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عثمان الرواف8

استنساخ قصر الحمراء في المشرق
أنطونيو أوريويال
 مدير مدرسة الدراسات العربية
املعهد العالي للبحث العلمي، غرناطة

قبل انطالق األشغال، تم وبدقة كبرية جمع 

الحمراء  قرص  عن  الالزمة  املعلومات  كل 

وثائق…،  رسوم،  صور،  تصاميم،  األصيل: 

لألصل،  وفية  نسخة  إنجاز  هي  الغاية  ألن 

مبا يف ذلك التصدعات والتشققات الناجمة 

عن مرور الوقت وتعاقب األزمنة. تم كذلك 

اعتامد مصدرين رائدين يف الهندسة املعامرية العربية خصوصاً ما تعلق منها بالزخرفة وجاملية 

وتعدد األلوان؛ يتعلق األمر بالكتاب الذي ألفه أوين جونز )Jones  Owen( عن قرص الحمراء 

بتعاون مع جولز غوريJules Goury( 2( سنة 1842، وكتاب آخر  نرشه »جونز« عقد من الزمن 

الفن،  تاريخ  الجامل ويف  تأثريات جونز وهو سلطة كبرية يف علم  الكتاب األول3. وتظهر  بعد 

بحمراء املرشق من خالل اعتامد ما يسمى مبنهجية »تفادي الفراغات«، وهي منهجية انترشت 

بشكل واسع بني بعض التيارات الفنية والجاملية يف القرن التاسع عرش. هذه املنهجية نعرث عليها 

بحمراء املرشق خصوصاً فيام يتعلق بالجدران والسقوف والتي تغطيها الزخارف بحيث ال نعرث 

تقريباً عىل فراغات دون زخرفة. ومع ذلك فهذه الزخارف مل تتقيد بشكل كامل مبنهجية جونز 

حول األلوان والتي كان يعتربها هذا الفنان اإلنجليزي عنرصاً محورياً يف الزخرفة ويف فن الديكور 

بشكل عام. ولعل عبارته املعروفة »شكل بدون لون كجسد بدون روح« تلخص ماذا كانت متثل 

األلوان بالنسبة إليه.

يف حمراء املرشق تم يف أغلب الحاالت استنساخ األلوان كام توجد يف الوقت الحارض بحمراء   

غرناطة، وهي بطبيعة الحال ألوان فقدت بريقها الذي كانت عليه يف القرنني الثالث عرش والرابع 

القرص يف  التي عرفها  الرتميامت  نتاج  ألوان حمراء غرناطة هي  امليالديني، كام أن بعض  عرش 

املرحلة املعارصة 4. وبشكل عام يغلب عىل حمراء املرشق كام عىل حمراء غرناطة اللون الذهبي.

مباين الحمراء التي تم استنساخها باملرشق، قرص قامرش مبا فيه 

العريف  جنة  إىل  باإلضافة  والربطل،  األسود1  وقرصي  املشور، 

التي وبحكم أنها حديقة للتنزه، تم فصلها قليالً عن بقية املباين. البنايات 

الثالث األوىل شيدت يف زمن قيايس مل يتجاوز ثالث سنوات )1998–2001(، 

تم  وقد   .2002 سنة  منها  انتهي  التي  العريف  جنة  شيدت  ذلك  وبعد 

تنظيم أشغال البناء واإلرشاف عليها بدرجة كبرية من اإلتقان واالحرتافية، 

وهو أمر ليس بالهني، خصوصاً إذا علمنا باألعداد الهائلة لصناع الزخرفة  

والعامل الذين شاركوا يف البناء خالل سنوات التشييد الخمس. لقد كان 

عليهم أن يشتغلوا كلهم يف وقت واحد خالل بعض مراحل البناء. شيدت 

البنايات فوق ربوة عىل حافة منحدر صخري طبيعي مرتفع عن سطح 

بالرتاب  املنحدر  أجزاء  بعض  مللء  كبري  مجهود  بذل  لزاماً  وكان  األرض. 

لجعله مستوياً بشكل يسمح بتشييد املباين وفق التصميم الذي وضع لها. 

أجزاء  شيدت   1997 خريف  يف    .1

حجمها  أن  غري  األسود«،  »باحة  من 

كان أصغر من الحجم األصيل املوجود 

بغرناطة، وقد تم تعديلها بسبب هذا 

االختالف بعد وقت قصري. 
 2. Jones, Owen and Goury, Jules,
 Plans, Elevations, Sections, and
 Details of the Alhambra, London,
 1842-1845 )2 vols(; Spanish tr. by
 Campos Romero, Mª Á., Planos,
 alzados, secciones y detalles de la
Alhambra, Madrid, Akal, 2001.

 3. Jones, Owen. The Grammar of
 Ornament: illustrated by examples
 from various styles of ornament,
 one hundred and twelve, plates.
London, Day and Son Ltd., 1856.

4. Rubio Domene, Ramón. Ye-
 serías de la Alhambra: historia,
 técnica y conservación, Granada,
Patronato de la Alhambra y Ge-

 neralife-Universidad de Granada,
2010.

الباحة املغربية، حمراء املرشق، حوايل عام 

1999. صورة ملتقطة يف ربيع عام 2014. 
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أملرية اإلسبانية، والذي صنعت به نافورة األسود، وأعمدة الفناء، واملمرات التي تتقاطع فيام 

بينها. اإلنارة الطبيعية الرائعة أضفت عىل املكان بهاًء إضافياً.

يلفت انتباهنا كذلك يف واجهات أروقة الفناء وجود دعامات يكسو الجص جزأها العلوي،   

دعامات ال توجد اليوم يف  قرص األسود بغرناطة، ورمبا مل توجد به أبداً. قاعة امللوك تم استنساخها 

بكل دعاماتها بنجاح كبري؛ إنها تشبه إىل حد بعيد األصل الغرناطي الذي عرف هو اآلخر ترميم 

دعاماته الجصية يف منتصف القرن التاسع عرش، عندما تم تعويض األصلية منها والتي تآكلت 

بفعل الرطوبة بدعامات أخرى. تم إكامل ديكور قاعة امللوك بوضع نُسخ مامثلة للمزهريات 

املوجودة يف نفس القاعة بحمراء غرناطة؛ مزهريات تنتمي 

لعرص بني األحمر، بعضها استنسخ مبهارة كبرية من طرف 

فنان غرناطي معارص، وبعضها اآلخر استقدم من املغرب.

