قـصـر فـالـتـيـتـسـيـه
ثقاف ،تراث اليونسكو
تراث
وطن ي
ي

الجولة الرئيسية )الجولة األساسية(

ً
القرص يف مدينة فالتيتسيه يقع عىل الحدود بي النمسا وإقليم مورافيا ،يرجع إنشاؤه عىل األرجح نسبة لألنشطة اإلستعمارية
الن قامت بها األساقفة باساو ف النصف الثان من القرن الحادي ر
عش .هذا القرص من القرون الوسىط ،الذي تناوب عدد من
ي
ي
ي
ً
َ َ َ
ُ
كمه )وهم السيفيلديون والكورينغيون( ،سقط تماما يف عام
العائالت النمساوية العريقة من القرون الوسىط يف رئاسته وح ِ
 1395إىل يد عائلة ليختنشتاين الذين ّ
مقر رئيس لهم إىل أن ّ
حولوا قرص فالتيتسيه إىل ّ
تمت ُمصادرته بعد الحرب يف عام
ي
ّ
ّ
المقر الرئيس لتلك العائلة ف النصف الثان من القرن السادس ر
إضطرت عائلة
عش عندما
 .1945أصبح قرص فالتيتسيه
ي
ي
ي
ّ
َ
حاكم يف القرص
ليختنشتاين لبيع قرص ميكولوف القريب .ومنذ ذلك الحي ط َرأت عىل القرص عدة تغييات وتصليحات – كل ِ
غي ُ
أراد أن ُي ّ
اإلجتماع يف مدينة فيينا .بعد إعادة بناء القرص عىل طراز
ومنصبه يف الوسط
وي ّزين القرص عىل حسب ذوقه
ِ
ي
َ
ّ
ومؤسس العائلة تشارلز األول من ليختنشتاين ط َرأت تصليحات عىل القرص طوال
التشيك
بدايات الباروك يف عهد الملك
ي
عش أثناء إقامة إبنه ف القرص ُ
ويدع تشارلز أوسيبيوس من ليختنشتاين المعروف ّ
القرن السابع ر
بحبه للفنون .ومع ذلك فإن
ي
ُ
أهم التعديالت الن َط َرأت عىل القرص حدثت ف عهد الحاكم أنطوني فلوريان ف بداية القرن الثامن ر
عش عندما أ َ
عىط القرص
ي
ي
ي
ي
ّ
المصمم من ِق َبل المهندس المعماري أنطون أوسبيل .يف عهد جوزيف جون آدم قام المهندس
الحاىل عىل طراز الباروك
مظهره
ي
ُ
ّ
ومصمم الديكور أنطونيو بيدوزي بتصليح واجهة القرص وإضافة زخرفات ّ
ّ
علوية ُم ّزينة
وبوابات وغرف
المشح
المعماري
ِ
ي
ُ .
نمر فيها اآلن تأن من عام  1940ف ما ُي ّ
الغرف الداخلية الن سوف ّ
سّم بطراز الروكوكو .تم ضم قرص فالتيتسيه
بتماثيل
ي
ي
ي
ّ
النمساوي إىل تشيكوسلوفاكيا يف عام  1920عىل أساس ُمعاهدة سان جرمان .بعد الحرب العالمية الثانية كان القرصمركز لعدة
ً
مثال مخزن لنبات الجنجل أو مركز إصالح للنساء .تم تجديد الديكورات الداخلية وفتحها ّ
للزوار يف عام .1960
وظائف،
ي

صالون إستقبال الضيوف Audience chambre

ُ ّ
كانت الغرفة األوىل من البيانو نوبيل – طابق اإلستقبال األول ف القرص .خالل اإلقامة ُ
للحكام كانت الغرفة بمثابة
المعتادة
ي
غرفة جلوس أو مستودع لمجموعة كبية من البورسالن المعروض يف الخزائن .عند إنعقاد مأدبة طعام أو إستقبال ضيوف يف
ُ
الم ّ
الغرفة المجاورة ّ
تحولت هذه الغرفة إىل مكان إلعداد الطعام حيث كان يعمل الطاقم .أثناء إقامة الضيوف ُ
ميين يف الغرف
المجاورة ّ
تحولت هذه الغرفة إىل صالون إستقبال الضيوف.

ً
ُ
ُ ّ
ّم كذلك وفقا لميناء إماري
عىل الجدران توجد صحون وأطباق مصنوعة من البورسالن
ي
اليابان الذي يدع إماري ) (Imariوس ي
من حيث كان يتم إستياد هذا النوع من البورسالن إىل أوروبا ف القرن الثامن ر
عش.
ي
ً
غالبا بواسطة المواقد َ
الح َج ّرية .الموقد الذي ترونه ف هذه الغرفة يأن من أوائل القرن التاسع ر
عش
التدفئة يف القلعة كانت
ي
ي
ّ
ُ ّ
اإلمياطوري .الخشب كان بمثابة الوقود ويتم وضعه ف الموقد من ُ
الردهة .يتوفر نظام تدفئة مماثل
ومزين بزخارف عىل الطراز ر
ي
ُ
الغرف األخرى من القرص.
يف

اإلمباطوري )(Anteroom of emperor’s apartment
غرفة الجناح
ر

ّ
مما ُيلفت النظر ف هذه الغرفة أن أورق الجدران ذات زخارف زهور رش ّ
أصلية مازالت محفوظة حن يومنا هذا
قية
ي
ً
محاولة تقليد أوراق الجدران النادرة ُ
المستوردة إىل ُغرف الروكوكو من ر
وتأن من أواخر القرن الثامن ر
الشق.
عش
ي
ّ
ّ
سيمر بإسم ذلك األمي،
الثان من ليختنشتاين .كل زائر يف قرص ليدنيتسيه
عىل الخزانة يوجد تمثال برونزي يصور األمي ألويس ي
اإلمياطورية النمساوية
ألنه هو الذي أعاد إعمار القرص عىل الطراز
القوط الجديد .هذا األمي ،وهو واحد من أغن الناس يف ر
ي
ً
ً
الباروك و الروكوكو مما
الثان .الزخارف مطابقة تماما للطراز
آنذاك ،أعاد أيضا بناء غرف قرص فالتيتسيه عىل طراز الروكوكو ي
ي
الخياء يف هذا المجال.
أثار دهشة العديد من ر
اللوحات عىل الجدران تمثل نابليون من الرسام دو فيفن ) (Du Vivieuxوحكايات من رومولوس وريموس القديمة.
َ
عش تم وضع خزانتي خشبيتي ف الغرفة .واحدة ف ّ
ف نهاية القرن التاسع ر
تخف وراءها د َرج إىل الطابق
حمام حديث واألخرى
ي
ي
ي
ي
السفىل إىل ساحة القرص.
ي
ّ
تصور اإلله اليونان القديم خرونوس وهو إله الزمن أثناء خطفه إللهة َ
المجد
اللوحة عىل السقف المرسومة عىل القماش
ي
وسحبها إىل جهنم ،اللوحة ّ
تصور شعة زوال األمجاد والعظمة ر
البشية.

