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، هائلعلى ارتفاع استراتيجي  Kilkenny Castleقلعة كيلكيني تقع 

في  (الجزء الرئيسيمنطقة الهاي تاون )و نهر نوريجعلها تطل على معبر 

ثمانية قرون من وجودها، تم إدخال إضافات  مدىمدينة كيلكيني. على 

جعل قلعة كيلكيني اليوم تشكل بناًء يالمبنى، مما  نسيجوتعديالت كثيرة على 

رز معمارية. تم بناء القلعة الحجرية األصلية، التي ط   يجمع بين عدةمعقدًا 

ويليام إليرل بيمبروك الرابع نورماندي، -يرجع تاريخها إلى العصر األنجلو

قد األول من القرن الثالث عشر تقريبًا(، في الع   1219-1146) مارشال

سرة ألالرئيسي في أيرلندا اإلقامة قلعة كيلكيني مقر  الميالدي. ثم أصبحت

لكية أسرة بتلر للقلعة عندما قام عام. وقد بدأت م   600بتلر ذات النفوذ قرابة 

 سنة، بشراء القلعة في تقريبًا( 1405-1360) ، إيرل أورموند الثالثجيمس

أورموند  ، ماركيزآرثرعندما قدم  1967سنة  ، واستمرت حتىتقريبًا 1391

مقابل مبلغ رمزي قدره  القلعة إلى شعب كيلكيني ،(1971-1893السادس )

أ ود عت مباني القلعة تحت رعاية  ،1969منذ عام . وااسترليني  جنيًها  50

يت، مكتب األشغال العامة ذات الصلة العديد من البرامج الهامة  وأ جر 

 .استهدفت القلعةالتي و تهاوصيان ها،ترميمو ،لتنقيب عن اآلثاربا

 

 أثناء أعمالتم إنشاؤه  .Entrance Corridorالممر المؤدي إلى المدخل 

يمتد بطول المبنى. هو و ،إعادة بناء القلعة في القرن التاسع عشر الميالدي

ف بـ "رواق العرباتيشكل  للممر الجزء األوسطوقد كان  ، الذي تم "ما ي عر 

مما يضيف بعدًا قوطي ا إلى داخل . كله الممر ليشمل في وقت الحقتوسيعه 

 ويسهل إمكانية الدوران في هذا المستوى. ،القلعة

 

ها وفقًا ئتم إعادة بنا .Withdrawing Roomالسيدات قاعة استقبال 

عشر  تاسعات القرن اليفي ثالثين كانت تميزهاالتي  ،األصلية هاألبعاد

 الميالدي.

 

عشر الميالدي، كانت السيدات يخرجن من قاعة التاسع في خمسينيات القرن 

الذي  الرجال لالستمتاع بالنبيذ والسيجار الطعام إلى هذه القاعة تاركات  

بقايا ورق حائط صيني األصل مرسوم  توجد على جدران القاعة. يشربونه

وهناك مستوقد . ديفيد سكينر مرس  م  جريت في باليد ذات نقوش أحادية اللون أ  

 في القرن التاسع عشر لتصميم فرنسي سابق. محاكاةً ي عتب ر 

 

في ستينيات القرن التاسع عشر الميالدي، . Dining Roomقاعة الطعام 

جدرانها ورق حائط مرسوم باليد.  التي يكسو قاعة الطعام هي هذهكانت 

إلله باكوس اتظهر على ظهر المستوقد المصنوع من الحديد الزهر صورة 

وأخرى  يةزهر نقوشفي عربته التي يجرها نمران أو فهدان داخل 

 كالسيكية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوجد رواق المدخل هنا منذ إعادة بناء  .Entrance Hallرواق المدخل 

تم وقد يشغل مساحة أكبر. اآلن القلعة في القرن السابع عشر الميالدي، لكنه 

عبر الجدار الستائري الضخم مرتين في القرن  المدخل الموجود تغيير طراز

 التي تكسوها الرواق، أرضيات يرجع تاريخكما التاسع عشر الميالدي. 