استنساخ قاعة األختني تم كذلك بنجاح وإتقان كبريين،   

سواء األجزاء السفىل املربعة من قاعدة الدعامات واملصبوغة 

يظهر  والتي  املقرنصات،  قبة  أو  األلوان  من  معقد  بنسيج 

حجمها أكرب مام هو عليه يف الواقع بسبب ذلك الزخم الهائل 

من األلوان التي صبغت بها القطع الكثرية جداً التي تشكل 

الكبريتني  األبيض  املرمر  استنساخ قطعتي  تم كذلك  القبة. 

اللتني تبلطان مركز القاعة، واللتني يرى البعض أنهام سبب 

القاعة بقاعة األختني )االسم الحايل للقاعة(. غرف  تسمية 

أنطونيو أوريويال

يسبق  مل  زخارف  إدراج   املرشق،  حمراء  يف  االنتباه  تلفت  التي  األخرى  الخصوصيات  ومن 

استعاملها يف القرون الوسطى، مثل تلك التي توجد يف بعض الغرف الجانبية بالطوابق العلوية. 

املعامري  املرمم واملهندس  تأثريات  تأثريات مدرسة جونز، نعرث بحمراء املرشق عىل  وبجانب 

)1814–1879(، الذي مل  )Eugène Viollet–le–Duc( الفرنيس املشهور أوجني فيويل لو دوك

يكن يرتدد يف ملء فراغات املعامل األثرية التي يرممها بإضافات مل تكن موجودة أبداً يف األصول5. 

ومبا أنه يف حمراء املرشق كان هناك حرص كبري عىل إبراز فن العامرة األندلسية كام كان عىل 

عهد دولة بني األحمر، فقد تم تعويض ما ألحق بقرص الحمراء بعد زوال حكم املسلمني، أي 

يف القرون السادس عرش والسابع عرش وبداية الثامن عرش، بأشياء تجسد العامرة األندلسية يف 

عرص بني األحمر. 

1. هندسة معامرية وزخرفة

أن  رغم  بغرناطة،  عليه  توجد  الذي  الطبيعي  بنفس حجمها  املرشق  مباين حمراء  تشييد  تم 

متوضعها واتجاهها واملسافات التي تفصل بينها مختلفة عن ما يوجد يف املباين األصلية. وهذا 

أمر طبيعي، ألن الغاية من تشييد حمراء املرشق هو توفري سكن يتامىش مع متطلبات القرن 

الواحد والعرشين، واالستفادة من تقنيات هذا القرن وما توفره من تجهيزات أصبحت رضورية 

يف عرصنا: خرسانات البناء، مكيفات الهواء، إنارة مدمجة يف السقف، كامريات التصوير، الخ. 

القصور  ألبواب  املؤدي  الطريق  تعبيد  تم  الراهن،  الزمن  يف  السكن  لرشوط  دامئاً  واستجابة 

باإلسفلت، حتى ميكن وصول السيارات إليها. ومع ذلك ميكن القول إن االختالفات بني حمراء 

غرناطة وحمراء املرشق نكتشفها فقط إذا نظرنا إىل هذه األخرية من الجو، أما عندما نتجول 

داخلها، ونتنقل بني مرافقها مشياً عىل األقدام، فإن مالحظة هذه االختالفات لن يكون  باألمر 

السهل. ومن األمثلة عىل ذلك، الغرف الرئيسية يف بنايتي األسود وقامرش. 

التي قمنا بزيارتها،  يف هذه الجولة بحمراء املرشق، سنقوم بدراسة وصفية ملجمع املباين   

وسنبدأ بأقدمها وننتهي بأحدثها وفق التسلسل الكرونولوجي الذي شيدت به يف شبه الجزيرة 

العربية، كام سنربز خصوصيات حمراء املرشق، وما تشابه فيها مع األصل وما اختلف عنه.

2. قرص األسود 

يتم ولوج قرص األسود عرب مدخل به قوس شبيه بذاك املوجود بباب النبيذ بحمراء غرناطة. هذا 

املدخل يحتل املكان الذي توجد به قاعة بني رساج بغرناطة. نواصل السري بعد ذلك عرب ممر 

يقود إىل أحد املرافق الهامشية لقرص األسود. يلفت انتباهنا بشكل إيجايب جداً، فناء تكسوه 

باالنتعاش يخفف من وطأة  النباتات التي متنح املياه املخصصة لسقيها، الزائر إحساساً عذباً 

العربية عىل امتداد فصول السنة باستثناء فصل  التي تعرفها شبه الجزيرة  الحرارة  املرتفعة 

الشتاء. األشجار القمئية تكسو الزوايا األربع والجناحني الجانبيني للمكان، يف حني يكسو العشب 

األخرض الطبيعي بقية الحدائق التي توجد بأطرافها خطوط مزدوجة من الزهور املختلفة. 

مدينة  من  املستقدم  األبيض  املرمر  لون  مع  منسجم  تناغم  يف  يوجد  األخرض  الحديقة  لون 

 5. Viollet-le-Duc, E., Dictionnaire
 raisonné de l'architecture française
du XIe au XVIe siècle, Paris, Li-
 brairies-Imprimeries Réunies, ca.
1854-1859.

مشهد لباحة األسود لحمراء املرشق، 

حوايل عام 1999. صورة ملتقطة يف 

ربيع عام 2014. 

»القبة الكربى من الرياض السعيد« 

)قبة قاعة األختني لقرص األسود( يف 

حمراء املرشق، حوايل عام 1999. 

صورة ملتقطة يف ربيع عام 2014. 
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بالجدران والسقوف، ألوان يتشابك فيها األصفر بالوردي والبنفسجي بشكل مل يكن مستعمالً 

يف القرون الوسطى. الزخارف الخطية املنقوشة عىل الجص تحمل كلها شعار دولة بني األحمر: 

»وال غالب إال الله«. 

