�ِ��ا ول��
أْم���ا، �ارشا�ا ول�� وارس�، پ�اغا (پ�اها) ول�� ب�اغ، ب����غ ول�� ����. وفي ال��تغالّ�ة األصح
لف�: ك�����ان�، ك�ش�ا، ج�ز�ه، ُج�او. ول�ّ� ثّ�ة أس�اًء رس�� ���ل مغل�� في األذن الع��ّ�ة
م�ل: ب�شل�نة (وص�ابها �الق�النّ�ة: �ارث�ل�نا)، دون ك���ت (وص�ا�ه �الق��الّ�ة: دون ك���ِته)،
�ار�� أو �ار�� (وص�ابها �الف�ن�ّ�ة: �ار�)، ل��� (ل��)، مل� الق�س جا� أوف ل�زج�ان (غي

�ر� (غّ��م)، ب�ج إ�ِڤل (وص�ا�ه: آ�ِفل). د� ل�ز���ان)، ولَ�� ال�ُّ
ل�� أع�� ما أس�عه ه�ا في ل��ان، أّن أحفاد ك�عان العاشق�� للف�ن�ّ�ة ��ّ�ون على لف�
Evian بلف� ف�ن�ي ��ه ُغّ�ة، ك�ا ل� كان�ا یلف��ن اس� ian :ال��ى األرم�ّ�ة ال���ه�ة ج��عها �الحقة
أو Christian، ح�ى ل� ��ل� م� ذل� االس� الّ���ي إردوغان Erdoğan ال�� �ات و�أنه ف�ن�ي اب�
ف�ن�ّي، عل�ًا أّن ثّ�ة ش��ًا في الّ���ّ�ة ��ّ�ى: Yumuşak Ge أ� ال��� ال��ّ�ة، تلف� كَ�ّ�ة م���تة ال

كغ��، كق�ل�: Doğan دوآن، أو: Ağaç آآچ.
6- ح�ف H ُ���� وال ُی��� ����ع اللغات الالت��ّ�ة: اإل��الّ�ة واإلس�انّ�ة وال��تغالّ�ة
والف�ن�ّ�ة والّ�ومان� والّ�ومانّ�ة، ما خال حالة في ال��تغالّ�ة �آخ� ال�ل�ة مع األلف وال�او فُ�لف� �اًء،



م�ل: Covilhã ك���ل�ا، filha ف�ل�ا، ilha إیل�ا، Mourinho م�ر����. وعلى ذل�، ف�� ال��أ لف� االس�
الف�ن�ي Henri ه��� بل ُأن��، وه� �اإل��الّ�ة إن����، واإلس�انّ�ة إن��ِ�ه. وأ��ًا �����ر أوغ�

Victor Hugo ول�� ���� أو ��غ�.

7- وأغ�ب األم�لة هي األس�اء الع��ّ�ة ال�ي ت�د على أل��ة ال��ل��� م� غ�� الع�ب،
ف����ردها ���غ لف�ّ�ة م��لفة دون ان��اه ألص�لها الع��ّ�ة، كاالس� ال�ُّ��ي م��َ�� Mervet ال��
ت�ّن�� �ه األس�اع دون إدراك أّن أصله: َم�َوة. أو اس� ف�اة الّ�اشة الّ���ّ�ة Tuba ال�� ُ���� ل�ی�ا

�الع��ّ�ة «ت��ا» على أّنه اس� ت��ي ف���، وما ه� إال اس� م� الق�آن ال����: ��َ�ى.
وثّ�ة ك��ة ع��قة في ل��ان: جاْنَ�ْ�ه، ���� للّ�اس أن یلف��ها بل��ة ف�ن�ّ�ة: Jean-Béy ب���ا
االس� ت��ي ق��� �ع�د إلى ع�� ال��ال��، ولف�ه �الّ���ّ�ة: Can-Bey (جان ب�ه)، ومع�اه: ُروح أو

ّنْف�. و��ل� اس� َ�َ�الن، وص�ا�ه: Kaplan ومع�اه �الّ���ّ�ة: ن��.
واألع�� م� ه�ا وذاك اس� س�ر�ا، ال�� ه� ص�غة ه�ّل��ّ�ة (إغ���ّ�ة) Συρία (ُس�رّ�ا) مق�ل�ة
الس� «آش�ر» الّ�ولة الع���ة في �الد الّ�اف�ی�، ُسّ��� بها �الد الّ�ام ال�اقعة على ال��� األب��
��ا ���ل ال��م س�ر�ا ول��ان، على اع��ارها كان� في وق� م�ى ت��ع لها. غ�� أّن ال���� أّن
ح�ف الّ��� ال ی�ج� في األل��اء ال��نانّ�ة، فُأقل� س��ًا وما زل�ا إلى ال��م نلف�ه مغل��ًا �ع� 27
ق�نًا م� الّ�مان. و��ل� ف�� ال��أ ك�اب�ه: س�ر�ة، ألن الهاء �آخ� ال�ل�ة ت�د �الّ����ات الع��ّ�ة

وال��عانّ�ة، ال ال��نانّ�ة.

ولل��� صلة..

د. أح�� إی��



ال��لف، آل��ت ف���ر�� كالڤ�ت، في ق�� ال���اء



غ�نا�ة

م�ی�ة ال��ل��� ال�غار�ة
ل��� م�ی�ة غ�نا�ة س�� إب�اٍع ص�ف لل��ل��� ال�غار�ة Moros، ف�ار��ها تار��ه� ج��عًا
ّمانة، ك�ا سّ�اها فاتُ�ها، ل� �ال اس���اء، وماض�ها س�لٌّ ألم�اده� وذ��� زوال دول�ه�. تل� ال�ُّ
ُت��� وت�أّل� إّال في ش�� ال��ل��� الّ�ا�عة ول� ت�ِو إال �ان��ارها. ثّ� إذا بها في �ل ال���
ال����ي ته�� م��ل�ها م� عاص�ة م�أّلقة إلى م�ّ�د ضاح�ة فق��ة، وما هي ال��م إال ن�ٌ� ت��ار�ٌّ

ع��� ��ه� على ساللة تالش� وح�ارة دال� و�ادت.
أّما ���ا ی�عل� ب�ار�خ غ�نا�ة ق�ل أن ت��ح م��� م�ل�ة م��قّلة، فال حاجة ب�ا إلى ك���
ع�اء في ال���، إذ أّن أه���ها الفعلّ�ة تع�د إلى عه� ن��ء ساللة ب�ي َنْ�� ال�اك�ة وذل� في
الّ��ف األول م� الق�ن الّ�ال� ع��، وه� ع�� ان��اق دولة ال��ّح�ی� الع���ة. ر��ا كان
لألن�ل� �أك�لها أن ت�ا�� م��� ق���ة و�ش��ل�ة، ول�ان مل�ك ال�اث�ل�� اف����ا ال�الد ق�ل ق�ن��
م� الّ�مان، ل�ال أّن شا�ًا ی�عى اب� األح�� أتى م� أرخ�نا Arjona (�الع��ّ�ة أرج�نا) وعق� الع�م
على إن�اء م�ل�ة ل�ف�ه على أ�الل إم��ا��رّ�ة م�ّ�أة. وعق� االزد�اد ال�ّ��د لع�د أت�اعه، ت�ّ��
م� الّ����ة على خاِی� Jaén (�الع��ّ�ة ج�ان) عام 1232، وأخ�ع غ�نا�ة نف�ها عام 1237.
وه��ا دان� له ال��ن ال�اح�ة تل� األخ�� تف�ح أب�ابها ��ا ف�ها ماَلقة وال��ّ�ة، وما كاد عام 1241
Sierra ّل ح�ى اعُ��ف �ه حاك�ًا وسل�انًا على كل ال���قة ال�اقعة ما ب�� ج�ال س��ّ�ا م�ر��ا��

Morena وأع��ة ه�قل م� ُرن�ة Ronda إلى �اثا Baza (�الع���ة ���ة).

كان م�ّس� الّ�اللة ال�َّ��ّ�ة ه�ا رجًال ع���ًا ��ل ما لل�ل�ة م� مع�ى، ام�از ����ره
الالف� الق�� وأسل��ه الُ��هف الل���، أما ش�اع�ه ف��رجه في م�اف األ��ال. و�لى جان�
��ال�ه في ساحة الق�ال، ل� ��اهه في حّ�ه للّ�الم ملٌ� آخ�. ولق� أث�� نف�ه ك��ل ق�مّي ح��قي
و�أٍب ل���ه، إذ شّ�ع على الّ��اعة والّ�راعة، و�ان را��ًا - ك�اقي سالل�ه - للف��ن واآلداب،
وم�ّ�عًا على اله��ة ��ل ما أوتي م� قّ�ة. كان رجَل دولة ذا ����ة ناف�ة �عي ت�امًا �أن دولة
م��ودة ال��احة ك�ول�ه ی��ّقف وج�دها على ازد�اد تع�اد رعا�اه ���ل غ�� عاد�، فل�ل� ب�ل كاّفة
اإلغ�اءات لل��ل��� ال������ في األقال�� ال�اضعة ل����ة ال������� ل�ي �������ا ض�� ح�ود

أراض�ه.
و�ان� غ�نا�ة آخ� أمل لل��ل��� في أورو�ا، ف��ل كل وس�لة م���ة ل���نها و����ها. وق�
�ادر إلى الّ��الف مع حّ�ام ال�غ�ب، وتل��ان، وت�ن�، وح�ى �غ�اد ال�ع��ة. وه�ا ل� ���عه أ��ًا
م� الّ��ّدد إلى أهل ق��الة واس��ال�ه�، فعق� مفاوضات ت�الف مع ف�نان�و الّ�ال� وأل�م نف�ه



����ر الق�اد�� Cortes (وه�ا خارج ع� ال�أل�ف �الّ���ة ل��ل�) داع�ًا ال�ل� في ح�و�ه �عّ�ة
1500 رمح. وه�ا ال��ء األخ�� م� ال��اومة ال�ي ُدعي إلن�ازها على وجه الّ��عة ض� إخ�انه
في الّ�ی� في إش��ل�ة ب�ا أم�ًا غ�� اع��اد�، ل�� ت����ًا ل�ا قام �ه وت���فًا ل�ّ�ة األم� نع�و فعله
إلى أنه، أ� اب� األح��، كان ی�� في ال��ّح�ی� في إش��ل�ة م��د زنادقة مارق��. و��ل األح�ال،
وس�اٌء ارت�ى ض���ه ذل� الفعل أم ال، فإّنه ق� أسه� �ق�ر ال �أس �ه في ن�اح ف�نان�و، وُرّح� �ه

���ارة كفاتح ل�� ع�دته إلى غ�نا�ة.
والّ�ل�ل على أن ال��اع�ة ال�ي قّ�مها ل� ُی��� إل�ها ���ل عام على أنها ����ة م� ق�ل

أهالي إش��ل�ة، ق� تّ�� ال��ه�ة عل�ه به��ة اآلالف م�ه� إلى أراض�ه واس�ق�اره� ف�ها.
خ�ي اب� األح�� م� قّ�ة ق��الة، و�ان �عل� �أّن األمل ال�ح�� ل��ل�ي إس�ان�ا ���� في أم�
دول�ه� وت�اس� أر�انها، و���ر، ول�ال ُ��يء ل���انه ال��وَّع��، اس�ق�ل ��فاوة الّ�ائ� وال��في األم��
دون إن��ِ�ه Infante Don Enrique ع��ما ال��� ه�ا األخ�� الّل��ء إلى غ�نا�ة، إال أّنه أرسله ���ا
�ع� إلى ت�ن� ب�سائل ت�ص�ة إلى ُسل�ان تل� ال���قة. مع ذل�، فإّن ل�اق�ه ودپل�ماس��ه ل� ��ّ��اه
ح��ًا مع ألف�ن�� واس��ّ�ت م�ا��ه قائ�ة، فق� ثار والة واد� آش Guadix وماَلقة Málaga وُق�اِرش
Comares ضّ� سل��ه.. وُس�عان ما �ه� ع��اٌن آخ� في ق��الة، وُأج�� ألف�ن�� على ت�ك ال�الة

�ق��ل�ن ���ا ب��ه�.

أض�ى اب� األح�� رجًال �اع�ًا في الّ�ّ� في الّ��ان�� م� ع��ه، ی���ي درعه �َ�لٍل ل��لة
أخ�� م� تل� ال��الت ال�ي راح� نفُ�ه تعاُفها. ول�ّ� وق� الّ�احة ق� جاء أخ��ًا. فعلى �ع� أم�ال
م� أب�اب عاص��ه وقع ُم�ا�ًا و�ان على رأس ج��ه، ث� لف� أنفاسه األخ��ة ع�� الغ�وب على

جان� الّ����، م�ا�ًا ���ار��ه ال�ی� ���ه. و�ان� تل� في تار�خ غ�نا�ة ل�لًة ُمّ�لهّ�ة �ل�اء.

*  *  *
أما اب� اب� األح��، م�ّ�� الّ�اني، فق� َخَلَفه و�ان في الّ�ام�ة والّ�الث�� م� ع��ه في ال�اد�
والع���� م� ی�ای� عام 1273. و��أ ال��رخ�ن الع�ب �إ��ائه ����� م� ��ارات ال���ح ك�ا
اع�ادوا مع مع�� أسالفه م� ال��ام؛ فُ�صف �أنه م�ارٌب ورجُل دولة، وأدیٌ� وشاعٌ� ذو م���ة
ك���ة. وخالل ف��ة ح��ه ال�ي دام� 29 س�ة ل�� في حالة ح�ب دائ�ة. ف��اش�ة �ع� ت�ّ�ئه ال���
قام ���� ال�الة ال���ّ�دی� في آن�����ا Antequera وقام �ع�ها ب��ارة أللف�ن�� العاش� في إش��ل�ة،
به�ف إ�عاد ال�ل� الق��الي ع� ت�الفه مع ال���ّ�دی� ال��ه�م��. وال�اقع أنه ق� ن�ح في ذل�، إال
أن ال�ل�ة ���النِ�ه Violante في نها�ة ز�ارته �ل�� م�ه الّ��ّ�م ��ّ�ة ل�ا��ها، ول��نه فارسًا ح����ًا
و���� تقال�� ذل� ال�ق� ل� یَ� ُبّ�ًا م� ال��افقة. إال أنه اك��ف، م�أخ�ًا ج�َا، �أنه ُخ�ع ���افق�ه
على س�ة ه�نة مع ال�الة. و�غ�� م���ت، عاد إلى غ�نا�ة وأم�ى الّ��ة في الّ����� إلل�اق
اله���ة ال�املة �أع�ائه. ولق� ت�ق� له ذل� �ال�ع�نة ال�ي قّ�مها له ی�سف سل�ان ال�غ�ب، ����ه

ال�� �قّ�ر بـ 100,000 رجل ن�ل�ا في ���� Tarifa عام 1275.



أث�� األفارقة، ك�ا في م�اس�ات سا�قة في تار�خ الع�ب الفات���، أنه� حل�ٌ� ُ���� له أّ��ا
ح�اب. فألفى م�ّ�� نف�ه وق� ت�ّر� في ح�ب ���لة ال �ائل م�ها مع ق��الة، وشع� �ال��� ل�ؤ�ة
األفارقة وق� اح�ف��ا ألنف�ه� �ال����ة ال���اء Algeciras و���� Tarifa وماَلقة. فاس�عاد مل�ّ�ة
ال��ی�ة األخ��ة ب�ش�ة ال�اك� وذل� ���ادل�ها ���ی�ة سال������ا Salobreña (شل�����ة �الع��ّ�ة) واع���
ذل� م���ًا ش���ًا له، وخلَّ� نف�ه أخ��ًا م� ال�ع�لة ال�ي وّر�ه ف�ها �ع� األفارقة ب��الفه مع
سان�� صاح� ق��الة. وفي عام 1302 ن�اه م�ّ�دًا في ح�ب ض� ال�������، مقاتًال ث� مق��ًال

على أی�یه�.
كان م�ّ�ٌ� الّ�ال� خ�َ� َخَلٍف ألب�ه، وق� ُع�ف ��اق�ه ال����ة ال�ي ال ت�ُ��. ولق� اخ���
الّ���� مع ال��نة ح�ى في تل� األ�ام الع���ة. ��ع� ع�ل الّ�ل�ان الب� َن�� حاك� واد� آش
Guadix، قام ه�ا األخ�� ب����ل ف�قة ل��مة م�ال�ه. ول�ا س�ع م�ّ�� الّ�ال� ب�ل�، اس��عاه
ل��اك��ه وأم� �ق�له أمام نا���ه. وم� مآث�ه ال��ّ�فة ف��ه ل��ی�ة َس��ة Ceuta ��الة ج�ل �ارق
Gibraltar عام 1306، وم� غ�ائ� الغ�وات ال����ة ب�ى م���ًا في غ�نا�ة، ُ�ّع� �الّ�ه� والف�ة،
والَ��� وال�ُّخام. ولعّل ن�احه ه�ا ه� ما أثار غ��ة ال��ال� ال�اث�ل���ة، فه�ج� م� كل جهة م�
ق�ل مل�ك ق��الة وآراغ�ن Aragón، وُأج�� على إب�ام ُصلح مه��. وفي ���� ع�دته إلى عاص��ه
اعُ�قل في الَ�ْ��اء ذاتها على ی� ُع��ة م� ال��آم��� وُأج�� على الّ��ازل ل�الح أخ�ه «م�ال�
ن��». ب�أ الّ�ل�ان ال��ی� ح��ه �ع�د م� الّ��احات الع����ة عام 1309 م. فلق� أج�� خا��ي
د� آراغ�ن Jaime de Argón على أن ی�فع ال��ار ع� ال��ّ�ة Almería، إال أنه �ال�قابل كان عل�ه
أن �فّ� الّ��اعات في د�اره وال��ام�ات وح��ات الع��ان ال��ّلّ�ة. وأع��ها تل� ال�ي ت�ّع�ها ابُ�

أخ�ه أب� ال�ل��.
في خ�ّ� ه�ه الّ�عق��ات ح�ل� حادثة غ�� م��قعة، فلق� ُأص�� َن�ٌ� ����ة دما��ة وُت�ك
ل���ت. ُأ�ل� س�اح أخ�ه ال�ع�ول م�ّ�� الّ�ال� على ی� �ع� رجال ال�ال� وُأح�� إلى غ�نا�ة،
ل��� أن مغ��� الع�ش ق� اس��ّد صّ��ه وتاجه. ل� �ع� م�ّ�ٌ� سّيء ال�� ���ًال �ع� ه�ا ال��أ
الفادح، إال أن العق��ة س�عان ما ل�ق� �أخ�ه. فُأج�� على أن ���ع ألبي ال�ل��، و�ان م� ُح��
�العه أن ُس�ح له �أن ی��اجع إلى واد� آش Guadix، و�عل� س�ادته عل�ها. ومع أنه كان مغ�ِ��ًا،
فلق� ر�� َن�� م��ع�ًا وعل�ه وقار الفالسفة. ص��ٌح أّنه ت�ّ�ر �ع� الّ�يء ل��� م�اف�ه، ل��ه
ع��ما ُدعي م� ق�ل پ�رو األول Pedro I ل���ّ� إل�ه في ه��م على غ�نا�ة، رف� ب�وح و���ة.

لق� كان رجًال ش�اعًا، ول� ی��ّ�م م� م�اجهة ال���� ال�� حّل ���اه.
أّما مل� غ�نا�ة ال��ی� أب� ال�ل�� إس�اع�ل، ف�ان رجَل ح�ٍب وم�عّ��ًا. م�لعًا �اإلشادة
�إ��انه �ا� وح�ه و���فه العادل، م�ّ�رًا ب�ل� ل��َءه إلى الّ�الح. ن���ة ل�ل�، أ�اد ال��� اإلس�اني
Don Pedro ودون پ�رو Don Juan ال�� دنا م� غ�نا�ة، وق� كان ب�� الق�لى األم��ان دون خ�ان
وه�ا م� أب�اء ال�ل�ك، وأخ� ج��ه ال����� ش�قًا م���عًا �اثا Baza (�الع��ّ�ة ���ة) ومارت�ش

Martos م� أع�اء ب�ي ج��ه.

ل�� آخ��� أ��ًا ر���ا إ��انه� ��ّ� الّ���، وعلى غ�ار ال�ل� اإلغ��قي أغام���ن
Mohammad de اس��لى على غ���ة ك���ة �أس�ه للّ�اب م�ّ�� حاك� ال����ة ال���اء ،Agamemnon
Algeciras. إال أنه �ع� ثالثة أ�ام م� دخ�له ال��ّف� إلى عاص��ه ُق�ل غ�لًة على أب�اب الَ�ْ��اء ��ّ�
خ��� رجل كان ق� ج�حه في الّ�اب�. فلّ�ا أدرك ال�ز�� أّن ال�لَ� س��ا��ه األجُل ق���ًا، وم�ّ��ًا



على ت��� ت�ا��ات ع��فة، اس��عى وجهاء غ�نا�ة إلى الق��، وأعل� أّن أ�ا ال�ل�� ق� تعافى م�
ج�احه. كان ال��س�م ال�ل�ي، �ق��ي �أن ی�ّد� ال�اض�ون ال���� ل��ا�عة األم�� االب� م�ال�
م�ّ�� اب� إس�اع�ل ك�ل�فة لل�ل�. وع��ما ت�ق� له ذل�، أعل� ال�ز�� ال�اك� وفاة اب� ال�ل�� وت�ّلي

م�ّ�� الّ�ا�ع، و�ان ذل� في غ��ن عام 1325.
ع��ما حّ�ر نف�ه م� س���ة وصّي على الع�ش غ�� م���ب، ك�ف الّ�ل�ان الّ�اب ع�
مق�رات ش��ّ�ة وذه��ة ال تقّل ق�رًا ع� أسالفه. وح�ّ� ب�ا أن نع��ف �أن ال��رخ�� الع�ب كان�ا
��ّ�ل�ن س��ة ال�ل�ك أّ��ا ت���ل، ف�ادرًا ما كان ی�صف أح�ه� ��ا ��الف الّ���ذج ال��الي
للف�ائل. كان على م�ّ�� الّ�ا�ع أن �قاتل حفا�ًا على ع�شه �ق��ة ض� اإلس�ان م� جهة واألفارقة
م� جهة أخ��. ف�ان أن اس��لى على ج�ل �ارق Gibraltar ل�فق�ه ثان�ة ل�الح أبي الَ�َ�� حاك�
فاس. ل�� ال�ل� األف��قي س�عان ما �ل� م�اع�ته للّ���د أمام ال�������، ت�اوب م�ّ��
��هامة مع م�اش�ته، فانقّ� كالّ�اعقة على مع��� اإلس�ان ورفع ال��ار. إال أنه ل� ��افأ ���ل
الئ� - ك�ا أن تهّ�ره في شه� أغ��� عام 1333 دعاه ألن ی�ّ�خ حلفاءه األفارقة لع�م ق�رته�
على االح�فا� ب�����اته�، وفي غ��ن ی�م أو اث���، و�ع� إعادة ج��ه إلى ال���، قام ب��هة إلى
قّ�ة الّ���ة، ف��عه �ع� ال�ی� كان تعّ�ض له� ب�ق��ع، وس�عان ما لقي ح�فه �ع�ًا ���اج�ه�.
ولق� ُع�� على ج��ه عار�ًا وم�ّ�هًا ع�� أسفل الّ���ة، وُنقل إلى ماَلقة. ل�� ل� ت�ِ� أّ�ة م�اولة

ل�ع�فة ه�ّ�ة الق�لة أو معاق��ه�.
َخَلَف م�ّ��ًا ال����َب أخ�ه ی�سُف األول، أب� ال�ّ�اج. ومع ام�الكه، ����عة ال�ال،
للف�ائل ال�ي ی��و أنها كان� م��ارثة في الّ�اللة ال�َّ���ة، كان ه�ا األم�� اس���ائ�ًا ���اسه
وتأّ��ه للّ�الم. آم�، ك�ا �ق�ل دون ف�ان����� پي مارغال Don Francisco Pi Margall، �أنه م�
األج�ر أن تعالج ال��� الق��� ع�ضًا ع� الّ�خ�ل في مغام�ات ج�ی�ة م�ف�فة �ال��ا��.
و���اع�ة وز��ه ال�ارع رض�ان، عّ�ل الق�ان�� و�ّه� إدارة الق�اء. و��ى ق��ًا ع���ًا في ماَلقة،
وال�امع ال���� في غ�نا�ة ال�� ل� ی�َ� م�ه أّ� أث�. وم��ّل�ًا ألول مّ�ة ع� س�اسة الّ�الم، ت�الف
مع األفارقة في ح�ب ض� ق��الة، ُم�ي على أث�ها به���ة ساحقة، ��ادر م� تلقاء نف�ه إلى
الّ�فاوض على ه�نة ُمّ�تها ع�� س��ات. وفي نها�ة ذل� العه�، ت�في ألف�ن�� Alfonso مل� ق��الة،
ولقي سل�ان غ�نا�ة ح�فه غ�لًة م�ع�نًا على ی� رجل م��ّل خالل أدائه الّ�الة في ال����، و�ان

ذل� في عام 1354.
كان م�ّ�� ال�ام� رجًال فاضًال وم���َد ال�� كأب�ه. ح�� ل��ة أر�ع س��ات وح��، ع��ما
ه�ج� في ق��ه ال�اص م� ق�ل ال��ال�� ألخ�ه م� أب�ه إس�اع�ل. و��ع��ة ن�ا م� ال��ّت فارًا
إلى م�ل� ال����، م����ًا ب�ّ� ال��م، واس��اع الّ��ّل� م� م�ارد�ه آخ�ًا ���قه ن�� واد� آش
Guadix. أما إس�اع�ل الّ�اني فل� ُت�ّلل ف��ة ح��ه الق���ة �ال��اح، وس�عان ما ُخلع ع� الع�ش
وُق�ل في عام 1360 على ی� «مل� ب�ي األح��» أبي سع��. في غ��ن ذل�، ت�ّ�ى ِپ�رو األول
Pedro I في ق��الة ق�ّ�ة الّ�ل�ان العادلة واج�اح أرض غ�نا�ة. ل�� ال��ل� الّ�ه� أبى ت�ّ��
الع�ش على ح�اب دم ش��ه. ف�ا كان م� ِپ�رو Pedro إال أن ان���، ل��ه خّل� م�ّ��ًا م�

أع�ائه ح�� ق�ل أ�ا سع�� على ح�� غ�َّة ع��ما كان ه�ا األخ�� �ق�م ب��ارة إلى إش��ل�ة.
أُع�� م�ّ�ٌ� إلى ع�شه، و��ّد لل���ل وال��اع�ات ال�ي ق�مها له ِپ�رو Pedro، زحف ل�ع�ه
Montiel جعل� مأساة م�ن���ل .Enrique de Trastámara غ�نا�ي ضّ� إن��ِ�ه د� ت�اس�امارا ����



اس���ار�ة الّ��اع ع���ة ال��و�، وقّ�ر الّ�ل�ان الع��ي على إث� ذل� ت���� ال�ق� ال���ّقي م�
ح��ه ل����� وضع رعّ��ه. فأّس� ج���اٍت خ���ة ومالجَئ ورفع غ�نا�ة إلى ُذروة العل�اء
واالزدهار. أص��� ال��ی�ة، ب�أ� ال�ات� ال�عاص� اب� ال���� عاص�ة للّ��ق، وم���ًا ت�ار�ًا
ض��ًا، وو��ًا عامًا ل�ل الق�م�ات. وفي �ّل ح�� م�ّ�� ال�ام�، ���� اع��ار ال��ل�ة �أنها ق�

وصل� إلى أق�ى م��ها، وم�� تل� ال��حلة وح�ى ان��ا�ها ُن��ي ق�نًا م� الّ�مان.
كان ی�سف الّ�اني، ال�� َخَلف أ�اه عام 1391، ���ه ال��ب ل�رجة جعل� رعا�اه ����ه�ن
�أنه ر��ا كان ی�عا�ف مع ال�������. ف�ار اب�ه ضّ�ه، و�ان ال�ل� الهاد� ل�فّ�ل الّ��ازل ع�
الع�ش أك�� م� ام��اق الّ���. إال أن ت��ی�ات ال��ف� ال�غ��ي ألخ� م�قف أك�� رج�لة، جعل�ه
ی��أس ج��ًا (ان�از ضّ�ه ���ا �ع�) و���ل� م�ّ��ًا ُم�س�ة Murcia �ق�ة الّ�ار والّ���. ف�ا كان م�
Quixotic ال����تي Calatrava س�� كاالت�ا�ا ،Don Martín de la Barbuda دون مارت�� د� ال �ار��دا
إال أن شّ� ح�لة وح��ة ضّ� ه�ا الّ�ل�ان ال��ّ� للّ�الم هازمًا إ�اه، ك�ا ه� م��ّقع. ولق� ت�ّ�� له

أ��ًا و���ل الف� لل��� إن��ِ�ه Enrique الّ�ال�، مل� ق��الة.
أما اب� ی�سف الّ�اب وور��ه، م�ّ�� الّ�ا�ع ف�ان أم��ًا ذا ���عة م��لفة ج�َا. اص��� معه
25 فارسًا فق� وت�ّغل في �ل��لة وتفاوض في قل� ق��الة مع إن��ِ�ه Enrique الّ�ال�، ل�� اله�نة
الُ���مة ُس�عان ما ُخ�ق� وأشعل م�ّ�ٌ� ال��ب ���عة في ��ل األن�ل� وع�ضها. ول��� ال��ب
ت��اوح ب�� ن�ائج م�فاوتة، وت�ع�ها ك�ا كان مع�ادًا في تل� األ�ام سل�لٌة م� الغ�وات، ل� ی��ل ف�ها

أ�ٌّ م� الّ��ف�� جه�ًا حاس�ًا لالس��الء على عاص�ة اآلخ� أو ل��ا�ة م�ا�� ف��حاته.
ول�� شع�ره �ق�ب نهای�ه، فّ�� الّ�ل�ان ال��لع �ال��ب �أخ�ه األك�� ی�سف، ال�� كان
َسَ�َ�ه في قلعة سال������ا Salobreña (شل�����ة �الع��ّ�ة). وخ�فًا م� إم�ان�ة ت�ّ�� األس�� ال��اع�
الب�ه، فق� أرسل م�ّ�� رس�ًال ل��ف�� ح�� اإلع�ام ��ه. كان ی�سُف یلع� الّ���نج مع حاك� القلعة
ع��ما وصل األمُ� القاتل. ف�ل� الّ��اح له �إنهاء اللع� ومغادرة ال��ع�ث، وق�ل أن �ق�م �ال���ة
األخ��ة، وصل� األخ�ار ���ت م�ّ�� و�عالنه كُ�ل�ان لغ�نا�ة. وأب�� ی�سف ه�وءًا وث�اتًا ل��

ق��له ت�ّلي الع�ش، ك�اك ال�� أب�اه ع�� م��له ب�� أش�اق ال��ت.
مع ��عه الّ�ل�ي ال�� ُج�ل عل�ه كأب�ه، كان على ی�سف الّ�ال� أن ��ّ� أشّ� االع��اءات
ال�ي ُشّ�� على م�ل��ه ال��هال�ة. وفي زم� ح��ه وقع ال��ار الّ�ه�� لألن����ة Antequera (أو
األن�ق�� أ��ًا �الع��ّ�ة) على ی� الق��ال���، أّس� على أث�ه الّ�اج�ن ضاح�ة آن�����و�ال
Antequeruela ال��اورة لغ�نا�ة. َنِعَ� ی�سف �الّ�الم أخ��ًا، وح�ي ��ل�� �ّ�� جّ�اء قّ�ة غ���ة م�

الع�اء األخ��.
وذل� أّن أهالي ج�ل �ارق Gibraltar ثاروا �ع� مّ�ة في وجه غ�نا�ة وأعل��ا خ��عه� لفاس،
فأرسل ُسل�ان تل� ال��ل�ة أخاه ال���وه أ�ا سع��، ل����لي على ال��ی�ة وعامله ك�ا فعل الّ��ي داود
مع أور�ا، تار�ًا إّ�اه ُ�ع�ًة ل���ة الع�و. إال أّن ی�سَف، عامل األم�� األس�� ���م، وأ�ه� له
�. و��عّ�� ك��� لالن�قام الّ�سالة ال�ي اس�ل�ها على الف�ر م� ُسل�ان فاس، �ال�ًا ف�ها ق�له �ال�ُّ
ح�ل أب� سع�� على أسل�ة وج��د م� غ�نا�ة، واج�اح ال�غ�ب، خالعًا أخاه الغادر ع� الع�ش.
وم�� ذل� ال�ق� أص�ح ال�ل�َ� ال��ّ�� لُ�ل�ان غ�نا�ة، ال�ي ل� ت��ّ�أ ق��الة وآراغ�ن Aragón �ع�

اآلن على أن تقل� راح�ها. و�ان� وفاة ی�سف الّ�ال� في عام 1417.



