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يف الطريق نحو القرص، مشيدة عىل عواميد 
الطاحونة املحصنة القدمية، نكتشف باب الدخول 

األثرية. إنها تعود لعرص فرنسوا األول ومصنوعة من 
الخشب املنحوت واملصبوغ، وتتضمن عىل اليسار 

شعار نبالة توماس بوهيي، وعىل اليمني شعار نبالة 
زوجته كاترين بريسونيت - اللذان قاما ببناء قرص 
شينونسو - ويعلوها سمندر فرنسوا األول والعبارة 

 FRANCISCUS DEI GRATIA :املكتوبة
FRANCORUM REX )فرنسوا، بفضل الله، ملك 

فرنسا وكلود، ملكة فرنسا(. 

خالل إنشاء قرص شينونسو عىل نهر شري يف القرن )16(، 
هدم توماس بوهيي وزوجته كاترين بريسونيت القلعة 
و الطاحونة املُحّصنة لعائلة ماركس ومل يحافظوا إال عىل 
الربج : برج ماركس، والذي قاموا بتحويله إىل طراز عرص 

النهضة.
تعيد الساحة األمامية استنساخ مخطط القرص القديم 
الذي يعود للقرون الوسطى، والذي تحيط به الخنادق 

املمتلئة باملاء.
بجانب الربج، ال يزال البرئ أيضا قامئا ومزينا بصورة كمري 

ونرس، والتي تعترب رمز عائلة ماركس.  

الساحة األمامية وبرج ماركس 

ديان دو بواتييه 1499 - 1566
أهدى امللك شينونسو يف سنة 1547 ملحظيته ديان دو بواتييه التي كانت تجمع بني 

الجامل والذكاء والحنكة يف إدارة األعامل...وقد أنشأت يف القرص حدائق تعترب من 
بني أكرث الحدائق روعة وحداثة يف ذلك العرص. من خالل تشييدها للجرس الشهري 

عىل نهر شري، فقد أضفت عىل شينونسو هندسته املعامرية الفريدة يف العامل.

كاترين دي ميدييش 1519 - 1589
بعد أن أصبحت أرملة لهرني الثاين، أبعدت كاترين دي ميدييش ديان، وقامت بتزيني 
الحدائق ومتابعة األشغال املعامرية. وقد شيدت الرواق ذي الطابقني ليك تنظم فيه 

حفالت باذخة. بصفتها وصية عىل العرش، فقد أدارت مملكتها انطالقا من مكتبها 
األخرض، وأضفت األبهة اإليطالية عىل شينونسو وووطدت سلطة امللك الصغري.

لويز دو لورين 1553 - 1601
يف سنة 1589، وعىل إثر وفاة زوجها هرني الثالث، لجأت لويز دو لورين إىل القرص 
ولبست ثياب الحداد البيضاء وفقا ألعراف البالط. نسيها الجميع، ووجدت صعوبة 
يف املحافظة عىل منط حياة ملكة وريثة. خصصت وقتها للقراءة واألشغال والصالة. 

وقد شكلت وفاتها نهاية الوجود املليك يف شينونسو.

لويز دوبان 1706 - 1799
يف القرن 18، أضفت ممثلة عرص األنوار الرائعة لويز دوبان فخامتها عىل القرص. 
كانت تقيم فيه صالونا متألقا، حيث كانت تحيط بها نخبة من الكتاب والشعراء 

والعلامء والفالسفة، مثل مونتسكيو وفولتري وروسو. كانت حريصة عىل حامية 
شينونسو، وقد أنقذته خالل الثورة.

مرغريت بيلوز 1836 - 1902
يف القرن 19، قررت مرغريت بيلوز املنحدرة من الربجوازية الصناعية سنة 1864 أن 
ترتك بصمة ذوقها الفخم عىل املعلمة ومنتزهها. وقد أنفقت ثروة طائلة لتجديده 

وإعادته كام كان يف عرص ديان دو بواتييه. غري أن مشكلة سياسية ستؤدي إىل 
إفالسها. وتم بيع شينونسو عدة مرات إىل غاية 1913.

سيمون منيي 1881 - 1972
خالل الحرب العاملية األوىل وبعيدا عن الخنادق، شهد شينونسو ويالت الحرب. 

كانت سيمون رئيسة لقسم التمريض، وأدارت املستشفى الذي تم تأسيسه يف 
 les chocolats( رواقي القرص، واللذان تم تحويلهام وتجهيزهام عىل نفقة أرستها

Menier(. وقد تم عالج أكرث من 2000 جريح هناك إىل غاية 1918. ودفعتها 
 شجاعتها للقيام بالعديد من أعامل املقاومة خالل الحرب العاملية الثانية 

 .)1945-1939(

قرص شينونسو
قرص السيدات



2

1

2

-1

0

2
1

-1

0

1

2 4

5

3

6
89

10 11 7

1

عىل الجدران، مجموعة من أقمشة نجود من الفالندر تعود 
للقرن 16  ومتثل مشاهد من حياة القرص، وطلبا للزواج، 

ومشهد قنص.
الصناديق تعود للعرص القوطي وعرص النهضة. يف القرن 19، 

كانت تحتوي عىل الفضيات واألواين وأقمشة النجود التي كان 
البالط املليك ينقلها من مكان إىل آخر.