من املرافق األخرى داخل قرص األسود، هناك فضاء واسع خصص  ملكتبة كبرية لها ثالث   

واجهات زجاجية كبرية تطل األوىل منها عىل صحراء متت تهيئتها لنصب الخيام، والثانية عىل 

غابة خرضاء، والثالثة عىل قرص الربطل. 

3. قرص الربطل واألماكن املجاورة له

قرص الربطل يف حمراء املرشق له نفس متوضع نظريه الغرناطي؛ بحيث تطل رشفاته كذلك عىل 

الغابة. لكن الظل والنور ال يصالن إىل الفناء الشاميل من القرص بنفس االنسجام والتعاقب الذي 

يصالنه يف غرناطة. وكام هو الشأن يف البناء األصيل، زرعت بإحدى جوانب الفناء بقرص برطل 

املرشق نخلتان تحجبهام عن الرؤية أشجار أخرى أكرث ارتفاعاً زرعت قبالتهام.  

أنطونيو أوريويال

الطابق العلوي من قرص األسود تكسو الزخارف جدرانها وسقوفها بخالف ما هو عليه الحال 

يف غرناطة. املرافق التي مل يتم استنساخها من هذا القرص هي قاعة املقرنصات وقاعة منظرة 

دار عائشة )لِْنَدراخا(.

َشْكُل سقف الكشَكنْي املتداخلنَْي يف كال طريف الفناء مائل كام هو الحال يف األصل الغرناطي،   

وكان أول هذين الكشكني قد رمم بحمراء غرناطة يف القرن السابع عرش وثانيهام سنة 1930. 

 ،)Austrias( يف حمراء املرشق استنسخ األول دون الشعار املليك الذي يرمز لساللة أوسرتياس

والذي يزين يف األصل الغرناطي مركز املكان املوجود أسفل اإلفريز بالواجهات الثالث للكشك. 

وهنا وجبت اإلشارة إىل أن الرغبة يف إضفاء الطابع العريب الخالص عىل حمراء املرشق، تربر 

القرص. يف سقف  مرافق  ذلك يف مختلف  نلمس  بعد سنة 1492.  إضافته  ما متت  كل  إلغاء 

الكشكني تم كذلك وبإتقان كبري تثبيت قبب الخشب نصف برتقالية الشكل، وهو كام نعلم 

أصعب أنواع القبب التي ميكن استنساخها، حيث ال ينجح يف ذلك إال الحرفيني املهرة 6، ومام 

ب أكرث من املهمة أن النجامت يف غرناطة، كام يف املرشق، لها أحد عرش طرفاً وليس إثنا  يَُصعِّ

عرش كام هو املعتاد. وقد توجب حذف أحد األطراف حتى يصبح ممكناً جعل تصميم وضع يف 

األصل ملساحة مستوية منسجامً مع مساحة كروية الشكل.

ويف انسجام تام مع الزاوية الجنوبية الرشقية من قرص األسود، شيد فناء مربع الشكل صغري   

الحجم، يتفرع عنه رواقان جانبيان متقابالن، أمام كل منهام أربع نافورات صغرية الحجم ينسكب 

منها املاء عرب قنوات صغرية نحو الربكة الرئيسية مربعة الشكل. أما جوانب الفناء فقد تم شغلها 

بأربعة ممرات زرعت بها شجريات تشكل روضات خرضاء.

وبخالف بقية بنايات حمراء املرشق، مل يستوح قرص األسود من حمراء غرناطة وحدها، وإمنا   

أضيفت إليه كذلك مناذج من الهندسة املعامرية املغربية؛ نلمس هذا  ليس فقط يف التصميم 

األلوان  غزارة  ويف  )الفسيفساء(،  والزليج  الجص  تصميم  طريقة  يف  كذلك  وإمنا  للبناء،  العام 

 6. Ordenanzas de Granada de  
 1552, intr. José Antonio López
 Nevot, Granada, Ayuntamiento de
Granada, 2000.

مقدمة   ،1552 عام  غرناطة  )قوانني 

نيفوت،  لوبيث  أنطونيو  لخوسيه 

غرناطة، بلدية غرناطة، 2000(. 

الباحة املغربية، حمراء املرشق، 

حوايل عام 1999. صورة ملتقطة يف 

ربيع عام 2014.

أحد الكشكني املتداخلني يف باحة 

األسود وقبة هذا البهو الخشبية 

)إىل يساره( يف حمراء املرشق، حوايل 

عام 1999. صورة ملتقطة يف ربيع 

عام 2014.
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آنذاك دراسات يف املوضوع، بل وكان ترصف بالْباس هذا، وراء إنشاء أهم جمعية للرتميامت 

املعامرية يف إسبانيا، هي »أكادميية  الربطل«. 

ويف الفناء دامئاً، لكن هذه املرة يف الطرف املقابل للربكة الكربى، ُوضع أسدان، هام استنساخ   

مارستان  من  نعلم  كام  استقدامهام  تم  واللذين  غرناطة،  برطل  يف  يوجدان  اللذين  لألسدين 

غرناطة، الذي يعود تاريخ بنائه إىل املرحلة األندلسية، وبالضبط إىل القرن الرابع عرش امليالدي. 

األسدان كانا قد وضعا يف قرص برطل غرناطة سنة 1914، لكن يف سنة 1995 نقال إىل متحف قرص 

الحمراء، مام يعني أنه ملا تم التقاط الصور ووضعت التصاميم الستنساخ قرص الحمراء باملرشق، 

كان األسدان قد نقال من قرص الربطل. ورغم اإلتقان الذي استنسخ به األسدان، فإن ذلك مل يصل 

إىل نفس اإلتقان الذي استنسخت به األسود اإلثنا عرش املوجودة 

بنافورة األسود، رمبا بسبب اختالف حجم األسود يف املوضعني.