اإلمباطوري Emperor’s salon
الصالون
ر

اإلمياطوري ،حيث كان الحاكم يستقبل ضيوفه ويعقد إجتماعاته.
اإلمياطوري أهم غرفة يف الميل ر
كان الصالون ر
ّ
مغطاة بأوراق الديباج األحمر ومفروشة بأثاث من ما ُي ّ
سّم بفية الروكوكو الثانية من عام .1940
جدران الصالون
من بي األثاث تيز الطاولة ،قسمها العلوي ُم ّ
ّ
بتقنية بييا دورا ).(pietra dura
غىط بأنواع مختلفة من الحجارة
ر
ُ ّ
ً
الحكام واألمراء .يمكنكم أيضا رؤية لوحة ماريا تييزا وزوجها فرانز ستيفان فون لوترينغي .عىل
عىل الجدران توجد لوحات
الحائط ُ
الثان .آخر لوحتي للزوجان
الثان وحفيدهم ر
المقابل يمكنكم رؤية لوحة إلبنهم ر
اإلمياطور فرانز ي
اإلمياطور جوزيف ي
سيس.
اإلمياطورة المشهورة
اإلمياطور فرانز جوزيف األول و زوجته الجميلة إليابيث بافاريان ،ر
الشابان – ر
ي
ً
تكريما لفرانز جوزيف ُت ّ
اإلمياطور إىل فالتيتسيه للمشاركة يف
اإلمياطورية .يف عام  1876جاء
سّم هذه الغرفة بالغرفة
ر
ر
المناورات العسكرية يف مدينة ميكولوف القريبة .وأبلغت صحف ذلك الوقت عن زيارته بالتفصيل.

َ َ
حواىل الساعة الواحدة بعد الظهر .ساحة المدينة ،مليئة
الثان من أيلول
وص َل ر
افق له يف تاري خ ي
ي
اإلمياطور إىل فالتيتسيه مع مر ٍ
ً
َ
ّ
ُّ
المؤدية إىل أرض القرص حيث
اإلمياطور من حصانه عند البوابة
بالناس من فالتيتسيه وماحولها زينت رسميا باألعالم .نزل ر
العمدة وأطفال المدرسة .ثم ّ
كان موضع ترحيب من ق َبل ُ
توجه فرانز جوزيف إىل القرص حيث ّرحب به مضيفه األمي جون
ِ
الثان من ليختينشتاين.
ي
ً
اإلمياطور ومرافقيه وكبار المسؤولي
مشح
التاىل ،تكريما للحاكم ،أقيم أداء
إستثنان يف مشح القرص الذي حرصه ر
ي
ي
وف المساء ي
ي
العسكريي.
ّ
وىل العهد األمي رودولف األنجليي واألمي
يف تاري خ الرابع من أيلول يف الساعة الرابعة والنصف بعد الظهرَ ،و َص َل
ٍ
بقطار خاص ي
ً
ُ
ّ
المحلية لليحيب
اإلمياطور ،الذي وصل باكرا إىل محطة القطار
اإلنجليي آرثر مع مرافقي من الدولة والض ّباط األجانب .ر
باألمي اإلنجليي ،أجرى محادثة ّ
ودية لفية طويلة مع رئيس المحطة ريشو قبل وصول األمي.

ّ
ّ
ووىل العهد ومعلمه إىل القرص يف العربات الخاصة .يف حديقة القرص
بعد اليحيب والتحية ،ذهب ر
اإلمياطور مع األمي آرثر ي
أقيم حفل إستقبال األمي آرثر اإلنجليي ّ
ووىل العهد األمي رودولف .عند وصولهم ،إرتفعت أصوات الحماس والمجد
ي
واليحيب الصاخب ،ولعبت الفرقة الموسيقية النشيد اإلنجليي "فليحفظ هللا الملكة" .بعد إنتهاء اليحيب،
ُ ّ
ّ
ووىل
ذهب الضيوف إىل القرص .األجنحة الثالثة األخرى ،الموجودة يف الطابق ألول خصصت لألمي آرثر واألمي ليوبولد بافاريا ي
رسّم لليحيب بالضيوف.
وقت الحق ،أقيم حفل عشاء
العهد األمي رودولف .يف ٍ
ي
يف الخامس من شهر أيلول ،قام الضيوف ُالنبالء بزيارة األمي ليختنشتاين يف ليدنيتسيه.
ر ً
مباشة بعد ذلك.
اإلمياطور
غادر ر

ُ
ّ
إنفيالد  -مجموعة غرف ُمتسلسلة وراء بعضها )Enfilade

ّ
ً
ً
ُ
الشف ُم ّرتبة وراء بعضها البعض ف محور واحد بالضبطّ ،
الغرف ف الجناح ر
ينته
مما ُيشكل منظرا فريدا من نوعه
أبواب
ٍ
ي
ٍ
ي
ي
ي
ُ
سّم إنفيالد ،وكان ُيستعمل ر
بنافذة ،هذا النظام ُي ّ
بكية خاصة يف عرص الباروك .اإلنفيالد يف قرص فالتيتسيه تمر بتسعة غرف
ً
ويبلغ طولها  80ميا.