���ي تار�خ غ�نا�ة م� اآلن ف�اع�ًا زاخ�ًا �الّ��رات ال���ال�ة واالض��ا�ات. فق� س��
م�ّ�� الّ�ام� إلى ال��فى على ی� َس�يٍّ له أض�ى ُ�ع�ف ���ّ�� الّ�اسع. ث� أُع�� إلى ال��� ب��رة
م�اه�ة. وداه� ال��� الق��الي سهل غ�نا�ة (��غا) Vega وص�ًال إلى أس�ار العاص�ة. و�ادت
غ�نا�ة نف�ها ت�ق� ل� ل� ��ّف كّل م� خ�ان Juan الّ�اني وال��ن��ابل ر��ع الّ�أن ألڤارو د� ل�نا
Alvaro de Luna إلى ق��الة ن���ة الف�ضى ال�ي ن��� ع� الّ��ا��ات األخ��ة. لق� هّ�ت الّ�الزُل
ال��ل�ة ال���غلة، وح�ُ��ا أن نف��ض �أّن م�ّ��ًا الّ�اسع ل� ی��لَُّه الّ��ُم ع��ما ت�ّلى ع� ع�شه وفّ�

إلى ماَلقة.
ت�ّلى الّ�ل�ان ال��ی�، ی�سف الّ�ا�ع، ع�َشه ال�� ُأل�� �ق��الة ك�قا�عة تا�عة لها، ُم�َغ�ًا
على ال��اس دع�ها له ب��ازالت ُم���ة. ولق� اس��َ� ���ته �ع� س�ة ع�� شه�ًا م� ت�لُّ�ه الّ�ل�َة
اغ��اًال ح��ّ�ًا كان س��اله. ولل�ّ�ة الّ�ال�ة، ن�د� ���ّ�� الّ�ام� وال�ًا على غ�نا�ة عام 1432. وما
كان م� األع�ال الع�ائ�ة مع ق��الة إال أن ت�ّ�دت في ال�ال. ل�ّ� ال�ّ� ه�ه ال�ّ�ة حالف الع�ب
ال�ی� ه�م�ا م�اوئ�ه� في إّی�را Íllora، وأرش�ونة Archidona، و�اس���ل Castril. غ�� أّن ن�� م�ّ��
الّ�ام� الّ�اع� ُس�عان ما خ�ا. فق� اص��م مع أس�ة اب� سّ�اج Abencerrages الق��ة، وُح�م م�
دع�ها، وأخ��ًا ُ��د م� م�ل��ه م� ق�ل أح� أقار�ه و��عى اب� ُع��ان Aben Osmin. ان���
الغاص� على ال������� م���ل�ًا على عّ�ة معاقل، ل�ّ� ج��ه عانى في الّ�ها�ة م� ه���ة ن��اء
في أل��رت��ِن� Alporchones. وأفق�ت تل� ال�ادثة اب� ع��ان عقله، ف��أ ی��ّ�ف م� اآلن

ف�اع�ًا ك�ا��ة على الّ��از الّ�وماني الق���.
إث� ذل�، �فق� الّ��رات ت��ّ�ر في غ�نا�ة على ���قة ال�ال�ات األم����ة ال�����ة، فأك�ل
الغاص� ح��ه ال�ج�� وُأج�� ���ا �ع� على الّ��ّلي ع� م���ه ل�ع�� اب� ع� م�ّ�� الّ�ام�. كان�
غ�نا�ة ت�اد� �الّ�الم، ولق� دفع� ال���ة إلن��ِ�ه Enrique الّ�ا�ع في ق��الة، وُأ�ل� ج��ع األس��
ال������� - �ال ج�و�، إذ أّن الّ��اعات ال��قّ�عة اس��ّ�ت ك�ا كان�. وُفق�ت خاِی� Jaén (ج�ان
�الع��ّ�ة) وأرش�ونة Archidona وج�ل �ارق Gibraltar على الّ�غ� م� ��الة األم�� م�ال� الَ�َ��،
وقائ� الق�ات إب�ا���، ال�� لّ�ا عای� ال���ة ان�فع على صه�ة ج�اده في أع�اق ال�هاد ال یل�� على
شيء. وأخ��ًا، اس��اع اب� إس�اع�ل ال��أّل� على بل�ه ال��ّ�ق أن ُ���ز الّ�الم إث� مقابلة ش���ة
عق�ها مع إن��ِ�ه Enrique، خارج أس�ار غ�نا�ة. كّ�س على أث�ها ما ت�ّقى م� ف��ة ح��ه ل����ع
الّ��ارة، والّ��اعة، والّ�راعة في مقا�ع�ه، غ�� أّنه ل� ��ِ� ث�ار ذل� وال ح�ى أول�� ال�ی� تل�ه،
ذل� أنه ت�في في ال��ّ�ة Almería في الّ��ة 1465. ومع وفاته، راح ناق�س ال��� ی�ّق م�ذنًا

ب�ها�ة ع�� اإلم��ا��ر�ة اإلسالم�ة في أورو�ا.
اس�غ�ق� ف��ات ح�� علي أبي الَ�َ��، م�ّ�� ال�اد� ع�� (أب� َع��یل Boabdil) �م�ّ��
الّ�اني ع�� الّ�ه�� �ال�ََّغل (أ� الَ���ر) الّ���ات ال����ة ب�� 1465-1492 تّ� خاللها سق��
ال��ل�ة وزوالها. ولق� مأل تار�خ ه�ه ال��ادث ك��ًا ض��ة ك���ة أص��� مأل�فة ل�� الق�اء اإلن�ل��
م� خالل أع�ال پ�����ت Prescott، وأما ُع�ال��ا الُ�����ة ه�ه (م� جهة أخ��) فال ���� أن ت�ّ�

�غ�� م�جٍ� ع� الف�ل األخ�� لق�ة غ�نا�ة.

*  *  *



كان� ش���ة م�ال� علي أبي الَ�َ��، على ع�� أسالفه، ُم�ع�ة في الغ��سة. فق� كان
ع��� الّ�ح�ة، م�لعًا �ال��ب، و�ارها لل������� م�عّ��ًا ضّ�ه� وم�ل�ًا غ��رًا. أح�ز في الّ���ات
األولى م� ح��ه �ع� االن��ارات على إن���ه Enrique الّ�ا�ع الّ����، وأث�� قّ�ًة مّ���ه م� ق�ع
Fernando y ث�رة في ماَلقة. ل��ه أضاع ف�صة مهاج�ة مل�ي إس�ان�ا ال��ی�ی� ف�نان�و و�ی�اب�ّال
Isabel ع��ما كانا في ح�ب مع ال��اه��� له�ا في ال ِبل��ان��ا «La Beltraneja» ول� �ق� �أّ�ة
م�اولة إقامة حلف مع أع�ائه�ا الُ���. ل� ت�� ال���ة في فّ� إدارة ش�ون الّ�ولة م� خ�ال ساللة

ب�ي األح��.
وفي عام 1476، حاول أب� الَ�َ�� ال��اس ت��ی� للِ�لف مع مل�ة ق��الة، ول�� ع��ما جعل
ف�نان�و مل� آراغ�ن Fernando de Aragón دفع ال���ة ال�ّ�ف� عل�ها م� ِق�ل اب� إس�اع�ل ش��ًا
لل�عاه�ة، ثارت ��ه ح�ّ�ُة ال��ل��� الع�ب و��اؤه� فقال لل�ُُّسل اإلس�ان: «ارجع�ا إلى مل����،
وق�ل�ا له� إّن الّ�ال��� ال�ی� كان�ا ی�ّدون ال���ة للّ��ار� ق� مات�ا، أّما ن�� فل�� ل�ی�ا ألع�ائ�ا
إال أسّ�ة ال�ِّماح». خ��� ه�ه ال�ل�ات م��� ال��ل��� ال�غار�ة Moros في إس�ان�ا، على الّ�غ� م�
أّن ال�اك� ال�� ن�� بها �ّ� أنها م�ّ�د دع�ة إلى االش��اك ���ب ح�ود�ة ك�ل� ال�ي كان� ت���

م� وق� آلخ�.
كان ال��ه� األول في الّ�راما الّ���لة ال���ار�ة ه� االس��الء على الّ�ه�اء Zahara على ی�
ج�اعات م� غ�نا�ة، ففي عام 1481 و������ م� غارات م���� قادس Cádiz ال�ح��ة، ف�ج��
ال�ام�ة ال�����ة في خ�ّ� عاصفة ه�جاء فل�أت إلى الّ���، أما �اقي الّ��ان فق� س�ق�ا أس��
إلى غ�نا�ة. عاد أب� الَ�َ��، ��ل ف�� و����اء، إلى عاص��ه ح�� اسُ�ق�ل �اب�هاجات شع��ة،

ل�ّ� الع�َب الُ���اء هّ�وا رؤوسه� وت�ّ�أوا �أن أ�الل الّ�ه�اء س�ف ت��اعى ق���ًا على رؤوسه�.
ل� ی��اَن ف�سان األن�ل� الغاض��ن ع� االن�قام. ��ع� شه��� م� االس��الء على الّ�ه�اء
Zahara، تّ� االس��الء به��م م� ق�ل ق�ات م���� قاِدس Cádiz على ال�عقل الق�� واأله� في
غ�نا�ة وه� الَ�ْ��اء. ون��ت األخ�ار ُر��ًا في غ�نا�ة، فان�ل� أب� الَ�َ�� في ال�ال على رأس
53,000 رجًال �ّ�ق�ا ال��ان. أما ف�نان�و Fernando ال�ل� ال�اث�ل��ي، ال�� خُل� إلى ف��ة
Lucena الق�اء على م�ل�ة غ�نا�ة �أك�لها، فق� أس�ع ل���تها، ل��ه ما أن وصل إلى ل�ث��ا
(ل��انة �الع��ّ�ة) ح�ى شاع� األن�اء ع� رفع ال��ار ع�ها م� ق�ل خ�� ال����� ال�راثي، دوق
م�ی�ا س��ون�ا (ش�ونة) Medina Sidonia. عاد أب� الَ�َ�� لله��م �ع� عّ�ة أساب�ع، واس�أنف ف�نان�و
Fernando تقّ�مه ال�� ت�اجع الع�ب أمامه. ف�ا كان م� ال�ل�ك ال�اث�ل�� إال أن دخل�ا إلى الَ�ْ��اء

في 14 مای� 1482.
تّ� ات�اذ اس�ع�ادات ك���ة في كل م�ان في ق��الة وآراغ�ن ل��ا�عة ال��ب، ل�� ال��� ال��
ُح�� فعل�ًا أمام ل�جا Loja (ل�شة �الع��ّ�ة) في 1 ی�ن�� و�قارب ع�ی�ه 16,000 رجًال، كان �ع��ًا
ع� ت�ّلعات ف�نان�و وت�قعاته. وتّ�� ح�ا�ة ال�ل�ة على ی� أح� أش�ع قّ�اد الع�ب ال��ل��� ه�
علي العّ�ار، ال�� رّد ه��م ال������� مل�قًا في صف�فه� خ�ارًة فادحة. واس��اع ال�ل� أن ی���
ب�ف�ه ��ع��ة، وق� ُأج�� على ق�ع الّ���ل دا��ًا إلى االن��اب. واك��ح أب� الَ�َ�� ال�الد ح�ى

ر�� ف��� Rio Frio (الّ�ه� ال�ارد).
ل� أّن ن�احًا كه�ا ُأح�� اس�غالله ل�ان� كّفة ال���ان انقل�� ل�الح الع�ب، ل�� ال��انة
كان� في غ�نا�ة دومًا ت��ع أعقاب الّ���. فق�ل عّ�ة س��ات، ُأضف�� األس��ة ال�����ة ال���لة



دون�ا إ��اب�ل د� س�ل�� Doña Isabel de Solis اب�ة حاك� مارت�ش Martos إلى ح��� الّ�ل�ان،
ت�� اس� ُث�ّ�ا Zoraya ومع م�ور ال�ق� ول�ت له ص��ًا ه� أب� ع�� هللا، م�تفعة ب�ل� إلى م��لة
الّ�ل�انة ال�فّ�لة. ث� اع��تها الغ��ة ك�ا ق�ل، م� جار�ة ی�نان�ة أو ر��ا ���� ع�اوة م� ق�ل
الّ�ل�انة األولى عائ�ة Ayesha، فأثارت م�ام�ة ض� سّ��ها الع��ز، ُس��� على أث�ها مع اب�ها في
الَ�ْ��اء. وه�اك رس�ا خّ�ة لله�ب، م�ّ�ض�� العاّمة ل��ل��ه�ا، وأج��ا أ�ا الَ�َ�� على الّل��ء

إلى ماَلقة.
أما أب� ع�� هللا ال�ع�وف ج��ًا �اس� «أب� َع��یل» Boabdil أو «إل چ���» el Chico أ�
«الّ�غ��»، ف��� ن�ا�ًة ع�ه، ل�ّ� واد� آش Guadix و�اثا Baza (���ة �الع��ّ�ة)، وم�نًا ش���ة
أخ�� �ق�� و��ة ل�الئها الق���. ه�ه الّ�قاقات ب�� الع�ب، على الّ�غ� م� أنها أعان� اإلس�ان ���ل
أساسي، ساه�� م� جهة أخ�� و����قة غ�� م�اش�ة في إل�اق أخ�� ال��ارث ���ل�ه�. ذل� أّن
ح�لًة ض� ماَلقة ���ادة م���� قادس Cádiz وحاك� سان��اغ� Santiago ال���� ه�ج�� ب���ا كان�
ت�ل� ���قها ���ر ع�� الّ���ّ�ة Ajarquía م� ِق�ل ف�سان األس� الع��ز أبي الَ�َ��، وُمّ�ق� إَر�ًا.
وُق�ل م� اإلس�ان في م��ان ال�ع��ة 800 رجل. ل�ّ� «أب� َع��یل» Boabdil، ال���� على ت����
ُأس� ال��� ال�� أح�زه وال�ه، َحَ�َل خارج غ�نا�ة بـ 9,700 رجل، وشّ� ح��ًا على الع�و ت��
��ادة ك�ن� كاب�ا Cabra (ق��ة �الع��ّ�ة)، ق�ب ل�ث��ا Lucena (ل��انة �الع��ّ�ة)، ُه�م على أث�ها
الع�ب ���ل تام، أّما قائ�ه� الّ��اع علي العّ�ار فق� ُق�ل، وأّما «أب� َع��یل» نف�ه فق� أس�ه ج���

.Martín Hurtado ُ��ّ�ى مارت�� أورتادو
ول� أن ه�ا األم�� قل�ل ال�� ُت�ك ب�� ی�� أع�ائه، ألخ�ت ال��ب م��� م��لفًا، ل��
وال�ته وأت�اعه قام�ا ف�رًا �ال�قا��ة إل�الق س�احه. وُعق�ت على األث� معاه�ة ُم���ة تق�ي ���ح
«أب� َع��یل» Boabdil س��ي ه�نة ت��ل ج��ع األماك� ال�ي ت��ع لُ�ل��ه، و�ال�قابل ُقّ�� «أب�
َع��یل» ل�� فق� ب�فع ال���ة ال�قّ�رة ���لغ 12,000 دو�ّ�ة ذه��ة، بل ��ّ� القّ�ات اإلس�ان�ة ال�اّرة
في األراضي ال�اضعة ل����ته �ال��ن ل��اجهة وال�ه. وه��ا قا�� ش�فه مقابل حّ���ه. عاد
الّ�ل�ان ال�ائ� إلى عاص��ه ل��� ال�ل� الع��ز ق� اس�أث� �الَ�ْ��اء، فغ�� الّ��ام ب�� ال�����
ش�ارع غ�نا�ة �الّ�ماء. ث� أقام الفقهاء alfakis أخ��ًا ه�نة، وما كان أمام «أب� َع��یل» إال أن ُ��َ��

على الّ��اجع إلى ال��ّ�ة Almería ال�ي خ�ع� له كعاص�ة ومقّ� إقامة.
في الّ���ات األر�ع القادمة، أح�� ال�ل�ك ال�اث�ل�� ع� أّ�ة ح�لة ع����ة مهّ�ة، م��ف��
ب����� ال��ی�ة ال��ّ�قة وخ�ق ح�ودها �غ�وات م���ّ�ة وح�الت نه� وسل�. في ه�ه األث�اء، �ه�
Abdullah Az- رجل ق�ّ� إلى الّ�احة ی���ل في ش�� أخي أبي الَ�َ��، وه� ع�� هللا ال�ََّغل
Zaghal، ال�� قّ�ر وضع حّ� لالنق�امات ال�ي كان� ت�ل� ال��اب ل��ی��ه أك�� م�ا ت�ّل على
��الة اإلس�ان. فان�فع ه�ا األم�� ن�� ال��ّ�ة Almería وق�ل حاك�ها، وأخ� ُث�ّ�ا Zoraya س���ة،
ل��ه ت�انى لألسف ع� ت��ی� ال��اسة على «أب� َع��یل»، ال�� فّ� إلى ُق���ة واضعًا نف�ه ت��

.Fernando ح�ا�ة ف�نان�و
ُس�عان ما أص�ح أب� الَ�َ�� �ع� ف��ة وج��ة م�ّ�ًا وُم�هقًا، ف��ازل ل��ل�ة أخ�ه ال��لع
�ال��ب، وت�في في م�ن�وجار Mondújar. قّ�ت ه�ه ال�ادثة م� ش���ة «أب� َع��یل» ف�ال�
�الع�ش الُ���اعي، ودخل في اتفاق مع عّ�ه ال�� ���ج�ه ���� الّ��فان في غ�نا�ة، األول في
ال��از�� Albaicín واآلخ� في الَ�ْ��اء. وم�لهفًا الس��داد س�ع�ه، هاج� ال�ل� ال��ی� العائ� إلى

ُ



ع�شه ال������� �الق�ب م� ل�جا Loja (ل�شة �الع��ّ�ة) ����ش ض��لة فُه�م وُأج�� على االع��ام
في قلعة ل�جا Alcazar de Loja، ال�ي ل� ُ���ح له �ال��وج م�ها إال ل���ی� ال�عاه�ة ال����ة ال�ي

عق�ها في ق���ة.
ل� ��� م��عّ�ًا للّ��ازل ع� الع�ش ل��اف�ه، وفي ���� ع�دته إلى غ�نا�ة فاجأ الق��ة
وحاص�ها. ث� ح�ث� إح�� أك�� االص��امات تهّ�رًا سّ�لها تار�خ ال��ی�ة ب�� أش�اع الّ�ال���
الُ���ازع��. وأخ��ًا تّ� ت�ّ�� إراقة دماء ج�ی�ة ب��ّخل م� سف�اء أرسله� ف�نان�و Fernando. و��ت
الّ����ة الّ��ائ�ة الق���ة و�أنها ق� اس��نف� ���ل م�ق�. أث�اء ذل�، اس���ذ ف�نان�و و�ی�اب�ّال
Velez-Málaga مّ�ة أخ�� على ال���ان، وفي عام 1487 حاص�ا ��ل�� مالقة Fernando y Isabel

واس��ل�ا عل�ها وعلى م�ی�ة ماَلقة ال�هّ�ة، على الّ�غ� م� م�اعي وجه�د ال�ََّغل ل����� ال��ان��.
في ذّ�اك ال���، ت�ازل الّ�ل�ان الّ��اع ع� عاص��ه الب� أخ�ه، وأقام م�اك�ه الّ�ئ���ة في
ال��ّ�ة Almería. ون�ح ��ال س�ة 1488 ��ّ� غ�و على مقا�ع�ه، ول��ه في الّ��ة الّ�ال�ة، و�ع�
سق�� م�ی�ة �اثا Baza (���ة) الق��ة، أذع�، ك�ا عّ�� ه� ب�ف�ه، أمام إرادة هللا، وت�ازل ع� كل
األماك� ال�اقعة ت�� س���ته، ��ا في ذل� ال��ّ�ة Almería وواد� آش Guadix إلى ال�ل�ك
ال�اث�ل��. أما م�ّ�� الّ�ال� ع�� فق� ان���، ك�ا ی�و� ال��رخ�ن ال��ل��ن ال�غار�ة Moros، إلى

ال��ائ� ح�� مات �ع� عّ�ة س��ات في فق� و��وف غام�ة.
ل� ی�� آن�اك، م� ج��ع أقال�� الع�ب في أورو�ا قا��ًة، إال م�ی�ة غ�نا�ة ال�ح��ة، ال�ي
أص�ح م�ّ�ٌ� الّ�اني ع��، أب� ع�� هللا الّ�غ�� Boabdil أخ��ًا مل�ها �ال م�ازع. ولق� أص�ر ق�ارًا
ج���ًا ب��ع تاجه ال�� اس��ّقه ع� ج�ارة �أغلى ث�� م���، وم� غ�نا�ة أغار على آِل��ی�
Alhendín وعلى مارت���ا Marchena م�ّم�ًا ال�الد ال�اضعة لل�������. ف�ا كان م� ف�نان�و و�ی�اب�ّال
إال أن �ال�ا ب��ل�� ال��ی�ة تقّ��ًا �ال�عاه�ة ال��ع�مة، فأجاب ��ل ص�ق �أّن إ�اءه وغ�� أت�اعه
���عانه م� ذل�. و��أ ع�د س�ان غ�نا�ة �الّ��ای� ���� الالج��� ال�اف�ی� إل�ها م� ج��ع أج�اء
ال��ل�ة ل��ل إلى ثالثة أضعاف ح��ها الّ���عي. فأدرك ال�ل� اإلس�اني أن الّ���قة ال��لى ل�قل�ل

ع�دها ه� ���ارها.
وعلى رأس 20,000 رجل، ��ا ف�ه� �ع� أف�ل ف�سان أورو�ا، دخل سهل غ�نا�ة (ال��غا)
Vega و��ى م�ی�ة سان�ا ��ه Santa Fé، ع�� بّ�ا�ات ال��ی�ة الُ��اَص�ة. لق� أّد� ه�ا االح��اد الّ���ل
األم� لل�ف�ة في عق� دار الع�ب إلى غ��ه� ��آ�ة ك���ة. ول� ی�� أمام «أب� َع��یل» ال�ائ� أ�ُّ
ب��� أمل على اإل�الق، فلق� رزح� ال��ی�ة ت�� ن�� ال��اعة، ك�ا أعاق األس��ل اإلس�اني كل
أمل ب�ص�ل ال��ن م� أف����ا إلى م�ی�ٍة ما ب�ح أهلها ال�ائ��ن ��ل��ن ال��اع�ة. أّما ال�فاوضات
م� أجل معاه�ة االس��الم فل� ی�خلها الّ�ل�ان إال ب�لّ�� ش�ی� في شه� أك���� م� عام 1491.
كان ی���ها أن ُت�ار ��ّ��ة تامة خ��ًة م� العاّمة. و�الفعل، ففي الل��ة األخ��ة و���� ی�هّ�د

ح�اته، ت�ّسل «أب� َع��یل» (أب� ع�� هللا الّ�غ��) إلى ِف�نان�و ل�عّ�ل دخ�له إلى ال��ی�ة.
وفقًا ل�ل�، وفي 2 ی�ای� عام 1492، ح�� ال�ل� الع��ي مع 50 م� الف�سان ل��ّل�
ال�فات�ح إلى ال�ل�ك ال�اث�ل�� على ضفاف نه� ِخ��ل Genil (ش��ل �الع��ّ�ة) راحًال إلى ال�قا�عة
ال�ي ُخّ��� له م� ق�ل الّ�اف��� في أل��جاّراس الّ����ة Alpujarras (ال���ات �الع��ّ�ة). ه�ا
و�ّن ح�ا�ة وق�فه ل��ن� لل�ّ�ة األخ��ة إلى م�ل��ه الّ�ا�قة وتق��ع وال�ته له م�ه�رة ج�ًا. وال نعل� ���ا
Mendoza إذا ل��� ع��اه وم�� الّ�ل�� الفّ�ي ال���� ال�� رفعه ف�ق الَ�ْ��اء ال�اردی�ال ِم��وثا

ّ



إشارًة لإلس�ان �أن اح�الل غ�نا�ة ق� تّ�، و�أن غل�ة اإلسالم على إس�ان�ا ق� وّل� وم�� إلى
األب�.

*  *  *

اس��ّ� ح�� ال��ل��� 781 س�ة، ت�ق� س��� س�ة فق� ع� مّ�ة الف�ح الّ��رماني إلن�ل��ا.
وج�یٌ� �ال�الح�ة أّن سل��ة غ�نا�ة ق� ص��ت و�ق�� ح�ى �ع� االن��ار الفعلي إلم��ا��ر�ة
ال��ل��� �أك�� م� ق�ن��. وع��ما نأخ� �ع�� االع��ار، م�اح�ها ال���ودة، وم�قعها ال��ع�ل، وقّ�ة
وع�اء الّ�ول ال��اورة، واله��ات ال�ي كان� ت��ع لها �اس���ار، ال �����ا إال أن ن�ع�
�اإلع�اب الّ��ی� ل��اعة حّ�امها وذ�ائه� وصال�ة شع�ها. ول� ل� �ُ� ال�ال� م��حًا ل��اعات
ت�اف��ة، ول� ل� ت�� ه�ه الّ��اعات ق� جّ�دت س��فه� ضّ� �ع�ه�، لفاق� سل��ة غ�نا�ة ج��
إس�ان�ا الع���� ون�ع�ه ال����ة، ول�ق�� إلى ی�م�ا ه�ا كُ����ة أخ�� في الغ�ب. ذل� أن ُروح
�ارق، وع�� الّ�ح�� أو ال����ر ل� ت�� ف�ه� ���ل كامل، وال ح�ى ل�� ذل� ال�ل� الّ��اع سّيء
الّ�الع ال�� �ع�و له ال��رخ�ن سق�� ال��ل�ة، و�ّ�ه��نه - على ن�� ُم��ه�� حقًا - �الّ��ّ��

والّ�عف.