ويكتمل مسلسل االستنساخ يف قرص الربطل باملسجد الصغري   

املجاور  للربكة، والذي يستعمل اليوم ألداء الصلوات، لذا وضعت 

برج  شيد  للمسجد،  املقابلة  بالجهة  لآلذان.  الصوت  مكربات  به 

استلهم تصميمه من »برج أيب الحجاج«. هذا الربج هو  يف حمراء 

املرشق أكرث ارتفاعاً ورشاقة من نظريه الغرناطي.

بعد أن نغادر قرص الربطل، منر بالحدائق التي شيدها بحمراء   

بالْباس،  القرن املايض توّريس  غرناطة خالل عرشينات وثالثينات 

لنصل إىل أهم بناية يف مجمع الحمراء: قرص قامرش. 

4. قرص قامرش

إذا توجهنا إىل قرص قامرش انطالقاً من قرص الربطل، فإن الولوج إليه سيتم عرب قاعة املشور التي 

تم استنساخها كذلك. الوصول إىل قرص قامرش فيه متعة كبرية للذين أنجزوا مثلنا )أنا ورفيقي 

تجديده  تم  منذ  قامرش،  لقرص  املعقد  التاريخي  التطور  حول  أبحاثاً  بويرتا(  ميغيل  خوسيه 

من طرف السلطان محمد الخامس سنة 1362 م8. يف قامرش حمراء املرشق تم إعادة القبة 

ذات االرتفاع املزدوج إىل مكانها األصيل أي املركز، وكانت قد أزيحت عنه يف النسخة األصلية، 

بعد تشييد ما يسمى بغرف الحكام املسيحيني، وهي الغرف التي أضيفت عقب زوال حكم 

املسلمني. من املكان حيث توجد القبة، منر إىل باحة »القاعة املذهبة« والتي تضفي واجهتها 

الرائعة املستنسخة بإتقان كبري جالالً وجامالً عىل املكان. لكن الجدران الجانبية مزخرفة كلها 

بالجص، زخرفة ال نجدها يف األصل الغرناطي، األمر الذي قلّل من بعض بهاء هذه الواجهة. 

نصل من هناك إىل باحة الرياحني الذي يخلق التواجد به بعض االلتباس لدى من هو متعود   

مثلنا عىل األصل الغرناطي؛ فرغم  التشابه الكبري بني األصل والنسخة، فإنك وأنت يف ريحان 

حمراء املرشق يجب أن توجه نظرك مييناً وليس يساراً من أجل مشاهدة برج قامرش. يلفت 

عريض  علوي  طابق  إضافة  م،  الحامَّ يوجد  حيث  وباملكان  املرشق،  ريحان  يف  كذلك  انتباهنا 

الشكل، يغري تشابه أحجام الجوانب الطويلة للفناء. 

واجهة برج قامرش التي تشكل جزءاً من باحة الرياحني، تم استنساخها بكل جزئياتها بإتقان   

 8. López López, Ángel y Orihuela
Uzal, Antonio, »Una nueva inter-

 pretación del texto de Ibn al-Jatib
sobre la Alhambra en 1362«, Cua-

 dernos de la Alhambra, 26 )1990(,
pp. 121-144.

أنطونيو أوريويال

االنتباه،  يثري  بعضها  املرشق،  حمراء  ونسخة  الغرناطي  األصل  بني  أخرى  فوارق  هناك   

مثل تعويض الرتميامت التي أنجزها يف أقواس الفناء مباديت اآلجر والجص الخشن7، املهندس 

بالْباس  توّريس  ليوبولدو  الحمراء  قرص  ومدير  اإلسالمية  العامرة  يف  املتخصص  املعامري 

)Leopoldo Torres Balbás( سنة 1923، تعويضها بالجص املزخرف الذي يرمز لشعار أرسة 

بني األحمر. والواقع أن ترميامت بالْباس )Balbás( يف حمراء غرناطة كانت قد مست قليالً 

بجاملية املكان، وهو ما أثار يف حينه نقاشاً بني املهتمني بالعامرة اإلسالمية يف إسبانيا، وأنجزت 

7. Vílchez Vílchez, Carlos, La Al-
 hambra de Leopoldo Torres Balbás:
Obras de Restauración y Conserva-
ción, 1923-1936, Granada, Coma-
res, 1988.

مشهد من برطال حمراء املرشق مع 

املسجد الصغري امللحق به، حوايل 

عام 1999. صورة ملتقطة يف ربيع 

عام 2014.

مشهد من برطل حمراء املرشق، 

حوايل عام 1999. صورة ملتقطة 

يف ربيع عام 2014. 

األسدان املنقوالن إىل الربطل كام 

استنسخا يف برطل حمراء املرشق 

حوايل عام 1999. صورة ملتقطة 

يف ربيع عام 2014. 
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إضاءة  خلق  إىل  الوصول  تم  التسعة،  بأقواسها  الخشبية  نوافذها  صباغة  يف  استعملت  التي 

شبيهة دون شك بالتي كانت للمكان يف القرون الوسطى. ألوان سقف القاعة املشهور، والذي 

فقدت يف  األسف  مع  والتي  األصلية،  األلوان  من  قريبة جداً  السبع9،  الساموات  لفضاء  يرمز 

غرناطة بريقها مع مرور الوقت. اإلنارة االصطناعية الدقيقة املوجودة أسفل الخشب، تسمح 

مبشاهدة زخارف السقف بشكل واضح. يلفت االنتباه كذلك املهارة التي ثبتت بها مكيفات 

الهواء يف الجهة العليا من الزخارف، والتي يستحيل مشاهدتها بنظرة عابرة. 

مكان آخر يشهد مبا متيز به االستنساخ من دقة وإتقان، هو أرضية قاعة قامرش التي تم   

تبليط مركزها بالزليج متعدد األلوان، مع شعار دولة بني األحمر الذي أزيلت منه عبارة »وال 

غالب إال الله«، ألنه من غري املناسب وضع اسم الجاللة عىل األرض. القاعة يكسوها السجاد، 

املخدع  وقد وضع يف صدرها كريس فخم، بدل وضعه يف 

األحمر.  بني  سالطني  عرش  به  يوجد  كان  الذي  الصغري 

املخدع املذكور توجد به أجمل زخارف القاعة.