يحمل السقف ذي العوارض البارزة حريف ”C” متقاطعني، 
واللذان يرمزان لكاترين دي ميدييش. وال تزال عىل األرض بقايا 

خزفيات تعود للقرن 16.

يف هذا املكان، كان تقف قوات مسلحة مكلفة بالحامية امللكية.

تزين شارة توماس بوهيي املدفأة التي تعود للقرن 16.

ونجد عىل الباب املصنوع من خشب السنديان )الذي يرجع 

بدوره لعرص النهضة( صور القديسني الشافعني لهم )القديسة 

كاترين والقديس توماس(، وشعار توماس بوهيي وكاترين 

بريسونيت : ”إذا اكتمل ذلك، سيتذكرونني” ويعني ذلك : ”إذا 

استطعت بناء شونينسو، سيذكرين الناس”.

ال يزال بإمكاننا أن نقرأ عىل الجدران عبارات مكتوبة 

باإلنجليزية تركها الحراس االسكتلنديون للملكة ماري 

ستيوارت يف سنة 1543 : »غضب اإلنسان ال يطبق العدالة 

اإللهية« ويف سنة 1546 »ال ترتك الرش يهزمك«. عىل الجدران، 

توجد لوحات فنية تتناول مواضيع دينية:

 - إلساسوفرياتو: العذراء ذات الحجاب األزرق

-  ألونسو كانو: عيىس يعظ أمام فرديناند وإيزابيل

- جوفنيت : انتقال العذراء

- سباستيانو ديل بيمبو: الدفن

- مورييو: القديس أنطونيو من بادوفا

-  املدرسة الفرنسية للقرن 15: البشارة.

متت املحافظة عىل الكنيسة خالل الثورة الفرنسية بفضل 

فكرة املالكة يف تلك الفرتة السيدة دوبان، والتي جعلت منها 

مخزنا للخشب إلخفاء الطابع الديني للمكان.

انطالقا من قاعة الحراس، ندخل إىل الكنيسة عرب باب يعلوه 

متثال العذراء. 

متثل مصاريع هذه الباب املصنوعة من خشب السنديان املسيح 

والقديس توماس وتسرتجع كلامت إنجيل القديس يوحنا: 

 INFER DIGITU TUUM HUC - DNS MEUS”

ET DEUS ME” )قدم أصبعك هنا. أنت سيدي وريب(.

يعود الزجاج للقرن 20 )1954(، وهو من صنع فنان الزجاج 

ماكس لوغران، حيث أن الزجاج األصيل تم تدمريه خالل 

القصف الجوي لسنة 1944.

يف الرواق األمامي عىل اليمني، هناك متثال عذراء تحمل طفال 

من رخام كارارا للفنان مينو دا فييسويل.

تهيمن املنصة امللكية عىل الصحن، حيث كانت امللكات يحرضن 

للقداس، وتتضمن التاريخ 1521. عىل ميني املذبح، يوجد دوالب 

جانبي منحوت من الحجر املقطوع ومزينة برمز أرسة بوهيي.

الكنيسةقاعة الحرس
LA CHAPELLE LA SALLE DES GARDES



34

 قامشا نجود من الفالندر يعودان للقرن 16، بأبعاد مهمة وميثالن :

-  انتصار القوة، وركوب عىل عربة يجرها أسدان ممتلئة 

بشخصيات من العهد القديم. يف الحافة العلوية، هناك جملة 

التينية تعني : ”من يحب بكل قلبه النعم الساموية ال يرتدد 

أمام األعامل التي تفرضها التقوى”.

-  انتصار اإلحسان. القديسة محاطة بحلقات من الكتاب املقدس، 

ومتسك بإحدى يديها قلبا وتشري باليد األخرى إىل الشمس. تقول 

العبارة الالتينية : » من يُظهر قلبا قويا خالل الشدائد يتلقى عند 

موته جائزة الخالص «.

عىل يسار النافذة: املسيح بعد نزع مالبسه بريشة ريبالطا، أستاذ 

ريبريا. عىل ميني املدفأة: العذراء والطفل بريشة مورييو. تحت 

هذه اللوحة القامشية، هناك مكتبة تضم أرشيف شينونسو، 

مبا يف ذلك نسخة معروضة يف خزانة العرض، وتتيح التعرف غىل 

توقيعات توماس بوهيي وديان دو بواتييه.