كان م�ل�� غ�نا�ة �ع�ف�ن ك�� ���ض�ن ح��ًا خاس�ة، ح�ى ل� كان ذل� ی���� على
رهان غ�� م���ن، و�ان�ا ع��ما �ع�م�ن ال��لة للّ��� ی�اف��ن م� أجل ك�� ش�فه�. لق� أث���ا
أنف�ه� �أنه� ج�ی�ون �أسالفه�، وأّما أروع ص�ح ی�ّل على ����ة ال��ل��� على إس�ان�ا وأك��ها

بهاًء وآخ�ها زم��ًا، ف�ان دون�ا ر�� غ�نا�ة الّ���لة الّ�ام�ة.



ق�ـ� الَ�ْ�ـ�اء
م� نافل الق�ل إّن ق�� الَ�ْ��اء �ال���ة لغ�نا�ة �عادل �الّ���ة ألث��ا مع�� األك�و��ل��
Acropolis، وال ر�� أنه أع�� ت��ار حّي قّ�مه ال��ل��ن ألورو�ا. وه� ی���ي إلى آخ� ح��ة م�
الف� اإلس�اني الع��ي، وذل� ع��ما ب�أت ب�رة أف�ار ال��ل��� وثقاف�ه� ت��ب ج�ورها ع��قًا في
الّ���ة وت���� أسل��ًا ���� ت����ه �األن�ل�ي أك�� م� الع��ي. و�ذا كان ال��ل��ن ق� ت���ا ���ة
ع��قة في الف�� والف� اإلس�اني، فه�ا ال �ع�ي أنه� ق� خ�ج�ا ع��مًا م� تأث�� ج��انه� ال�������.
ف�الل الق�ن�� األخ���� م� اح�الله� ت�اخى الّ��ّ�د الّ�ارم لعق��ته� ���ل ك���، و�األخّ� ���ا
ی�عل� �الف�، ال�� ه� دائ�ًا انع�اٌس لعادات الّ�اس وروحه�. ل� ت��ك م�جة ع�� الّ�ه�ة
اإلم��ا��ر�ة الع���ة ال�����ة دون أن ت�ث� ف�ها، و����ا ل� ی��ّدد ال�ل�ك الق��ال��ن في ت����
ال��ف��� ال��ل��� في ب�اء كات�رائ�اته�، فإّن سال��� غ�نا�ة ك�ل� ل� یه�ل�ا دور الف�ان��

ال������� في ت���� ق��ره�.
ت�قى «الَ�ْ��اء» ص�حًا إسالم�ًا ���ًا، ل��ها ت�م� أ��ًا إلى م�حلة م�ّس�ات�ة وثقا��ة م��ّ��ة
وف���ة �ال���ة ل��� وعه� م�ّ�دی�. وال�اقع أّن ال��ل��� ل� ��ل�ا وال في أ� م�ان آخ� إلى م�ل

ه�ه الّ�روة الّ�امقة م� الّ�ف��� وال�ِّفعة. إّن الَ�ْ��اء تقف كأس�ى ذروة ت�لغها �فّ�ها وح�ارتها.
ل� ُت�ّ�� أب�ًا ح��اُء ج�ی�ة وال �ارث���ن Parthenon ج�ی� وال أه�امات ج�ی�ة، ألّن تل� الّ��وح
الع���ة كان� تعاب�َ� َوَس�ْ� أف�ارًا و���حاٍت خاّصة �����عات آل� م�� زم� �ع�� إلى الّ�وال.
وه��ا فإن «ق�� الَ�ْ��اء» في غ�نا�ة ل�� مهّ�ًا ل��ّ�د أنه ص�ح إسالمي ُت�ك م�ع�ًال في الغ�ب
ال�ع�� في أورو�ا، بل كأثٍ� حّي �اٍق ل�ع� وح�ارة زاال م�� زم� ���ل. وه�اك م��ة م� ال��ن
ت�ت�� �ه، ت��ع� م� ذ��� إح�ا� ع��� نال ذل� الّ�ع� ومهّ�ة ل� ی�ّ� إن�ازها، مفع�ة ج�ًا ك�ا

ه� واضح �الّ��ر وال��ال للعال��� ال����ي واإلسالمي على ح�ٍّ س�اء.
ی���� ع� سل�لة ج�ال الّ���ّ�ا ن�ڤادا رعٌ� ص��� ���ف على غ�نا�ة م� جه�ها ال�����ة
الّ����ة، ی�فّ�ع ع�ه واد�ان ضّ�قان ب�اخل ثالث ر��ات. وق� تّ�ج أق�ى الّ��ق م�ه ��ّ�ة الع���
Generalife، وأق�ى الغ�ب �ال���ن الق���ة ال�ع�وفة ب��رِّس ِب�م��اس Torres Bermejas أو
األب�اج الق�م�ّ�ة Vermilion Towers. وال�ّل ال�اقع ب�� االث��� - شّ�ه ف�رد Ford ش�له ��ّ� ب��ان�
ض�� - ُأ���� عل�ه ال��اني ال���لفة ال�ي ش�ل� ����لها الَ�ْ��اء. ه�ا �ه�ت م�����ات في أ�ام
الّ�ل���� Celtiberian الغاب�ة، وم�ی�ة إل������ Illiberis أو إل���ة Elvira كان� تقف ه�ا، ور��ا ام�ّ�ت

.Torres Bermejas إلى أب�اج الّ��رِّس ِب�م��اس
وع��ما أتى الع�ب شّ��وا ح�� الق��ة Al Cazaba - على رأس تّلة الَ�ْ��اء م�ًال على
األب�اج الق�م�ّ�ة Vermilion Towers. وله�ا أ�لق�ا اس� «الَ�ْ��اء» ك�ا �ع�ق� ر�ان�� Riaño، ل�����ها
ع� الق��ة Alcazaba في حي ال��از�� Albaicín، أو ر��ا ل�����ها ع� ف�ضى ت�اخل �ع� ال��اني
ال��ی�ة مع الق���ة. كان ال�اني ح�� ما ی��� اب� ال���� زاو� ب� ز��� Sawar Alcaysi ال��



عاش في الّ��ف الّ�اني م� الق�ن الّ�اسع، �الّ�غ� م� أن ك�ن����اس Contreras �ق�ل �أنه كان
ُ�ع�ف ب��ج اب� جعف� Ibn Jaffir، و�ع�ق� ف�رد �أّن ح��س اب� ماك�� Makesen ه� ال��ّس�. في
كل األح�ال، �ع�د تار�خ ال��اء إلى الف��ة األق�م للف�ح الع��ي، وأقام ب�� األح�� ه�ا، م������ على

غ�نا�ة ك��ی�ة صغ��ة م�ا�ة �األس�ار وم��ّ�ة �قلعة.
��ف اب� ال���� قلعة غ�نا�ة على ه�ا الّ���: «ال��ء ال����ي م� ال��ی�ة ت�غله
ضاح�ة الَ�ْ��اء أو م�ی�ة الَ�ْ��اء، ق�� الّ�ل��ة، ال�� ی�ّ�جها ب����اته الّ������ة وأب�اجه الّ�ام�ة،
معاقله (ح��نه) الق��ة، والق�� Al Cazar الّ�ائع، وُص�وح ف��ة أخ�� تف�� الع�� والّ�وح ب�وع�ها.
ه�اك أ��ًا وف�ة في ال��اه ال�ي ت��� في س��ل م� ال�ّ�انات، م�ّ�لة ف�ق ال����رات ج�اوَل
وشّالالٍت صغ��ة ُ�َ��ع ص�ُت خ���ها الّ�ّنان م� �ع��. وع�� أسفل األس�ار ه�اك ح�ائ� ف���ة هي
م�ئل الّ�ل�ان. وال��ات�� ال��رقة، �ُ���تها ال���فة تغ�ي الّ��فة ال���اء ح�ى ت�م� كالّ���م.

�اخ��ار، ال ت�ج� �قعة ح�ل م��� األس�ار إال وق� زرع� �ال��ائ� و��ات�� الفاكهة».

ل� ی�غّ�� ال��ه� ك���ًا م�� أن دّون وصفه ال��ّرخ الع��ي. ف�ا زال خ��� ال��اول ُ���ع
و���� أسفل م���رات تّل الَ�ْ��اء، والع�ادل ت��و في غا�ات الّ�ردار ال���فة.

�ال���ة للق��ة Alcazaba، فعلى اع��ارها الق�� األق�م في ح�� القلعة، ی��غي أن ُت�رس
أوًال. ُی�خل إل�ها ع�� ال��ج و��� الّ�الح - م� خالل ق���ة على ش�ل ح�وة م� الق�م�� األح��
مع زّل�ج azulejos رائع، وه� ق�م�� م�ّجج. و�لى ال��ار ه�اك ب�ج أوم��اِخه Homenaje (الع�فان)
ال�� ت�ك الّ�م� وال��ب ���اته عل�ه. وه� ����� (وه�ا أم� ج�ی� �ال�الح�ة) على م��ح ن�ر�
ق �إح�ام م� ق�ل ال�ّ�ائ�� الع�ب في ال���ى، و����� على ه�ه ال��ا�ة :«ال�ع��ف روماني، ُ��ِّ

.«Cornelia إلى زوج�ه ال���ام�ة ك�رن�ل�ا Valerius ال���ل �ال����س�
Torre (ب�ج ال��اسة الل�ل�ة) ی�ج� ت�رِّه د� ال ��ال Al Cazaba وعلى الّ��ف ال�قابل للق��ة
de la Vela، أو ب�ج الّ�اعة Tower. و�قع في �ا�ق��، ی��ل �ع�ه�ا �اآلخ� ب�رج م�ل� وض��،
مع ف��ات ل�لقات في ال��ار. وق� ُعلِّ� في ه�ا ال��ج ج�ٌس م�ه�ر، لُ���ع، ك�ا ق�ل، في ل�جا
Loja (ل�شة �الع��ّ�ة) على �ع� ثالث�� م�ًال. وُ��ّق في الّ�ك�� الّ����ة لف�ح غ�نا�ة، وفي ه�ا ال��م
�ق��ي الُع�ف ال�� ت�ل�ه اع�قادات م�ّل�ة أن تق�م اآلن�ات الّ�ّ�اقات إلى الّ�واج إلى ض��ه ��ل ما
Cardinal أوت�� م� ق�ة. وعلى قّ�ة ه�ا ال��ج ه�اك الّ�ل�� ال�� ثّ��ه لل��ة األولى ال�اردی�ال ِم��وثا
،Vega (ال��غا) وال���� م� الّ��فة ل��ال الّ���ّ�ا ن�ڤادا ال���ّ�ة �الّ�لج، والّ�هل ال��� .Mendoza
وال��ن ذوات ال��ران ال���اء، والق��، ف��ح �ق�ر ما ه� ج��ل. وع�� أسفل الّ��رِّه د� ال ��ال
Torre de la Vela ���ّ� ب�� األسل�ة، م���ًا ب��ج��، وُ�لق� اآلن ب��ج د� ل�س إی�الغ�س (الّ��الء)
Paniagua و�ان ُ�ع�ف سا�قًا �ال�ان�اغ�ا de la Polvora (ال�ارود) و��ج د� ال پ�لڤ�را de los Hidalgos

و�������ال ِدل سال�� Cristóbal del Salto - وهي أس�اء ت�حي �أسا��� ق� آل� إلى الّ���ان.
Al Cazaba ت��� م� األب�اج ال�ي ت��� الق��ة Simancas ه�اك وث�قة ق���ة في س��ان�اس
مع �اقي ال���، ب�ج أدارغ��و Torre del Adarguero» ال��ج ال�� س��ه خادم الّ�ك��ر أورت��
«Doctor Ortiz، و��ج أل���ا Torre de Alquiza، و��ج أون��ڤ��وس Torre de Hontiveros (واآلن ی�عى
ب�ج الّ�جاج Torre de las Gallinas)، و��ج وغ�فة مات���ا Machuca. ك�ا ی�ج� م� ه�ه ال�قا�ا ب�ج

آخ�، م�ار إل�ه �اس�: Torre de la Tahona، ل�� ل� ی�� له أث�.



لق� انف�ل� الق��ة، ���� مع�� الّ�راسات ال�ال�ة، ع� م�قع الق�� ب�اٍد صغ�� ُم���ر،
ح�� ُب��� �ع� الف�ح أح�اٌض، �أم� م� ك�ن� ِت��ّ�ا Conde de Tendilla وأن��� ف�قها ساحة
األح�اض Plaza de los Algibes ال�ال�ة. ی��و أن ه�ه األع�ال اس�ل�م� ت�م�� ج�ار ام�ّ� م� الّ��رِّه
د� الس غاّی��اس (ب�ج الّ�جاج) Torre de las Gallinas في الّ��ال إلى پ���تا ِدل ب��� (بّ�ا�ة الّ����)
Puerta del Vino ال���لة في ال���ب. ه�ا ال��خل ُع�ل ت�امًا اآلن ع� ال��ار (ال��ر) ال����.
وف�ق ق���ة ال��وة ی�ج� نق� على ال�ّ�، �ال��ف الع��ي العاد� ��ّ� �الع�ا�ة اإللهّ�ة �ان�ه
(الّ�ل�ان م�ّ�� ال�ام�)، و���و أنه ���ي ذ��� ن�ٍ� م�ّزر. وم�ّ�دًا، ف�ق الق���ة ناف�ة م�دوجة
رائعة أو (آخ����) ajimez. وفي ال��� ال����� ��ه� ال�ف�اح، وق� ت�ّ�ر ه�ا الّ�م� في كل أق�ام
الَ�ْ��اء �عالمة (غ) �ال��ف ال��في، ر��ا كان �ع�ي ال��ف األول لل��ی�ة. وواجهة ال���ى الّ�اخل�ة
La لها ق���ة على ش�ل ح�وة ك���ة وناف�ة م�دوجة تعل�ها. وعلى األغل� أّن ال پ���تا ِدل ب���

Puerta del Vino (�اب الّ����) كان� هي ال��خل إلى ق��ر الق�� وح�ائقه.

ل�� ع��رنا ساحة األح�اض Plaza de los Algibes، ن��ك خلف�ا أع�ال الع�ب األولى ونق��ب
م� ال��اني ال�ي ت�ی� ب�أس��ها إلى الّ�اللة ال�َّ���ة أو الغ�نا��ة ال�اك�ة. والقّ�ة ال�ي تع�ي
االس��قاق لألح�� (م�ّ�� األول) ل��ائه الق�� األح�� في م���ف الق�ن الّ�ال� ع�� ی��و �أنها
ت���� إلى وقائع ال ��ار عل�ها. فع��ما ُ��ار إلى أن الَ�ْ��اء كان� م�ج�دة في األزم�ة الّ�ا�قة،
فال�ق��د �ال ش� الق��ة Al Cazaba. و�لى نف� األی�� ر��ا ُ�ع�� ب�اء الّ��ر ال�ارجي الع���
لل���اء ال�� ���� �الق�� وال���، مّ��عًا الّ�فاوت في م��� الّ�ّل. ت�ك اب� األح�� شعاره «وال
غال� إال هللا»، في أق�ام ك���ة م� ال��اء، و�ان ق� تلّف� به�ه ال�ل�ات في اس���اره ال�����
ل�هل�الت رعا�اه ل�� ع�دته م� م�اع�ة ال������� في ف�ح إش��ل�ة. وخالل ق�ن�� ون�ف م�
ال��� ال�َّ��� خ�ع الق�� ل�ع��الت وت��ی�ات ك���ة ل�رجة ��ع� معها الّ�ف��� ب�� أع�ال
الّ�ال��� ال���لفة. �ع�ق� ف�رد Ford، و��ّ� ك�ا ی��و ل�ا، م� الّ���ار الّ�ائ� الس��ه�ا على ال��ار
�أّن ی�سف األول، �م�ّ�� ال�ام�، له�ا ال�ّ�ة األك�� في ت���� الّ��ح وت�م��ه. ف��� الف��حات
ال��ی�ة ��أت تغ���ات و�ضافات ك���ة وخاّصة لق�� كارل�س ال�ام� (شارل�ان)، ال�� س�أتي

على ذ�� مفّ�ل له ���ا �ع�.

كان� قّ�ة تّل الَ�ْ��اء مأه�لة �الّ��ان في أّ�ام اب� األح��، واس��ّ�ت ك�ل� أث�اء ح��
خلفائه. أما الّ��ان ال�ی� كان�ا �ق���ن أسفل الق�� ف��ألف�ن ���ل رئ��ي وفي األزم�ة األخ��ة
على األقّل، م� رّواد الق�� م�: ال���ّ�ات م� ال��ار� الّ�ا�قات والّ�ل�انات ال����ذات، العل�اء
ف�اء الّ�ائ��� وف�ق العادة. ��ائل ق��ة ك��ي سّ�اج، ال�ی� مارس�ا و��ار الق�اة، ج��د ال��ت�قة، ال�ُّ
تأث��ًا ك���ًا ج�ًا في ال��احل األخ��ة م� ح�� ب�ي َن��، وه�اك أ��ًا أح�اٌء لقادته� ف�ها وال�ل�ة
الّ�غ��ة - ال�ي ی��و أنه ل� ��� لها م��ل م� ق�ل - كان� ت��ّ� م� أق�ى الّ�ّل الّ��قي إلى

الّ�اخل ح�ى أب�اب الق�� ح�� ما ��ل�ه م�اج ال�ل� في ذل� ال�ق�.



ل� ��ِ� الّ��ق�� أب�ًا في ال��ود األصل�ة للق��، ح�ى في وق� ف�ح ال�ل�ك ال�اث�ل��، وثّ�ة
أج�اٌء م�ه ق� ُه�م� دون ش� لف�ح م�ال ب�اء ق�� كارل�س ال�ام� (شارل�ان). وم� جهة أخ��،
فق� ورد في م�ف��ات الَ�ْ��اء أن ب��تًا خاّصة ك���ة ق� ت� االس��الء عل�ها به�ف ت�س�ع ال���ى
الق���. ل�� إذا ال����ا األع�ار ألع�ال اله�م، وال��سعة، والّ��م�� ال�ي ح�ث� م�� الق�ن ال�ام�
ع��، ن�� أمام�ا في ق�� الَ�ْ��اء م�اًال رائعًا آلخ� لل��حلة الّ�ال�ة م� ف� الع�ارة اإلس�اني -

الع��ي.
�ح، ت���� مالح�ات ك�ن����اس Contreras الّ�ك� ب�ّم�ها: «ن�� في ال����ة العامة لل�َّ
ن�غلغل في كل ُن�� ت��ار� ع��ي ع�� ُب�ٍج ناٍء، أو ب�� ب�ج��، �اس���اء ال���ت ال�أه�لة
�الّ��ان، في ه�ه ال�الة فإّن الّ�خ�ل ی�� ع�� م�ّ�ع صغ�� مف��ح، ع��� األه��ة �ال���ة إل��ا ومع
ذل� ی��ّ�ر في ال���ت الق���ة لألن�ل�. ه�اك رواٌق ���ل وضّ�� �ق�ع ال���ر ���ل ع��د�
قاس�ًا ال���ى إلى ج�اح��. وع�� ال�قاء ال���ر�� ن�� ال��خل، ون�� أمامه تأث�� ال����ر الّ�ائع

ج�ًا في ه�ه ال��اني. و�ع� ال��خل ن�� به�ًا ��ه ب�ٌك ون�اف�ُ�، وأروقٌة ج��لة م�اءة.
واق الّ�اني، وعلى ��ل ال���ر الّ�ئ��ي، ه�اك م�اور ��ل�ة ت�قا�ع مع �ع�ها وخلف ال�ُّ
ب�وا�ا قائ�ة ح�ى أق�ى نها�ة ال��اء، ح�� ال��اب أو أب�اج الّ�ق� الّ�اخل�ة ال�أه�لة �الّ��ان ت���
شام�ة ف�ق م���� ال���ى وت�ع�� في م�اه ال��ك. وُردهات ال���ل م� ه�ا الّ��ع، ق� ُرّت�� ����
م��ل�ها أو ف�ام�ها، في ُس�ادقات صغ��ة على جان�ي الق��، م��ّ�عة في أسل�ب زخ�فاتها ك�ا
ال��ام في مع��� ت��ي، ح�� م� ال���� ل��اك� األم�� أن ت�ج� إلى جان� م�اك� ج��د
عادی��. و�ذا كان� ه�ه الّ�ف�ف م� ال���ات ق� ُوج�ت اآلن م�ّت�ة ���� الّ�صف الّ�ق�� إلف���
� Mudéjar، فه� داللة على أّن ��ق��ة الفات��� ال������� ق� م�ع� الق�� ال��ّب�ة إسالمي م�جَّ

crests، وال��اب، أو أب�اج ال��ائ� م� ت���� ت�اس� م���ر الّ�خ�فة.

«خارج ه�ه ال����ة الّ�قل���ة، ال�ي ���� أن نقارنها ��ل�� مع ذراع مع��ضة تق�عه ع��
م�افات م��لفة أذرع ع��د�ة م��از�ة مع �ع�ها، ول�� �أ��ال م��لفة، ل� ��� الع�ب اإلس�ان
أسهل م� ه�ا ال��هج في ال��اء، ف�ع انقاص أو إ�الة أذرع ال���ر �ق�ر ما ق� ت��ل�ه مالح�
الق��ر ال����ة، ل� ت�ف�ل أب�ًا ع� الّ��ام، ح���ا وأی��ا ب���... ه�ا إذن ه� ال��ّ�� ال���قي
لل���اء، وه� ���لف ت�امًا ع�ا ُفه� م� ق�ل ال�الس����� في الق�ن الّ�ام� ع��، ب�اجهاته، وزوا�اه،

وت���عاته».

��� االع��اف، م� ناح�ة ثان�ة، �أّن روعة الّ��از ال�ع�ار� في الّ�خ�فة تف�ق ت����
م��� أرضّ�ة الق��. فق� ُب��� كّل الّ�خ�فة الع���ة على م�ّ�� ه��سي صارم، و�ل ت���� ق�
ُحّ�د ب��ت�� م��اس� لل���� واالن��اءات في أ�عاد م��او�ة، ونق�ة تقا�ع ال���� ع�� الّ�وا�ا



م أ�ُّ ش�ل أو زخ�فة ���ل ع��ائي. هي سّ� الّ��ام. ت�ّ�ف� كل ه�ه ال���� م� رس� م�ّ�د وال �ق�َّ
إّن الّ�خ�فة اإلسالم�ة ت�ق� ع�م االن��ام أو الع��ائ�ة وت�ف� الّ�م��ة. ومع ذل� ل� ُی�اَع ش�ع
اإلسالم ال�� ��ّ�م ت���� ال��اض�ع ال�ّ�ة، دائ�ًا في ه�ا الق�� ن�ف األورو�ي - ن�ف

الع��ي.
إّن ال��ا�ة وال��ائّ�ة ت�ّ�� أ��ًا أل�ان الّ�خ�فة، ال�ي اس���م� في األع�ال على ال�ّ�، إذ
ت�ه� األل�ان الّ�ئ���ة: األزرق، األح��، األصف�، أما األل�ان الّ�ان��ة ف��ه� فق� في األج�اء الّ�ن�ا
dados للف��ف�اء. والل�ن األخ�� في ك��� م� زخ�فة ال��م كان أزرق في الّ�اب�، وتغّ�� ل�ن
الّ��اغ ال�ع�ني ال�����م �عامل الّ�م�، و���و أّن زخ�فة األس�ح ق� ُخّ��� ب��ّع� دق�� لّل�ن
ال�� س��لّقاه. وس�اء ���ا ی�عّل� �الّ�خ�فة أو �الّل�ن، أص�ح ه�اك ت�امٌح في درجة الّ���ی�ات م��

أن ان�قل� الَ�ْ��اء إلى أیٍ� م����ة.
�ق�ل الّ��� ج�ن ل�ماس John Lomas: «ل��ع� الّ��� ب�هة في �ع� الّ�فاص�ل - وخاصة
في م�ال الّ�خ�فة، فأی��ا تقع الع��، تقع ف�ق رواق مق��� أو به� معّ��، دق�� ج�ًا في الّ��ر��
الّ�ّفاف الغ�ي ل���ان األع��ة، وفي رشاقة دعاماته، ح�� أّن أح�نا سُ��ه� م� مع��ة ص��د تل�
ال���آت ح�ى على م�� ج�ل واح�. و��ل� «دم�ع العّ�اق» ك�ا سّ�ي ه�ا الع�ل ال��ّ�م، إذ
��ل��ن م� الّ��� أن �قف م�اش�ة داخل القاعة ال��ل�ة أو ال�ُّدهة و���� إلى الّ��اء الّ�رقاء
� في آ�ة م� خلفه و�أنها ���ة صغ��ة م� ال�اق�ت األزرق. ل�� األف�ل م� ذل� �ال�أك�� - الّ���ُّ
ب�ائع الفّ� - وه� أن تقف خارج ال��س� الّ��قي لق�� األس� وت��� ع�� الُف��ة ال��ل��ة والّ�هل��
والقاعة، ل�ل�ق� الّ��ء ال�� ی�ع�� ع�� الّ��اف� ال�قابلة ال�ع��ة، شفا��ة الّ�أث��. كل ه�ا ی�ع� ال��ء

إلى أن ی��ّ�ى مقابلة ال�ه��س ال�ع�ار� ال�� صّ��ها.

و�ع� ال���آت غ�� ال�����ة تّ��� ب�وعة ال ُتعقل. ف�ا ع�اه ���ن أج�ل م� سل�لة
واق ال�ق��� ه�ا، رشاقة أع��ته ال�ي ت��ه ج�ع الّ��لة أم ق�ا��ه ال��ت��ة إلى الق�ائ� ال���اسقة، ال�ُّ
أم الع�ل الّ�ق�� للُف�جات ال��ل��ة؟ ی��و أنه ال ت�ج� ُ�قعة واح�ة م� شأنها أن ت�عج الع��، عالوة
على ذل�، ه�اك تق���ًا 12 ق�سًا م���عة، ت��لف في الّ��ل، أو االرتفاع، أو الع�ض، و��فاوت
الّ�واق ال�عّ�� ال��ق�ف في االت�اع ع�� كل م�ع�ف، أما األروقة العل�ا فغ�� م����ة. وال��اخل
ذات �ا�ع ش��ي ت�ّضع� ف�ها األع��ة ���ل م�ف�د أح�انًا، وم���ع أح�انًا أخ��، وع�دها على
ال�ان��� غ�� م��اب� على اإل�الق.. ومع ذل�، فه�اك ت�اس� عام، وت�ا��. وال�ّل �����عه

انع�اٌس الن��ار ج�ال الّ�أث��».

في م���ته ���� الّ��� ل�ماس «ك�اه� على الّ���قة الّ���قة ال�ي ی�ه� للع�ل بها
مع�ارّ�� تل� األ�ام الق���ة، �����ا الّ����ه �أن العالقة ب�� الُ�ع� غ�� ال���او� للّ�واق ال�عّ��



ال��ق�ف على ال��ان� الّ���لة والق���ة للق��، هي ت���عات على ج�ان� ال��ّل� قائ� الّ�او�ة.
وه�ا الّ��ا�� ال���ل ال�اصل م� خالل ع�م ان��ام ال��افات ه� ف�ٌّ ق� فق�ناه ���ل غ���».

س�ق�م اآلن ب�صف مفّ�ل لق�� الَ�ْ��اء.