أثناء الميالدي إلى القرن التاسع عشر أيًضا  ،األحجار السوداء والبيضاء

إعادة بناء القلعة، وترتكز الطاولة المصنوعة من الرخام على قاعدة أعمال 

على اللوحات المعلقة ويرجع تاريخها إلى القرن الثامن عشر الميالدي. 

ت الحكومة هي من ضمن مجموعة لوحات األسرة، التي قامالجدران 

 .1995األسرة عام األيرلندية بشرائها من بين ممتلكات 

 

على مر تاريخ القلعة، تغيرت أسماء . Ground Floorالطابق األرضي 

ووظائف القاعات مع تغير الموضة. على سبيل المثال، في القرن السابع 

 .في هذا الطابقعشر الميالدي، كانت شقق الدوقات توجد 

 

، هذا درج السلموتصنيع تم تصميم . Grand Staircaseالدرج الكبير 

من خشب الماهوجني الذي يرجع تاريخه إلى القرن التاسع عشر الميالدي، 

الكائنة في مدينة كيلكيني، وهو يؤدي إلى  أوالدهآر. فيرنس وبل شركة من ق  

 ؤدي إلى الطابق األول.لي ستديريثم  ،غرفة السجاد

 

توجد في البرج  .Tapestry Room الجدرانق على غرفة السجاد المعل  

وقد تغير شكل الغرفة على جدرانها األصلية السميكة. وتتسم ب ،الشمالي

يشغل نفس المساحة التي كانت تشغلها الغرفة  مستديرالرغم من أن الجزء ال

التي كانت في القرن السابع عشر الميالدي،  Great Chamber الكبيرة

بماء  اومطلي   ،جلدال مصنوًعا منمعلَّقًا على الجدران، منقوًشا ا ضم سجادً ت

قصة ديكيوس موس وت عتب ر هذه السجاجيد جزًءا من سلسلة تروي الذهب. 

The Story of Decius Mus  ت خيوطهاالتي ج  الرسام من تصميمات  ن س 

ديكيوس وتصور هذه السجاجيد قصة . 1616بعد عام  بيتر بول روبنز

االنتصار  فيالرومان  لمساعدةضحي بحياته  يالروماني الذ، القنصل موس

 .ليفيالمؤرخ على الالتينيين، كما رواها 

 

كانت الغرف الملكية توجد في هذا الطابق في . First Floorالطابق األول 

حيث توجد أيًضا قاعة  ني  القرنين السادس عشر والسابع عشر الميالدي

على جدرانها مجموعة من  ت علَّق ،راق  أثاث ب مفروشة ومجهزةاستقبال 

تؤدي األبواب المزدوجة إلى غرفة نوم ملكية ثم إلى غرفة الفاخر.  السجاد

الدوقة في البرج الغربي. واليوم، تشغل هذه المساحة قاعة االنتظار، 

في أواخر القرن التاسع عشر  الوضعكما كان  ،والمكتبة، وقاعة االستقبال

 الميالدي.

 

تم بناء هذه القاعة الصغيرة والغرفة الموجودة . Anteroom االنتظارقاعة 

  تحتها حيث كان يوجد درج سلم من األحجار.



 في ةالشائع األثاثرز لط   ي عتب ر ديكور المكتبة إحياءً  .Libraryالمكتبة 

 بفضل بقايا. حتى أواخره الميالدي الفترة من منتصف القرن التاسع عشر

قماش تم العثور عليها خلف إزار الحائط، تم نسج قماش الحرير الفرنسي 

 الكائن شركة بريلوفقًا للتصميم األصلي الذي أعدته الجدران الذي يبطن 

بتصنيع الستائر المصنوعة من  نفسها كما قامت الشركةفي ليونز.  مقرها

مطلية بماء  متوافقة الحرير الدمشقي، واألفاريز عبارة عن نماذج أصلية

وتم تصنيع خزائن الكتب وفقًا للنموذج األصلي المصنوع من خشب الذهب. 