كانت هذه الغرفة غرفة محظية امللك هرني الثاين املسامة ديان دو 
بواتييه، والتي أهدى لها شينونسو. يف 1559، وبعد وفاة هرني الثاين 
قتال يف معركة فريدة خالل مسابقة عىل يد قائد حرسه االسكتلندي 
غابرييل مونتغومري، اسرتجعت ارملته امللكة كاترين دي ميدييش 

قرص شينونسو من ديان، ومنحتها قرص شومون سور لوار عوضا عنه.
مدفأة جون غوجون، نحات فرنيس ينتمي ملدرسة فونتينيبلو، 

وتحمل )شأنها شأن السقف ذي التجاويف الهندسية( الحروف 
األوىل ألسامء هرني الثاين وكاترين دي ميدييش. عند تقاطع الحرفني 
H و C، ميكن أن يشكال حرف D املتعلق بديان دو بواتييه. وقد تم 

استصالحها عىل يد السيدة بيلوز.
الرسير املظلل وأرائك هرني الثاين املغطاة بجلد قرطبة واملنضدة 
الرائعة املصنوعة بالخشب املطعم املوجودة بجانب الرسير من 

عرص النهضة.
متثال برونزي جد رائع  يعود للقرن 19 وميثل » ديان من أنيت 

« حيث يستحرض ذكرى املحظية امللكية. فوق املدفأة تجدر أيضا 
مالحظة بورتريه  لكاترين دي ميدييش بريشة سوفاج.

حول الباب، هناك مكتبان إيطاليان يعودان للقرن 16. 

عىل الجدران، مجموعة من اللوحات الفنية أهمها:

-  تينتوريتو : ملكة سبأ و بورتريه ألحد القضاة

- جوردانس: سيلني مخمور

- غولسيوس: شمشون واألسد

- ريبريا: ثالثة أساقفة

-  جوفنيت: عيىس يطرد التجار من املعبد

-  سربانجر: مشهد رمزي رسم عىل املعدن.

- فرونزه: دراسة رأس املرأة

- بوسان: الهروب يف مرص

- فان ديك: حب القرد

مكتب عمل كاترين دي ميدييش، والتي أصبحت الوصية عىل 

العرش بعد وفاة زوجها امللك هرني الثاين.

لقد كانت تحكم فرنسا انطالقا من هذه الغرفة.

عىل السقف الذي يعود إىل القرن 16 والذي ال يزال عىل 

حالته األصلية، ميكننا متييز حريف ”C” متقاطعني يرمزان إىل 

اسميها األولني.

قامش نجود من بروكسل يعود للقرن 15 والذي يطلق عليه 

اسم  ”الزراوند”، ويحمل يف نفس الوقت الطابع القوطي 

وطابع عرص النهضة. إنه استثنايئ بفعل لونه األخرض الضارب 

للزرقة وموضوعه، وهو مستوحى من االكتشافات األمريكية: 

طيور دراج فضية من البريو، أناناس، سحلبية، رمان، حيوانات 

ونباتات مجهولة يف أوروبا إىل غاية 1492.

املكتب األخرضغرفة ديان دو بواتييه
CABINET VERT CHAMBRE DE DIANE DE POITIERS
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فوق الباب:

-  أندريا ديل سارتو : األرسة املقدسة

يف كال الجانبني:

-  باسانو: مشاهد من حياة القديس بينديكت

- كوريدجو: شهيدة

- جوفنيت: هيليودور

-   بوسان: اختطاف هيبي، واختطاف غانيامدس، ساقيي اآللهة 

الذين متت دعوتهام إىل األوملب.

يف هذه الغرفة الصغرية التي كان تعترب مكتب عملها، وضعت 

كاترين دي ميدييش مكتبها. نكتشف منظرا رائعا يطل عىل 

نهر شري والجزيرة وجديقة ديان.

يعود السقف لسنة 1525، وهو مصنوع من سنديان ذي 

تجاويف هندسية بأسلوب إيطايل، مع منحوتات مركزية 

صغرية متدلية، ويعترب أحد األسقف الفرنسية األوىل املحتوية 

عىل تجاويف هندسية. إنه يحمل الحروف األوىل السم 

مشيدي القرص T.B.K التي تعني توماس بوهيي وكاترين 

بريسونيت.

يف بداية القرن 19، تم تزيني الرواق بصور محفورة قادمة من 

متحف » Petits Augustins «، والتي تستحرض شخصيات 

تاريخية شهرية.

خالل الحرب العاملية األوىل، قام السيد غاستون مونيي مالك 

شينونسو بتأسيس مستشفى عىل حسابه، والذي كانت تشغل 

خدماته املختلفة جميع قاعات القرص.

