
 الحمراء ھي واحدة من اجمل االثار التاریخیة االسالمیة في العالم واوروبا . 
 

ویقصد المالیین من السیاح كل عام غرناطة لمشاھدة ھذا القصر ، وھو عبارة عن قلعة قدیمة ، وقد طرأت علیھا 
 .  1238العدید من التعدیالت للتحویلھا إلى قصر وذلك في عام 

 
 

اما ما تبقي االن فھو یرجع تاریخة إلى قرنین فیما مضي ، من الرائع في االمر ھو االضافات التي اضیفت على 
ھذا المكان خالل فترات الحكم المختلفة ، تعد الحمراء من الروائع التي تعزف سمفونیة الثراء في االثار والعراقة 

 االصیلة .
 
 
 
 
 
 

حیث تحتوي كذلك في الداخل 
على حدیقة ونوافیر باالضافة 

لمسجد وقصر و عدد من 
 برج .  13االبراج تبلغ 
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وھي عبارة عن قلعة حربیة لحفظ القصر ، وقد اصیب قسم كبیر منھا   Alcazabaاما القسم القدیم من القصباء 

    ) Palacios Nazaries بالدمار والخراب اآلن ، ویاخذك الباب إلى داخل الشریعة لقصر النصریون (
من الباب یتم الدخول حیث یمكنك شراء التذكرة للدخول من ھناك ، من افضل االقسام في الحمراء ، قصر 

    )  Patio de los leonesبھو االسبا ( -النصریون 
 

 )     Generalife Gardensومن االقسام االخرى جنة العریف (
 
 

 اوال سوف نتحدث عن قصر النصریون 
وقد تم بناؤه في عھد یوسف االول سلطان غرناطة ، ویمكنك مشاھدة روائع النقوش في تلك الحقبة الزمنیة  

 واختالف التصامیم واالشكال الفنیة المعروفة في تلك االیام .
 

 بھو االسبا 
 

 لقد ذكرنا بان بھو االسبا من االقسام الرائعة في الحمراء مسبقا ، ویردد االغلبیة بان ھذا المكان ھو قلب الحمراء 
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الحقیقي ، ان الحدیقة الجمیلة التي  

تغطي المكان وتتمیز بمساحتھا الكبیرة 
باالضافة لوجود اثنى عشر اسدا  تم 
نحتھم من المرمر ، ولیس ھذا جل 
االبداع في ھذا المكان ، بل یتجلى 
االبداع في االثنى عشر اسدا حیث 
یندفع كل ساعة من فم احدى ھذه 

االسود ماء على شكل نافورة لالعالن 
عن الوقت ، ھل باستطاعتك تخیل ھذا 

الشكل وھذا االبداع في ذلك 
 الوقت !!!!!!!!!!!!

 
 

من االعمدة من المرمر باالضافة للنقوش   124متر ، اما اطرافھا فتحتوي على  20×35تقدر مساحة الحدیقة 
 والتصامیم الرائعة التي تاسرك وتحملك إلى عالم اخرى تود لو عاصرتھ .

 
 

 اما بالقرب منھا فتوجد قاعة االختین وھي جمیلة جدا ، ویتجسد جمالھا في نقوشات السقف .
 

   )Washington lrvingولعل عند ذكر الحمراء البد من االشارة إلى الكاتب االمریكى (واشنطن ایرفینغ) (
 حیث كتب روایتة المعروفة (حكایات من قصر الحمراء ) في احد الغرف في  الحمراء . 
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   Generalife Gardensجنة العریف 

 
 

وھي عبارة عن حدیقة رائعة بداخل الحمراء وتحتوي على نوافیر وانھار متعددة ، وال تزال تعد من العجائب حیث 
 تساوي النوافیر وجملھا اعطى منظرا رائعا لتلك الحدیقة .

 
من الظریف في االمر بان العملھ في اسبانیا قدیما كانت تحتوي على صورة لھذه النافورة ، حیث كان البعض 

 یعرض العملة وھو واقفا بالقرب من النافورة العطاء نوع من الجمالیة اللطیفة للصورة .
 

 لقد تركت الحمرء لقرنین متتالین مھجورة ، لدرجة ان نابلیون قد استخدمھا كمخزن لالسلحة الحربیة .
 
 

ولكن ھناك من یعشق التاریخ ویحب ان یخلده فقد قام اثنین من العمرانیین االسبان والعدید من عشاق التاریخ 
 .  1984بعمل معماري للحمراء مرة اخرى وذلك في عام 
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 مساء   2صباحا إلى  30 :8یفتح من الساعة  
 یورو   14لدخول القصر سعر التذكرة 

 یورو   8اما اذا اردت الذھاب في المساء إلى القصر فسعر التذكرة 
 سنة الدخول مجاني   11اقل من 

 
اذا كانت رحلتك في ایام الصیف فسوف یصعب علیك الحصول على تذكرة 
، واالفضل االستعانة بالجوالت السیاحیة لزیارة ھذا المكان ، فھى شاملة 

 لكل شئ كما ان التكلفة اقل بكثیر من ذھابك بنفسك .
 

اذا كان الفندق الذي تقیم بھ في غرناطة فیمكنك العثور على جوالت افضل 
 وھناك فرصة الختیارك الجوالت المناسبة لك ، لوجود جوالت متعددة .

 
اما اذا كان الفندق الذي تقیم بھ في اسبانیا فكذلك توجد جوالت للذھاب إلى 

 غرناطة .
 اما اذا كنت تفضل الذھاب بنفسك فیمكنك زیارة ھذا الموقع لشراء تذكرتك 

www.alhambra-tickets.es 
 

 یورو  6السعر لسیارة االجرة (التاكسي ) من غرناطة إلى الحمراء حوالي 
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 متحف الحمراء 
یقع ھذا المتحف في قصر تشارلز  

الخامس في قصر الحمراء وھو 
یحتوي على السیرمیك واالثار 

 الخاصة بقصر الحمراء 
 الدخول مجاني 

www.alhambra-tickets.es