اإلمباطور )(Emperor’s bedroom
غرفة نوم
ر

كانت غرفة نوم اإلمياطور مع الشير ف ّ
الكوة )تجويف يف الحائط( بمثابة غرفة ضيوف خاصة عىل عكس الصالون المجاور.
ر
ي
اإلمياطور فرانز جوزيف األول هنا ّ
يتقيد بنفس القواعد واإلليامات كما كان يفعل يف مدينة فيينا .كان يستيقظ تمام الساعة
كان ر
ً
الرسّم المعتاد الذي جاءه يف األمس بالقطار من العاصمة.
اليوم يقوم بجدول األعمال
الخامسة صباحا وقبل البدء برنامجه
ي
ي

لهذا السببَ ،ط َل َ
اإلمياطور يرتدي مالبسه ويتناول الفطور
مع
بسيطة
طاولة
وضع
ب
كرس يف غرفة نومه .يف غرفة النوم كان ر
ي
يعتن بنظافته اليومية.
الشخص
وبمساعدة خادمه
ي
ي
ّ
وه أريكة طويلة ) (chaise – longueمصنوعة عىل طراز
أثاث الغرفة البسيط يضم قطعة واحدة مريحة فقط من األثاث ي
وم ّ
الروكوكو ُ
خصصة إلسياحات قصية خالل النهار.
فوق الشير توجد لوحة لمريم العذراء ( )Mater Dolorosaمن الرسام بيي فان روي من ليختنشتاين .فوق الطاولة توجد
ً
الثان
جوزيف
ألقوال
وفقا
الدبلوماس والقائد العسكري الناجح ،الذي كان
لوحة لجوزيف وينسيسالس من ليختنشتاين .هذا
ي
ي
ً
ً
ّ
اإلمياطورة ماريا تييزا.
ينتّم إىل األصدقاء
"فردا ضوريا لرفاه الدولة"
المقربي من ر
ي
اللوحة الكبية بجوار النافذة ه لوحة تقريبية ،حيث أن النسخة األصلية توجد ف متحف مدينة فيينا .اللوحة ّ
تصور إنتقال
ي
ي
اإلمياطور فرانز األول وجون األول من ليختنشتاين.
عي جبال الفوج يف حزيران عام  1815بمشاركة ر
الجيش النمساوي ر
شارك جون األول من ليختنشتاين يف الحروب النابليونية ضد فرنسا .يف عام  ،1805بعد معركة أوستيليي ،حيث قاد الجيش
ً
ً
ً
ّ
النمساوي ،كان يمثل الجانب النمساوي أثناء توقيع إتفاقية السالم مع نابليون .منذ عام  1809كان مشيا وقائدا رئيسيا للجيش
النمساوي.

الرومانس ،والذي زاد من جمال منطقة قرص ليدنيتسيه  -فالتيتسيه.
جون األول هو الذي أمر ببناء كوخ الصيد عىل الطراز
ي
ّ
الن وقعت يف تاري خ  23نيسان عام  ،1809حيث تلف الجيش النمساوي
عىل اليسار يمكنكم رؤية معركة ريغنسبورغ يف بافاريا ،ي
هزيمة كبية أمام جيوش نابليون.
تنتّم لزوجة جون األول ،األمي ألويس األول ،كاروالين ).(Manderscheidt-Blankenheim
اللوحة عىل الطاولة
ي
اللوحة عىل السقف ّ
تصور هزيمة التيتان )الجبابرة( أمام اآللهة األولمبية.

صالون المدخني )(Smoking lounge

ّ
والن تم وصفها يف البيانات
رسمية يف جناح الضيوف،
ه عبارة عن غرفة صغية مع موقد بمثابة غرفة إجتماعات غي
ي
ي
التاريخية من القرن التاسع ر
اإلمياطور فرانز جوزيف األول يف القرص ،تم إعداد
عش عىل أنها صالون للمدخني .أثناء إقامة
ر
ً
ً
كالسيك بسيط.
الغرفة لينام فيها خادمه ويكون دائما مستعدا لخدمته يف أي وقت .تتمي الغرفة بأثاث
ي
األلمان فرانز فينر تام من عام  1709وكذلك الزخرفة فوق الباب
تم رسم اللوحتان ذات الطبيعة الصامتة يف إستوديو الرسام
ي
الباروك يف هذا المجال ضمن أوروبا الوسىط
مع التماثيل النصفية لألباطرة الرومان .الرسام فرانز فينر تام كان الرسام البارز
ي
وكان يرسم لعائلة ليختنشتاين منذ عام .1706
اللوحة ف السقف ّ
والحكمة باالس أثينا.
تصور إله النار هيفايستوس وهو
يعىط األسلحة إىل إلهة الحرب ِ
ي
ي
الزخرفة والرسومات عىل السجاد ر
الش يف الذي يزيد عمره عن مئة عام ترمز إىل شجرة الحياة.
ّ
مجء أمي المدينة تشارلز يوسابيوس إىل مدينة أوبافا يف عام  1632الذي
فوق الخزانة توجد لوحة تصور مدينة أوبافا عند ر ي
ّ
توىل ُ
الحكم بعد وفاة والده تشارلز.
ّ
لإلمياطور تشارلز
الن كتبها األمي أنطون فلوريان ،المعلم و المأمور األعىل
ر
عىل الجانب اآلخر يمكنكم رؤية أطروحة الجامعة ي
السادس.

غرفة الطعام )(Dining room

ّ ً
ُ ّ
عد غرفة الطعام واحدة من أكي الغرف ر
تميا ف القرص .نظ ًرا لعدم وجود أي صالون منذ نهاية القرن الثامن ر
عش،
وأكيها
ت
ر
ي
ً
ّ
ّ
الثان.
كانت أيضا الغرفة الرسمية الرئيسية .ومما يدل عىل أهميتها هو التصميم المعماري الفاخر للغرفة عىل طراز الروكوكو ي
ّ
ُّ
الملون والمدهون بالشمع والملمع
الجدران مصنوعة بطريقة شتوكو لوسيو – بإستخدام حجر الجي أو الرمل أو الرخام الالمع

ً
ُ ّ
المذهبة عىل شكل آالت موسيقية فوق الباب وفوق النوافذ باإلضافة إىل زخارف
مرة أخرى .زخرفة الغرفة تشمل أيضا النقوش
َُ
من ْ
المذ ّهب عىل السقف.
الجبس
ر ّ ً
ُ ّ
إمياطورية مرسومة.
ه طاولتان من الذهب مزينة بزخارف ر
القطع األكي تميا من بي األثاث ي