ال نستطيع أن نتخيل ونحن نقف أمام الباب الصغري املفيض 

للحامم املليك، سعة املكان الذي يوجد خلف الباب. مركز 

لربج  املقابلة  الواجهة  يف  جداً.  كبرية  بقبة  مزدان  الحامم 

مل  حيث  غرناطة  يف  الحال  عليه  هو  ما  وبخالف  قامرش، 

 9. Cabanelas Rodríguez, Darío,
 El techo del salón de Comares en la
 Alhambra: decoración, policromía,
 simbolismo y etimología, Granada,
Patronato de la Alhambra y Gene-
ralife, 1988.

أنطونيو أوريويال

السابع عرش  القرن  يف  أضيفت  التي  الحديدية  الشّدادات  بعض  حتى  استنسخت  وقد  كبري؛ 

امليالدي من أجل منح متاسك أكرب للبناء والحيلولة دون تآكله. ومع ذلك يلفت انتباهنا الشحن 

الكبري للواجهات الجانبية بالزخارف الجصية، وذلك عمالً مبنهج املدرسة التي وضع أسسها أوين 

جونز، يف القرن التاسع عرش كام سلف ذكره، والتي تتبنى مبدأ »تفادي الفراغات«. فراغات 

ال مكان لها يف حمراء املرشق، ألن الزخارف الجصية تكسو كل األبهاء والفضاءات الداخلية، 

بخالف ما هو عليه الحال يف غرناطة حيث مداخل القاعات الجانبية، ومداخل السالمل، ونوافذ 

الطابق العلوي أغلبها ملساء دون زخارف أو بزخارف قليلة جداً، وبالتايل تربز بوضوح أكرث. 

هناك خاصية أخرى يف باحة الرياحني تختلف فيها النسخة عن األصل، يتعلق األمر بقاعدات   

الزليج، ففي غرناطة، الجانبية منها فقط هي التي كُسيت بالزليج، بينام يف املرشق كُسيت به 

كل الجدران. 

وإذا ما انتقلنا من قاعة الرَبَكة يف اتجاه قاعة قامرش، نجد يف الجهة اليمنى، املصىل الخاص   

بسالطني بني األحمر مبحرابه الذي تعلوه نافذة. لكن بخالف مصىل غرناطة الذي أغلقت نافذته 

منذ سنوات قليلة ألسباب غري مفهومة، ثبتت يف النافذة بحمراء املرشق، ستارة معدنية صبغت 

بالربنيق، منحت املكان إضاءة شبيهة بتلك التي كانت للمكان األصيل قبل إغالق نافذته. 

ويف كل ما رأيناه، ميكن القول إن القاعة الكربى لقرص قامرش هي املكان الذي استنسخ   

بإتقان يتعذر وصفه: إنها نسخ مطابقة متاماً لألصل. بل وميكن القول إنه وبفضل تقنية األلوان 

الرواق املقابل لباحة الرياحني وبركته 

الكبرية يف حمراء املرشق املبنية 

حوايل عام 1999. الصورة ملتقطة يف 

ربيع عام 2014. 

أنطونيو أوريويال، مؤلف هذا املقال، 

يف باحة رياحني حمراء املرشق لدى 

زيارته لها يف شهر سبتمرب/أيلول من 

عام 2013.

أحد رواقي باحة الرياحني والجزء 

األعىل من برج قامرش يف حمراء 

املرشق املبنية حوايل عام 1999. 

الصورة ملتقطة يف ربيع عام 2014.
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العريب الخالص عىل جنة العريف وغريها من البنايات وإعادتها إىل الشكل الذي 

كانت عليه خالل الزمن األندليس، لذا حذفوا من جنة العريف ما أضافه إليها 

ملوك قشتالة بعد 1492، وهكذا وضعوا مكان السهام وغريها من الشعارات 

التي ترمز للملكني الكاثوليكيني فرناندو وإيزابيل، والتي ثبتت مبداخل أقواس 

جنة عريف غرناطة، وضعوا زخارف من الجص تكسو الجدران والسقف، كام 

أضافوا أعمدة من الزليج املنمق. يف الرشفة الرئيسية للبناء وضع مصعد تكسوه 

الزخارف املعدنية مغربية الصنع، يسمح بالنزول إىل قاعات فسيحة يف الطابق 

السفيل، توجد بها ثالث قباب زجاجية بارزة.  

الصعود إىل ما يسمى يف حمراء غرناطة  يتم  الشاميل،  الجناح  من  انطالقاً   

»باحة رسو السلطانة«. وكام هو الحال يف غرناطة، يف حمراء املرشق نجد تلك 

املقابلة امللفتة بني الفناء الضخم املنتمي لعرص النهضة األوروبية بأقواسه امللساء 

غري املزخرفة والذي أضيف إىل جنة العريف يف القرن السادس عرش، وبني الفضاء 

الداخيل الذي يكسوه بشكل كامل الجص املزخرف عىل طريقة بني األحمر. 

واجهات الفناء وداخله صبغ بلون أحمر داكن يختلف عن الكلس األبيض كام 

هو الحال يف جنة العريف الغرناطية ويخفف من التضاد وإحساس الربودة. 

أنطونيو أوريويال

يعد يوجد إال رواق واحد بعدما أزيلت من مكانها يف القرن السادس عرش قاعة مقابلة للربج 

عقب تعرضها لحريق، فإن يف حمراء املرشق وباإلضافة إىل الرواق املشار إليه، أعيدت القاعة 

إىل مكانها، حيث يحيط بها من الخارج رواق ميتد عىل ثالث من واجهات برج قامرش، الرئيسية 

منها هي التي تستقبل الزوار عند وصولهم إليها بالسيارة. النظرة إىل الرواق تزيد من جامليته 

الحدائق التي تقابلنا قبل الوصول إليه. إنه ضخم سواء من حيث الطول أو االرتفاع، فهو مشكل 

من طابقني، يضم أحد عرش قوساً يف الواجهة وخمسة يف الجوانب، إنه يتجاوز من حيث الحجم 

األروقة التي ال تزال موجودة يف حمراء غرناطة.