El Patio De la Mezquita

ف�اء ال���� واألب��ة ال��اورة

أ�ه�ت الّ�راسات ال�ال�ة �أّن ال��خل الق��� إلى ق�� الَ�ْ��اء كان ع� ���� م�خل ی�ّد�
إلى داخل ما ��ّ�ى ال��م �ال����ة. إنه م�ّ�ع في ش�له ُرفع� ��ه ج�ران م�� زم� ���ل. وتق�ل
ال��ا�ات ال�ي ُنق�� ف�قه: «الّ��� والّ����� والف�ح الُ���� ل��النا أبي ع�� هللا أم�� ال��م���...»
وت��� ال��ا�ة إلى أنه أ��� �أم� اإلمام م�ّ�� ال��ف� «في �له ی�عى ال��اد»، وُ�ع�ق� �أن ه�ا

الّ�� ���� إلى م�ّ�� الّ�ال� (1309-1302).
Patio de los ال��اورة ل�ه� الّ��اع Fernando y Isabel و�ّن ال����ة ال�ي أّس�ها ف�نان�و و�ی�اب�ّال
Leones ق� ُنقل� إلى ه� ال��ء م� ق�� ف�ل�� Philip الّ�ا�ع في العام 1621. في ذل� ال�ق�
ُحّ�ل� م�ق�ة رائعة م� ��از ع�� الّ�ه�ة إلى م��ح. وت���� الّ�ّقة على �قا�ا قل�لة م� ع�ل
ب�ائ�ها الع�ب، وخارجها ی�ج� ف�اء ال���� Patio de la Mezquita ب�اجه�ه الفات�ة، إال أن رواقًا ح�ی�ًا
ق� شّ�هها ك���ًا. أما ال��ران فُ�ّ��� ب��� م��ّ�ر ل�ق� زخ�في «وال غال� إال هللا»، وُج�ل ت�ّ��
ال�ل�ك وأن�اع ك���ة م� ف� الّ�خ�فة الع��ي (األراب���). وت��� ال��ا�ة ح�ل الّ�اف�ة الّ�ئ���ة إلى

م�ّ�� ال�ام� (1391-1354).
ُب�ي جامع الَ�ْ��اء ال���� عام 1308 م� ق�ل م�ّ�� الّ�ال�. وق� ُحف� ���ل جّ�� ح�ى
االح�الل الف�ن�ي ال��، وفقًا ل�ون �اس��ال د� غا�انغ�س Don Pascual de Gayângos، دّم�ه ���ل
كامل. ولق� وصل��ا ع�ه روا�ة �قل� اب� ال����، وز�� ی�سف األول: «وأع�� م�ا��ه ال����
ال�امع �الَ�ْ��اء، على ما ه� عل�ه، م� ال�ُّ�ف والّ�����، والّ�����، وف�امة الُعُ��، و�ح�ام أن�ار
الف�ة، و�ب�اع ُث�ّ�اها، ووقف عل�ه ال�ّ�ام �إزائه وأنف� ��ه مال ال���ة، وأغ�مها ل�� یل�ه م�
ال�فار، ف�وا �ه زرعًا، نه� إل�ه صائف�ه الن��افه، وق� أهّ��ه� ف��ة، ف�ه� بها م���ة ی���ة، ومعل�ة
ف�ة، فاق بها م� تق�مه، وم� تأخ�ه م� ق�مه». �قي م� ه�ا ال�ع�� الف�� �قا�ا قل�لة ع�ا ع� قاعة
صالة ت�خلها ع�� �اب في ال��ار ال�قابل لل����ة الّ�غ��ة ت�خل إل�ها ع�� �اب في ال��ار
ال�قابل ل���ح ال��لى. ال ی�ال ال���اب �ارزًا ه�ا. وأمامه، ب���ا كان ی�سف األول ی�ّد� صالته،

سق� ض��ة خ��� غادر في الّ��ة 1354.
إلى جان� ال���اب، ی�ج� ب�ج پ�ن�اِل� (ال��اج�) Puñales ال��هّ�م، ال�� �ق�م نقا� اخ�الف
Mudéjar مع�ار�ة ك���ة ع� �اقي الق��، و��ه م�ا�ا ق� ت�حي ���ائ� أسل�ب الع�ارة ال��ّج�
ال��اَه� في م�ا�� أخ�� في األن�ل�. وق� ُزّودت الّ�اف�ة الّ�ئ���ة لل��ج ���فة خ���ة مع ن�اف�

ش���ة م�ابهة ل�ل� ال��ج�دة في الق�������ة والقاه�ة.



ل��جع ����ات�ا ن�� ص�� ال���� Patio de la Mezquita ن�ل إلى الق�� الّ�ح� ق��
اآلس الع��� أو ب��ة الّ��� Patio de los Arrayanes أو de la Alberca. ه�ا ه� الق�� ال�� ی�خله
الّ�ائ� أوًال ع�� ال��خل ال��ی�. وه� واح� م� أج�ل أج�اء الق��، و�قّ�م أن��ذجًا ع� االن��ارات
وراءه. ���ل لل��ء �أنه ان�قل م�اش�ة إلى الّ��ق. «أصالة ف� الع�ارة – �ق�ل دون ف�ان����� مارغال
Don Francisco Margal - األروقة ال�ه�اة، وال�قاص�� alhamis ال�ف��ة، الّ�ق� الّ�ائعة ال�ي تل��ها
م� خالل ق�ا��ها، الّ��اف�� وأوراق الّ��ات، انع�اس ج�رانها ال�ّ��ة في م�اه ال���ة، ح��� الّ����
ال�� ��ّ�ك اآلس الع��� ال����، شفا��ة الّ��اء، الّ���ن ال�� ����� في كل األرجاء - كل
ذل� ��ل� الّ�وح في وق� واح�، و�����ا ل�ع� الل��ات غارق�� في ��� م� األحاس�� ال�ي
ت��ف ل�ا ع� ت�اغ� ال��ه� ال�امل. ��ّ�ل الق�� م����ًال، م�ّ�دًا م� الّ��ال وال���ب ب�واق��
�ق�مان على ث�ان�ة أع��ة م� ال�ُّخام األب��، و�لى الّ��ق والغ�ب ج�ران ُف��� ف�ها أب�اب ون�اف�
م�دوجة مغ�اة ب�خ�فة ع���ة (أراب���)، ول��ها ت��لف ب�رجة زخ�ف�ها. ع�� كل زاو�ة ن�� ح��ة
alhami أو مق��رة alcove، ح�� اع�اد الع�ب أن ی��اخ�ا في الّ�هار، م��ّ�دی� على سّ�اد ودواو��
ف��ة. أما ج�ران تل� األماك� الّ�غ��ة ف��ّع�ة ب��� ناف� م� ال�ّ�، وسق�فها ت�خ� ب�ق�ش
الّ��ازل. وعلى ��ل م���ف الق�� ت��ّ� ال���ة، أو ح�ض الّ���، ح�افها م��أة �أش�ار ال��تقال
واآلس الع���. ی��ف� ال�اء الّ�افي إلى األعلى في ح�ض�� م���ی��� ع�� الّ�ها�ة، إلى الّ��ال،
�غل� ال��ه� ���فة ب�ج ُق�اِرش Torre de Comares، إلى ال���ب �أس�ار ق�� كارل�س ال�ام�
(شارل�ان). وع�� أح� ال��اخل ���� أن ُت�اه� ناف�رة به� الّ��اع. و��فل الق�� �اس��خاء، �غ�ى

الّ��ق وروع�ه.
ی��ّ�ن كل رواق م� س�ع ق�ا�� ن�ف دائ��ة، ت�ل الّ�ئ���ة ف�ها �ارتفاعها إلى االف���،
ب���ا ت��ف� ال��ّ�ة ع�ها ك���ًا، وُتغل� ���� م�خ�ف، أو ب��اف� ش���ة. أما سقف الّ�واق ال����ي
��أخ� ش�ل ح�ض أو رق� أرت���نادو artesonado، و���ل س�ع ��اب صغ��ة، وف�ق الق���ة

الّ�ئ���ة للّ�واق الّ��الي ��ة م�ف�دة ُ�ل�� ب���م ذه��ة صغ��ة على خل��ة زرقاء.

وفي ه�ا الق�� ك�ا�ات م�عّ�دة، أه�ها:

� ال��م���». «ن�ٌ� م� هللا وف�ٌح ق��� وَ��ِّ

«ال�َّ�� والّ����� والف�ح الُ���� ل��النا أبي ع�� هللا أم�� الُ��ل���».

«ِع�ٌّ ل��النا الّ�ل�ان أبي ع�� هللا ب� م�النا الّ�ل�ان أبي ال�ّ�اج».

و��ا�ة ت�ج��ها: «أنا ك�ّلة الع�وس، م�ّ��ة �أت� ال��ال وال��ال».
في به� الِ���ة Patio de la Alberca ق���ة ت��لف كل�ًا ع� األخ��ات في الق��، ف��ح واح�
فق� ق� ُزّ��، ���رة مل�نة ل���. والّ�خارف ه�ا هي أق�ب إلى األش�ال الّ�����ة م�ها الى فّ�

الع�ارة األن�ل��ة، والق���ة ذات �ا�ع ع��ي.
ُ�ع�ق� أّن ال�ه� ُوج� للف�ل ب�� شق� الّ�ك�ر، ال�ي ت�تادها العامة، وق� وصف�اها سا�قًا،

وشق� ال���� Harem، أو ال��اك� ال�اّصة، ��ا ف�ها به� الّ��اع.. إلخ.



Sala de la ن�ّ� ع�� ق���ة ج��لة م�خ�فة ب��ام�� ن�ات�ة ر��عة الّ�وق في داخل قاعة الِ���ة
ف�اء. ه�ه الّ�قة الّ�ائعة ال�ي كان� ت�ّع �األل�ان، ق� ت�ّ�رت ���ل ك��� Barca أو ُردهة قاعة ال�ُّ
في ح��� عام 1890. وسقفها الّ�اخلي، ك�ا �ق�ل ال�ع�ار أو�� ج�ن� Owen Jones، ��ارة ع� �ّ�ة
م� ال��� ال��خ�ف ب��اذج ش�ی�ة اإلتقان، ت�ع�ها مق�ن�ات ذات ت���ل ح�ابي دق�� ج�ًا،
ح�� ���� أن تقارن ح�اس�ة ت����اتها ب���ع األل�ان ال�ي ت�لفها الّ�غ�ات الّ��ع لل�ّل� ال��س�قي،

وما ل�ل� الع�اص� ال����ة م� قّ�ة وتأث�� ع�� ت��ارها».
وخلف ه�ه القاعة ی�تفع ب�ج ُق�اِرش Tower of Comares ال�� ی��و و�أنه �����ح على دعائ�
في م��هى الّ���ل و��أرجح في اله�اء، أما الّ�عائ� ال�����ة فق� ُح��� ع� الّ��� ���ل م�عّ��،
،Washington Irving وال���� م� ق�ة ش�فة ال��ج رائع. وم� ه�ه ال���ة، ك�ا ُ�عّل� واِش�ُ�� إر���غ
راق� مل�ك غ�نا�ة الف��رون ومل�اتها تق�م ج��شه�، أو أش�ف�ا على ال�عارك في سهل غ�نا�ة

Vega. وج�ران ال��ج ت��از ���اكة م�هلة.

أما الّ�اخل، وه� ��ارة ع� م��ع 75 × 37 ق�مًا ف��تفع ح�ى م��� ال�ّ�ة، وت��ّلله قاعة
ف�اء (ساال د� إم�اخادوِرس) Sala de Embajadores، وغ�فة اس���ال الّ�ال���. وهي األك�� ور��ا ال�ُّ
األك�� مها�ة ب�� قاعات الَ�ْ��اء. إذا ن��نا إلى األعلى، ن�اه� �ّ�ة ه�ائ�ة رائعة �أسل�ب سق�ف
األرت���نادو artesonado، مع ن��م وزوا�ا م�ل�ة �األل�ان. و�ع�ق� أو�� ج�ن� Owen Jones �أن
الّ�قف ال�الي ��ّل م�ل سقف أق�م، كان� ت�ع�ه ق���ة م� الق�م��. وتف�ق� القاعة إلى أرض��ها
ال�ُّخام�ة الّ�ا�قة، وناف�رتها الّ�ئ���ة، والّ����ات ال����ة ال�ي كان� تُ�ّ� ن�اف�ها ال��دوجة. ل��ها ال
ت�ال م�خ�فة (�ع��د سفلي) dado ج��ل ف��ف�ائي (مع�وف �اس� sofeisfa) ��ل إلى اإلف���
ال���ي. وثّ�ة ك��� م� الّ�ق�ش ال��ابّ�ة ال����ة وال�غ��ّ�ة ت��اخل ض�� الّ�خ�فة، وق� ت�ّ�ر شعار
ب�ي األح�� ف�ها. ه�اك ت�ع ُم��ل�ات أو مقاص�� ت�ف�ح على القاعة، كل واح�ة ب��اف� م�دوجة،
حّل� م�ل الّ��فات. أما ال�ق��رة مقابل ال��خل ف�ان� م�ان ع�ش الّ�ل�ان، وت�ه� على ذل�
ال��ا�ات الّ�ع��ة الّ���لة. ت��، أّ�ة اج��اعات م�ه�ة كان� ت�أل ه�ا ال�ه� في الّ���ات ال�اض�ة -

وأّ�ة م�اه� ع��فة وق�ارات م����ة ق� ج�ت ه�ا!

El Patio De Los Leones

به� الّ��اع والّ�ق� ال��اورة
���ّل به� الّ��اع Patio de los Leones، مع ال���ات ال�ف��حة عل�ه، ال�ُّ�ع ال����ي الّ��قي
م� الق��. «ال ی�ج� ق�� في ه�ا الق�� م� شأنه أن �ع���ا ف��ة كاملة ع� ج�اله األصلي
وروع�ه أك�� م�ه»، ك�ا �ق�ل واِش�ُ�� إر���غ Washington Irving «إذ أّنه على ن��� ال��ّ�ة، ل�
ت�له ی� الّ�مان �الّ����� إال قل�ًال. تق�م في ال���� الّ�اف�رة ال��ه�رة ال�ي تغّ��ا بها في األغاني
وال��ا�ا. وأح�اض ال��م� ال ت�ال ت�ّ� ق��اتها ال�اس�ة، ی�ع�ها االث�ا ع�� أس�ًا ت�عل ن�عها
ال�ّل�ر� ی��ّف� ك�ا في أ�ام أبي ع�� هللا الّ�غ�� (أب� َع��یل) Boabdil. ی��ّ�� أسل�ب الع�ارة، ك�ا
في �اقي أق�ام الق�� �األناقة أك�� م� الف�امة، و��ّ� ذل� ع� ذوق ج��ل ون�عة إلى ال��عة
ال�املة. ع��ما ی��� ال��ء إلى الّ��ر�� لل�ه� ال�عّ�� والّ�ق� الّ���ي لل��ران ال�� ی��و هّ�ًا
�اه��ًا، فإنه ��ع� الّ���ی� أّن كل ذل� ق� ن�ا م� �الء الق�ون وص�مات الّ�الزل وع�ف



ال��ب، واخ�الس الّ�ّحال�� م� ذو� الّ�وق الّ���ع، فل�ا ق� ���ن ح�ّ�ًا ب�ا أن نع�ق� �أّن ال��ان
م��وٌس �ف��ة س���ة».

والقاعة ��ارة ع� م����ل م�اح�ه 116 × 66 ق�مًا، على كل جان� م�ها ام�ّ� بهٌ� معّ��
أو رواٌق معّ��، وع�� كل نها�ة أن�ىء ُس�ادق ج��ل مع �ّ�ة رائعة. أّما ع�د األع��ة ال�ُّخام�ة فه�
124، وارتفاعها 11 ق�مًا. ت�ضع� ���ل ع��ائي، م�ف�دة أح�انًا، وأح�انًا أخ�� م�دوجة – دون
أن ��ّل ه�ا الّ��ت�� �الّ��اس� العام والّ��ان�. و��ل� الق�ا�� ذات االن��اءات ال���لفة ال�ي ت��ز
ع�� ت��ان م�خ�فة �أوراق ن�ات غ��ة �الّ��ام�� ال����عة. و�غّ�ي األراب��� أو الّ�خ�فة الع���ة
الّ�قل���ة ال��افة ف�ق الق�ا��، وت�ّ��ها آ�ات م� الق�آن. أما الّ�ق�ف الّ�اخل�ة لألروقة ال�عّ��ة
azulejos م� الّ�ّل�ج Dado ف��خ� ب�ق� جّ�ي دق�� وتغّ�ي ال��ران إلى ارتفاع خ��ة أق�ام �الّ�ادو
األزرق واألصف�، وت�ّف ��عارات الّ��الة ال�لّ�نة �األزرق والّ�ه�ي وت��ل شعارًا ع���ًا ���ل مل�ٍ�.

في م��� الق�� ناف�رٌة ُ���� م�ها اس�ه. وهي ت�ألف م� ح�ض�� (في زم� الع�ب كان
ه�اك ح�ض واح� فق�) ی�ع�ه�ا 12 أس�ًا رخام�ًا. ُن��� تل� الّ��اث�ل الع���ة، ك�ا �الح� ف�رد
Ford، و�أنها شعار ����قة خ��ة، وت��ه إلى حّ� ق��� تل� ال�ي تعل� م�اف� ال��ل��� والّ��رمان
في پ�ل�ا Pulia و�االب��ا Calabria (في إ��ال�ا)، «ُوج�هها م���سة، وق� ُن��� أع�افها ك��اشف
الغ�ف�� griffin (ن�ف �ائ� ون�ف أس�)، وأق�امها ك�عائ� الّ����، ب���ا أن��ب ال��اه ال�ل���
�أف�اهها ال ���� إلى وقارها». و�الفعل، فال��ا�ة الّ���لة ح�ل ال��ض ت��� �أن ال شيء ����عي
ال��ف م� ه�ه ال��ل�قات، ألّنها «ال ح�اة لها ل�ق�ر على إ�هار ض�اوتها»، و���و ذل� س��فًا
وغ�� ض�ور�. ومع ذل� ف���اذج لل��� الع��ي ت��و ف���ة، والّ�اه� أن بّ�ائي الَ�ْ��اء ل� ���ن�ا
صارم�� ك���ًا في ت���� دی�ه� (ال�� ��ّ�م األش�ال الّ������ة) وال��ا�ة الُ��ار إل�ها ق� ن��ها

��ل��ا Velera شع�ًا �قع في 44 ب��ًا م� الّ�ع� �الق��الّ�ة.
على ال�ان� ال����ي ل�ه� الّ��اع تقع Sala de los Abencerrages (قاعة ب�ي َسّ�اج)، ُس���
ه��ا ألنه �ع�ق� �أنها كان� م��ح أح�اث م���ة 36 رجًال م� أ��ان تل� األس�ة �أم� م� أبي ع��
هللا الّ�غ�� (أب� َع��یل) Boabdil. وه�اك ِع�ق ُم��ّ� في األرض�ة ال�ُّخام�ة ُ��ار إل�ه على أنه
ل��ات دم ض�ا�ا ی�عّ�ر م��ها. وللقّ�ة أساٌس تار��ي ض��ل، ن��ها لل��ة األولى كاتٌ� اس�ه
خ���� پ���� د� إی�ا Ginés Pérez de Hita، عاش في الق�ن الّ�ادس ع��. �ق�ل ال�ع� �أّن
مغ��� ال��� اب� ع��ان (1446) ق� ُق�ع رأسه ه�ا �أم� م� األم�� م�ال� الَ�َ��، ل�� آخ���
ك���ا ع� تل� الف��ة ال��ّ�شة م� تار�خ غ�نا�ة، ذ��وا أّن الّ�ا��ة ق� فّ� إلى ال��ال. وه�ه
ال���ة، ال�ي ر��ا كان� األك�� أناقة في الَ�ْ��اء، ال ت��و م�انًا م�اس�ًا إلراقة الّ�ماء. ُی�خل إل�ها
ع�� ق���ة ج��لة، ت�ه� م�ها أك�� م�ا ی���� ع�ها، أع��ٌة رخام�ة. والغ�فة ��ارة ع� م�ّ�ع ���ّ�
ش�قًا وغ��ًا �ُ���َل��� أو مق��رت�� ُی�خل إل�ه�ا ع�� ق�ا�� م����ة م�ق�ة الّ��ع. ل�� شه�ة قاعة
ب�ي َسّ�اج Sala de los Abencerrages ��قفها- ُصّ��� ك���ة، �قالدات أو ه�ا��، و16 ناف�ة في

سق�فها ال�عق�دة.
ك�� الّ�ون ف�ان����� پي مارغال Don Francisco Pi Margall: «آالف ال�ق�ن�ات، أل�انها،
ق�ا��ها ال�ي ال ُتعّ�، ت��ان ن��مها، ن��ءاتها وان�فاضاتها ال�عق�ة، م�ار��ها، م�ّلعاتها، ت�ا��
أض�ائها، تأث��ات الّ��ء و�ّله chiaro scuro، كل ذل� ی��و ع�� الّ���ة األولى م�ّ�شًا، ی�عّ�ر تع��فه
وفّ� رم�زه، م�ّعًا، وغام�ًا، ك�ل� الّ��اق الع���، درب الّ�ّ�انة، ال�� �ع�� �ّ�ة الّ��اء. ومع



ذل�، فإنه م���ٌ� في ال�اقع أك�� مّ�ا ق� ی��و �اه��ًا. لق� ع�ل ف�جار الّ��اضي في ت����ه أك��
مّ�ا ع�ل� ��ق��ة الفّ�ان في ت�ف��ه. ل�ّ� خ��َ�ه ك���ٌة ج�ًا، وت����ها ی�غای� ���عة ك���ة، ح�� ال

ت����ع فه� ال���� إّال �ع� دراسة وص�� ���ل��.
�ع�د ال�ّل�ج azulejos ال�� ی�اجه ال��ران إلى زم� كارل�س ال�ام� (شارل�ان). وفي م���

القاعة ی�ج� ال��ض ال�ُّخامي ال�� وقع� إلى جان�ه م���ة ب�ي سّ�اج ح�� ما تّ���ه الّ�وا�ة.
��الة ه�ه القاعة، في ال�ان� الّ��الي م� به� الّ��اع، ه�اك قاعة ساال د� الس دوس
إرماناس Sala de las Dos Hermanas (قاعة اُألخ���)، سّ��� ه��ا، �ع� إدخال �ال���� رخام����
م�دوج��� في األرض�ة. وت��ح ق���ة �اه�ة �الّ�خ�ل م� ال�ه� إلى دهل�� ضّ�� ی��ل م� جهة
ال���� �ال�اب� العل��، و�ال�اف�ة الّ�ات�ة أو الّ��فة الّ����ة، وال�ي م� خاللها ت��ل ن�اء ال����
���فهّ� إلى ال�ه� في األسفل. والقاعة غ��ة، أن�قة، ت�حي �الّ��ف الّ��قي واالس��خاء ك�ل� ال�ي
ت���اها لل��. وفي كل ج�ار ف��ة مق���ة، وف���ان ك��اخل، وال��ّ�ة ت�ّد� إلى الُ���ل�ات أو
ال�قاص�� الّ�ائ�ة أك�� م� �اقي أج�اء الَ�ْ��اء. وف�ق كل ق���ة ناف�ة م��ا��ة مع الّ�ق� في الّ�اب�
العل�� ق� تالش� اآلن. ی��و الّ�قف �الّ����� ال��ه� ذاته لألش�ال اله��س�ة، نف� الّ��ا��
ال��ّ�ش ال�� ُی�� في قاعة ب�ي سّ�اج Sala de las Abencerrages. وفي ال���قة، تع��� ه�ه القاعة
���ل عام (ول�� ك�ّل) األروع ب�� االث����، فلق� ُأخفي س�ح ال��ران ت�� م���تات ناف�ة ث���ة
Cartouches وثّ�ة ك�ا�ات ف�ق ال���ال�ات الّ�� ع��ة واأل�� ال��خ�فة .azulejos م� ال�ّ� والّ�ّل�ج
ق� ُحّل� رم�زها في ق���ة ���لة م� ق�ل اب� زم�ك Ibn Zamrek ُن��� على ش�ف م�ّ��
ال�ام�، وُت�ج�� في 11 أب�ات إس�ان�ة verses م� ق�ل �ال��ا Valera. ب�ٌ� واح� م�ها ��ل�
ان��اه�ا: «ان�ْ� ب��ّعٍ� إلى أناق�ي واجِ� فائ�ة م� تل� الُ�لل، ه�ا أع��ٌة ت�دان إلى حّ� ال��ال،

ج�اُلها م��ٌب لل��ل».
اح��ت تل� الّ�قة الّ�ائعة على آن�ة زه�ر شه��ة: «إل خاّرون» (el jarron)، ق�ل �أّنها
اكُ��ف� في إح�� الغ�ف األرضّ�ة للق�� و�ان� مل��ة �الّ�ه�. وهي اآلن في م��ف الَ�ْ��اء
الّ�غ��. ه�ه اآلن�ة، ال�ي �ع�د تار��ها إلى الق�ن الّ�ا�ع ع��، ق� ُ�ل�� �ال���ا ���ل ج��ل
�األب��، واألزرق، والّ�ه�ي، وق� وصفها ال�ارون دا�ّ��ه Baron Davillier في ك�ا�ه ع� ال��ف

اإلس�اني.
Sala de los (ساال د� ل�س آخ������) وراء قاعة األخ��� شّقة ���لة وضّ�قة ُت�عى
Ajimeces (قاعة الّ��اف� ال��دوجة)، ل�� سقفها وزخ�فاتها ال ت�اهي تل� ال��ج�دة في القاعة
األك��. وت�ف�ح على ال�ان� الّ��الي م��ادور د� ل���اراخا Mirador de Lindaraja، أو ح��ة ال��ه�،

ل��ّل على م�ه� خّالب لل���قة في ال�لف.
�ف�ق ه�ا الق�� الّ�غ�� ال�� ال ت��اوز م�اح�ه 15 × 10 ق�مًا كل أج�اء الق�� في غ�ى
تفاص�له وزخارفه. في أ�ام الع�ب كان ب�سع الّ�ال��� أن ی���وا م� خلف ش���ات الّ��اف� الّ�الث
ن�� ال��ی�ة وسهل ال��غا Vega. وع��ما ت�ّل أع��ه� م� ال��ه� �ق�أون الّ�ع� ال�ف�� ال����ب على

ال��ران.
�الع�دة إلى به� الّ��اع، ن�خل م� ��فه الّ��قي، ساال ِدل ت����نال Sala del Tribunal أ�
قاعة الق�اء، أو ساال د� ال خ�س����ا de la Justicia أ� قاعة الّ���عة (الع�ل)، ال�ي ت�ألف م�



س�ع ح��ات مف��حة على ردهة عامة. والغ�ف األر�ع الّ�غ��ة م�ّ�عة، تف�لها ثالث شق� م����لة
أك��. األل�ان ال�ه�ة ذاتها، واإلس�اف ع��ه في الّ�خ�فة اله��س�ة، ه�ا ك�ا في أّ� م�ان آخ� في
الَ�ْ��اء! أّما الق���ة ف�ق ال���ة ال�����ة الّ�غ��ة أو الّ�ی�ان ف���ا ت��ن األروع في الق�� ��امله.
ول�� ما ��عل ه�ه القاعة األك�� ت�ّ��ًا في الق�� ه� أنها ت��� ر��ا الّ��اذج ال�ح��ة للف�
الّ������ اإلسالمي في الع��ر ال�س�ى. ف�قف الُ���لى الّ�ئ��ي أو ال�ق��رة ق� ُزخ�ف بل�حة
ت��ل ع�� ش���ات ُ�ف��ض أنه� ق�اة سا�ق�ن. ول�ل� أع�ي االس� للقاعة. واألرجح أنه� ���ل�ن
الّ�ال��� الع��ة األوائل ل�اللة ب�ي َن�� ال�اك�ة. والّ��رة م�ل �اقي ال��اب األخ��، ُنّف�ت
�أل�ان سا�عة (ذه�ي، أخ��، أح��.. الخ). على جل� م�ّ�� مع خل�� ال���. ت��و الّ��ام��
و�أنها ُخّ��� �ال�ّ�ي. والّل�حات في الُ���ل�ات األخ�� أو ال�قاص�� ذات م�اض�ع أك�� ت���قًا.
ففي األولى، ُت�اه� قلعة مع م��ان أب�اج وش�فات، وفي خارجها ی�ج� أسٌ� ُ���� ��السل ب�� ف�اة،
وق� أم�� رجٌل ذو شع� أشع� ول��ة ی�یها ب�ح��ة. و�هّ� ل��اع�تها م�قٌ� في ش���ة فارس
م���ي، م�ّلح م� رأسه ح�ى أخ�� ق�م�ه. في ال�ان� اآلخ� م� الّ��رة، ��ه� نف� الفارس
وق� ُه�ج� م� ق�ل فارس ع��ي، ��ّ�د رم�ًا في ص�ره. والع��ي كان خارجًا للّ���، ، إذ ب�ت كال�ه
وهي ت�ارد ال����� ال��� والّ�عل� في أسفل ال��ه� ت�� أح��ة ال�قاتل��. وم� أب�اج القلعة
�ه�ت س��تان ج��ل�ان ت����عان ����� ال����ي ال�ه�وم ��عادة واض�ة. وفي ج�ء آخ� م�
الّل�حة ��ه� الفارسان كاله�ا وه�ا �الحقان الّ����ة، وُ��� غالُم الفارس م����ًا إلى ش��ة ومعه

س�ٌ� وت�س، م� ال����ل أنه كان ی���� ع�دة س��ه.
ُخّ��� الل�حة الّ�ان�ة ���ل كامل ل��اه� الّ���. و��ه� الع�ب وه� ��اردون ال��از��
ال���ة، ب���ا شغل ال������ن أنف�ه� �الّ�ب�ة واألس�د. ��ه� الّ��ادون أ��ًا وه� �ع�دون و�قّ�م�ن
غ�ائ� الّ��� إلى س��اته�. ُ��ّ�ي الع��ي سل�ان�ه �����اء مع��ّل ومهّ�ب، ب���ا ی��ع ال��ارب

ال����ي أمام سّ��ته ل�قّ�م غ����ه.
ت�ّصل أك�� الّ�ّقاد كفاءة إلى ن���ة مفادها أّن ه�ه الّل�حات هي م� الق�ن الّ�ا�ع ع��، ول�ل�
فق� ُأن��ت في عه� ال�ل�ك ال��ل��� ال�ی� ت�اوزوا ن�اهي الق�آن. ول�� م� الّ�هل ال��م �أنها م�
ع�ل ال��ل���. أشار غا�انغ�س Gayângos إلى ت�ا�ه مل��� ب�� ه�ه الل�حات وتل� ال�ي في
ال�ام�� سان�� Compo Santo في پ��ا Pisa، وفي ال���ل فإنها كّلها على األغل� ق� ُأن��ت م� ق�ل
ف�ان إ��الي، ل� ی��ّدد ال��ل��ن في ت���فه إلن�از فّ� ُ�ع��� غ�� ش�عّي ع��ه�. وه�اك م�ال آخ�
م�ا�ه ��ّ� یه�د ل��ن، ال�ی� في أ��اد مع��ة كان�ا ی�ّ�ف�ن ال������� ل��ّدوا ما ��ّ�مه دی�ه�.
ك�ا ی��غي الّ����ه إلى أنه ب�أ� �ع� ال�اح��� ال��ل��� ال�عاص��� ال ُ�عّ� الّ��� والّ�س� م�

ال��ّ�مات ال��لقة.
كان� في قاعة الّ���عة (الع�ل) Sala de la Justicia ب��ة لل�ض�ء، هي اآلن في ال���ف.
وعل�ها م���تات ناف�ة ج��لة ألس�د، وغ�الن، وُن��ر. ووفقًا لل��ا�ة، فق� ُصّ��� في العام 1305

ل��مة ال����، وح��قة ت��و أنها ت�ع� وجهة ن�� ال�اح��� ال�ي ذ��ناها لل�ّ�.
وفي تل� القاعة أم� ِف�نان�و و�ی�اب�ّال �إقامة قّ�اس لالح�فال �ع�دته�ا إلى الع�ش، وه�ا ُرفع
الّ�ل�� ب�� ال�اردی�ال ِم��وثا Mendoza. أّما شعارات مل�ك ال�اث�ل�� - الّ��� Yoke وج��ة الّ�هام

ُ



- فق� ُأدخل� في زخ�فة الُ���ل�ات أ� ال�قاص��.
أما ال��ج ال��هّ�م والّ�ّقة ال�اقعة إلى ج��ب قاعة الق�اء ال�ي ُت�عى الّ�وضة Rauda ف���و
أنها ض��ٌح للّ�ال���. وال�ّ�ة ال�ي ُوضع� ف�ها الُ���ة، ما زال� م�ج�دة، و��ل� ال��ض الّ�ّ��
الّ���ل ال�����م في غ�ل الُ���ان. �����ا في ال���ف م�اه�ة ثالث أل�اح ت���� على نق�ش
ت��ار�ة ألض�حة الّ�ال��� ی�سف الّ�ال�، �م�ّ�� الّ�اني وأم�� ی�عى أب� ال�ّ�اج، وه� اب�

األخ�� غال�ًا.
م� الّ�ق� القل�لة ال���ّ��ة في الَ�ْ��اء، ور��ا األك�� أه��ة شّقة الّ���ادور tocador، أو غ�فة
مال�� ال�ل�ة ال�اقعة إلى جان� ال�ات�� د� ل���اراخا Patio de Lindaraja، مقابل غ�فة ال��ه�
Mirador de Lindaraja. أقام في تل� الّ�قة واِش�ُ�� إر���غ Washington Irving، وح�� رؤ��ه
الّ����ة: «خالل إقام�ي في الَ�ْ��اء، كان� نها�ة ج�اح ذ� غ�ف فارغة م� الف� ال�ع�ار�
ال��ی� م�ّ��ة إلقامة ال�اك�، ق� أُعّ�ت الس���الي. كان� م�اجهة للق��... و��� م��اًء
ل��ني ُأودع� في شقة ح�ی�ة... وج�ت، في رواق �ع��، �ا�ًا ی��ل ر��ا ��قة واسعة مقف�لة أمام
الع��م... ومع ذل�، ح�ل� على ال�ف�اح دون م�قة فُف�ح ال�اب على ع�د م� ال���ات الّ�اغ�ة

كلها م� الف� ال�ع�ار� األورو�ي، على الّ�غ� م� أنها ُب��� ف�ق ق���ة ع���ة.
... ه�ا ال��اح ال��الي م� الغ�ف ان�هى إلى ردهة مف��حة ب�راب���ات، ُن��� على زوا�ا
قائ�ة مع جان� ال���قة... وج�ُت �أن تل� الّ�ّقة ق� أُعّ�ت زم� ف�ل�� ال�ام� وال���لة إل��اب��
د� �ارما Elizabeth de Parma الل�ی� حّال ض�ف�� على الَ�ْ��اء. وق� خّ��� لل�ل�ة ووص�فاتها
إح�� أك�� ال���ات ت�فًا هي غ�فة ن�مها، وسّلٌ� ضّ�� ���ج م�ها... ی�ف�ح على م��� به�ج، وق�
كان في األصل ش�فة الّ�ل�انة الع���ة، ال�ي ال ت�ال ت��ف� �اس� ت��ادور Tocador. قّ�رت في

ال�ال أن ت��ن إقام�ي في ه�ه الّ�قة، وسّ�� ق�ار� مفاجأة ع���ة، ل���ي ل� أت�ّ�ل ع� ق�ار�».
ه�ه الّ�قة الفات�ة ق� ُزّ��� �أر�ع ل�حات م� الق�ن الّ�ادس ع��، ت�ّ�ل أس��رة فای��ن
اإلغ���ّ�ة Phaeton. على سقف األرت���نادو artesonado ال��لي وال��ه�، ����� ق�اءة الّ�عاء:
«م�النا أم�� ال��ل���، الّ�ل�ان ال��اه� العادل أب� ال�ّ�اج ی�سف، اب� م�النا الّ�ل�ان ال��اه�
ال�ق�س، أبي ال�ل�� ب� ن��، كافي هللا في اإلسالم... جعله هللا عّ�ة وا��ة و���ه في األع�ال
الّ�ال�ة ال�ا��ة». وح�ل ال���ع ُردهة م� ت�ع ق�ا�� على أع��ة ع���ة، ُ�ل�� وُزخ�ف� ���ر
ت��ل: اإل��ان، األمل، اإلح�ان، الق�اء، القّ�ة، ض�� الّ�ف�، ال�����، ن���ن، ال�ف�ة، نار الع�راء
����ا. وتل� الل�حات م� ع�ل ف�ان�� ا��ال��� ه�ا: ج�ل�� آك��ال Giulio Aquila وسان�رو مای��ِ�ه

.Raphael الل�ی� كانا م� تالم�� رافای�ل ،Sandro Mainere

ت�ّ�� أن ال���قة الّ�غ��ة الّ�اح�ة أو ُردهة ال��ه� Patio de Lindaraja أو Daraja ال�ي ت��ّلل
�فة ال�ارزة الع���ة mirador كان� في األصل ت�عى Jin Dar Aja أ�: «ِج�ان دار ال���ع الف�� وال�ُّ
عائ�ة». وال���قة الع���ة الق���ة ال�ي ام�ّ�ت ح�ى ب�ج ُق�اِرش Torre de Comares ق� ُسّ�رت اآلن
�أس�ار صالة الّ��اف� ال��دوجة Sala de las Ajimeces وثالث ق�ا�� م� ال��اء ال��ی�. و�ع�د تار�خ
الّ�اف�رة في ال���� إلى الق�ن الّ�ا�ع ع��. وهي �قعة ساح�ة، �َ��وها، وش�� ب�تقالها، وش��

الّل���ن ال�� ی�تفع م� س�اج أش�ار اآلس الع��� وال�رد.



ب�� ه�ه ال���قة وق�� ال���ة Alberca ت��ّ� ال��امات - وهي مالح� أساس�ة للّ�ار
اإلسالمّ�ة - وق� ُرّم�� ��ل ب�اعة و���ل فّ�ي على ی� ك�ن����اس Contreras. والّ����� ه� الُ���ع
عادًة في كل م�ان في الّ��ق. م�ورًا ع�� ساال د� الس كاماس Sala de las Cámas أو غ�فة تغ���
ال�ال��، ح�� ت��ع� أغاني ال����ات م� رواق عاٍل وح�ى األسفل ح�� یّ��ئ الّ�ل�ان في
،Sala de Baños (ساال د� �ان��س) إح�� الُ���ل�ات أو ال�قاص��، ت�خل إلى قاعة ال�ّ�امات
��ّ�امها ال�ُّخامي األب�� وأرضّ��ها م� اآلجّ� اللّ�اع. ت�ّ�ى تل� الغ�فة ل�� الع�ب �غ�فة ال��ارة،
أو حّ�ام ال��ار. وق� وصفها إدوارد الی� Edward Lane في ك�ا�ه «ع�ائ� ال������ ال�عاص���
وسل��ّ�اته�»، وتقع ت�� الق�ا�� ال���لة ال�ي ت�ع� ال�ّ�ة ال�ي ���ع ف�ها ال����ّ��ن إلى
ع�ل�ات الّ��ل�� والف�ك ال�ي وصل� م�ّخ�ًا إل��ا. وُأض��� ال���ة م� األعلى ع�� ف��ات على
ش�ل ن��م، ك�ا ت��� ال��ا�ات إلى اله�اء ال�� ی��ّ��ه الّ�جال في ق�� ال�ه�ة ه�ا. وت�ألف شق�

.Infantas االس���ام م� ثالث قاعات وح��ت�� صغ��ت��، ت�عى �العام�ة حّ�امات األم��ات

أب�اج ق�� الَ�ْ��اء و��ا�اته
���� الّ����ر ِف�نانِ�ث خ������ Señor Fernández Jiménez: «س�ر ال�َّْ����� �ق�� م�ه َبَ�نة
ل� ت�لف ع�ُضها ح�الي 1400 م�� م� ��فها األول إلى اآلخ�، و����ها 26 ب�جًا، اع���ت
�اق الّ��عة Siete Suelos. و�لى ه�ا الع�د م� األب�اج الّ�عام�ان ك�عامة واح�ة فق� ت��ي ب�ا�ة ال�ِّ
��� أن ��اف ُب�ج الّ�الح (ت�رِّه د� الس آرماس) Torre de las Armas، ال�� اخُ��ق ب��ا�ة
م����ة للق��ة Al Cazaba والَ�ْ��اء، وه� أ��ًا م� ع�ل ب�ي َن��. ُحّ��� القلعة عالوة على
ذل� ����ة معاقل، و��ا�ات ك���ة، وم���ات خارج�ة ع�ی�ة، ما ت�ال آثارها في �قعة الّ��و
alamedas ال��ی�ة. وت�فاوت س�اكة األب�اج وفقًا لل��قع واله�ف، ت��اوح ال��افة ب��ها ب�� 34 إلى

64 م��ًا تق���ًا».
في ی�م�ا ال�الي ن����ع اح�اء 15 ب�جًا فق�، أس�اؤها:

La Justicia, Las Cabezas, Los Siete Suelos, Las Aguas, Las Gallinas, Las Armas, La Vela, Los
.Hidalgos, La Polvora, De la Cautiva, Del Candíl, Los Picos, Las Damas, Las Infantas, Los Puñales

  ه� ال��خل الّ�ئ��ي إلى Puerta de la Justicia (پ���تا د� ال خ�س����ا) و�اب الّ���عة
الَ�ْ��اء، ب�اه ك�ا ت�و� ال��ا�ات ف�ق الق���ة، الّ�ل�ان ی�سف أب� ال�ّ�اج في عام 1348. و�ان
الق�اء ه�ا في أ�ام الع�ب ی��ع ن�ام ال����ة الق���ة. ف�ق الق���ة ُن��� ی� مف��حة، ومع�اها
م�� ج�ل. الّ�ف��� ال��جح ه� أنها رم� دی�ي، ت��ل األصا�ع ال���ة أر�ان اإلسالم: شهادة
اإل��ان �ا� ورس�له، الّ�الة، الّ��م، الّ�كاة، وال�ّج إلى مّ�ة. ُزخ�ف� الق���ة الّ�اخل�ة ���ل
ج��ل �الفّ� الع��ي (األراب���) و��م� ال�ف�اح. ����ّ� ال��خل ع�� ب�ا�ة أخ��، مع م�ّ�ات ُمل���ة
ُص�ع� على ه�ا الّ��ل إلر�اك الع�و. و��ه� على الق���ة ال�ي ت�ف� م��جًا م� ال��ج �عُ�

الء م� ال���ا الّ�ائع، والّ�خارف الّ�����ة. ال�ِّ
م�اش�ة خارج ه�ه ال��ا�ة ه�اك ع�ادة كارل�س ال�ام� (شارل�ان) Pilar de Carlos v.، وهي
ناف�رة على الّ��از الّ�وماني - ال��ناني ُشّ��ت �أم� ال�اك� ِم��وثا Alcaide Mendoza عام 1545.



وُزّ��� �األسل�ة االم��ا��ر�ة، ورؤوس (آلهة األنهار) ش��ل Genil، وح�ره (داّرو) Darro ، و���و
.Beiro

�اق الّ��عة Torre de los Siete Suelos ال��دوج ��قع على جان�ي م�خل ه� اآلن أما ب�ج ال�ِّ
م��ود، و�ان في الّ�اب� ال��خل الّ�ئ��ي إلى ال���. ق�ل إّن «أب� َع��یل» Boabdil (أب� ع�� هللا
الّ�غ��) سيء ال�� ق� مّ� ع��ه في ���قه إلى ال��فى. سّ�ي ال��ج ه��ا ألنه ُ�ع�ق� �أنه ی��ّ�ر
ن�وًال ���عة ��اب� ت�� األرض. ولق� اسُ�ق��� أر�ع ح��ات سفل�ة. وه�ا تق�ل الّ�وا�ات الّ�ع�ّ�ة

إّن ال��ان ُخّ�� لل���ز الّ�ف��ة. وت�و� األسا��� ع� حّ�اس غ�� م�ئ��� وآخ��� س�����.
ع�� الّ�او�ة ال�����ة الّ����ة للّ��ر ه�اك ب�ج ال�اء Torre del Agua ال��هّ�م، وال�� ���ّ�
اس�ه م� الق�اة ال�ي ت���� ع�� تل� الّ�ق�ة م� ال�ه�. وعلى ال�هة الّ��ال�ة الّ����ة ن�ل إلى ب�ج
األم��ات (ت�رِّه د� الس إنفان�اس) Torre de las Infantas، وداخله ن��ذج كامل لل��� الّ��قي
الّ�غ��. ع�� ُردهة صغ��ة ن�ل إلى ف�اء مغ�ى مع ب��ة في ال����ف، وُم�َ�َل�ات أ� مقاص��
مف��حة م� ثالث جهات. والّ�خ�فة ج��لة وأص�لة. وال��ج ه� واح� م� أج�ل أق�ام ال���. أما
ال��ج ال��اور و��عى ب�ج األس��ة، فإلى حّ� ما أقّل ك�اًال وان��امًا في ت����ه، ول��ه ُزخ�ف
���ل أن�� �أل�اح اآلجّ� ال�رد� الل�ن. ت�ّ�� ال��ا�ات ه�ا أ�ا ال�ّ�اج وت��� إلى األس� ال����

داخل ه�ه األس�ار، ل�� ذل� - ل�� شع�� - ال ی���� على وصف األس��ة!
ی��و ب�ج اآلكام (ال�ُّر�) Torre de los Picos ق� ُصّ�� ه��ا، م� الف��ات ال�ي ت�ّ�ج ذروة
ال���. ول��ه خ�ع ���ل واضح إلعادة ت���� واسعة زم� الف�ح اإلس�اني. إال أن آثار ال���

ال�َّ��� �ق�� في ش�ل �ع� الّ��اف� ال��دوجة ال����تة ���ل ج��ل.
أّما ب�ج إس�اع�ل Torre de Ismaíl، أو de las Damas (ب�ج الّ���ات) فق� و��ه م�ّ�� ال�ام�
إلى اب�ه إس�اع�ل، و��ه ش�فة belvedere م�ّ��ة ب�ف�ة، وقاعة ق� ُزخ�ف� ب�وق ر��ع ج�ًا. وفي ب�ج
پ�ن�اِل� (ال��اج�) Puñales ال��هّ�م ت����ات جّ��ة غ���ة، ت��لف ع� تل� ال��ج�دة في أق�ام

أخ�� م� الق��.
و��� ب�ج اآلكام (ال�ُّر�) Torre de los Picos و��ج الّ���ات de las Damas م��اٌب صغ�� ُب�ي
على ال��ار. ُخّ�� زم� الف�ح اإلس�اني لالس���ام الّ���ي ل��� ه� أس�اس�� د�
ب�اكام�نِ�ه Astasio de Bracamonte. وعلى الّ�غ� م� أنه خ�ع� ل��م�� ی�ثى له، فالِق�لة Kiblah أ�
ال���اب الّ��قي ودالالت أخ�� لل��ه� اإلسالمي ال ت�ال مل���ة. وأغ�ب ما في األم� أّن
ال��خل ق� ُح�س �أس�ی� ع����� ُجل�ا م� دار سّ� الع�لة الق���. ف���و أّن وصا�ا الّ�ی� اإلسالمي

ق� ت� ت�اهلها ح�ى في ال��ّلى ذاته!
ب��� أب�ش�ة ك���ة القّ���ة م��� Santa Maria، في عام 1581، وت��ّل م�قع ال�امع ال��
كان ��ه� ��ه [ل�ان الّ�ی� اب�] ال���� ُم���ًا ��آث� م�ّ�� الّ�ال� 1309-1302)) إذ ك��: «وأع��
م�ا��ه ال���� ال�امع �الَ�ْ��اء، على ما ه� عل�ه، م� ال�ُّ�ف والّ�����، والّ�����، وف�امة الُعُ��،
و�ح�ام أن�ار الفّ�ة، و�ب�اع ث�ّ�اها، ووقف عل�ه ال�ّ�ام �إزائه وأنف� ��ه مال ال���ة، وأغ�مها ل��

یل�ه م� ال�فار».
أّما ال����ة ال��ی�ة ف���ّ�ة �الق�م��، وال ت���� ش��ًا ذا أه��ة، �اس���اء نق� ����ق��ي
St. والقّ��� إس�فان ،St. John إلى ب�اء ال�عاب� الّ�الثة، ال�ي ُكّ�س� للقّ��� ی�حّ�ا ���� ،Visigothic



Stephen، والقّ��� ��ِ��ِ�ه St. Vincent في العام�� 594 و607.



ق�� كارل�س ال�ام�
إّن الق�� ال�ه��ر، ال���ي على الّ��از الّ�لق��� دون سقف، وال�� ُب�ي في غ�� م�ضعه
ب�� ه�ه ال��اني الّ����ة، ق� ُأّس� �أم� م� االم��ا��ر كارل�س ال�ام� (شارل�ان) في عام
1538، ول� ����ل أب�ًا. و���و أن ه�ف ه�ا ال���� الفل���ي كان إقامة م��� دائ� ه�ا، �����ع
م� خالله أن ی�أّمل ج�ال الق�� الع��ي. وال��اء ر�اعي الّ�وا�ا ذو واجهات أر�ع، ارتفاع كل م�ها
17 م��ًا. الّ�اب� األسفل على الّ��از الّ��س�اني (اإل��الي)، والعل�� على الّ��از اإلی�ني
(ال��ناني). �ع� ال��اخل ال�ُّخام�ة ج��لة الّ��ع. وت�ه� في الّ�خ�فة تل���ات إلى ال��الت في
Fleece (أك�� �ع�ًا)، أما رم�ه فه� ال��وف Plus Oultre ال��� وال��، ال�ي قادها االم��ا��ر، وشعاره

الّ�ه�ي.
داخل الق�� م�غ�ل �قاعة دائ��ة مه��ة، مع رواق م�ع� بـ 32 ع��دًا. ُصّ�� الّ�رج
�ف�امة، و���ل عام ل� أن الق�� كله ق� ُأك�ل و��ي في أ� م�ان آخ�، ل�ان ت��ارًا ��اد �ه لعه�

كارل�س.

جّ�ة الع���
ع�� واٍد معّ�ش �الل�الب ثّ�ة ب�اٌء أخ�� وأح��، ه� ق�� االس���ام ال�ع�وف ��ّ�ة
الَع��� Generalife ال�� ���ف على أس�ار الَ�ْ��اء الّ���ة. وُ�ع�ق� �أن االس� م��� م�
Jennatu-l’arif «جّ�ة الع���» أ� جّ�ة ال�ع�ار�. و���و أن الق�� ق� ُب�ي على ی� ع��ي ی�عى
ُع��، وم�ه اش��اه الّ�ل�ان أب� ال�ل��. وزم� الف�ح اإلس�اني أص�ح ُم�ًا لألم�� ال��تّ� س��� ���ى،
Campotéjar وأحفاده آل كام��ت��ار ،Don Pedro de Granada ال�� اّت�� اس� دون ِپ�رو د� غ�انادا

ه� الُ�ّالك الفعل��ن ح�ى ال��م.
ال ُتع��� جّ�ة الَع��� Generalife م� الفّ� ال�ع�ار� اإلسالمي األن�ل�ي ال�هّ�. ع�� ف�ائها
الّ�ئ��ي، ال�� ی�لغ 34.70 × 12.80 م��ًا، ت�ّ� الق�اة ال�ي ت�و� ق�عة األرض �أك�لها، وت��ل
�الّ��ّ�ة Acequia أو ق�اة الَ�ْ��اء. أما ال�اجهة ال�����ة ال�ق���ة والقاعة ال�اسعة ال��اورة فق� ُعّ�ل�
م� أجل إن�اء ُردهة ك���ة. و���ه الّ�واق ال�ق��� ذل� ال�� في به� «ب��ة الّ���» وعل�ه ك�ا�ة

شع��ة ت��� �أن أب� ال�ل�� رّم� الق�� في الّ��ة 1319.
وقاعات جّ�ة الَع��� Generalife ��ّ� ذاتها قل�لة األه��ة، وت���� على عّ�ة ل�حات ُ��ّ� في
أنها ح����ة. أه�ها لِف�نان�و و�ی�اب�ّال، وخ�انا ال ل��ا Juana la Loca وزوجها، والّ�وجة الّ�ا�عة لف�ل��
الّ�اني. و��� ل�حات عائلة غ�نا�ة ل�حة ُ�ف��ض أنها الب� ه�د ال���ّ�ل، غ��� األح�� وسلف
س��� ���ى. وتل� هي الل�حة ال�ي ُ��ّ� الّ�ّحال�ن اإلن�ل�� ع� ���� ال��أ على أنها ت�ّ�ل «أب�

.Boabdil «َع��یل



ل�� إذا كان الق�� غ�� ج�ی� �األه��ة، فإّن ال��ائ� آ�ة في ال��ال وال�ه�ة. ف��اف�� ال�اء
ت�تفع عال�ًا في كل م�ان وت�ّ�� ج�ور اآلس الع���، واألرز، والّ��و الّ���ل، أروع ش�� في
إس�ان�ا �أس�ها. ك�ف� أس��رة ع� اب� سّ�اج Abencerrage في م�قف م�ا��ة مع الّ�ل�انة، ت��
إح�� أش�ار الّ��و، ول�� ل�ل� أساس م� الّ�ّ�ة. ه�ا على الّ�غ� م� أّن ���عة ال��ان هي
أن�� م�ان ی��ّ�له ال��ء الل�قاء ال����� ك�ا ت�حي الق�ة.. ل�� ال���قة مه�لة، و���� م�

األش�ار الّ�ائعة ق� ُق�ع�.
*   *   *

إّن الّ��وح ال�ي �ق�� إّ�ان الّ����ة الع���ة في م�ی�ة غ�نا�ة نف�ها قل�لة، وق� اخ�ف�
���عة. وفي س�ق الّ�ق���� Zacatín، ال�� كان في الّ�م� الق��� الّ��ق الّ��قي الّ�ئ��ي، ی�ج�
ب�اء كان یلق� سا�قًا ��اسا ِدل غاّی� د� ب����� Casa del Gallo de Viento (ب�� د�� اس��عار
الّ�ق�) وُ�ع�ف اآلن ��اسا ِدل كار��ن Casa del Carbón (ب�� الف��)، وذل� ���� ت���له إلى
م��ن ل�ل� ال�ادة ال�ف��ة. ت��� ال��وّ�ات الّ�فهّ�ة �أن الق�� (ألنه كان ق��ًا في زم� ما) ق� ُب�ي
م� ق�ل �اد�� ب� ح��س Badis Ibn Habus حاك� غ�نا�ة، ال�� ح�� ح�الي عام 1070 �ع�
ال��الد، وال�� ب��ج�هاته ُص�ع� دّوارة ت�ّل على ات�اه الّ��اح ���ل م�ارب على م�ّ�ة وم�ّلح
ب��س وُرمح. ث� ���ا تال م� س��� اسُ���م ال��اء ك���� ل��ارة الّ�رة. وأه� ما ����� الّ�ك� ��ه
م�خل مع ق���ة على ش�ل ح�وة، ون�اف� م�دوجة. وُردهة مع ��ة ومق��رة. إلى جان� ال�اسا ِدل
كار��ن Casa del Carbón م��ل الّ�وق أب�انِ�� Duque de Abrantes. وق�ل إّنه ی�ج� �أسفله م�ّ�
یّ��ل مع الَ�ْ��اء - وه� م��وٌد اآلن، وه�ا أم� غ���، م� ق�ل ال�ال� ال�الي لل��قع، دون أ�

اس���اف أو ف��.
،Carrera de Darro أّما ال��َّام الع��ي ال�� كان ف��ًا ���ا م�ى ف��خله م� م��� نه� داّرو
وه� اآلن في آخ� م�احل ال��اب واإله�ال. وُ�ع�ق� �أنه �ع�د إلى الف��ة األولى ل��� ال��ل���.
الق�ا�� على ��از ال��وة الق���، واألع��ة وت��انها م� الّ��از الع��� ال��ائي. وال��ا�ة : «��� هللا

الّ�ح�� الّ�ح��» ما ت�ال واض�ة.
alhamies ال�ّ�ام نف�ه، مع ال���ات ال����عة لالس��خاء وتغ��� ال�ال��، وال�قاص��
ال�أل�فة، ما ت�ال م�ج�دة. أما دار سّ� الع�لة الع���ة الق��� فق� ُه�م� عام 1643، و��ا�ة «�اب

الّ�ملة» Bivarrambla الّ�ه��ة ال ���� �ع� اآلن أن ت�صف �أنها ع�ل إسالمي.
إّن ��� الّ����ة الع���ة لغ�نا�ة، مقارنًة مع خل�دها في إش��ل�ة، م�اٌل جلّي ��لح
إل�هار ك�� أص��� الّ��عة الّ�ی��ة والع����ة ش�ی�ة في إس�ان�ا خالل ال���ي س�ة ونّ�� ال�ي
انق�� ب�� ف��ح ال��ی����. و�ّن الّ�وح ال�ي تعامل بها كلٌّ م� ِف�نان�و St. Fernando، وألف�ن�� إل
ساب�� (العال�) Alfonso el Sabio، وِ��رو األول Pedro I مع أع�ال خ��مه� ال��ل��� ورعا�اه�،

ت�ّ�ل ت�ای�ًا واض�ًا مع ما أ�ه�ه ال�ل�ان ال�اث�ل��ّ�ان كارل�س ال�ام� (شارل�ان) وف�ل�� الّ�اني.