الحديقة )(Garden

ر
األكي إثارة لإلعجاب ف حدائق قرص فالتيتسيه – وهو ُم ّ
درج قام ببناءه األمي
عند اإلطاللة من النافذة يمكنكم رؤية الجزء
ي
الثان من ليختنشتاين بعد عام  1900عىل أرض إشياها وقام بهدم المنازل فيها لذلك الغرض .كانت األرض قبل ذلك
جون
ي
ً
ّ
مزروعة بالعنب ،ولكن خالل العقد األول من القرن ر
ميشيىل قام ببناء
العشين وفقا لمخطط المهندس المعماري فينسييو
ي
ُ
ً
َ
ُ ّ
والن َعق َبت
حديثا
ئت
نش
أ
الن
ِ
ي
مساحة مفتوحة مزينة بتماثيل الباروك تم إحضارها من إقليم شمال مورافيا .مع الحديقة ي
الم ّ
طراز الباروك القديم ُ
صمم بعد منتصف القرن الثامن ر
عش عىل يد مهندس تنسيق الحدائق دومينيك جيار من فيساي
ُ ُ
ُ ّ
ر
واج َهتها تشبه إسطبالت ليدنيتسيه
رض من الجناح الش يف يف القرصِ .
يرتبط بناء مايسّم ِب ساال تيينا  -صالون يف الطابق األ ي
المنسوبة منذ فية طويلة إىل المهندس المعماري الباروك النمساوي جوهان برنارد ر
فيش فون إيرالخ ،ولكنها يف الحقيقة تعود
ي
إىل أوائل القرن ر
وينييي.
العشين ،عندما تم تصميمها من ِق َبل المهندس المعماري كارل ر

غرفة اللعب)(Games room

تم تصميم أول صالون كغرفة للعب .قطعة األثاث ُ
ّ
روسية ضخمة ،ولكن
الم َهيمنة هنا كانت حن عام  1945طاولة بلياردو
ً ّ
عىل األرجح تم تدميها خالل إحتالل الجيش األحمر للقرص .بجانب طاولة البلياردو تم تجهي الغرفة أيضا بعدة طاوالت للعب
تقص أوقات فراغها.
الورق الشدة )أو الكوتشينة( والشطرنج حيث كانت عائلة ليختنشتاين
ي

تنتّم إىل قرص فالتيتسيه ولكن يف نهاية الحرب العالمية الثانية نقلها األمي فرانز
الثان
األريكة الزرقاء من عرص الروكوكو ي
ي
الثان باإلضافة إىل بعض األثاث اآلخر من قرص ليدنيتسيه إىل مدينة فادوتس بسبب إقياب الجبهة العسكرية.
جوزيف ي
ََ
ً
العل ين يف مدينة أمسيدام ،من بينها أغراض من
الثان جزءا من ممتلكاته يف المزاد
الحاىل هانس آدم
يف عام  2008باع األمي
ي
ي
عشة مليون كورون وتم رشاء ر
قرص فالتيتسيه .ف ذلك الوقتَ ،د َف َعت الحكومة التشيكية حواىل ر
عش لوحات وإرجاعها إىل
ي
ي
قرص فالتيتسيه حيث تنتّم وكذلك رشاء ر
األصىل.
كرس وأريكة من األثاث
أكي من 80
ي
ي
ي
تم إنشاء خزانة لحفظ أدوات المائدة وتصميم طاولة مزخرفة بالخشب ف حواىل منتصف القرن الثامن ر
عش عىل طراز الباروك
ي
ي
ّ
َ َ
ر
وه من أدوات المائدة األصلية
المتأخر .الصحون يف الخزانة مصنوعة من الفخار الحجري اإلنجليي من القرن التاسع عش ي
ُ
الن كانت تستعمل آنذاك.
ي
رُ ّ
والن تحتوي عىل صورة إله البحر تريتون ُم ّزينة بقرون حيوان الموظ ومنشار سمكة المنشار .كل هذا من بقايا
الييا المنحوتة ي
الباروك للقرص الموجود آنذاك.
األصىل
األثاث
ي
ي
ّ
تأن من
الن ي
من بي اللوحات عىل الجدران توجد لوحات مناظر طبيعية باروكية للرسام الهولندي المتمي هانس دي جود ،ي
بان القرص ومؤسس تلك المجموعاتَ .ح َص َل عىل تلك اللوحات
الن يملكها األمي تشارلز يوسابيوس ،وهو ي
المجموعة األصلية ي
يف عام  ،1680عدة سنوات قبل وفاته.
ً
ف الجدار يمكنكم رؤية باب قابل للسحب من القرن التاسع ر
عش والذي تم إكتشافه منذ بضع سنوات فقط .تم ترميمه حديثا
ي
ُ
الن تم تأسيسها يف
ووضع زجاج فيه مع إطار صلب يف الغرفة المجاورة .يؤدي الباب إىل الردهة ومن ثم إىل قاعة الرقص ،ي
القرن التاسع ر
عش كحديقة شتوية.

األولمب ))Olympian salon
الصالون
ر
ّ
الرسمية ،وهو مجاور ر
مباشة مع
الثان ،الذي تستخدمه العائلة الحاكمة كموقع لإلجتماعات والمقابالت
صالون اإلستقبال
ي
َ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
والمزودة
المميين .يف هذه الغرفة تحديدا
سكنية للضيوف
الخاصة .إذا ل ِز َم األمر ،تم تحويله بشعة إىل غرفة
غرفة األمية
اإلمياطورية يف عام .1876
بمدفئة كان ينام األمي اإلنجليي آرثر خالل المناورات ر

عىل السقف يمكنكم رؤية لوحة لجميع اآللهة األولمبية.
ً
ً
أيضا رؤية صندوقان للمجوهرات ّ
مرصعة بأحجار شبه كريمة وعاج ،تم صنعهم ف القرن التاسع ر
عش وفقا لطراز
يمكنكم
ي
الفلورنتي القديم.
والن بقيت بعد نقل معظم اللوحات إىل
قامت عائلة لختنشتاين بتعليق أهم وأبرز اللوحات يف الغرفة عىل الطريقة الباروكية ،ي
ه صورة دينية للمسيح والمرأة الكنعانية من كبار الرسامي
مدينة فيينا .من أهم و أبرز اللوحات الباروكية االيطالية والهولندية ،ي
ّ
المعلقة عىل الحائط عىل يمي أورازيو ريمينالدي ّ
تصور البطل شمشون
برين .اللوحة الكبية
الباروكيي من
ي
نابوىل وإسمه ماتيا ي
ً
من العهد القديم وهو يقتل أسدا.
عىل الجانب األيش يمكنكم رؤية لوحة كبية لمشهد من الطبيعة يف الليل من الرسام الهولندي الشهي ايرتا فان دير ني ،الذي
ُيعتي من أفضل وأنجح الرسامي الهولنديي المتخصصي برسم المشاهد الليلية .الوحة االشخصية ّ
تصور الالندغراف فيليم
ر
الخامس من إسن.
ُ
ه صورة لجوزيف وينسيسالس من ليختنشتاين .كان جوزيف وينسيسالس مشي ماريا تييزا.
اللوحة يف الردهة فوق الموقد ي
ً
ّ
ّ
ّ
األجنن .كان جنديا
وينسق المدفعية النمساوية عىل النمط
المدفعية النمساوية" ألنه كان ينظم
وكان ُيطلق عليه إسم "أب
ير
ً
ً
ً ً
ودبلوماسيا بارعا و جديرا جدا .بعد وفاة إبن أخيه جون نيبوموك ،أصبح رئيس عائلة ليختنشتاين.