5. جنة العريف

دخول جنة العريف يف حمراء املرشق يتم كذلك عرب السيارة التي تصل إىل الفناء األول. يف عهد 

بني األحمر، كان هذا الفناء يف غرناطة مخصصاً للخيول التي يركبها السالطني من أجل االنتقال 

إىل بقية قصور الحمراء املسوَّرة يف تل السبيكة املقابل لجنة العريف. يف حمراء املرشق وضع 

سقف للفناء حتى ميكن االستفادة من الهواء املكيف. 

يلفت االنتباه وجود أشجار كبرية الحجم يف جوانب »فناء الساقية« األربعة، أشجار تحول   

الطابع  إضفاء  عىل  حرصوا  املرشق  حمراء  بناة  الرائعني.  الطويلني  لجانبيه  شاملة  رؤية  دون 

مشهد خارجي ملدخل قرص جنة 

العريف )يف األعىل( وفناء الساقية 

للقرص ذاته )إىل اليسار(، حمراء 

املرشق، حوايل عام 2002.

ويف األسفل، رواق حديقة الرسو يف 

جنة عريف املرشق. 

الرواق الطويل املطل عىل الخارج 

يف فناء الساقية لقرص جنة العريف، 

حمراء املرشق، حوايل عام 2002، 

صورة مأخوذة يف 2013. 
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السفح الطبيعي أشد انحداراً، وهو ما يسمح مبلئه بأكوام من الرتبة قد يتجاوز سمكها ثالثة 

أمتار، وذلك يعد كافياً لنمو أشجار. ويذهب باحثون آخرون إىل أن هذه الجهة الشاملية كانت 

بها شجريات كثيفة، غري أنه تم بعد ذلك تبليط املكان. وال يستبعد هؤالء الباحثون أن يكون 

ذلك قد حدث قبل وصول امللكني الكاثوليكيني إىل غرناطة سنة 1492، وهو ما يعني أن املكان 

مر بنفس املسلسل الذي مر به  قرص معارص له ويشبهه يف عدد من املظاهر، هو قرص إشبيلية 

الذي شيده ملك قشتالة بيدرو األول10. لكن كل ما قلناه يبقى مجرد افرتاضات ألن املرحلة 

التاريخية الوحيدة التي نحن متأكدون أنه  شيدت خاللها حديقة من األشجار مكان الفناء، 

 10. Tabales Rodríguez, Miguel
 Ángel, »El Patio de las Doncellas
 del Palacio de Pedro I de Castilla.
Génesis y Transformación«, Apun-

 tes del Alcázar de Sevilla, 6 )2005(,
pp. 6-43.

أنطونيو أوريويال

عند  لكن  كبري،  بإتقان  استنساخها  تم  العليا«  »الحدائق  بـ  يسمى  ما   

الجهة  املاء«، والذي يتم من خالله ولوج  بـ »سلم  الوصول إىل ما يعرف 

العليا من البناية، ينتابك إحساس غريب، ففي غرناطة، الُسلم يتالءم مع 

املنحدر الطبيعي للتل، لكن يف املرشق، وبسبب تشييد الحديقة يف مكان 

مستو، كان لزاماً إسناد السلم بجدار كبري. وقد حتم ذلك، إضافة »درابزين« 

فيها  تنساب  التي  الصغرية  القنوات  به  توجد  الذي  باملكان  املعدن  من 

املياه. بعد صعود السلم، تنفسح الرؤية عىل مشهد تتداخل فيه الهندسة 

املعامرية اإلسالمية بأشكالها وأصولها املختلفة. 

6. البستنة يف حمراء املرشق

يف املرحلة األوىل من التشييد، شارك يف تصميم حدائق البنايات مثل قرص 

حداثية  للحدائق  تصوراتهم  كانت  الشاملية،  أمريكا  من  تقنيون  األسود 

معارصة بعيدة عن التقاليد األندلسية. وقد تم تغيريهم بعد ذلك بخرباء 

استقدموا من غرناطة متخصصني يف الحدائق األندلسية وبالضبط يف حدائق 

عرص بني األحمر. هؤالء بارشوا عملهم إىل أن تم االنتهاء من كل حدائق 

القرص. والحقيقة أنهم نجحوا يف مهمتهم بشكل كبري جداً.

كان التحدي األكرب الذي عليهم مواجهته هو استنساخ الجنينة النرصية   

يف مناخ الخليج العريب، مناخ أكرث حرارة وجفافاً من املناخ املتوسطي الذي 

ميز الجزء األعظم من  مملكة غرناطة. كان لزاماً البحث عن نباتات تتحمل 

وشجريات  الريحان  شجريات  محل  لتحل  الجاف  والجو  املفرطة  الحرارة 

األشجار  بفصيلة من  الريحان  تعويض شجريات  تم  الشكل.  الرسو هرمية 

النتائج  املفرطة.  الحرارة  لزوجتها  بسبب  تتحمل  الخارج،  من  استقدمت 

باإلمكان  يكن  مل  الرسو،  لشجريات  بالنسبة  للغاية.  مرضية  عليها  املحصل 

إيجاد نوع شبيه بها، لذا فالشجريات التي تم تعويضها بها مل تتكيف مع 

طقس املكان بشكل كبري جداً. 

حدائق قرص األسود يف حمراء املرشق العريب تخلق مفاجأة كبرية لدى   

كانت  التي  الصورة  وهي  املتوازية،  األقواس  بطريقة  شيدت  ألنها  الزائر، 

بفرضية  إذا سلمنا  الخامس  السلطان محمد  األول  بانيها  عهد  عليها عىل 

بعض الباحثني، الذين يذهبون إىل أن الحديقة التي شيدها محمد الخامس 

تم تعويضها بفناء يف القرن الرابع عرش امليالدي. غري أن الجدل حول هذه 

النقطة مل يحسم بعد، حيث يرى باحثون آخرون بأنه مل توجد أبداً حديقة 

حمراء  يف  اليوم  يوجد  الذي  للفناء  مخصصاً  دامئاً  كان  املكان  وأن  هناك، 

أن  تؤكد  الباحة،  يف  مؤخراً  متت  التي  األركيولوجية  الحفريات  غرناطة. 