تي ة الكما تم أيًضا ترميم المرآفي الركن األيمن. د بالزجاج الماهوجني المزوَّ 

كما أن سجاجيد األرضيات  رف المستوقد وإعادة طالئها بماء الذهب. تعلو

صميمات مستوحاة من نقوش المصممة على الطراز البربري مبنية على ت

التي قامت بتصنيع  شركة وودورد جروسفينوروتم تصنيعها من قبل  ،أزمير

 السجاد األصلي.

 

مة على المصمَّ  ،ستقبالاالتضم قاعة . Drawing Roomقاعة االستقبال 

لوحات زيتية متبقية من مجموعة أورموند  ،طراز نفس الحقبة الزمنية

األبناء الخمسة الكبار لوحة تحمل اسم "ت علَّق  ،األخير عند الجداراألصلية. 

، وهي The Five Eldest Children of Charles I" لتشارلز األول

لوحة يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر الميالدي، وهي بريشة رسام 

األصل اللوحة األصلية بريشة الرسام الفلمنكي  على غرارمغمور رسمها 

" قصة جشعلى اليسار، هناك لوحة تحمل اسم "وع. سير أنتوني فان ديكال

Allegory of Avarice  َّجان دي األصل عة من الرسام الفلمنكي موق

، وعلى اليمين هناك عدة لوحات لمناظر طبيعية ذات طابع إيطالي هيردت

 هناكوفوق المستوقد، يرجع تاريخها إلى القرن الثامن عشر الميالدي. 

 ،إلى القرن التاسع عشر يرجع تاريخهما ،لوحتان اسكتلنديتان لمناظر طبيعية

 بريشة أحد أفراد أسرة ناسميث في إيدنبيرج.

 

يرجع تاريخها إلى ثالثينيات القرن . Private Stairsالساللم الخاصة 

عند إعادة بناء القلعة، وهي مصنوعة من الجرانيت الميالدي عشر  التاسع

لوتؤدي إلى الممر  الذي ينتمي إلى نفس الحقبة إلى غرفة النوم  الموص  

، التي وقد تم الحصول على األلواح المنقوشة بالجص على السقفالزمنية. 

 من البرج الجنوبي. تعود إلى تاريخ أسبق،

 

كان معرض . Bedroom Corridorالممر المؤدي إلى غرفة النوم 

، والذي يرجع تاريخه Long Galleryاللوحات األصلي الذي يحمل اسم 

في القرن السابع عشر وإلى القرن السادس عشر الميالدي، يوجد هنا. 

 مجموعة لوحات أورموند هي أكبر مجموعة في البالد. تالميالدي، كان

 

برج ريفر تقع هذه الغرفة في  .Blue Bedroomغرفة النوم الزرقاء 

ويليام  الرسام تاور، وورق الحائط الفاخر الذي يكسو جدرانها من تصميم

لغرفة  اأولي   االغرفة نموذجً هذه ر عتب  مع وجود حمام بالقرب منها، ت  . موريس

 النوم الملحق بها حمام.

 

 .Chinese Bedroomغرفة النوم المصممة على الطراز الصيني 

وذلك  ،ورق الحائط الصيني المرسوم باليد نة بنموذج حديث منالغرفة مزيَّ 

 كجزء من الطراز الصيني للغرفة.

ربي ام على الطراز المغيوفر درج السلم المصمَّ . Staircaseدرج السلم 

 دينالمهندسان المعماريان  ببنائهوقد قام . الفتة لألنظار رةمساحة مبتك  

إلى معرض الصور وليكون بمثابة درج سلم  سير الوصوليتل وودوردو

وهو عبارة عن ساللم مرتفعة . ي التصميم المعقدرئيسي آخر في هذا المبنى ذ

أوراق الشجر ب نس  . ت  ذات إضاءة طبيعية بئر سلمحول ملتفة نصف دائرية 

تشارلز إلى الطبيعية المنقوشة ونقوش الحيوانات الصغيرة التي تزين الساللم 

 .اش على الحجر(، النق  1903-1835) هاريسونويليام 

 