الصالون ر
الشق )(Oriental salon

هذه الغرفة ،الن كانت تنتّم إىل جناح زوجة األمي الخاصُ ،س ّميت كذلك ف القرن التاسع ر
عش حسب ورق الجدران الحريرية
ي
ي
ي
ً
الباهظة الثمن المنسوجة بزخارف رشقية .وتضم الغرفة أيضا مجموعة كبية من البورسالن ر
الش يف وغيها من األشياء ،وخاصة
اليابان .تم أخذ تلك المجموعة من البورسالن يف أواخر الحرب العالمية الثانية وإتالف أوراق الجدران بعد الحرب.
طالء اللك
ي
ّ
ه اللوحات الملونة المحفوظة يف زخرفة مافوق األبواب وشمعة مذهبة فوق
الدليل الوحيد عىل وظيفة الصالون
األصىل ي
ي
ً ُ ّ
كال تقلد الجبال الصينية.
الن ِش
المرآة بي النوافذ ،ي
ّ
ُ
ه نسخة معاضة ذات
يف الوقت الحاض ،الصالون مفروش ومجهز كقاعة إستقبال لألمية .اللوحة المهيمنة يف الصالون ي
ً
الم ّ
جدا للرسام بيي بول روبنس الشهية ُ
سماة "عواقب الحرب" ،النسخة األصلية من عام  1639موجودة يف
جودة عالية
ً
رَ
بشح اللوحة نظرا لصعوبة الرموز.
مدينة فلورنسا .قام روبنس بنفسه
ً
ّ
اإلمرأة مع ذراعيها المرفوعتان تمثل أوروبا يف حرب الثالثي عاما .يف المنتصف يوجد إله الحرب مارس الذي تحاول تهدئة
ُ
َ ُ
تسح ُبه وراءها بشكل قوي وخالل ذلك يدعس مارس عىل الكتب مما يرمز إىل تدمي
غضبه إلهة الحب فينوس .نوبة الغضب
العلم و اآلداب ،اإلمراة مع العود المكسور ترمز إىل نهاية اإلنسجام والتناسق َ ُ
اليكار( يرمز إىل
الفرجار ) ِر
والرجل المحترص مع ِ
الن حاول هو
إنتهاء وتدمي علم الهندسة المعماريةَ .ر َس َم الرسام روبنس هذه اللوحة
ٍ
كتعبي عن خيبة أمله إزاء نتائج الحرب ي
ّ
عدة دول أوروبية.
كدبلوماس بي
بنفسه أن ينهيها
ي
الم ّ
ّ
الرسام الفلمنك ُ
تصور بوليفيموس
مي ،من أوائل الرسامي ،روبنس المعاض ،ثيودور فان لون َر َس َم لوحة ميثولوجية
ي
العمالق وهيفايستوس وأفروديت وإيروس.
ً
ً
ُ
نسبة للوحة عىل السقف الن ّ
تصور غزو مدينة طروادة )ترويا( من ِق َبل القائد
ويشار إىل الصالون أيضا بإسم صالون طروادة
ي
ً
ً
ُ ّ
ضج لآللهة بإبنته ايفيغينيا ،لضمان إنتصاره يف المعركة .وفقا
اليونان أغاممنون ،الذي بناءا عىل نصيحة من الكاهن ،أراد أن ي ي
ي
ّ
ً
َ
لألسطورة اليونانية ،تدخلت اإللهة أرتميس يف اللحظة األخية ،ووض َعت عىل المذبح غزاال مكان الفتاة.
َ
وقد المزخرف بشكل جميل من عرص الروكوكو.
ي
ويأن األثاث والم ِ

غرفة نوم األمبة)(Princess’s bedroom

ُ
الغرف الثالثة األخية من القرص ف الجناح ر
الش يف كانت لزوجة األمي الحاكم ،كانت غرفة األمي نفسه يف الجناح
يف حي أن
ي
المعاكس .آخر أمية إستخدمت هذه الغرف كانت األمية فرانسيسكا كينسك الن ّ
تزوجت يف عام  1831من األمي ألويس
ي ي
ُ
ًُ .
الثان لم ييوج أبدا تضم
الثان من ليختنشتاين .إستخدمت األمية هذه الغرف حن بعد أن أصبحت أرملة ألن إبنها جون
ي
ي
ً
ُ
ُ
عي باب
الن يمكن الوصول إليها ر
هذه الغرفة ملحقا لها كانت تستخدمه األمية ويحتوي عىل مرحاض ومكتبة وغرف الخدم ي
ً
مخف وصغي نسبيا.
ي
ُ
اإليطاىل الشهي
وه نسخة من لوحة الرسام
ي
مما يلفت اإلنتباه من بي األثاث البسيط يف الغرفة هو لوحة مادونا فوق الشير .ي
ً
سانن .اللوحة مرسومة عىل لوحة نحاس تماما كما هو الحال لدى اللوحة االصلية.
من عرص النهضة رافائيلو
ي
ُ
ايطاىل مجهول.
رومان( من رسام
اط
ي
ي
عىل الحائط عىل اليمي يمكنكم رؤية لوحة تدع رومان باتريتسيان )نبيل إرستوقر ي
الزخرفة عىل السقف ترمز إىل العلم والفن ،عىل الجانب األيمن المقابل توجد لوحة ترمز إىل الفخر واإلثارة واإلشاف يف
ر
الشب.

ّ
الحمام )(Bathroom

ّ
ر
الحمامات ه من مطلع القرني التاسع ر
الثان
والعشين يف الفية حيث تم يف فالتيتسيه بفضل مساهمة األمي جون
عش
ي
ي
ّ
معدات ولوازم الحمامات من رشكة يف مدينة فيينا إسمها جون غرامليك.
تمديد أنابيب مياه يف المدينة ( ،)1901تم توفي
أحواض اإلستحمام مصنوعة من السياميك ولها جدار مزدوج ،بحيث يتم الحفاظ عىل المياه الدافئة لفية طويلة .المراحيض
كانت ّ
مزودة بصنبور َشطف .ف الجدار توجد زجاجة ماء وجهاز التنظيف كان ف ّ
الكوة )تجويف يف الحائط( .المرحاض عىل
ي
ي
شكل سمكة.