غ�نا�ة ال�اث�ل���ة
إّن أّول ع�ل �ق�م �ه مل� إس�اني ل�� دخ�له إلى م�ی�ة م�ل�ة مف��حة ه� أن ��ّ�ل ال����
(ال�امع) الّ�ئ��ي ف�ها إلى ك���ة م����ة. وه�ا ما ح�ث أ��ًا في غ�نا�ة، ل�� م�ّلى الَ�ْ��اء
�قي ل�ع� ال�ق� كات�رائ�ة األب�ش�ة ال��ی�ة. أماال�امع في ال��ی�ة، فق� ُرفع إلى تل� ال��ت�ة ���ا
،(Valladar نقله �اّ�ادار) Abbé Bertaut of Rouen ع�، ولق� ُوصف م� ق�ل األسقف ب��ت� م� روان�
ال�� ك�� س�ة 1609: «إنه م�ّ�ع و���ل أك�� م�ه ع���، ال ت�ج� ��ه ق�ا�� والّ�قف مغّ�ى
�الق�م��، وفي ج�ء ك��� م�ه ل� ��� م��ا��ًا ح�ى. وق� ُدع� ال�ل �ع�د م� األع��ة ال����ة
الّ�غ��ة، ال��ت�ة ب��اس�». �ق�ل خ�ر���ا Jorquera إّن ال���� كان ی�ألف م� خ��ة ص��ن
م��ف�ة. وس�اٌء كان أم ل� ��� أصًال ك���ة ����ق��ّ�ة، ك�ا ی�ع� �ع� ال�ّ�اب، ف�ار�خ �ع�د
ال�ع�� على األغل� إلى الق�ون األولى للف�ح االسالمي، وال��ج ال�� ���� ال���اب ق� اشُ�ه�

.Torre Turpiana ل�ق� ���ل �اس� ب�ج ت�ر��انا
�ع� أن اسُ���م ال��اء لل��ه� ال�اث�ل��ي ل�ّ�ة ق�ن��، اخ�فى ما ب�� 1705 و1759 ل��ّل
م�له غ�فة ال�قّ�سات ال�ال�ة. و��ات�رائ�ة، أل�ق� �ال��اء القائ� ال��اور، وُ�ّ�س� ك�ل� في 17

أغ��� 1561.
وق�ل ح�الي ر�ع ق�ن م� تأس�� ال�ات�رائ�ة كان� ت�ج� ال�اپّ�ا ر�ال Capilla Real، أ�
ال����ة ال�ل��ة، وُتعّ� الّ���ار األه� واألّخاذ لف�ح غ�نا�ة. ُأن��� عام 1505 ك����ة لل�ل���
ال�اث�ل����� ِف�نان�و و�ی�اب�ّال، ب��ج�ه م� إن��ِ�ه إ�غاس الّ�ه�� Enrique Egas، وتّ� ب�اؤها عام
1517 - أ� �ع� وفاة ال�ل� ���ة و�ع� وفاة ال�ل�ة بـ 13 س�ة. ُصّ��� ال����ة على ه��ة صل��
الت��ي، وهي إح�� الّ��اذج األخ��ة لل��از الق��ي اإلس�اني. وال��اء مع��ل ن���ًا و����، ی��ای�
�ق�ة مع األب��ة ال��خ�فة وال��ق�ة للع�� الالح�. ت�ألف زخ�فة الّ�اخل ���ل كامل تق���ًا م� إف���
���ل ك�ا�ة ���لة �أح�ف م���ة تق�ل: «ه�ه ال����ة ُأم� ب��ائها ال�اث�ل���ان ال�ع��ان دون
ِف�نان�و ودون�ا إی�اب�ّال Don Fernando y Doña Isabel» الخ... الخ... وثّ�ة تأث�� ق��ي في الّ�راب���
الّ�ائع، أو الق��ان ال���ال�ة، ال���نة م� ال��ی� في ق��، وم� الّ�ه� في ق�� آخ�. وهي تف�ل
.Maestre Bartolome ص�� ال����ة ع� ج�احها، وق� ُص�ع� عام 1522 على ی� ال�عّل� �ارت�ل�ِمه
وُت�اه� ص�رتا ال�ل��� ال�اث�ل����� على جان� م� ال���ح العالي. وهي، ك�ا �ق�ل ف�رد: «ج�ی�ة
ج�ًا �االه��ام، ك�نها ت�او�� د��قة ل�جه�ه�ا، وش�ل�ه�ا، وزّ��ه�ا: خلف ِف�نان�و Fernando ت�ه�
Moros را�ة ق��الة الّ�اف�ة، واله�ف ال�� م� أجله عاشا وماتا كاله�ا: االن��ار على ال��ل���
،Felipe Vigarny وه�ا�ة ال�ف�ة - م��ّ��ة ت��ه�ا في ن�� ملّ�ن ف���، ُ�ع�� إلى ف�ل�ِ�ه ب�غارني
ر إی�اب�ّال و هي ت���ي ج�ادها األب�� وه�ا ذو ���ة أث��ة عال�ة ج�ًا. وفي اس��الم الَ�ْ��اء، ُت��َّ
الّ�غ�� ب�� ِف�نان�و وال�اردی�ال ِم��وثا Mendoza ال����، ال�� ��ل� ف�ق �غله الُ��ّ�ل م�ل وول��
Wolsey. ه� وح�ه ی�ت�� القفازات، ووجهه الّ���ل ی��ای� مع ب�انة ال�ل� وال�ل�ة. �ف�ح ی�ه ل�أخ�



ال�ف�اح، ال�� �قّ�مه له أب� ع�� هللا (أب� َع��یل) Boabdil ال���ّجل ُم���ًا �ه م� أعاله. وفي ال�لف
�ه�ت الّ���ات، والف�سان، وحامل� ال��اب والف�وس ال����ة، ب���ا خ�ج األس�� م� ال��ا�ات
�األزواج. وال ی�ج� ما �ف�ق ه�ا ال��ه� أهّ��ة في إس�ان�ا. و���ر ال����ت ال�ارز اآلخ� «اه��اء
ال�اف�» ال��ه�ر ال�قه�ر وه� ���ع ق���ًا ل��اس� الّ�ع��� �ال��لة، األش�اص األساس��ن
ی��ّ�ل�ن إلى ُر��ان حل�قي الّ�أس. أّما ال�شاح وأغ��ة أرجل الّ���ة (الـ fasciae الّ�ومان�ة) ف�ا زال�

ُتل�� في ت��ان ح�ى ال��م.
تع��� تل� ال����تات الّ�اف�ة دون ش� أك�� ق�ًة وفّ�ًا، وفي ت�اس� أك�� مع ال��اء ���ل عام،
م� م���تات الق��ر ال�هّ�ة في ع�� الّ�ه�ة لِف�نان�و و�ی�اب�ّال - ال�ي أن��ها الّ�ّ�ات اإلس�اني
�ارت�ل�ِمه أوردون��� Bartolome Ordoñez، على األغل�. ح�� ��ه� ال�ل�ان الع���ان م��لق���
ج��ًا إلى ج��، وُ�عّ�� وجهاه�ا ع� وقار وه�وء ال م��ودی�. وع�� كل زاو�ة م� الّ���ح ی�ج�
أح� ال��ارنة األر�عة لل����ة وت��ه� �ه� ت��ال ن�فه إن�ان ون�فه أس�. ك�ا ت�ج� م��ال�ات
على جه��� فق� م� أر�ع جهات ت�ّ�ل على الّ��الي الّ�ع��� و��امة ال���ح، والقّ��� ج�ج�
والقّ��� خا��ي (�عق�ب). وق� ُأن��ت أش�ال ال��ار��� االث�ى ع�� ���ل ج��ل، و��ل� درع

الّ��الة، وفي ال���قة فإن كّل تفاص�ل ه�ا الّ���ار ف��ة ول��ها غ�� معّ��ة.
ض��ح اب�ة ف�نان�و و�ی�اب�ّال ال��اور ه� لل�ل�ة ال����دة خ�انا Juana، وزوجها ف�ل�� األول
ال�س��، وه� أقّل شأنًا م� ناح�ة الّ����� والّ��ف��. ورؤوس األش�اص ال����ة ال ت�قل س�اته�
ال�����ة، وُت��ل ال����تات الّ�اف�ة م�الد ال���ح، وح��اء ال���س ���ل�ن اله�ا�ا إلى ال���ح ع��
والدته، وحقل اآلالم، والّ�ف�. وفي ال��� ص�ر ع� ف�ائل ال�ادر��ال (ال�ي ل� ت�� م� خ�ال
ف�ل��)، وفي الّ�وا�ا ت�اث�ل القّ������ م��ائ�ل، ج�ج�، أن�راوس، و��حّ�ا الّاله�تي. و�� هي ج��لة
ص�ر األ�فال، و���� م� زخ�فة الّ�عارات. كل ذل� ��ه� في أج�ل أسال�� ازدهار ع��

الّ�ه�ة، وتّ� ن��ه في ج��ة �أم� م� اب� خ�انا كارل�س ال�ام� (شارل�ان).
وت��لف ال��اق� ال�ال�ة لل�ل�ك ال��ّل�ة ذ��اه� ���ل رائع �ال��� في الق�� العل��. ون�وًال
إلى س�داب ض�� ت�� الق��ر ن�� خ��ة ت�اب�� ذوات أش��ة ح�ی��ة. في ه�ا ال��ضع �����ح
.(F) ُرفات ف�نان�و و�ی�اب�ّال، وخ�انا وف�ل��، واب�ه�ا األم�� خ�ان. ُ�ع�ف تاب�ت ف�نان�و م� ح�ف
���� پي مارغال Pi Margall: «ه�ا ی�ق� في الّ��ء ال�اف� آ�اء وأب�اء مل�ك ثالث سالالت ات��وا
في أقّل م� ق�ن م� أجل م�� و�� اآل�اء األع��، ه�ا ی�ق� آخ� أم�اء الع��ر ال�س�ى، وأول��
ال�ی� اف����ا الع�� ال��ی�. ه�ا ی�ق� األ��ال وآ�اء األ��ال - مل�ك ل� ی��اجع�ا أب�ًا في وجه
ال���، ومل�ات َذَوت ح�اتهّ� ب�ار حّ� ع���. م�ّف��� عادوا م� ال�ع��ة، ل���وا راحًة وسعادة
ب�� أی�� ح���اته�، وأرواح تع�ة ش��� كأس ال�عاناة، دون أن ت��� م� شّ�ة األسى. َم� م�ا
�����ع دخ�ل ه�ه ال���قة ال��ل�ة دون أن ��ع� �اخ�الج ع�ا�فه - دون أن ی���ي ��ها�ة أمام
الّ��اه� ال�ي �غّ�ي رجاًال أنق�وا األم� م� ع���ة اإلق�اع؟ وه� ی�رف دمعة على تاب�ت الع���ة
(إی�اب�ّال Isabel)، ال �����ع أح� أن ���ح ل�ام أسفه على تل� ال�ل�ة الّ����ة (خ�انا Juana) ال�ي
ث�ل� م� ال��، م���ة الل�ل ت���� ب�وغ الف�� ل�ي ت��� ُقُ�مًا وح�ها، ح�ى آخ� أصقاع الّ�ن�ا،

�اح�ة ع� زوجها ال����، فال ت��ك تاب�ته ح�ى �غل� الق�� عل�ه؟».
ن��ك ه�الء الع��اء والّ�ع�اء م� ع�� أفل، رحل�ا إلى الع�م في ق��ه� ال�ع�� األخ��،
ل��ع� إلى ال����ة. ول�� ه�اك ال���� ل��اه. في غ�فة ال�قّ�سات ُحف� تاج ال�ل�ة ال�اث�ل���ة



وص�ل�انها، وس�� ف�نان�و، و�ع� األث�اب الق��ّ�ة الفاخ�ة. وف�ق م��ح على ال�ان� ال����ي
ه�اك م�ه� ���ل «الّ��ول ع� الّ�ل��» وع�ه ی��ّ�ث ف�رد Ford ب����ل. تّ��ل ال����ة ال�ل��ة
مع ال�ات�رائ�ة ���خل ف�� م� الّ��از الق��ي الق���. وُزّ��� األع��ة على كل جان� ب��اث�ل ل�ل�ك
مع أسل��ه�. وف�ق ال��خل ت��ال ن�� ی�فع أسل�ة إس�ان�ا. شعارات الّ��ل، رم�ز دی��ة، وم���تات

ناف�ة لقّ����� ومالئ�ة ق� ام��ج� في الّ�خ�فة، ال���لة وغ�� ال��الغ في ص�عها.
أّما ال����ة ال�ل��ة، ف�ع أنها ت�ّ�ل مع�ار�ًا ج�ءًا م� ب�اء ال�ات�رائ�ة، فإن لها ت����ًا ك���ًا
م��قًال، ب���انه ورجال الّ�ی�. وق� ُسّ�ل� م�اه� ���فة ت�ّل على عالقة ال تّ��ف �ال�ّد كان�
ت�ور ب�� كه�ة ال�ات�رائ�ة والق�اوسة ال�ل����. ه�ه الع�اوة (ك�ا �ق�ل �اّ�ادار Valladar) وصل� ذات
م�ة إلى أق�ى حّ� ع��ما ع�َّ� رئ�� األساقفة كاّرّ�� د� أل�ی��ِ�ه Carrillo de Alderete ع� رغ��ه في
ز�ارة ال����ة مع كه��ه، ف�ف� الق�اوسة إدخاله�. ووفقًا ل�ل�، دعا رئ�� األساقفة إلى اع�قال
ال�ه�ة، وت�ع� ذل� دع�� ق�ائ�ة ���لة. للق�اوسة ح� ال��ور ع�� ج�اح ال�ات�رائ�ة إلى پ���تا
ِدل ِپ�دون Puerta del perdón أ� �اب الغف�ان، ال�� ه� ال��خل الّ�س�ي إلى الّ���ح ال�ل�ي – وه�
ام��اٌز ی��و أنه أغا� ال�ه�ة. غ���ة تل� الّ��ارات ال����ة ال�ي ت�ُ�ث في زم� ��ه� أع��

أح�اث تار���ة ��ّ�لها الّ�ار�خ ال���ي. ما ب�� الّ��� إلى ال�ه�لة ه�ال� خ��ة واح�ة ف���!

ال�ات�رائ�ة
ُب��� كات�رائ�ة غ�نا�ة م�اورة ومّ��لة �ال����ة ال�ل��ة وغ�فة ال�قّ�سات، أو ال�امع الق���،
ب�� عامي 1523 و 1561. لق� كان كارل�س ال�ام� (شارل�ان) �فّ�ل الّ��از الق��ي، ول��ه
أخ��ًا واف� على اخ��ار ت�ام�� دی�غ� د� س�لِ�ه Diego de Siloé. ��ف ف�رد Ford ال����ة ك�اح�ة
م� أروع األم�لة لل��از ال��ناني الّ�وماني، ل�� ال��ّ�� ق��ي ���ل واضح، وال ����ّ� الّ��ح
��ارات الّ�ف��� ال�ي تق�ل :إنه «أع�� مع�� في أورو�ا �ع� الڤات��ان». فه� م�ّث� في ص�ام�ه

وات�اعه، و���� وصفه �أنه مه�ٌ� أك�� م�ه ج��ل.
وال�اجهة، ال�ي ق�ل �أنها ُصّ��� م� ق�ل أل�ن�� كان� Alonso Cano، أح��� ب��ج��
(أح�ه�ا ل� ی��ِه) مق���� �أر�عة أع��ة ح���ة ض��ة ت�ع� إف���ًا. وت�ت�� عل�ه أر�ع دعائ�، ت��ل
ثالث ق�ا�� م�ل�ة وع��قة. وع�� أسفل ه�ه الّ�عائ�، على اإلف��� ه�اك ت�اث�ل لل��ار���. وق�
� ال���ح أن��ها ر������� Risueño، ك�ا زّ��� ُزخ�ف ال�اب الّ�ئ��ي بُ���ت ناف�ة ت�ّ�ر ت��ُّ
األب�اب ال�ان��ة بُ���ت ناف�ة لع�� ال��ارة وارتقاء م��� الع�راء. و��تفع ال��ج على ال��ار 75 م��ًا
ف�ق م���� الّ��ح ال�الي. وم��اته الّ�الث ت��ع على الّ��الي األن�اع الّ�الثة ل��از الف� ال�ع�ار�

اإلغ��قي ال�ع�وف.
وت��في ج�ران ال�ات�رائ�ة، إلى حّ� ك���، ك�ا ه� ال�ال غال�ًا في القاّرة األورو�ّ�ة، �أب��ة
م�اذ�ة. و�اب الغف�ان Puerta del Perdón ال��، ك�ا قل�ا، ی���ي رس��ًا إلى ال����ة ال�ل��ة، ه�
ت�فة دی�غ� د� س�لِ�ه Diego de Siloé. وق� ُن�� �إتقان ش�ی�. ك�ا �ه� ف�ق الق���ة ش��ان
رم��ان ی�فعان ل�حًا ُنق� ف�قه إه�اٌء إلى ال�ل�ك ال�اث�ل��. أّما األع��ة ال�ان��ة الّ���ة لل��خل
فق� ُزّ��� ��عارات ن�الة ض��ة. إّن إق�ام الّ�م�ز والّ�عارات في فّ� الع�ارة الّ�ی�ي في غ�نا�ة ال

��ا��ه أّ� م�ال في م�ان آخ�.



أّما داخل ال����ة ال�� ُرصف �ال�ُّخام األس�د واألب��، ف��لف م� خ��ة ص��ن مع
ق�ا�� م��ال�ة على الّ��از الق��ي، ت�ع�ها خ�� ر�ائ�، كل واح�ة م�ها م�لفة م� أر�عة أع��ة
ك�رن��ة. وت�تفع ف�ق ال���ح العالي ع�� الّ�ها�ة الّ����ة لل��اء �ّ�ة مه��ة �ارتفاع 220 ق�مًا، ت�ت��
على ث�ان�ة أع��ة، وت�ف�ح �ق���ة رئ���ة واح�ة �ارتفاع 190 ق�مًا. إّن ام��اد ال����ة الّ�ئ���ة كاپّ�ا
مای�ر Capilla Mayor ع�� ه�ه الّ�ق�ة م� وت� الّ�ائ�ة ه� ع�ل �ارع للفّ� ال�ع�ار�. �ق�ل الف���ِ�ه
Lafuente: «إن ج�أة الق���ة الّ�ئ���ة م���ة لإلع�اب، و���قة إن�ازها ت�ل� تأث��ًا رائعًا: فع�� الّ���
إل�ها م� األق�اس ال�����ة ت��و و�أنها ت��ّ� وعلى وش� أن ت�ُ��، ألنها ت��ف� ت�� م���اها».
وال����ة الّ�ئ���ة ب�اء ف�� ُزخ�ف �إس�اف، �ق�م على 22 ع��دًا ك�رن��ًا م� ��ق���. و���
األع��ة الّ�فل�ة الق�ا�� ال�����ة ال��ار إل�ها، وعلى الّ��قة العل�ا الّل�حات الّ��ع ال���لة ل��اه�
م� ح�اة الع�راء الّ�اه�ة، ال�ي أن��ها أل�ن�� كان� Alonso Cano. و��� الّ��ق��� ل�حات ج��لة
ل��ان د� س��ّ�ا Juan de Sevilla و���ان�غ�ا Bocanegra. ون��ة ك���ة م� أع�ال الّ��� ج��ة،
والّ�جاج ال����غ ال�عّ�� الفَلَ���ي في الّ��اف� األر�ع ع��ة غ�ّي �األل�ان وق� ُأن�� ��هارة. أّما
ال���ح العالي ��ّ� ذاته، وه� م� ع�ل خ�س�ه د� �ادا José de Bada، فق� ُص�ع على ��از ق��ح.
ول�� رداءته ق� ُعّ�ض� ب���ال�� ���الن ف�نان�و و�ی�اب�ّال راكع��، على كل جان� قام ب���ه�ا م��ا
Mena ومادران� Madrano، و�الّ�أس�� الع����� وال�اض��� آلدم وح�اء، الل�ی� ُن��ا ف�ق م�اب�

.Alonso Cano ال�ع� ب�� أل�ن�� كان�
في م��� ص�� ال����ة األوس� ال��ف�ل ع� ال����ة الّ�ئ��ّ�ة Capilla Mayor ���اح
ال����ة، ه�اك غ�فة ج�قة الّ��ت�ل وق� ُنّف�ت �أسل�ب صاخ� Churrigueresque ی��ّ�ث ال�اح� ف�ها
��ع��ة. وال ��ّ�� م�ان ج�قة الّ��ت��ل تل� إال آالت األرغ� ال���لة، والّ�ل�� ال��ّف� ب�� �ابل� د�
روخاس Pablo de Rojas. وت�� ج�قة الّ��ت�ل ُدف� أل�ن�� كان� (ال���فى س�ة 1667)، و�ان واح�ًا

م� أع�� الفّ�ان�� األن�ل����، و�اه�ًا ثان��ًا في ال�ات�رائ�ة.
إح�� أه� الّ��ر ال����ة هي أ�ق�نة الع�راء ال����ة Virgén de la Soledad، م�ج�دة ف�ق
م��ح ك���ة القّ��� م�غ�ل Capilla de San Miguel (ال����ة األولى على ال���� ل�� دخ�ل
ال����ة). و�ان� ق� ُس�ق� في العام 1873، ث� أع��ت إلى ال��ی�ة �ع� ف��ة وج��ة. ُزخ�ف� ال����ة
���ل ج��ل �ال�ُّخام األح�� واألخ�� ال��ّق� (الّ�������) وأم� �إن�ائها ر��ع العل� والّ�أن،
ال����، رئ�� األساقفة م�س��س� Moscoso عام 1804. أما ق�ُ�ه ف�� ص�ع الّ�ّ�ات ف�ل��

Folch. ولق� وضع� في ال����ة - وال نع�ف ل�اذا - آن��ا زه�ر ص��ّ��ان أن�ق�ان.

ب�� ه�ه وال����ة األخ�� م�خل إلى غ�فة ال�قّ�سات أو ال�امع الق���، و�لى ��ارها ص�رة
صغ��ة، وأمامها اع�اد القّ��� ی�حّ�ا الّاله�تي St. John of God أن ��ّلي ب�رع. وفي ك���ة الّ�ال�ث
،Cano ل�ان� Trinity ع� الّل�حات ال��ّ�ة، م� ب��ها أ�ق�نة الّ�ال�ث� Capilla de la Trinidad
وم�����ان صغ��تان على ال��اس للفّ�ان ذاته، وم�ت القّ��� ی�سف Death of St. Joseph ل�اراّتا
،Child Jesus وأع�ال ر����ا ال�����ة (ال���ح الّ�فل .Ribera ون�خ أع�ال ل�اف��ل ور����ا .Maratta
والقّ��� ل�رن� St. Laurence، والقّ���ة م��� ال���لّ�ة St. Mary Magdalene) وأع�ال أخ�� ل�ان�
Cano في ك���ة ���ع الّ�اص�� Jesus Nazareno الف��ة ال�ي تع�د إلى الق�ن الّ�ام� ع��. و�أتي
Chapel ع� ه�ا، ال�اب الق��ي الّ��� لل����ة ال�ل��ة إلن��ِ�ه إ�غاس، ووراء �اب ك���ة سان��اغ��
of Santiago مع ت��ال رائع للقّ��� األك�� حامي إس�ان�ا Patron Saint of Spain على ح�انه، ُقّ�م



إلى ال�ات�رائ�ة م� ال��ی�ة عام 1640. أّما األ�ق�نة الق���ة ع�راء الغف�ان Virgén del Perdón فق�
م��ها لل�ل�ة ال�اث�ل���ة إی�اب�ّال ال�ا�ا إی��س�� الّ�ام� Innocent VIII، و�ان م� ال�ع�اد أن ت��لها
ال�ل�ة. و�ان� ُت�ّ�ل ���ل عل�ي (ال ُتع�� أو ُتقّ�س)، في م�اس�ة الّ�ك�� الّ����ة للف�ح اإلس�اني،

في الّ�اني م� ی�ای�.
نع�� غ�فة مق�سات ال�ات�رائ�ة ب�ابها األن�� ال�� أن��ه س�لِ�ه Siloé، ل�����ح أمام �اب ال�ّلّ�ة
Puerta del Colegio. وخلف م���تة «ه� ذا اإلن�ان» Ecce Homo ق�ل إّن مای��ا Maeda ق� ن��
الّ���ان ل�س�ف� Lucifer ���ال اس���ائي. ف�ان ق� قّ�م �ل�ًا ل��لِ�ه Siloé م� أجل الع�ل وام��ان
ب�اع�ه في الّ���، ف�ا كان م� ال�ع�ار� الفاح� إال أن قال له �ازدراء: ان�� الّ���ان إذن! ف�ا

كان م� مای��ا Maeda إال أن نّف� ما �ل� م�ه ح���ًا.
تغ�ي ك���ة القّ���ة حّ�ة Santa Ana الغ�فة ال�قّ��ة ال��ّ��ة ل�ؤساء األساقفة، وت����
على ج�ء م� م��ح �ع�د إلى الق�ن الّ�ادس ع��، ول�حة القّ��� ی�حّ�ا St. Jean de Matha (وه�
ف�ن�ي، ول�� إس�ان�ًا) ل���ان�غ�ا Bocanegra. وال��ائ� الّ�� ال�ي ت��عها ل��� لها م�ا�ا معّ��ة. أما
ال����ة الّ�ا�عة على ال�هة ال���� لل�ات�رائ�ة ف���ى La Virgén de la Antigua (الع�راء الق���ة)،
ن��ة إلى ص�رة ق���ة �ّ�لها ���ل ك��� ِف�نان�و ال�اث�ل��ي، ون�� إل�ها أت��اء غ�نا�ة ����� م�
ال�ها�ة واإلجالل. وه�ا ت�ه� ل�ح�ان ب�� خ�ان د� س��ّ�ا Juan de Sevilla ت�ّ�ر ف�نان�و و�ی�اب�ّال
��ّل�ان، وال�ل� م����ًال ب�رع. ُرس�� الل�حات �األسل�ب الڤ����ي (أسل�ب الُ�����ة). وفي راف�ة
ال���ح ل�حة ل��رن��� Cornejo م� األف�ل االق��اد في ال�الم ع�ها. إّن رأسي القّ����� ی�حّ�ا
و��ل� ال��س�م�� �أسل�ب ال�اق��ة ب�� كان� Cano �ع��ان حّ� ع��ه له�ا الّ��ع م� الف�. وهي
اآلن في ك���ة ع�راء الَ�ْ�ِمل Virgén del Carmen. أما ال����ة األولى، أو ال�ع��دّ�ة فق� شّ��ها، آدم
Adam وأغ�ادو Aguado، على نفقة رئ�� األساقفة غالڤان Galvan، ال�� ُدف� ه�ا إلى جان� أح�
ال�ی� شغل�ا الع�ش األسقفي وه� دون ب���ڤ����و م�ن��ن Don Bienvenido Monzón. وال����ت�ان
الّ�اف�تان الّ�ائع�ان للقّ����� ه��ون���س Jerome و�ی���وروس Isidore ه�ا للفّ�ان م�را Mora. اآلن،
وصل�ا إلى أب�اب ال��خل، وعلى كل جان� م�ها ُعّلق� ل�حة ج��لة. أّما الّل�حات الّ�الث ف�ق

األب�اب ف��ّ�ل م�اه� دی��ة.
أه� م�ّ�ة في صالة اج��اع الّ���ان أو Sala Capitular، هي الّ��فة ال��ار�ة مع رس�م ت�م�
إلى الع�الة وال���ة، وهي �اإلضافة إلى م���عة الّ�ال�ث ال�ق�س ُت��� دون أدنى ش� إلى مای��ا

.Maeda

Assumption ق�ل أن نغادر ال�ات�رائ�ة، ی��ّج� عل��ا أن ن�ور غ�فة الّ�خائ�، إنها ت��� ع�ل
،Montañez وت��ال�� له أ��ًا وصل��ًا ل��ن�ان��� Cano (ل�حة رفع م��� الع�راء إلى الّ��اء) ل�ان�
والعائلة ال�ق�سة ل��ان د� س��ّ�ا Juan de Sevilla، وم��� الّ�اه�ة ل���ان�غ�ا Bocanegra. ت����
ال����ة على �ع� األث�اب ال��ّ�زة ���ل رائع، وأم�لة ل��فة ص�اعة الفّ�ة، وهي جّ��ة ل��ها
ل��� رائعة. وه�اك خات� لل�ا�ا ِس����س Sixtus الّ�ال�، وال�عاء ال�ق�س ال�قّ�م م� إی�اب�ّال له أه��ة

تار���ة ��ل تأك��.
عل�ة ال��اه� أ��ًا ُتع�ض لل�وار، وُ���� له� على وجه ال�ق�� �أنها هي العل�ة نف�ها ال�ي
ُوضع� ف�ها ال��اه� ال��ه�نة م� ق�ل إی�اب�ّال م� أجل ال���ل على ت���ل ل�حلة ك�ل�م��س
األولى. و�ذا كان ه�ا ص���ًا، فإّن أس��رة ص��وق �ان�ورا Pandora تع��� غ�� ذات ���ة مقارنة



بها! أما ك�اب ال�ل�ة ال�قّ�س م� ع�ل ف�ان����� فل�ِرس Francisco Flores فق� ُزخ�ف ���ل ج��ل.
غ�ف �األسل�ة ف��ف وق� ُوضع ف�ق ال���ح العالي في الّ�ك�� الّ����ة للف�ح اإلس�اني. أّما ال�َّ
���� �ف��ل ���� ف�نان�و ال�اث�ل��ي، ولل���� ُرّمانة ك�و�ة وح�ائل Quillon م��ّل�ة مع ف�وع
�ات�اه الّ��ل، ال�� نق� ح�ى ثل�ي ��له تق���ًا. ك�ا أّن ه�اك �قا�ا أخ�� كان� ل�ل�ك ال�اث�ل��
هي ص�ل�انه�، تاج إی�اب�ّال، الّ�ا�ات ال�ل��ة ال�ي ُرفع� أث�اء الف�ح اإلس�اني، ورداء ال�اه� ال��

ق�ل �أّن ال�ل�ة �ّ�زته ب��ها.
م� خالل ال�اب إلى جان� ك���ة القّ��� م��ائ�ل Capilla de San Miguel نع�� الّ�اغ�ار��
Sagrario (غ�فة الّ�خائ�) ال�ي ت��ّل م�قع ال�امع الق���، وق� حّل� م�ّله في عام 1705. وقام
ب�����ها دون ف�ان����� أورتادو Don Fransisco Hurtado وخ�س�ه د� �ادا José de Bada، ف���ول�ة
ق�عة م� الف� ال�ع�ار� به�ا ال����� ��� أن ُتلقى على عات� رجل�� ج�ی��� بها. إذ أنه م�
ال���� أن ُت��� ل���ها، ل��ها ل��� ل��� ال�� �ال شأن. ففي إح�� ال��ائ� ُدف� «الفارس
الع��� ف�نان�و ِدل پ�لغار Fernando del Pulgar، سّ�� ال�لح El Salar» ك�ا ت�ّ�ل ال��ا�ات. ه�ا
الفارس الّ��اع، أث�اء آخ� ح�لة على غ�نا�ة، أغار على ال��ی�ة مع 15 فارسًا، ووضع ف��ل
ش�عة على أرض ال����، و�ق�ل ال�ع�، إنه ثّ�� ورقة ����ار ت��ل صالة Ave Maria (الّ�الم
عل�� �ا م���) على ال�اب. ه�ه ال�أث�ة أك���ه وسالل�ه االم��از ال�ّ�� ال�� خّ�له� ارت�اء ��عاته� في
ال�ات�رائ�ة. وع�ام د� پ�لغار De Pulgar ق� تآكل� أك�� م� ع�ام رئ�� األساقفة الّ��� د�
تاال���ا de Talavera، ال�ي ُ�ع��ت ع��ما ُه�م ال���� الق���. ه�ا وت���� غ�فة الّ�خائ� عّ�ة ل�حات
�ّ��ة، ت���� أ�ق�نة القّ��� ی�سف San José ل�ان� Cano، وت��� أب��ة ال�ات�رائ�ة على ن��ة رائعة
،Capilla de Pulgar م� أع�اله، ك�ا الح��ا. وم� خالل ال�اب ال�� �قع إلى جان� ك���ة پ�لغار

وال��ّ� ال��ل�، ���� الّ�خ�ل إلى ال����ة ال�ل�ّ�ة.
San أّما ال��اء ال����ي الّ��ف واألق�م في غ�نا�ة فه� دی� و����ة القّ��� خ��ون���
Jerónimo، ال�ي نقل� أساساتها إلى ه�ا م� ضاح�ة سان�ا ��ه Santa Fé م�اش�ة �ع� الف�ح اإلس�اني.
والّ�ی� اآلن ��ارة ع� ث��ات للف�سان و�ع�� ع� أع�� الف��ل���. وال����ة ال�ي ب�اها دی�غ� د�
س�لِ�ه Diego de Siloé، تأخ� ش�ل صل�� الت��ي ����، جل�ل وصارم. أما ال��ران فُ�ّ��� بل�حات
ف����� ت��ل م�اه� م� آالم ال���ح، ول�حات آل�اء ال����ة، ومالئ�ة تع�ف على الق��ارة وتغ�ي.
ُأن��ت في عام 1723 على ی� رّسام غام� ی�عى خ�ان د� ِم�ی�ا Juan de Medina. وه�اك ث�اني
ك�ائ� مف��حة على ج�احها وص��ها، إح�اها ت��� راف�ة م��ح ت�ّ��ه ل�حة رائعة، م�ض�عها الّ�ف�.
وت�ه� ال����ة الّ�ئ���ة مهارة س�لِ�ه Siloé في أوجها. وق�ل إنه حّق� في ب�ائها «ه�فه الّ���ل
إل�هار نه�ة إس�ان�ة ح����ة»، ح�ل ه�ا اله�ف ث��ة صغ��ة، إال أن �ع� أت�اعه قّ��وا أنف�ه�
�األسل�ب الّ�قل��� الّ�ارم (ال�الس��ي)، وال�ع� اآلخ� ب����� أسل�ب Plateresque ن��ة إلى
فّ�اني ص�ع الفّ�ة». إّن ت����ات ال����ة ت��ّ�ع ����� ج�ًا م� روح الّ�ه�ة، و��ل� الّ��اث�ل ال�ي
ت�ّ�ل ش���ات الع�� ال�الس��ي: ����، پ�م�ي Pompey، ه���عل، ه�م��وس، وآخ���، وت�ه�
ج��ًا إلى ج�� مع ش���ات م� أسفار العه� الق��� ت�ّ�� ال����ة. ك� ه� غ��ٌ� حقًا ه�ا
اإلع�اب �ال��ارة ال�ث��ة، وتعا��ه مع الّ�عّ�� الّ�ی�ي الّ��س ضّ� كل ما ه� غ�� كاث�ل��ي

معاص�!