الطبقة الجيولوجية السطحية يف جهته الجنوبية صلبة جداً مام يجعل منو 

نباتات عىل درجة من األهمية أمراً صعباً. ومع ذلك ففي جهته الشاملية، 

باحة األسود يف حمراء املرشق 

املبنية حوايل عام 1999. صورة 

مأخوذة يف ربيع 2014.

باحة األسود يف حمراء غرناطة املبنية 

حوايل 1380 م. الصورة مأخوذة 

يف عام 2012 بعيد تبليط أرضيتها 

بالرخام األبيض وترميم النافورة.

يف األعىل، صورة لسلم املاء يف جنة 

عريف املرشق ويف األسفل صورة 

لسلم املاء يف جنة عريف غرناطة.

إىل اليسار، يف األعىل صورة لـ »غابة 

حمراء املرشق« ومشهدان من 

الحدائق املجاورة للربطل )الصورتان 

املركزيتان(، وحديقة رسو السلطانة 

)الرابعة من األعىل( وحديقة ملحقة 

بجنة عريف املرشق )أسفلها(.
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تقليديون  صناع  أبدعها  التي  والخشب  الجص  زخارف   

مغاربة رائعة حقاً، كلها تم انجازها يف عني املكان استناداً عىل 

بحجمها  وضعت  وقد  الحمراء.  قرص  ورسوم  وتصاميم  صور 

األصيل. تم كذلك إدماج رسوم جديدة وأشعار بخط منقوش 

مزخرف يف األماكن التي مل تحفظ بها هذه األشعار يف حمراء 

غرناطة، أو رمبا مل توجد بها أبداً. ومع جاملية كل ذلك، رمبا مل 

يكن من الرضوري صباغة كل الجص املوجود بالقرص بالربنيق 

االصطناعي، أو عىل األقل كان باإلمكان عدم صباغة املرافق 

الداخلية، وذلك حتى يكون الشبه أكرب مع األصل الغرناطي 

كام كان عىل عهد أرسة بني األحمر. من جهة أخرى، الحرص 

املدرسة  منهج  واتباع  زخرفة،  دون  فراغات  ترك  عدم  عىل 

التي وضع أسسها يف القرن التاسع عرش خبري الفن اإلسالمي 

التقابل  بذلك  االستمتاع  دون  حال  جونز،  أوين  اإلنجليزي 

بني جدران فارغة ملساء وجدران مزخرفة، كام هو الحال يف 

مختلف مرافق الحمراء األصلية. 

التموضع العام لبنايات حمراء املرشق مختلف عن متوضعها   

يف حمراء غرناطة، وهكذا فاملحاور الرئيسية للبنايات ال تنظر 

بني  عرص  يف  املعامرية  الهندسة  حال  هو  كام  الشامل  إىل 

األحمر بشكل عام. مالحظة أخرى، القاعات الرئيسية لقرصي 

الربطل وقامرش بدل توجيهها نحو الجنوب كام هو الحال يف 

استفادتها   دون  حال  ما  وهو  الشامل،  نحو  وجهت  غرناطة 

كثرياً من أشعة الشمس، كام حال دون تحقيق ذلك االنعكاس 

والتعاقب املتناغم عىل الجص املُزَْخرَف املوجود بأروقتها، بني 

أشعة الشمس وضوء الظل. لكن رمبا تم استعامل هذه التقنية 

فيها  الحرص  صحراوية،  مبنطقة  يتعلق  األمر  ألن  قصد،  عن 

عىل الظل  الوارف هو أكرب من الحرص عىل أشعة الشمس. 

التوضيح بأن االختالفات بني حمراء غرناطة  ولعل من املهم 

وحمراء املرشق، قد متت يف معظمها بسبب اختالف الظروف 

البيئية بني القرصين، وهي تقل كثرياً عن التطابقات الكائنة 

بني املكاننَْي.

تم  تصميمها  الشخيص،  تقديرنا  يف  الحدائق،  بخصوص   

بنجاح، كام تم بشكل موفق انتقاء النباتات املقاومة للحرارة 

والجفاف. والدليل هو منوها بشكل كثيف جداً يف أقل من 

خمس عرشة سنة كام قلنا، بحيث أصبحت األشجار تحجب 

الذي يتم حجبه ليس من  قيمة ما  الرؤية؛ غري أن املشهد 

قد نشاهده من رشفات حمراء غرناطة، ألن األمر يف حمراء 

أنطونيو أوريويال

هي التي متتد ما بني العقد األول من القرن التاسع عرش و1844، وهي السنة التي متت فيها 

إزالة الحديقة بسبب األرضار التي كانت تلحقها مياه السقي بالبناء11. ورغم أنه متت إعادتها 

سنة 1974–1975 بتوصية من الندوة الدولية الثانية التي عقدت حول الحفاظ وترميم الحدائق 

التاريخية، والتي نظمتها »اللجنة الدولية للمواقع األثرية« )ICOMOS( يف غرناطة ما بني 29 

أكتوبر/ترشين األول و2 نوفمرب/ترشين الثاين 1973، فإن ذلك كان لوقت قصري فقط، حيث متت 

إزالتها مرة أخرى. 

بالنسبة لحدائق »فناء الساقية« لجنة العريف، تم تسويتها يف حمراء املرشق مع رصيف   

الرواق املحيط بها كام كان شكلها يف حمراء غرناطة إىل نهاية تسعينات القرن العرشين، تاريخ 

أخذ الصور وغريها من املعطيات من أجل تشييد حمراء املرشق. إال أن إدارة قرص الحمراء 

زرع  يف  متثلت  املكان،  عىل  صائبة  تغيريات  إدخال  الحايل  القرن  مطلع  يف  قررت  بغرناطة 

نباتات كانت موجودة يف عرص بني األحمر، وكذا يف جعل املسكبة أعمق بحوايل 50 سنتمرتاً 

قانون  عىل  اعتامداً  الساقية  من  انطالقاً  التقليدي  السقي  تقنية  ما سهل  الرصيف، وهو  عن 

الجاذبية12.