غرفة مصنوعة من الرخام )(Marble cabinet

ً
ّ
وفقا للنماذج المعمارية الباروكية المثالية ،يجب أن يكون يف نهاية كل إنفيالد غرفة خاصة صغية ومثية لإلعجاب وتتمتع
ُ
ُ
الغرف السابقة الن قبلها .عىل الزائر الذي ر
عي كل الغرف ويصل إىل تلك الغرفة األخية
فن تفوق بجمالها جميع
يمس ر
ي
بديكور ي
ي
ً
ً
ً
أن يكون مندهشا من جمالها وسحر تزيينها وزخرفتها وتكلفتها الباهظة وأن تيك فيه إنطباعا جميال .بنفس الطريقة توجد
الغرن المعاكس الذي يسكنه األمي.
غرفة جميلة يف نهاية اإلنفيالد يف الجناح
ري
ً
اإلمياطوري أنطونيو بيدوزي الذي ّ
تم إنشاء الغرفة من ق َبل َم ّ
الداخىل لكنيسة
صمم أيضا الديكور
صمم ومهندس الديكور ر
ِ
ي
القرص لألمي جوزيف جون آدم .آنذاك كان يعمل بشكل وثيق مع الرسام فرانز فينر تام الذي قام برسم لوحتي لطبيعة صامتة
ً
ّ
تصور إلهة الزهور فلورا .وفقا
الن
مليئة باألزهار للصالون .يمكنكم رؤية واحد من أجود أنواع اللوحات عىل السقف ي
لتخطيطات الرسام بيدوزي بنفسه تم صنع لوحات مثالية عىل النوافذ واألبواب واألرضيات الخشبية.
الصالون ّ
مزود بأثاث عىل طراز الملك الفرنس لويس السادس ر
عش .عىل الموقد يمكنكم رؤية تمثال نصف باروك ر ّ
لصن
ي
ي
ي
ي
األصىل .يف عرص الباروك كان من السائد
مصنوع من نوع من الرخام إسمه الرخام الكاراري .هذا التمثال هو من أثاث القرص
ي
ّ
ُ
ر
الن تقلد اآلثار القديمة
آنذاك تجميع اآلثار القديمة ألنها كانت قليلة ومكلفة للغاية باإلضافة إىل شاء مختلف القطع الفنية ي
ّ
عاىل الجودة.
األصلية ،عىل سبيل المثال وكما ترون هنا ،هذا التمثال ي

الردهة ) َ
الم ّ
ُ
مر) )(Corridor

ُ
ه ألول أمي من ليختنشتاين أنطون
عىل الجانب األيمن من الردهة توجد لوحات ألفراد عائلة ليختنشتاين .اللوحة األوىل ي
سّم أيضا ب "هانس آدم ر
فلوريان ،اللوحة الثانية صورة لألمي هانس آدم أندرياس من ليختنشتاين ،الذي كان ُي ّ
اليي".

هو الذي قام ببناء قصور ليختنشتاين ف مدينة فيينا وعددهم إثنان .ف َ
أح ِد ِهما ،ف ّ
ح روساو ) (Rossauيف حديقة القرص
ي ي
ي
ي
ً
حاليا متحف ليختنشتاين .اللوحتان عىل اليسار ّ
تصور منظر القرص ف ّ
ه صورة لألمي تشارلز
يوجد
ي ي
ح روساو .اللوحة األخية ي
يوسابيوس من ليختنشتاين الذي َأم َر ببناء قرص فالتيتسيه.

المصعد)(Lift

هو عبارة عن مصعد خاص ،كان يعمل عىل ّ
كهربان ،والذي تم إنتاجه من ِق َبل رشكة فريسلر يف مدينة فيينا.
ميكانيك -
محرك
ي
ي
والعشون .المقصورة ّ
ر
ويأن المصعد من الفية بي القرن التاسع ر
الماهوجن وتم تزيي الزجاج
مزودة بخشب من شجرة
عش
ي
ي
عىل الباب الميلق بزخارف عىل طراز الفن الجديد.
ّ
كان المصعد يتمتع بالعديد من ميات السالمة  -تبديل الطابق وباب ميلق ّ
وزر السالمة عىل لوحة التحكم .تم تجديد مقصورة
المصعد يف عام .2006

ُ
الردهة عند غرفة الصالة الجانبية)(Corridor at the side oratory

ّ
تصور أنبياء من العهد القديم زكريا وحزقيال .وه تأن من بداية القرن الثامن ر
عش من الرسامي
اللوحات عىل الجدران
ي ي
االيطاليي من اإلمياطورية النمساوية المجرية .اللوحة األخية ّ
أسيس.
تصور فرنسيس من
ر
ي

غرفة الصالة الجانبية )(Side oratory
عىل جدران غرفة الصالة الجانبية توجد لوحات من القرن السابع ر
عش .عىل الجانب األيش لوحة العشاء يف قرية عمواس
الفلسطينية ،عندما إلتف يسوع المسيح ،بعد صلبه وقيامه من األموات بإثني من تالميذه خالل فية العشاء يف قرية عمواس.
هذه اللوحة من رسام هولندي غي معروف.

َمصل كنس صغب)(Chapel

يمكن رؤية غرفة َ
الكنس من نوافذ غرفة الصالة الجانبية .تم إنهاء بناءه قبل عام  1729خالل عهد جوزيف جون
المصىل
ي
اإلمياطوري
آدم من ليختنشتاين .صاحب التصميم والزخرفة الجدارية من الداخل )الفريسكو( هو المهندس المعماري
ر
أنطونيو بيدوزي الذي يعمل لدى عائلة ليختنشتاين.
ً
ُ ّ
ّ
جدا بما ُي ّ
ّ
الوهمية
سّم باللوحة
غن
الكنيسة تقع عىل إرتفاع طابقي من الجناح
ري
الجنون ذات سقف مقوس ومزين بشكل ي
الن تهدف إىل خلق إنطباع زينة معمارية ّ
غنية عىل الجدران والسقوف .الزخرفة عىل السقف ترمز إىل السماء مع صورة لإلله
ي
ّ
األب .مؤلف الزخرفات الجدارية )الفريسكو( هو أنطونيو بيدوزي ودومينيكو ميناردي.
ّ
َ
ّ
ُّ
الغنية هو فرانز بيي،
رين .مؤلف الزخرفة
وه نسخة من لوحة الرسام
ي
االيطاىل جويدو ي
اللوحة عىل المصىل تمثل توقي الرعاة ،ي
ُ
ّ
الذي قام بتنسيق ّ
ّ
المقوس )الق ّبة(.
المنصات الجانبية مع زخرفة السقف
منصة العبادة الرئيسية وإثنتي من
ف عام  1726تم تقديس كنيسة القرص .حن ذلك الحي كانت الكنيسة ُم ّزينة بشكل غن بالخشب الثمي والنادر ّ
ومزينة
ي
ي
ّ
تأن
باأللواح الخشبية يف الجزء
وف األعىل توجد غرفة علوية موسيقية .كافة األبواب والمقاعد ي
األمام من غرفة صالة األمراء ،ي
ي
من نفس مصنع الخشب.
ً
ً
ُ
ّ
وف اآلونة األخية لحفالت
عاىل لتنظيم حفالت موسيقية ي
لصوتها الممتاز تستخدم حاليا هذه الغرفة المجهزة فنيا عىل مستوى ي
ً
زفاف أيضا.