ُكّ�س� ال����ة �أك�لها ع�ل�ًا ل���� ال���� اإلس�اني األع��، القائ� غ�ن�ال� د� ك�ردو�ا
Conzalo de Córdova، ال�� ُدف� ه�ا، ول�ّ� رفاته ُنقل� إلى م�ر��. ��ه� ال��ل وزوج�ه الّ�وقة في
ن��، ی��عان في صالة على كل جهة م� ال���ح العالي. و��تفع ف�قه راف�ة م��ح ول�حة رائعة
ت�ّ��ه مقّ��ة إلى عّ�ة ُح���ات مل��ة �ال����تات الّ�اف�ة والّ��اث�ل. وال�قا�ع األف��ة ف�ها إغ����ة -
دور�ة إی�ن�ة - ك�رن��ة، وم��ل�ة م�ف�فة على الّ��الي. أّما الُ����ة الّ�ئ���ة الّ�فلى ف����� على
اله��ل Tabernacle، وم�اض�ع ال����ات الّ�الث ال�ي تعل�ها م�اش�ة هي ع� الَ�َ�ل �ال َدَن�
Immaculate Conception، والقّ��� خ��ون��� Jerome، والّ�ل�. وف�قها ج��عًا ��ه� ش�ل اآلب
ال�ال�. ه�ا الع�ل الّ�ائع، الف��� م� ن�عه في إس�ان�ا، ی��و أنه ُأن�� على ع�د م� الف�ان��، م�
Pedro و��رو د� راش�� ،Pedro de Orea و��رو د� أور�ا Juan de Aragón ب��ه� خ�ان د� آراغ�ن
de Raxis. والق���ة على ش�ل م�ارة ج��لة في األعلى ق� ُزّ��� ���ر ال��ار��� والقّ���ات ب��ارة،
كات���ا، َم��ل��ا، ول�س�ا، والقّ����� ال��ار���: ج�ج� وأوس�اخ��س ومارت�� وس��اس��ان وف�ان���.
والّ��� ال�� م��ه ال�ا�ا إلى القائ� الع���، كان أح� ك��ز ال����ة، وق� ان��عه �الق�ة س��اس��ان

.Peninsular War أث�اء ح�ب ش�ه ال����ة اإلی���ّ�ة
ه�اك ك��ٌ� م� األش�اء ال���لة الع���ة في ه�ه ال����ة الق���ة ال�ي ت�ه� ع� مالح��ها
أن�ار اإلن�ان العاد�. فال�قاع� في ج�قة الّ��ت�ل ق� ُصّ��� ب�� س�لِ�ه Siloé. ول�حات الف�����،
ال�ي ت��ل ان��ار ال����ة، والع�راء، والق��ان ال�قّ�س، ورفع م��� الع�راء... ق� ُأن��ت ���ل ج��
ج�ًا. ول�� ت�م�� ال��اء تعّ�ض لل���� م� الّ�ق�، إّن�ا م� الّ�ع� أن ت��ّ�ل ك�� كان �إم�انه أن

���ن أف�ل.
في ج�ار ك���ة ت��ار القائ� اإلس�اني الع��� م��ًى ل��ل وش�� إس�اني ع��� م� ن�ع
آخ� ت�امًا. لق� كّ�س خ�ان د� رو�ِل� Juan de Robles نف�ه لل���� والّ�ائل مع ح�اسة أف��
�ه إلى ال��� في قف� لل��ان��. ل� ُتقّ�ر ف�ائله �ع� وفاته فق� و�ان� س��ًا في ���او��ه ت��
اس� القّ��� ی�حّ�ا الاله�تي John of God عام 1669، إجالًال ل���اه. ول� ُقّ�ر له ل�ان دون أدنى
ش� سُ��ّ� أك�� إث� ب�اء ال����فى ال���� ال�� ُشّ�� �ع� س���� م� وفاته وذل� في عام 1552.
ی�ج� ُرفات القّ��� في تاب�ت فّ�ي، ی�ق� في ك���ة ال��فى، وه� ��ارة ع� ب�اء ف�� �اه� ال�لفة
سّيء الّ�وق. وال�اقع أّن أسل�ب ت��ّر�غ��ا Churriguera ال���ّلف في الف� ال�ع�ار� اإلس�اني ق�

�غى على ال���ع. وأه� ما ��ه ل�حة القّ���، وت�ج� ن��ة ع�ها في م�ر��.
ارت�� اس� القائ� الع��� ��ارت�خا Cartuja، وه� الّ�ی� ال�ارت�ز� ال�� ُق�ع، و�ان ق� أع�ى
األرض ال�ي ُب�ي عل�ها كه�ة. ب�ي الّ�ی� عام 1516، وُه�م عام 1842. ول� ی�� م�ه إال ج�ٌء
صغ�� مع ال����ة. ولق� ُشّ�ه الّ��� ال�ح�� �ال�خ�فة ال�ف��ة على ��از صانعي الفّ�ة
Plateresque. ُرّصع� أب�اب غ�فة ج�قة الّ��ت�ل �غ�ًى و��وق ر��ع ���� األب��س وأص�اف الل�ل�،
واألرز وص�ف الّ�ل�فاة، و�ان� م� ع�ل راه� ه� مان��ل �اس��� Manuel Vazquez، ال�� ت�ّفي
عام 1765. والّ��ح م�ّ�� على الّ��از ال�ارو�ي، وه� غ�ّي �ال�ُّخام الّ����، �ع�ه معّ�ق �أح�ار
العق��. وعلى �ع� أل�احه، رس�� ی� الّ���عة أش�اًال ت��ه اإلن�ان وال���ان. وفي غ�فة الّ�خائ�
ال��اورة، ُرّك�� أن�اع م�عّ�دة م� ال�ُّخام إلس�اغ م�ه� �اه� و�هّي ألق�ى حّ�. والقاعة �ال�أك��
واح�ة م� أروع القاعات في إس�ان�ا، وال تقّل ع�ها روعًة األب�اب وال��ار�ع ال��ّصعة �اتقان. إن
الّ�وق الّ�يء لل����ة ���ل عام وج� ما �عّ�ض ع�ه ب���ال للقّ��� ب�ون�، م�ّس� ال��ه�



ال�ارت�ز� Carthusian، وق� أن�� الّ���ال أل�ن�� كان� Alonso Cano، و�ع� الّ��ر ل���ان�غ�ا
Bocanegra، وجاك���� Giaquinto، و��تان Cotán. وال����ر أخ��ًا راه�، كان م��وًال ع� الّل�حات
في الّ�ی�، ال�ي ت�ّ�ل اس��هاد ال�ُّ��ان ال�ارت�ز��� في ل��ن على ی� الّ�ا��ة ه��� الّ�ام� والّ�فاح��

ال�ی� كان�ا �ع�ل�ن م��ف�� في �ال�ه.
كان دی� كارت�خا Cartuja سا�قًا غ��ًا �األع�ال الف��ة، ول�� م�ل سان إی�ون���، ق� ُنه� م�
ق�ل الف�ن���� ���ادة س��اس��اني، ال�� أث��، ك�ا في كل ال��اس�ات، تعّ�� الهاو� مق��نًا مع

ج�ع الّل�.
أمام ك���ة القّ����� ���س و��ل� Santos Pedro y Pablo ب�اٌء أن�� ج�ًا ب�ي عام 1539
إلرنان�و د� ثاف�ا Hernando de Zafra أم�� سّ� ال�ل�ك ال�اث�ل��. وال�اب م��ن م� ثالث م�احل:
����� األول على ال��خل، وه� ��ارة ع� �اب م�ّ�ع، ب�� األع��ة الّ�ور�ة Doric اإلغ����ة،
و���ل الّ�اني شعارات الّ��الة للعائلة، ُن��� ف�قها أس�د وغ�ف�� (ح��ان ن�فه ن�� ون�فه أس�)،
أما الّ�ال� ������ على ُش�فة ب�� أع��ة، م�ق�شة بُ���ت ناف�ة د��قة. وعلى نف� ال�� ه�اك ُش�فة
أخ��، ت��ل ك�ا�ة غ���ة تق�ل، Esperándola del Cielo - «فل�أملّ� بها في ال�ّ�ة» ت��� ه�ه
ال�ل�ات إلى أس��رة مأساو�ة تق�ل إّن د� ثاف�ا De Zafra ساوره الّ�� في أّن اب��ه على عالقة
سّ��ة ب�جل. ول�ي ���� ش���ه، اق��� غ�ف�ها في ی�م م� األ�ام، ف�ج� حاج� الغ�فة ��اع�
ال���� على اله�ب م� الّ�اف�ة. و�ع� أن ی�� م� مالحقة ����ته، عاد األب، وال��ت في ع���ه،
إلى ال�اج�. ف��خ الغالم: «الّ�ح�ة». أجاب الّ�ون Don: «فل�أملّ� بها في ال�ّ�ة»، مل��ًا �ال��آم�
�فة. ه��ا ت�و� األس��رة. و���و أّن د� ثاف�ا De Zafra، ���� الّ��ّالت، ل� مع اب��ه م� ال�ُّ
ی��ك أوالدًا، أّما اب��ه ف���و أنها ل� تع� ���ًال عالق�ها الغ�ام�ة. �عل� �اّ�ادار Valladar قائًال:
«َلَع���، في الق�ن الّ�ادس ع�� ل� ��� ه�اك أسهل م� أن ت�مي حاج�ًا خارج الّ�اف�ة دون أن

ت�ل� ان��اه الّ���ة أو الق�اة».
ال ُم�اّحة في أّن غ�نا�ة غ�ّ�ة �ال��ائ� الق���ة وال��ازل ت�امًا كإش��ل�ة، و��ّ�ل م��ل القائ�
ن عل�ه: «في ه�ا الع��� اآلن ج�ءًا م� دی� الّ�ا��ات ال��ملّ�ات Carmelite، وعلى ال�اجهة ل�ٌح ُدوِّ
Don ال���ل عاش، وفي الّ�اني م� شه� د����� عام 1515 مات، القائ� الع��� دون غ�ن�ال�
Gonzalo Fernandez de Aguilar Y de Córdoba، دوق س�ّ�ا Sessa، وت�ّ�ان��ا Terranova، وسان�
آن��ل� Santangelo، ال��ل ال����ي، داح� ال�غار�ة Moros، والف�ن����، واألت�اك». ی��و أّن أب��ة
de و��ل� م��ل ال����� كام��ت��ار Generalife وجّ�ة الَع��� Casa del Tiros كاسا ِدل ت��وس
Campotejar ق� أ���� على م�قع قلعة ع���ة م�ّ��ة أو أنها ت�ّ�ل ج�ءًا م�ها. و�ع�ق� ال�ع�
.Torres Bermejas (ت�رِّس ب��م��اس) أنها أع�ال ت�����ة ل�ا �ع�ف �األب�اج ال���اء أو ال���ّ�ة�
Azulejos و��ّل داخله على الّ�ا�ع الع��ي، ك�ا ی��و أّن الع�ب أ��ًا ق� أن�أوا الّ�الل� وه�اك زّل�ج
غ�ّي ورق� أرت���نادو Artesonado رائع م��� �����تات ن���ة م�ّ��ة لع��اء اإلس�ان مع
رؤوس ع���ة وم����ة وم���تات ناف�ة ت��ل: ل������ا Lucretia، یه�دی� Judith، س���ام��

.Penthesilea پ������ال ،Semiramis

ُ���ف� في ه�ا ال���ل ���� ع��ي ذ� م��� رائع وغ��، ق�ل �أنه �ع�د ألبي ع�� هللا
الّ�غ�� Boabdil. ل�� غ�� الّ���، �ال ر�� م� ع�ل الح� للف�ح اإلس�اني، وح�ّ� �ال��ء أن

��اوره ال�ّ� ��أن أج�اء ال�ُّفات ال��عّ�دة ال�����ة إلى ال�ل� ال��ل� األن�ل�ي األخ��.



في واقع األم�، ل� ی�َ� م� غ�نا�ة الق���ة أك�� م� األب��ة ال�ي سّ���اها سا�قًا. ���� أن
ن�� في ب�ج سان خ�ان San Juan de los Reyes ال��ّم� ���ل سيء ج�ًا، أن ت����ه الع��ي ی��و
ش���ًا ب�ض�ح أك�� م� أّ� ص�ح غ�نا�ي آخ�، وأنه أ��ًا ق� ُ��� ���ل كامل تق���ًا. وفي كاسا
ِدل آی�ن�ام����� Casa del Ayuntamiento (دار ال�ل�ّ�ة) الق���ة ه�اك �ع� ال�ُّ�ف الّ�ار���ة الّ�ادرة،
و���ل خاص، ال��ّ�دة األصل�ة لالم��از ال����ح لغ�نا�ة م� ق�ل ال�ل�ك ال�اث�ل��، والّ�رع
الّ�س�ي الّ��� لل��ی�ة. وثّ�ة م�اقع ك���ة، م�ل ساحة �اب الّ�ملة Plaza de Bibarrambla، ال�ي
ُ���فى ب���اها في أغاٍن وق�� إس�ان�ة ق���ة، ق� ُحّ�ث� ���ل كامل. ل�ّ� ه�اك ت��ارًا - وه�
ع��د ���� م�ّ�ج ��ل�� ح�ی�� - أهّ� م� أّ� شيء ب�اه الع�ب. ت�ّ�ل ال��ا�ة ف�ق الع��د أنه
Doña Mariana Pineda في ه�ه ال�قعة، في 26 شه� مای� عام 1831 ُخ�ق� دون�ا مار�انا پ����ا
���ل عل�ي في ع�� 32. مات� شه��ة ال��ّ�ة وض�ّ�ة م�جة ح�� جائ� م�ع�ر غ��� ساه� ك���ًا
في خ�اب إس�ان�ا زم� ح�� ِف�نان�و الّ�ا�ع. كان م��ل الّ�ون�ا مار�انا Doña Mariana م���ًا
لإلج��اعات الل���ال�ة ال�َ�ة، وع��ما اق����ه الّ���ة وج�وت أنها ت��� على عل� ثالثي األل�ان
(ف�ن�ي). وواجه� م�تها ���اعة ج�ی�ة �ق�ّ��ها. �ع� خ�� س��ات، ع��ما اس�عادت األّمة
ُرش�ها، ُنقل رمادها إلى ال�ل�ّ�ة (آی�ن�ام�����) Ayuntamiento. أّما ال�اك� ال�� أدانها فق� أُع�م ب�وره.
وفي نف� ال��قع لقي ثّ�اٌر إس�ان ك���ون ح�فه� ب���ان ال��� الف�ن����، كان�ا وه��ا ع�له� وح�اته�
ل�لع ف�نان�و الّ�ا�ع ع� الع�ش. والّ�احة ال�ي كان� ُت�ّ�ى سا�قًا ال�ام�ّ�� Campillo، ُتع�ف اآلن
�اس� مار�انا پ����ا Mariana Pineda. و����� أن ت�� ت��الها م� ال�ُّخام ال�� ن��ه كّل م� مارنا

.Morales وم�راِل� Marna

أّما الّ�ّل ال��ّ�ى ساك�و م�نِ�ه Sacro Monte (أ� ال��ل ال�ق�س) فه� ت�فة ت��ار�ة للّ��اجة
االن�ان�ة. ففي عام 1594 أخ�� أح�ه� وه� ف�ان����� إرنانِ�ث Francisco Hernandez األسقف دون
ِپ�رو �اكا د� كاس��و Don Pedro Vaca de Castro �أّنه اك��ف ُرفات ع�د م� الّ�ه�اء ال��ّل��� في
كه�ٍف ه�ا. فُ�ّ��ت ك���ة دون أّ�ة م�ّ�ة مع�ار�ة في ه�ه ال�قعة، وأص��� م�انًا لل�ّج - أّما
الّ�ل�ل على أن الّ�ه�اء الُ��ار إل�ه� كان�ا �الفعل م�ج�دی� ف�ا زال ق�� ال���. و��اخل ال����ة
ُحف�� �ع� ال��� الّ�اك�ة، ك��� �أح�ف ع���ة، وم� ال�ف��ض أنها ت��� أع�ال القّ�����. ه�ه
األع�ال كان� م�ض�ع ج�ٍل ع��� في الق�ن الّ�ا�ع ع��. وُتعّ� تل� ال�ه�ف مهّ�ة م� ح��
م�ا�اها الّ�����ة و�ان� غال�ًا مقاب� اس���م� م� ق�ل ال������� اإلل������ Illiberis األوائل. ����
مالح�ة �ع� الّ���ر، وق� اه��أت في أج�اء م�ها م� الّ�ق��ل ال���ّ�ر لل��عّ��ی�. وثّ�ة خ�افة
تق�ل �أن الّ��� ال�� ُ�قّ�ل ال��� ألول م�ة س�ف ی��ّوج في خالل س�ة، والق�لة الّ�ان�ة ت�ّ��

ألول�� ال���ّوج�� سلفًا انف�ا� عق� ر�ا�ه� الّ�وجي.
في ال�هة ال�قابلة لل��ی�ة، في الّ��احي أ��ًا، م�ّلًى صغ�� إسالمي، ق� ُرّم� وشّ�ه�
معال�ه إلى أ�ع� ح�. ُی�عى ص�معة سان س��اس��ان Ermita de San Sebastián، و�ان ال��ان ال��
Fernando y مفات�ح غ�نا�ة إلى ِف�نان�و و�ی�اب�ّال Boabdil (أب� َع��یل) سّل� ��ه أب� ع�� هللا الّ�غ��

.Isabel

ع��ما ن��� ع�� ش�ارع غ�نا�ة ال��ی�ة، ���ائ�ها ال��ه�جة، و���تها الّ����ة ال�أل�فة، ال
ی��و ل�ا أنها اك���� ال���� م� َجّ�اء تغّ�� أس�ادها. ل�� ان��ا�ها ل� ی��، على األقل، ح�ى
س��ات ع�ی�ة �ع� الف�ح اإلس�اني. وال�اقع أّن االج��اح الف�ن�ي وأك�� م� ذل� انه�ار ص�اعة



ال����، ق� أضعفا ���ل كامل ازدهار ال��ان. وخالل الق�ن األخ�� فق�ت م��ل�ها ك�قّ� للقائ�
العام. ل�� ف�� ی�م ج�ی� س�أتي ل��ی�ة الف�� الع��ي واإلس�اني على الّ��اء. فل� تُع� غ�نا�ة
ت��في �ع� اآلن ��اض�ها ال���ق. وفي ال�اقع، ی��و أّن م�ا���ها �ع��ون الّ��� الّ���ار�ة ل�ل�
األ�ام القل�ل م� االن��اه. وه�اك م�ه� عام للغ�ى واالناقة ح�ل ال���ّ�هات ال�اسعة، وال�اّدات
ال��اءة ج��ًا، و�ع�� ذل� ل���ع الّ����ر الّ���� ال�� دخل ح�ی�ًا في الّ����ع، لق� اس��ّد سهل
��غا Vega اب��ام�ه ال�ي اف�ّ� ع�ها ع��ما أعل�ه أم�ٌ� م�لٌ� ُمل�ًا له، وُس�ع ��ه ن�اُء ال��ّذن ���ح

م� أعلى م�ة ِم��نة.
*   *   *



خار�ة غ�نا�ة



دل�ل ال��اقع على خار�ة غ�نا�ة

م�فى سان الزارو.

ك���ة سان خ�ان د� ل���ان.

ص�معة سان�� ك����� د� ی��را.

سان ب�ون� وال�ارت�خا.
.(Sacro Monte ال��ل ال�قّ�س) ساك�و م�نِ�ه

الق�� ال�قّ�س.

ث��ة الُ�ل�لة وسان خ��ون���.

سان خ�ان د� دی�س (ی�حّ�ا الاله�تي).

سان خ�ان د� دی�س (شارع).

مأو� األم�اض العقل�ة.

ساحة الّ���ان (�الثا د� ت�روس).

سان إل�ف�ن��، و���� ِدل ت���نف�.

م��� دفع الّ�وات�.

�اب إل���ة.

�اب م�نای�ا.

سان أن�ر��.

م�فى األ�فال.

م��� الّ��ون ال��نّ�ة.



سان��س خ�س��س و�اس��ر.

معه� ال��س�قى.

ح��قة الّ��اتات ودی� را��ات الّ�ح�ة.

ساحة رو�ل وغ�دیِ��.

دی� ال��ّ��.

سان�ا �اوال.

إل���ة (شارع).

سان خ��ون���.

ش�فة أورالن�و.

سان دی�غ�.

سان غ��غ�ر��.

سان ل���.

الّ�����ات الع��ّ�ة.

سان م�غ�ل األك��.

�اب الّ�ا�ات.

إل سالڤادور.

سان خ�س�ه.

دی� ال�الك.

ال�لّ�ة ال�امعة.

ال�ات�رائّ�ة.

ال��رسة العل�ا وق�� إقل�� غ�نا�ة.



م�رسة االق��اد.

ساحة الّ��ق، وق�� األسقف.

م���ة ال��ا�ة (�الثا د� �اب الّ�ملة).

دی� أوغ���ِ�� وم��ل��ا.

دار الَ�َ�كة.
پ��������الس Puentezuelas (ج��).

ساحة مارشال پ���.

دار ال�ل�ّ�ة.

سان�ا ت����ا (ت����ا).

دی� الّ�وح الُقُ�س.

ال���� الع����.

الّ�ی� ال��ِملي.

م�فى الُ��ام.

سان�ا آنا.

سان�ا إیِ��.

دی� الَ�َ�ل.

سان خ�ان د� ل�س رّ�ِ��.

دی� الّ��� سا�قًا.
.(Torre de la Vela ت�رِّه د� ال ��ال) ب�ج ح�اسة ال���اء

ق�� ال���اء.

�اب الس غ�اناداس.



�اب الق�اء (خ�دی��ار�ا).

جّ�ة الَع���.
.(Puerta Hierro پ���تا إی�ّ�و) اب ال��ی��

سان ف�ان����� (سا�قًا دی� س�� ف�ان���).
.(Silla del Moro سّ�ا ِدل م�رو) ك�سي ال�غ��ي

�اق الّ��عة (ال���اء). ب�ج ال�ِّ

ناف�رة ال�ّفارة.

�اب الّ���.

دی� سان�ا كاتال��ا.
.Ecce Homo ه� ذا اإلن�ان

سان ث���ل��، وال��فى الع����.

... ...

سان�ا إس��الس���ا.

الّ�ی� ال���چي وسان�ا مارّ�ا إ������اكا (ال���ّ�ة).

سان أن��ن.

أشغال الغاز.

م��قة خ��ة عاّمة.

سان س��اس��ان و���� الڤ��ل�ن.

الس آنغ�س��اس.

إل سال�ن.

دی� سان��اغ�.

م��ف أكاد��ّ�ة الف��ن ال���لة.



ُن�� مار�انا.

ث��ة ال��ف�ّ�ة.
.(Plaza de Bailén الثا د� �ایل���) ال���ح ال�����

الّ�احة ال��ی�ة.
.Zacatín ق���� م�ّلة ال�َّ

س�ق الّ���.

ك���ة سان��اغ�.

سان ن���الس.

دی� ت�ماساس.
.(Torres Bermejas ت�رِّس ِب�م��اس) األب�اج ال���اء

ق�� كارل�س ال�ام� (شارل�ان).

�اب الّ��اح��.

سان �اس�ل.

م��ان األلعاب.

مق��ة.

دی� سان ب�ناردو و����ة سان ِپ�رو.

سان �ارت�ل�م�ه.

���� سان �اس�ل.

سان ك������ال.
.Corpus Christi م�فى الق��ان

سان�ا إ��اب�ل ال ر�ال (ال�ل�ّ�ة)، وسان م�غ�ل األصغ�.

سان�ا مارّ�ا (ال���� الق��� لق�� ال���اء).



سان مات�اس.
.Puerta de Fajalanza اب الفاخاالن�ا�

.Calle Méndez Nuñez (شارع) ِم��ی� ن�ن���

*   *   *

م��� لغ�نا�ة، ��ه� ��ه ق�� ال���اء وج�ال س��ّ�ا ن�ڤادا



م��� عام لق�� ال���اء



م��� لق�� ال���اء م� ���� ج�ل ساك�و م�نِ�ه

ق�� ال���اء م� ك�سي ال�غ��ي (سّ�ا ِدل م�رو)



م��� عام لق�� ال���اء م� سان ن���الس



م��� ل�اب إل���ة

م��� لق�� ال���اء م� ال��از�� (رس�)



م��� لل�ات�رائّ�ة وق�� ال���اء م� سان خ��ون���

م��� ل��ال س��ّ�ا ن�ڤادا م� كاّر��ا د� الس أنغ�س��اس



م��� لل�اب ال�ل�ي

م��� م� ال��ج في ق�� ال���اء



ال �الثا ن��ڤا (الّ�احة ال��ی�ة)



ُن�� ك�ل�م��س في �االس�� ِدل سال�ن، وس��ّ�ا ن�ڤادا ع� ُ�ع�

شارع ال�ل�ك ال�اث�ل��



س�ق ال���� الع��ي



ال كاسا د� ل�س ت��وس



ك���ة سان�ا آنا



ل�ح ثالثي م�لي ����ا ل���ج كان في مل� ال���ان األك�� (غ�ان كاپ��ان).

ال���ف اإلقل��ي في غ�نا�ة.



م��ح في ك���ة سان خ��ون���



دار في شارع داّرو. ق�� الع�ل (�االث�� د� خ�س����ا)



دار كاس���ل



غ�� ن��ذجّ��ن وح�ار�ه�



غ�� أمام م�اك�ه�



م�اك� غ��ّ�ة في ج�ل ساك�و م�نِ�ه



م��� عام ل��ار� الغ��



داخل كهف غ���



م���عة م� الغ��



عائلة غ��ّ�ة



غ�� �����ن في الع�اء



غ��



غ�� ��ّ�ون �غًال



غ��



غ��



رق�ة غ��ّ�ة



داخل م��� دی� ال�ارت�خا



داخل دی� ال�ارت�خا: ال���� (غ�فة ال�قّ�سات)



داخل ك���ة دی� ال�ارت�خا



سان�� ب�ون�، ألل�ن�� كان�، في دی� ال�ارت�خا �غ�نا�ة



خارج ال����ة ال�ل�ّ�ة



�اب الغف�ان وخارج ال�ات�رائّ�ة



واجهة ال�ات�رائّ�ة



ال�اب ال�ارجي لل����ة ال�ل�ّ�ة



تف��لة في ال����ة ال�ل�ّ�ة



ال��خل الق��ي الع��� إلى ال����ة ال�ل�ّ�ة



م��� خارجي عام ال����ة ال�ل�ّ�ة، الق�� العل��

م��� خارجي عام ال����ة ال�ل�ّ�ة



واجهة ال�ات�رائّ�ة. خارج ال����ة ال�ل�ّ�ة



م��� عام ل�اخل ال�ات�رائّ�ة



ال�ات�رائّ�ة. م��� عام ل�اخلها



ال�ات�رائّ�ة. م��� للّ��� الّ�ئ��ي



ال���ح العالي في ال�ات�رائّ�ة



ج�ء ال���ح في ال����ة ال�ل�ّ�ة، ع�ل ف. د� ب�رغ�ن�ا



ال�ات�رائّ�ة. أب� َع��یل ��ّل� مفات�ح غ�نا�ة لل�ل��� ال�اث�ل�����.