ودامئاً بخصوص البستنة، ميكن القول إن إعادة استنساخ »غابة حمراء« غرناطة يف حمراء   

املرشق، فوق منحدر صخري تم ملؤه بكتل الرتبة، يعترب تحدياً كبرياً. وقد زرعت األشجار يف 

حامالت أصص كبرية مختلفة األحجام سنة 2000. والحقيقة أن اختيار النباتات وتقنية زرعها 

كانت ناجحة جداً، ذلك ألنه يف السنوات الثالث عرشة التي تفصلنا عن ذلك التاريخ، أصبحت 

هناك أعداد كبرية من األشجار يتجاوز علوها علو جدران القرص، بل وتغطي أكرث من ثلثي برج 

قامرش. ومع ذلك فاالنطباع الذي ترتكه أشجار حمراء املرشق مختلف متاماً عن ذاك الذي ترتكه 

االنتباه  املقابلة للقرص ال يلفت  الضفة  املنظر يف  أشجار حمراء غرناطة. ففي حمراء املرشق 

كثرياً، ألن األمر يتعلق بهضبة  صحراوية يبدأ بعدها وبشكل تدريجي ظهور عامئر سكنية، بينام 

يف غرناطة يوجد قبالة قرص الحمراء ربض البيازين، وهو الحي الذي أدرج سنة 1994 يف الئحة 

الرتاث العاملي لليونسكو، كامتداد ملجموعة قصور الحمراء والتي أدرجت يف تلك الالئحة عرش 

سنوات قبل ذلك13.

خامتة

يف حمراء املرشق تم كسب الرهان الصعب واملتمثل يف استنساخ قرص من القرون الوسطى 

باستعامل تقنيات العرص الحارض؛ تم كسب الرهان رغم أن درجة النجاح يف االستنساخ مل تكن 

عىل قدم املساواة يف كل املرافق املستنسخة، وذلك بسبب اختالف ظروف وبيئة حمراء غرناطة 

عن حمراء املرشق. 

تقنيات تكييف الجو تم إدراجها بنجاح كبري كام تشهد بذلك قاعتا قامرش واألختني، حيث   

طمست آالت التكييف مبهارة داخل زخارف األرابيسك وبني الجص. 

اإلنارة االصطناعية وضعت بنظامني مختلفني: يف بعض األماكن تم طمسها يف الشبابيك، ويف   

السقف الخشبي، ويف قبب األرابيسك، ويف أرضية القرص، وتحت األفنية، وحول النافورات، ويف 

أماكن أخرى تم االكتفاء بوضع مصابيح جدارية  أو ثريات كبرية يف السقف الذي تكسوه الزخارف. 

 11. Tito Rojo, José, »Los jardines
 del Patio de los Leones y del Patio
 Alhambra«, en El Patio Alhambra
en el Crystal Palace erigido y descri-
to por Owen Jones, Madrid, Patro-

 nato de la Alhambra y Generalife y
Abada Editores, 2010, pp. 41-103.

12. Tito Rojo, José y Casares Por-
cel, Manuel, El jardín hispanomu-

 sulmán: Los jardines de al-Andalus
y su herencia, Granada, Universi-
dad de Granada, 2011.

 13. UNESCO, World Heritage List:
 Alhambra, Generalife and Albayzín,
Granada )Spain(. http://whc.unes-
co.org/en/list/314.
متت مراجعة هذا املصدر يوم 2013/11/30.

لقطات من ممرات وغرف للمباين 

الحديثة املبنية يف بعض أجنحة 

حمراء املرشق بأساليب وزخارف 

مستلهمة من الرتاث األندليس والفن 

املغريب، حوايل 1999.
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املرشق يتعلق بسهول صحراوية وأحياء سكنية، بينام يف غرناطة يتعلق األمر بربض البيازين 

 )Sierra Nevada( التاريخي وخصوصاً بأكرب سلسلة جبلية يف إسبانيا، سلسلة جبال سيريّا نيفادا

قد  أنه  أظن  ذلك  ومع  السنة.  أشهر  بعض  امتداد  عىل  الثلوج  تكسوها  والتي  ُشلرَي(،  )جبل 

يكون من املفيد تشذيب بعض األشجار يف حمراء املرشق حتى ال تزداد ارتفاعاً، خصوصاً تلك 

الربطل  األقل مبشاهدة كل قرص  العريف، وسيسمح ذلك عىل  فناء ساقية جنة  املوجودة يف 

وشجريات النخيل املحيطة به. 

كخالصة لكل ما ذكرناه، إّن االنطباع الذي تركته حمراء املرشق لدينا، أنا ورفيقي خوسيه   

ميغيل، نحن الباحثان يف عامرة الحمراء وفنونها، يتجاوز ما كنا نتصوره قبل مشاهدتها. لقد 

متت أعامل البناء بتنظيم محكم ال مجال فيه لالرتجال، وهو ما سمح باالنتهاء منها يف زمن 

إىل درجة قد  واإلتقان  الدقة  فقد وصل من  الزخرفة  أعامل  التقني عىل  أما اإلرشاف  قيايس. 

يصعب وصفها، رغم وجود بعض اإلضافات التي ال توجد يف الحمراء األصلية. وميكن القول إن 

بعض زوايا الحدائق وبعض قطع بالط الباحات الرئيسية الرخامية قد تتطلب أساليب أخرى 

يف العناية، بينام البستنة واسعة وجيدة بالفعل وارتفاع األشجار مالئم لخلق مناظر خالبة يف 

محيط الحمراء. 
رشفة كبرية مطلة عىل الحدائق 

يف حمراء املرشق متزج يف بنائها 

وزركشتها بني األشكال األندلسية 

والفنون املغربية. صورة ملتقطة 

يف ربيع 2014.

◄ إىل اليسار، صورة من داخل مباين 

جنة عريف املرشق املبني يف عام 

2002 ويف أسفلها صورة لجزء من 

رواق املدخل الرئييس الضخم لحمراء 

املرشق، حوايل عام 1999. الصورتان 

ملتقطتان يف ربيع عام 2014.