غرفة اللوحات )(Picture gallery

الن كانت عليه من القرن التاسع
تم ترتيب وتنسيق غرفة اللوحات عىل طراز الباروك .تم تصليحها وإعادة بناءها حسب الشكل ي
ّ
ر
الفنية عىل طريقة أسالفهم
عش ،عندما قام أصحاب اللوحات تحت تأثي األفكار الرومانسية بتغطية الجدران باللوحات
ً
السابقة .وطبقا للنمط المحفوظ ،تم وضع إطارات حديثة .ترتيب اللوحات عىل جدران الغرفة يدل عىل طراز الرومانسية
الثان تم
حيث تم وضع اللوحات الكبية بجانب اللوحات الصغية وبمواضيع مختلفة .قسم من اللوحات تم نقله والقسم
ي
ً
تدميه يف نهاية الحرب العالمية الثانية يف عام  .1945حاليا يوجد هنا  33لوحة .كثي من اللوحات ترمز إىل الطبيعة الصامتة،
ً
ّ
هذا الموضوع ف اللوحات كان ّ
عدة رسامي.
يتكرر كثيا يف لوحات قرص فالتيتسيه عىل مدى الزمن ولدى
ي
إشيى تشارلز يوسابيوس ليختنشتاين عىل سبيل المثال ،يف عام " 1667لوحة مع رؤوس حيوانات" من الرسام غوتفريد
ً
ليبالت الذي ّأثر لدينا لفية طويلة عىل نمط اللوحات .تم كذلك ر
بكية رشاء لوحات الرسام األصغر سنا فرانز فينر تام ،عنوان
ً
الن كان يرسمها مع خلفيات الطبيعة .من بي لوحات الطبيعة الصامتة يوجد أيضا من الرسام
لوحاته كانت الزهور والفواكه ي
دالينغر من عام .1804
هناك العديد من اللوحات األخرى من رسامي مجهولي ،ومناظر طبيعية من الرسام فريدريش شليجل من درسدن ،ولوحات
الم ّ
مي الذي إكتسب إعجاب ُ
حيوانات وطيور من الرسام الشهي روزا دي تيفوىل ذو الرسم والتعبي ُ
المعاضين.
ي
يف زاوية الغرفة يوجد موقد من طراز الروكوكو.
ّ
أكي لوحة سقف يف القرص.
ه ر
اللوحة عىل السقف تصور عودة اإللهة ديانا من الصيد .ي
رسّم يف جناح األمراء حيث كان األمي يستقبل ضيوفه.
غرفة اللوحات كانت بمثابة صالون
ي

مكتب األمب )(Prince’s study

ً
ّ
الحمام الذي رأيتموه ف ُ
كان هذا المكتب سابقا غرفة نوم.
ينتّم إىل هذه الغرفة .أوراق الجدران األصلية وأغطية
الردهة كان
ي
ي
األثاث والستائر عىل الشير مصنوعة من المخمل ُ
الم َط ّرز من جنوة.
ّ
الذهن أمامنا كان ُيشكل جناح األمي .يف عام  ،1848بعد هروبه من مدينة فيينا ،عاش
غرفة اللوحات ومكتب األمي والصالون
ري
ّ
بالتخف يف عربة
لثان ساعده آنذاك عىل الفرار .األمي مينيش كان يسافر
هنا المستشار مينيش لمدة أسبوعي .األمي ألويس ا ي
ي
ّ
ّ
بالتمرد واإلعياض والشغب بسبب إقامته
األمي من ليختنشتاين ،وكانت فالتيسيه أول محطة له .بعد أن بدأ سكان المدينة
ّ
إضطر لمغادرة فالتيسيه.
يف المدينة،

اللوحة عىل السقف ترمز إىل المساء.
المكتب ّ
والم ّ
مجهز بأثاث من طراز الباروك الهولندي الثمي ُ
رصع بأنواع مختلفة من الخشب والعاج واللؤلؤ.
طاولة المكتب عبارة عن نسخة من القرن التاسع ر
عش من أثاث الباروك المزخرف بالخشب.
ُ ّ
قدس" يعود تاريخها إىل القرن السابع ر
عش.
اللوحات الكبية "وصول كريستينا السويدية إىل روما" و "العثور عىل الصليب الم
ُ ّ
الرودولفين هانس فون آخن.
ه نسخة من لوحة الرسام
ي
لوحة العثور عىل الصليب المقدس (اللوحة بجانب النافذة) ي
ّ
الغرفة الباروكية مغلف بالقصدير وخشب شجرة الجوز.

الذهب )(Golden hall
الصالون
ر

ّ
ّ
ً
ُ
ُ
خف بابا يربط الصالون
هذا الصالون كان من أفخم غرف القرص .ومما يدل عىل ذلك أن الجدران المغلفة بخشب البلوط ت ي
الذهن مع َمصىل األمي الخاص.
ري
ه
اللوحة عىل السقف ترمز إىل الصباح  -إستيقاظ إلهة الجمال أفروديت .الطاولة المزخرفة بالمعادن وقوقعة السالحف ي
مثال عىل صناعة األثاث يف فية الباروك يف فرنسا .تم إنشاء أول نموذج من األثاث المزخرف بالمعادن وقوقعة السالحف من
ّ
ق َبل ّ
المتخصص بصناعة األثاث( تشارلز أندريه بول ،الذي كان يعمل لدى الملك لويس الرابع ر
عش .التمثال
الفرنس )
النجار
ِ
ي
النصف عىل الموقد ،الذي يرجع تاريخه إىل القرن الثامن ر
الرومان
عش ،هو نسخة طبق األصل من التمثال القديم للفيلسوف
ي
ي
سنكا .اللوحة الكبية ّ
تصور األمي جوزيف وينسيسالس من ليختنشتاينُ ،
والدبلوماس .كان ُيطلق عىل الغرفة،
المحارب الشهي
ي
ً
نسبة لتلك اللوحة ،إسم غرفة وينسيسالس (.)Wenzelzimmer
الن تستخدم يف وقت واحد نظام التدفئة بالهواء الساخن ) ،(luftheizungوحرارة النار
الصالون
الذهن هو الغرفة الوحيدة ي
ري
المفتوح يف الموقد.