ق�عة م� ج�ء ال���ح في ال����ة ال�ل�ّ�ة



ال��َرس الّ�اخلي لل�ات�رائّ�ة

ال�ات�رائّ�ة. ق��ا ال�ل��� ال�اث�ل����� في ال����ة ال�ل�ّ�ة



م��� لل����ة ال�ل�ّ�ة وق��� ال�ل��� ال�اث�ل�����، ع�ل پ. غ�ن�الڤ�



ال����ة ال�ل�ّ�ة. ق��ا ف�نان�و و�ی�اب�ّال



عق� س�ف ال�ل��� ال�اث�ل����� في غ�نا�ة



ق��ر ف�نان�و و�ی�اب�ّال، ودون�ا خ�انا وف�ل�ِ�ه ال�س��

ق��ر ف�نان�و و�ی�اب�ّال، ودون�ا خ�انا وف�ل�ِ�ه ال�س��



ق��ر ف�نان�و و�ی�اب�ّال، ودون�ا خ�انا وف�ل�ِ�ه ال�س��



الّ��ل�ان والّ�اج والّ��� و��اب القّ�اس وص��وق ال�ل��� ال�اث�ل�����



الّ�خائ� ال�قّ�سة لل�ل��� ال�اث�ل�����



ال����ة ال�ل�ّ�ة: ت��ال ال�ل�ة إی�اب�ّال ال�اث�ل��ّ�ة



ت��ال إی�اب�ّال ال�اث�ل��ّ�ة



ك���ة سان م�غ�ل في ال�ات�رائّ�ة، ض��ح رخامي



م�ق� أفقي لق�� ال���اء في غ�نا�ة



ال��ق� األفقي العام لق�� ال���اء

م��� عام لق�� ال���اء م� سان ن���الس



األب�اج ال���اء م� الّ�����ات

م��� لق�� ال���اء م� ج�ل ساك�وم�نِ�ه



Algibillo ��ّم��� عام لق�� ال���اء ون�هة ألغ��

Cuesta del Chapiz م��� لق�� ال���اء م� ك����ا ِدل چاپ��



األب�اج ال���اء



م��� عام لق�� ال���اء

ب�ج اآلكام (ال�ُّر�)



ب�ج األم��ات و��ج األس��ة



م��� ل��ج ال��اسة وغ�نا�ة

م��� للّ�����ات و��ج ال��اسة



ب�ج الّ��ّ�ة والّ��ّ�ة ذاتها



�اب الّ���عة. تف��لة ل�اب في ف�اء اآلس



ق�� ال���اء وج�ال س��ّ�ا ن�ڤادا

غ�نا�ة، م� ب�ج الع�فان (أوم��اِخه)



«غ�فة ل�اس ال�ل�ة»، في قّ�ة ب�ج ال���اب، وُت�� جّ�ة الع���

�اب الّ���عة، شّ��ه ی�سف األول



ب�ج اآلكام (ال�ُّر�)

ب�ج األس��ة



خارج ال����، مل�ّ�ة خاّصة

ب�ج الّ��ّ�ة



Cuesta del Rey Chico الّ�رب الّ�اع� إلى ال���اء ع�� ك����ا ِدل َر� چ���



ب�ج الّ���ات



ج�ء م� ال���اء، في خارجها

ب�ج الع�فان (أوم��اِخه). أ�الل ع��ّ�ة ق���ة في الق��ة



�اب الّ���عة، ق�� ال���اء



�اب الّ���عة (رس�)



�اب الّ���عة



م�ّ�� وارتفاع وتفاص�ل �اب الّ���عة (ال خ�س����ا)



ارتفاع �اب الّ���عة الق���



بّ�ا�ة ت�عى �الّ�ع��� الّ�ارج �اب الّ����



م�خل م�ّوق ل�اب الق�اء



ارتفاع �اب الّ����



مق�ع ع�ضي لق�� م� ق�� ال���اء

مق�ع ��ه� ارتفاعات ق�� ال���اء



مق�ع ��ه� ارتفاعات ق�� ال���اء



ن�هات ع�� م�خل ق�� ال���اء

قاعة الّ���عة و�ه� الّ��اع



قاعة الّ���عة. ال�ان� األ���



قاعة الّ���عة، وت�ه� ناف�رة به� الّ��اع

مق�ع لقاعة الّ���عة، (إلى جهة الّ��ق)



مق�ع لقاعة الّ���عة، (إلى جهة به� الّ��اع)



مق�ع ع��د� لقاعة الّ���عة



تفاص�ل م� قاعة الّ���عة



م��� ون�اف� قاعة الّ���عة

رس�م على س�ف قاعة الّ���عة. رق� 1



رس�م على س�ف قاعة الّ���عة. رق� 3

ج�ء م� ل�حة في قاعة الّ���عة: ال��ل� عائ�ًا م� الّ���



قاعة الّ���عة: مق�ل األس� على ی� فارس م���ي

ج�ء م� ل�حة في قاعة الّ���عة ت�ّ�ل فارسًا م����ًا ی�ق� ف�اة م� ساح� شّ���،

أو رجل ال�ّ� ال���ّح�



ج�ء م� ل�حة في قاعة الّ���عة: صّ�اد م�ل� �ق�ل ال����� ال�ّ��

قاعة الّ���عة: ثالثة أش�اص م� ل�حة ال����ة اإلسالمّ�ة



ال���� وجّ�ة الع���



ص�� ال����



واجهة ال����



داخل ال���� في ق�� ال���اء



داخل ال����

ارتفاع الّ�واق ال��اذ� لل����



تف��ل ل�اب الّ�خ�ل إلى ال����



ناف�ة مق�س�ة في ال����



ناف�ة مق�س�ة في ال����



ح��ة ال���اب في ال����، م�ان اغ��ال ی�سف



ال���� م� ح��ة ال���اب



تفاص�ل زخ��ّ�ة ل���ة ال���اب ق�ب �اب الّ�خ�ل إلى ال����



��ف زخ�في وناف�ة في واجهة ال����



مق�ع ع��د� لل����



ث�ّ�ا ع��ّ�ة في ال����



تفاص�ل ل��هة م��� ال��م



تفاص�ل ل�خ�فة في ص�� ال����



تفاص�ل في ص�� ال����، ال�اجهة الّ���ّ�ة



زخ�فة في ل�ح، ص�� ال����



ف�اء ناف�ة في قاعة ال�ُّ



ف�اء ال��خل إلى قاعة ال�ُّ



ف�اء قاعة ال�ُّ



ف�اء مق�ع وارتفاع داخل قاعة ال�ُّ



ف�اء أع�ال الّل�حات ال��س�مة �أل�ان ش��ّ�ة في قاعة ال�ُّ



ف�اء زخ�فة في ل�ح، قاعة ال�ُّ



ف�اء نق�ش ك�ابّ�ة في قاعة ال�ُّ



ف�اء نق�ش ك�ابّ�ة ك��ّ�ة، قاعة ال�ُّ



«وال غال� إّال هللا»، الّ�عار الّ�ه�� ل��ّ�� األول

ف�اء وَم� َخَلفه في ال���. م�ال م� قاعة ال�ُّ

به� الّ��اع م� زاو�ة ال�اردی�ال
Templete Pomiente



ال��خل إلى به� الّ��اع م� خالل زاو�ة ال��م���ِ�ه



الّ�واق الّ��الي وواجهة قاعة ب�ي َسّ�اج



به� الّ��اع م� زاو�ة ال��م���ِ�ه

م��� في به� الّ��اع



م��� في به� الّ��اع م� قاعة الّ���عة



به� الّ��اع

م��� عام ل�ه� الّ��اع



به� الّ��اع



الّ�واق الّ��الي ل�ه� الّ��اع



مق�ع، به� الّ��اع

ُف��ا� في به� الّ��اع



الّ�اف�رة واله��ل الّ��قي في به� الّ��اع

قاعة الّ���عة و�ه� الّ��اع



زاو�ة في قاعة الّ���عة



قاعة الّ���عة



س�ف قاعة الّ���عة



ال����، وم��� ل�ّ�ة الع���



خارج ناف�ة م� ن�اف� ال����



ال����، وم��� ل�ّ�ة الع���



داخل ال����



ص�� ال����، ال�اجهة الغ��ّ�ة



داخل ال����، ال��ّ�ل إلى ك���ة رومانّ�ة كاث�ل��ّ�ة



داخل ال����، ال��ّ�ل إلى ك���ة رومانّ�ة كاث�ل��ّ�ة

ح���ة الّ�اف�ة في ص�� ال����



ف�اء ال��خل إلى قاعة ال�ُّ



ف�اء ش�فة في قاعة ال�ُّ



تف��ل في قاعة الّ��اف� ال�ق�س�ة

تف��ل في قاعة ب�ي َسّ�اج



به� الّ��اع

م��� عام ل�ه� الّ��اع



الّ�اف�رة واله��ل الّ��قي في به� الّ��اع



ارتفاع ناف�رة به� الّ��اع



ناف�رة به� الّ��اع، مع تفاص�ل الّ�خ�فة

م�ق� أفقي ل��ض الّ�اف�رة في به� الّ��اع



مق�ع للُف��ا� في به� الّ��اع



مق�ع لقاعة األخ���، ومق�ع لق�� م� به� الّ��اع



تاج ع��د في به� الّ��اع، مع م��اس ی�لغ م��ًا واح�ًا



تفاص�ل للّ�واق ال����� ل�ه� الّ��اع



��ف �أعلى األع��ة، به� الّ��اع



تف��ل للق�س ال����� في به� الّ��اع



ال�قا�ع الّ��ة األولى م� الّ�ق� ال��ابي ح�ل ح�ض ناف�رة به� الّ��اع



ال��ماك العل�� في به� الّ��اع



�ّ�ة الُف��ا� في به� الّ��اع



ال��خل إلى به� الّ��اع. اله��ل الّ�غ��، به� الّ��اع

به� الّ��اع



اله��ل الّ�غ��، والّ�اف�رة، به� الّ��اع

به� الّ��اع



به� الّ��اع، ال�ّاو�ة الغ��ّ�ة

سفارة ال�غ�ب، د����� 1885



به� الّ��اع م� اله��ل الغ��ي

به� الّ��اع م� اله��ل الغ��ي



الّ�واق الغ��ي في به� الّ��اع

به� الّ��اع، واجهة قاعة األخ���



به� الّ��اع، ال�ّاو�ة ال����



به� الّ��اع، واجهة قاعة األخ���



به� الّ��اع م� ال��خل



تف��ل ل��خل به� الّ��اع

تف��ل في به� الّ��اع



ف��ف�اء في ال�ه��� الّ��الّ�ة وال����ّ�ة، به� الّ��اع

قاعة ب�ي َسّ�اج



قاعة ب�ي َسّ�اج



قاعة ب�ي َسّ�اج



قاعة ب�ي َسّ�اج



أب�اب خ��ّ�ة، قاعة ب�ي َسّ�اج



رواق في ف�اء ب��ة الّ���، أو ف�اء اآلس



ف�اء ف�اء اآلس، أو ف�اء ب��ة الّ���. واجهة قاعة ال�ُّ



ف�اء اآلس، أو ب��ة الّ���



ص�رة 217: م��� عام لف�اء اآلس، أو ب��ة الّ���

ص�رة 218: ال�هة الّ��الّ�ة لف�اء ب��ة الّ���، أو اآلس



ال��خل إلى ف�اء ب��ة الّ���، أو اآلس



رواق في ف�اء اآلس، أو ب��ة الّ���



م��� عام لف�اء اآلس، أو ب��ة الّ���

ف�اء اآلس، ال�اجهة الّ���ّ�ة



تف��ل في ف�اء اآلس



ف�اء اآلس، ال�اجهة الّ���ّ�ة

خارج الّ�واق في ف�اء ب��ة الّ���، أو اآلس



ف�اء ب��ة الّ���، أو اآلس

زخ�فة في ف�اء ب��ة الّ���، أو اآلس



ف�اء اآلس، أو ب��ة الّ���، ال�� شّ��ه ی�سف األول

ف�اء ب��ة الّ���، أو اآلس. رواق في ف�اء ب��ة الّ���، أو اآلس



قاعة ال�ّ�امات



حّ�ام الّ�ل�ان



حّ�ام الّ�ل�انة



ال�ّ�امات، قاعة االس��احة



مق��رة االس��احة



مق�ع لقاعة ال�ّ�امات

مق�ع ��الني ع�� ال�ّ�امات



ال��ق� األرضي لل�ّ�امات في ق�� ال���اء



س�ف قاعة ال�ّ�امات



م�ق� أفقي ومق�ع ل�ّ�ان ال�اء ال���� في ق�� ال���اء



مق�ع لل�ّ�امات في ق�� ال���اء



مق��رة االس��احة. حّ�ام الّ�ل�ان ال�� ب�اه ی�سف األول



داخل ب�ج األم��ات

مقا�ع ل��ج األم��ات



داخل ب�ج األم��ات، الق�� العل��



ش�فة «األس��ة» (إ��اب�ل د� س�ل��)، ال��ّلة على ال��غا، سهل غ�نا�ة



م��لى «األس��ة» (إ��اب�ل د� س�ل��)



داخل ب�ج «األس��ة» (إ��اب�ل د� س�ل��)



ب�ج «األس��ة» م� ال��خل



داخل ال����. غ�فة في ب�ج «األس��ة»



قاعة الّ���عة. ال�ّ�امات، مق��رة االس��احة

Lindaraja «ص�رة 251: ش�فة ال���ّ�ة، «ل���اراخا



م��لى في شق� «ل���اراخا»



،Lindaraja «ح��قة «ل���اراخا»، والّ�ق� ال�ي �قال �أنها كان� ت�غله «الل���اراخا
وهي سل�انة م��ّ�ة



تف��ل، داخل ش�فة «ل���اراخا»



تف��ل، الق�� الّ�فلي م� ش�فة «ل���اراخا»



تف��ل للق�� ال����� ل��فة «ل���اراخا»



م��ع ال�ل�ة وم��� �ع�� ل�ّ�ة الع���



م��ع ال�ل�ة وم��� جّ�ة الع���

م��ع ال�ل�ة وم�ّلة ال��از�� الق���ة



Darro م��ع ال�ل�ة وم��� نه� َح�ره

ح��قة «ل���اراخا» والّ�ق� ال�ي أقام بها واش��� إر���غ



زاو�ة ش�فة «ل���اراخا»



Lindaraja «ص�رة 263: ش�فة ال���ّ�ة «ل���اراخا

داخل ب�ج األس��ة، إ��اب�ل د� س�ل��



خارج ب�ج األس��ة



ب�ج األس��ة، إ��اب�ل د� س�ل��



داخل ب�ج األم��ات، الق�� العل��



داخل ب�ج األم��ات



تف��ل للق�� العل�� م� ش�فة «ل���اراخا»



قاعة األخ���



م�خل قاعة األخ���



داخل قاعة األخ���



قاعة األخ���



قاعة األخ���



���ل وواجهة قاعة األخ���



م��� في قاعة األخ���



قاعة األخ��� م� �اب ال��خل، شّ��ها ی�سف األول

�فة العل��ة لقاعة األخ��� ال�ُّ



قاعة األخ��� م� �اب ال��خل



س�ف قاعة األخ���



تف��ل الّ�اب� الع��، قاعة األخ���



تف��ل الّ��اف� ال�ان�ّ�ة لقاعة األخ���



تف��ل في قاعة األخ���



ل�ح، وزخ�فة، و��ا�ات في قاعة األخ���



نق� ك�ابي في قاعة األخ���

��ف في قاعة األخ���



ل�ح على ع�ائ� ال��خل، قاعة األخ���



تفاص�ل لألل�اح ال��ّج�ة في دادو Dado قاعة األخ���



أل�اح زخ�فة ش���ّ�ة، قاعة األخ���



ف��ف�اء في دادو Dado الف��ة. ف��ف�اء في دادو م�خل قاعة األخ���



ف�اء. ف��ف�اء في دادو قاعة األخ��� ف��ف�اء في دادو Dado قاعة ال�ُّ



�اب الّ����. ال�اجهة الغ��ّ�ة



تف��ل ل����ة الّ�اف�ة الق���ة ال�ح��ة ال�ا��ة في ق�� ال���اء



إل خاّرو El Jarro جّ�ة ع��ّ�ة ت�ج� اآلن في م��ف الق��



إل خاّرو El Jarro ال�ّ�ة الع��ّ�ة وال���اة ال�ي كان� م�ض�عة ف�ها، قاعة األخ���



جّ�ة ع��ّ�ة م� الق�ن الّ�ا�ع ع�� في ال���اة ال�ي �ّل� بها ح�ى عام 1837



س�� ال�ل� ال��ل� األخ�� لغ�نا�ة، ال�� ُ��ل� عل�ه: «س�� أب� َع��یل»



ت�ل�� «أب� َع��یل» غ�نا�ة لف�نان�و و�ی�اب�ّال، 2 ی�ای� 1492

نق� ذه�ي (ال�جه والّ�ه�) �ع�د إلى م�ّ�� األول،

م��ئ ق�� ال���اء، ال�� ح�� ب�� 1232-1272 لل��الد



تفاص�ل ك�ا�ات، وت��ان ع��ّ�ة

،Tendilla ال��ا�ة الق��ّ�ة ال�ي وضعها في ق�� ال���اء ال��ن� ِت��ّ�ا
ل��ل�� اس��الم القلعة في عام 1492



.(Tocador de la Reyna) ت�ل�� �الف��ف�اء في غ�فة ل�اس ال�ل�ة

ف��ف�اء م� ق�عة في ق�� ال���اء



ب�� الف��



س�ق ال���ب الق��� و��� الف��



ارتفاع كاسا ِدل كار��ن، أو ب�� الف��، ال�� كان �ع�ف ب��� د�� الّ�ق�



ف�اء دار ع��ّ�ة في ال��از��



داخل دار ع��ّ�ة في ال��از��



Plácido Frances م�اداة «أب� َع��یل». رس� �الث��و ف�ان���

(ال�ع�ض ال���ي للف��ن ال���لة، 1884)



ال��لف في ق�� ال���اء



���ف وت��ان وأع��ة في ق�� ال���اء



زخارف م��ّ�عة في ق�� ال���اء



ق�ة ج����� Jupiter ول��ا Leda في ق�� ال���اء

نق� ض��ل ال��وز، ی�ج� حال�ًا في م��ف ال���اء



ل�حات م�ّف�ة �الّ�س�م الّ���ّ�ة في غ�فة سان دوم��غ� ال�ل�ّ�ة



ن�اذج ف��ف�اء م��ّ�عة م� ق�� ال���اء

ك�ا�ات في ق�� ال���اء



م�ق� أفقي لق�� كارل�س ال�ام� (شارل�ان) والعق�د ت�� األرضّ�ة لق�� ال���اء

م��� عام لق�� ال���اء م� ب�ج الع�فان (أوم��اِخه)



خّ�ان ال�اء الق���. م�لع الق�ن الّ�ا�ع ع�� لل��الد



ق�� ال���اء (ل�حة تّ� رس�ها خّ���ًا للّ�ل�لة اإلس�انّ�ة)

ج�ء م� خارج ق�� كارل�س ال�ام� (شارل�ان)



م�ق� ��لي (ارتفاع) ق�� كارل�س ال�ام�

مق�ع لق�� كارل�س ال�ام�



ناف�رة اإلم��ا��ر كارل�س ال�ام� (شارل�ان)

م��� لق�� كارل�س ال�ام� م� ب�ج الع�فان (أوم��اِخه)



داخل ق�� كارل�س ال�ام�

بّ�ا�ة ق�� كارل�س ال�ام�



نق� ض��ل ال��وز في ق�� كارل�س ال�ام�



م�خل م�ّوق لق�� كارل�س ال�ام� ی�� م� جهة الغ�ب



الف�اء الّ�وماني، ق�� كارل�س ال�ام�



ال��ق� األفقي األرضي ل�ّ�ة الع��� في غ�نا�ة

جّ�ة الع���



الف�اء الّ�ئ��ي ل�ّ�ة الع���



ف�اء ب��ة الّ��� في جّ�ة الع���

الّ��هات وال��ائ� في جّ�ة الع���

جّ�ة الع���



م�ه� أمامي ل�واق جّ�ة الع��� ال�عّ��

مق�ع ع�ضي لل��ّال ال�ل�ّ�ة في جّ�ة الع���



رواق في جّ�ة الع���



جّ�ة الع���. رواق في ف�اء الّ��ّ�ة



جّ�ة الع���. ال��خل إلى رواق الّل�حة الّ���ّ�ة



ح��قة جّ�ة الع���



ارتفاع رواق جّ�ة الع��� ال�عّ��



ف�اء الّ��ّ�ة في جّ�ة الع���



ر�� م� ف�اء الّ��ّ�ة



ف�اء الّ��و. ر�� في ف�اء الّ��ّ�ة



س�وة الّ�ل�انة في جّ�ة الع���



س�ف في جّ�ة الع���



جّ�ة الع���. ف�اء الّ��ّ�ة م� ال��خل الّ�ئ��ي



جّ�ة الع���. ف�اء الّ��ّ�ة م� الّ�اخل



م��� خارجي ل�ّ�ة الع���



ال��خل إلى جّ�ة الع���



جّ�ة الع���. ف�اء س�وة الّ�ل�انة



جّ�ة الع���. ف�اء الّ��ّ�ة م� الّ�اخل



ال�اجهة الغ��ّ�ة لق�� كارل�س ال�ام� (شارل�ان)



�اب الغ�اناداس



الّ��هات والف�ادق في ق�� ال���اء



�اب الّ���عة وناف�رة كارل�س ال�ام�

ج�ار ق�� ال���اء. ناف�رة كارل�س ال�ام�



�اب الّ���عة. ال��خل الّ�ئ��ي إلى ق�� ال���اء



�اب الّ���عة



�اب الّ����. ال�اجهة الّ���ّ�ة



ج�ار ق�� ال���اء. ب�ج اآلكام (ال�ُّر�)



ب�ج اآلكام



م��� عام لق�� ال���اء م� ك�سي ال�غ��ي (سّ�ا ِدل م�رو)

م��� عام لق�� ال���اء م� ح�ار� الغ��



م��� عام لق�� ال���اء م� جّ�ة الع���



م��� لغ�نا�ة وق�� ال���اء م� ج�ل ساك�وم�نِ�ه

م��� عام لق�� ال���اء م� سان ن���الس



ب�ج ال��اسة، ال�ات�رائّ�ة، وغ�نا�ة



��ّالت على ضفاف نه� داّرو (َح�ره)



م��� عام لق�� ال���اء

��ّالت على ضفاف نه� داّرو (َح�ره)



ب�ج ال��اسة وال�ات�رائّ�ة

ال��ج األح��



ب�ج الع�فان (أوم��اِخه) وح�ار� الغ��: خارج كه�فه�



م��� نه� داّرو (َح�ره)

�اب إل���ة. ال��خل الق��� للّ�����ات الّ�فا�ّ�ة



م�ان الغ��ل في �اب الّ��� (پ���تا ِدل س�ل)



ف�اء دار ع��ّ�ة



بّ�ا�ة مق�س�ة مغ��ّ�ة



Calle del Horno de Oro داخل دار ق���ة في شارع ق�ن الّ�ه�



داخل دار ق���ة في ال��از��



ال�ات�رائّ�ة وم��� عام

م��� عام لل�ات�رائّ�ة



م��� عام ل�ارج ال�ات�رائّ�ة



م�خل ال����ة ال�ل�ّ�ة



خارج ال����ة ال�ل�ّ�ة لل�ل���� ال�اث�ل�����



تف��ل ��ارج ال����ة ال�ل�ّ�ة

خارج ال����ة ال�ل�ّ�ة



خارج ال�ات�رائّ�ة



خارج ال����ة ال�ل�ّ�ة



خارج ال�ات�رائّ�ة. �اب الغف�ان



ب�ج ُم���ق ق��ي على ال����ة ال�ل�ّ�ة



ال�ات�رائّ�ة. م��� م� ال��َرس



ال�ات�رائّ�ة. م��� عام ل���ح اله��ل وال���ح العالي



نق� ض��ل ال��وز في ك�لة م��ح ال����ة ال�ل�ّ�ة



م��� عام ل���ح اله��ل في ال�ات�رائّ�ة

ال����ة ال�ل�ّ�ة. ض��ح ال�ل��� ال�اث�ل�����



ال����ة ال�ل�ّ�ة. تف��ل ل���ح ال�ل��� ال�اث�ل�����



ال����ة ال�ل�ّ�ة. ض��ح ال�ل� ف�نان�و ال�اث�ل��ي



ض��ح ال�ل� ف�نان�و



ض��ح إ��اب�ل ال�اث�ل��ّ�ة



San Juan de Dios م�خل ك���ة القّ��� ی�حّ�ا الاله�تي



ض��ح أل�ن�� كان� Alonso Cano في سان خ��ون���



رأس ی�حّ�ا ال�ع��ان



رأس ی�حّ�ا ال�ع��ان



رأس ی�حّ�ا ال�ع��ان



خارج دی� كارت�خا



ال���� (غ�فة ال�قّ�سات) في دی� كارت�خا، ال�هة ال����



ال���� (غ�فة ال�قّ�سات) في دی� كارت�خا، ال�هة ال���ى



دی� كارت�خا، ُق�س األق�اس



دی� كارت�خا، تفاص�ل ال��ائ� في ال���� (غ�فة ال�قّ�سات)



م�ا�ح في دی� كارت�خا. ل�حات م� ع�ل سان���� إ� ك�تان، أح� ر��ان سل� الّ�ی�

دی� كارت�خا، الَ�َ�ل �ال َدَن�، ع�ل م�رّ��



��ة، ع�ل م�رّ�� دی� كارت�خا، ع�راء ال�ُّ



دی� كارت�خا، القّ��� ی�سف والّ�فل. م���تة ألل�ن�� كان�



دی� كارت�خا، القّ���ة م��� ال���لّ�ة. م���تة ألل�ن�� كان�



دی� كارت�خا، خّ�الة ���ق�ن ُشه�اء. ع�ل سان���� ك�تان



دی� كارت�خا، تع��� ال���ح. ع�ل سان���� ك�تان



دی� كارت�خا، العائلة ال�قّ�سة. ع�ل سان���� ك�تان



صل� ال���ح. ع�ل م�راِل�



َحَ�ل الّ���ة الع�راء. ع�ل م�راِل�



ح�ار� الغ��. خارج ال�ه�ف

ح�ار� الغ��



غ�� ی�ق��ن في ح�ار�ه�

أن�اع م� الغ�� ع�� م�اخل كه�فه�



غ�� ی�ق��ن في ح�ار�ه�



راق�ات غ�� وقائ�ه� خ. أما�ا 
J. Amaya

Genil ج�� نه� ش��ل

م��� عام



م��� عام ل��ّلة ال��از�� الق���ة

م��� عام م� ب�ج ال��اسة



ق�� ع��ي ق���، ه� اآلن في ُمل� ن��ل إس�اني



دار ال�ل�ّ�ة الق���ة



ال�اب ال�ل�ي وشارع ال�ل�ك ال�اث�ل�����

Paseo del Salón ُن�� ك�ل�م��س في ال�اس�� ِدل سال�ن



س�ق ال���� ال�ام



س�ق ال���� ال�ام. س�ق ال���� الع��ي الق���



خارج دار ق���ة، ك����ا ِدل ِ���ادو (�لعة الّ���)



م���ة الع�ل



م��� نه� داّرو (َح�ره)

Triunfo س�ق ومع�ض للغ�� في الّ����نف�



شارع سان أن��ن (كا�ِّه سان أن��ن)



حّي آن�����و�ال، والّ���ّ�ا ن�ڤادا، و«َزف�ة ال�غ��ي األخ��ة»

م��� نه� داّرو (َح�ره) وم��� الّ���ّ�ا ن�ڤادا



ساحة مار�انا پ����ا، ودار ع��ّ�ة، وم��� الّ���ّ�ا ن�ڤادا



م��� عام لق�� ال���اء والّ���ّ�ا ن�ڤادا م� سان م�غ�ل

���� أو���ر Huétor وم��� الّ���ّ�ا ن�ڤادا



��ّالت على ضفاف نه� داّرو (َح�ره)



م��� نه� داّرو (َح�ره)

ال��� األخ�� وم��� الّ���ّ�ا ن�ڤادا



م��� الّ���ّ�ا ن�ڤادا

Genil م��� عام للّ���ّ�ا ن�ڤادا ونه� ش��ل



غ�نا�ة (ُرس�� خّ���ًا للّ�ل�لة اإلس�انّ�ة)



شعار م�ی�ة غ�نا�ة
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