تم بناؤه أثناء برنامج . Picture Gallery Wingجناح معرض الصور 

القرن التاسع أوائل في  ويليام روبرتسونالمعماري  المهندس البناء الذي نفذه

م وتماشيًا مع عمله في باقي القلعة، صمَّ على أساسات سابقة. عشر الميالدي 

في الع. الصور على الطراز الباروني المخصص للق   معرض روبرتسون

تم بناؤه بسقف مسطح بدأ يسبب مشكالت بعد االنتهاء منه بفترة البداية، 

تم االتصال بالمكتب عشر الميالدي، التاسع وفي ستينيات القرن قصيرة. 

ووودورد لعمل  دينن المعماريي  ن ي  الهندسي المعماري البارز التابع للمهندس

. روبرتسونوفي عمل تعديالت في التصميم العام لمبنى معرض الصور 

سد يات في الجدار الغربي وبأربع مشر فتحوقد تضمنت هذه التعديالت 

أخرى على الجدار مشربية في حين أضيفت  الموجودة،الثماني نوافذ 

هيكل وتم تثبيت وتم تركيب سقف مائل في وسطه ألواح زجاج. الشرقي. 

على ركائز  ،هاريسونالذي صممه  ،السقف المرتكز على عتبات مطرقية

-1820) جون هنجرفورد بولنزخرفة السقف ب قاموحجرية منقوشة. 

تشكيلة  دبلن، مستخدًما ،كلية نيومانب(، أستاذ الفنون الجميلة آنذاك 1902

تلك الوسطى و القرونفترة في  تفاوتت ما بين النقوش الشائعةنقوش من ال

مع نقش رؤوس حيوانات وطيور  الشائعة في حقبة رابطة ما قبل الرفائيلية،

 متداخلة ومطلية بماء الذهب على الكمرات المستعرضة.

 

المستوقد مصنوع  .Marble Fireplaceالمستوقد المصنوع من الرخام 

أيًضا على طراز القرون  جيه. إتش. بولنمن رخام كرارا، وقد صممه 

الكائن مقرها في شارع  شركة باالنتينوقد قامت بتوريده الوسطى. 

تشارلز  النقَّاش ب إلىت نس   ،هناك نقوش أوراق شجردبلن.  ،سيتردو

ن بشعار أسرة إفريز مزيَّ تحته تغطي غطاء المستوقد، و ،هاريسون

 تاريخ األسرة. وسلسلة من األحداث الهامة فيبتلر/دورموند 

 

قة على جدران بعض اللوحات المعلَّ  .Paintingsغرفة اللوحات الزيتية 

في حين يرجع  ،هذه الغرفة يرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر الميالدي

الحقة. في القرن التاسع عشر الميالدي،  حقبة زمنيةتاريخ البعض اآلخر إلى 

عة بين لوحة زيتية موزَّ  300يلكيني قرابة ضمت مجموعة لوحات قلعة ك

لكية وأخرى موروثة من األجداد، ولوحات مناظر طبيعية لوحات زيتية م  

 هولندية، ولوحات دينية إيطالية، ولوحات مناظر طبيعية ذات طابع إيطالي.

 

يوجد هذا الممر أسفل . Kitchen Corridorالممر المؤدي إلى المطبخ 

يضم معرض بتلر للفن هو و ،معرض الصور الممتد منلسلم لدرجات  ثالث

كما يؤدي إلى . Butler Gallery of Contemporary Art المعاصر

غرفة الشاي  حالي ام على الطراز الفيكتوري حيث توجد مصمَّ المطبخ ال

 بالقلعة.

---------------------------------------- 

والمساحات الشاسعة ني، يقلعة كيلكلنتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بزيارتكم 

الذي تصل  ناتذكر أنه يمكنكم مشاهدة فيلم ىرجي  ، وحديقتها. المحيطة بها

 Medievalالوسطى  القرونفي قاعة وي عر ض  ،دقيقة 12مدته إلى 

Room. 

 

 