الصالون الواصل )(Connecting salon

ّ
الغرفة مفروشة بالطريقة ُ
المعتادة ف النصف الثان من القرن الثامن ر
عش .الجدران مغطاة بنسيج ناعم يتطابق من حيث
ي
ي
ّ
الشكل مع األرائك .الموقد َ
الح َجري عىل الطراز الكالسيك من نهاية القرن الثامن ر
المزينة باألخشاب النادرة
عش .الخزانة
ي
ّ
ّ
ر
ه عبارة عن قطعة أثاث متعددة الوظائف .الجزء العلوي
والعظام مثال عىل الحرفية الدقيقة من منتصف القرن الثامن عش .ي
والجرارات لتخزين األشياء ّ
ّ
القيمة والثمينة والرسائل .الجزء األوسط ،بعد ّ
ط اللوحة الخشبية يصبح طاولة
مع األبواب
ي
للكتابة ،والجزء السفىل مع ّ
الجرارات يشبه الخزانة .اللوحات من الرسامي الهولنديي ترمز إىل الطبيعة الصامتة القديمة من
ي
ّ
المفضل ف النصف األول من القرن السابع ر
عش.
منظور عي الطائر .هذا النوع من اللوحات كان
ي

غرفة النوم )(Bedroom

تأن مثل كل سابقاتها من الثلث األول من القرن الثامن
اللوحة عىل السقف ترمز إىل الربيع باإلضافة إىل الزخرفة من ِ
الجبس ي
ر
نموذح لألثاث من عرص الباروك.
الن حدثت داخل القرص .الشير ذو السقف هو مثال
ر ي
عش ،من فية التعديالت الكبية ي
حيث كانت توضع الجهة األضيق من الشير أقرب إىل الجدار ،والسقف عىل خالف ُ
المعتاد عندما كان يحيط بجميع أنحاء
الشير إقترص عىل المكان فوق رأس الشير فقط .األثاث األبيض يأن من القرن التاسع ر
عش.
ي
اللوحات من القرن السابع ر
عش .لوحة الرجل والمرأة تحيط بهم قطع من الفواكه للرسام ألكسندر كوزيمانس .اللوحة فوق
ّ
الشير إسمها "عشق المجوس" .اللوحتان مع باقات الزهور ّ
تصور الطبيعة الصامتة الهولندية المفضلة لييي الغرف حن
منتصف القرن الثامن ر
الرومان".
عش .بي النوافذ توجد لوحة للرسام الهولندي بيي فان ليي "المشهد حول فرن الجي
ي
ّ
ّ
ّ
تم تغيي الغرفتان الن كانت ُتشكل جناح األمية هيييت ف القرن التاسع ر
الحمام
عش عدة مرات .ويتضح ذلك من حقيقة أن
ي
ي
ً
الذي وفقا ليتيب الطابق بأكمله كان يجب أن يكون بجوار غرفة النوم ،يقع يف الحقيقة خلف الغرفة التالية.

غرفة اإلستقبال)(Reception room

الغرفة مفروشة كصالون إستقبال لألمية الشابة .الجدران ّ
مزينة بلوحات الطبيعة الصامتة من رسامي هولنديي وايطاليي
ً
باسينيىل .فوق الباب توجد أيضا لوحتان للطبيعة
وعىل اليمي يمكنكم رؤية لوحة جميلة لمريم المجدلية من الرسام لورنزو
ي
الصامتة مرة أخرى من رسام األمي من ليختنشتاين فرانز فينر تام.
ّ
المزهرية ف األعىل كانت توضع المياه والعطور .عند تسخي المياه كانت الرائحة ر
تنتش
الكالسيك .يف
تأن المواقد من العرص
ي
ي
ي
ر ُّ
ً
ً
التشيك من القرن
تدريجيا يف جميع أنحاء الغرفة .وقد تم مؤخرا ترميم وايصال الكهرباء إىل الييا المصنوعة من الكريستال
ي
الثامن ر
عش.

ّ
اإلطاللة الجميلة كانت ّ
وأكي بحية يف إقليم
مهمة للقرص .من النافذة يمكنكم رؤية التالل الخالبة بافلوف وقلعة ميكولوف ر
ُ
.
ه
)(Nesyt
يسيت
ن
ة
بحي
1418
عام
من
المحفوظة
التقارير
ف
ة
البحي
هذه
رت
ك
ذ
مورافيا وتدع نيسيت ) ،(Nesytوقد
ِ
ي
ي
َ ّ
آخر بحية من بي أربعة بحيات أخرى تم إنشاؤها ف القرن الخامس ر
عش وخلصت المنطقة من المستنقعات .وكان هذا
ي
المنظر الجميل السبب يف بناء جناح األمراء يف الجهة الغربية من القرص.

غرفة الخادمة )(Anteroom

الن كان يجب أن تكون دائما قريبة من سيدتها .أنشطتها
هذه الغرفة الصغية ،ذات األثاث البسيط ،كانت غرفة لخادمة األمية ،ي
ً
التشمل فقط المساعدة يف إرتداء المالبس بل أيضا اإلعتناء بالمالبس والخياطة وتمشيط تشيحات الشعر.

من غرفة الخادمة ،وه آخر غرفة من جولتنا هذه ،يمكنكم من الباب عىل اليسار العودة إىل ُ
الردهة وهو المكان الذي بدأنا
ي
فيه جولتنا يف قرص فالتيتسيه.

ّ
قرص فالتيتسيه لم يكن فقط ّ
مقر إقامة األمي ،ولكن ف وقت غيابه ،ف بداية القرن التاسع ر
للسياح
عش ،كان القرص ُمتاح
ي
ي
ً
ً
ً
َ
ً
َّ
ّ
جميال.
ونتمن لكم يوما
أيضا .نشكركم أنكم أنتم أيضا تت ِبعون هذا التقليد وشكرا لزيارتكم