خالل الحرب العاملية الثانية، كان نهر شري ميثل الخط 

الحدودي. عىل هذا النحو، كان مدخل القرص يوجد يف 

املنطقة املحتلة )الضفة اليمنى(. ومبا أن باب الرواق الجنويب 

كان يفيض إىل الضفة اليرسى، فقد كان يتيح للمقاومة نقل 

العديد من األشخاص إىل املنطقة الحرة. طوال مدة الحرب، 

كانت هناك رسية مدفعية أملانية جاهزة لتدمري شينونسو يف 

أي لحظة.

من غرفة ديان دو بواتييه، نذهب إىل الرواق عرب ممر صغري.

يف 1576، واستنادا إىل مخططات فيليب دو لومر، أمرت 

كاترين دي ميدييش جون بوالن بتشييد رواق عىل جرس ديان 

دو بواتييه.

يبلغ طوله 60 مرتا وعرضه 6 أمتار، وتنريه 18 نافذة، ويتميز 

بأرضيته املبلطة بالحجر الرميل واالردواز وسقفه ذي العوارض 

البارزة، ويعترب قاعة رقص رائعة. 

تم تدشينه يف 1577 خالل االحتفاالت التي نظمتها كاترين 

دي ميدييش عىل رشف ابنها امللك هرني الثالث.

يف كل جانب، هناك مدفأتان جميلتان تعودان لعرص النهضة، 

أحدهام ليست سوى ديكور يحيط بالباب الجنويب الذي يؤدي 

إىل الضفة اليرسى من نهر شري.

الرواقاملكتبة
LA GALERIE LA LIBRAIRIE



78

1

2

-1

0

2
1

-1

0

-  املجزرة التي ال نزال نشاهد فيها الخطافات املخصصة 

لتعليق الطرائد وكتل اللحم لتقطيعها.

-  مخزن الطعام الذي يؤمن تخزين املواد الغذائية.

- معرب يؤدي إىل املطبخ مبعناه الحقيقي. من خالل املرور 

من عمود إىل آخر، نالحظ وجود منصة كانت تقف مبحاذاتها 

سفن التموين )حسب األسطورة، تسمى حامم ديانا أو حامم 

امللكة(. تلقت املطابخ التي تعود لعرص النهضة خالل الحرب 

العاملية األوىل تجهيزات عرصية كان يفرضها تحويل القرص 

إىل مستشفى.

عىل الجانبني: ثالث بورتريهات رجالية بريشة رافيستني، 

وبورتريه ذايت بريشة فان ديك، باإلضافة إىل املرأة ذات الياقة 

بريشة ميريفيلت.

عىل الجانب، بورتريه كبري يخص لور فيكتوار مانسيني عىل 

هيئة اإللهة ديانا. كانت ابنة أخ مازارين زوجة لويس الثاين، 

دوق فيندوم، وكانت تحمل لقب دوقة مريكور، كام كانت 

مالكة شينونسو يف القرن 17. حول النافذة: أرخميدس بريشة 

زورباران و األسقفان )أوائل القرن 17(.

عىل ميني املدفأة، الجميالت الثالث بريشة فان لو حيث متثل 

آنسات نيسل: سيدة شاتورو، وسيدة فينتيميل، وسيدة ماييل، 

ثالث أخوات كُّن محظيات متعاقبات للملك لويس الخامس 

عرش.

يف هذه القاعة توجد  أحد أجمل مدافئ عرص النهضة. عىل 

رف املدفأة، نجد شعار توماس بوهيي : ”إذا اكتمل ذلك 

سيتذكرونني” - والذي يتابع شعارات النبالة املوجودة فوق 

الباب واملحاطة بحوريتني.

يتألف األثاث من ثالثة دواليب جانبية فرنسية تعود للقرن 

15 باإلضافة إىل مكتب إيطايل يعود إىل القرن 16 ، والذي 

يتميز بتطعيامته من الصدف والعاج والنحت بالريشة، وقد 

كان هدية زواج مقدمة لفرنسوا الثاين وماري ستيوارت.

عىل الجدار، بورتريه ديان دو بواتييه عىل هيئة اإللهة ديانا 

بريشةبرمياتيتشيو، وهو رسام ينتمي ملدرسة فونتينيبلو. 

رُسمت اللوحة يف شينونسو سنة 1556، ويتضمن إطارها 

شعار نبالة ديان دو بواتييه دوقة إيتامب.

تم تشييد مطابخ شينونسو داخل القواعد الكبرية التي تشكل 

العمودان األوالن املستندان عىل قاع نهر شري. 

حجرة املؤن عبارة عن قاعة منخفضة بقبتني فوق قوسني 

قوطيني متصالبني.  تعود مدفأتها للقرن 16، وهي أكرب مدفأة 

يف القرص، وبجانبها يوجد فرن الخبز.

تُستخدم حجرة املؤن يف نفس الوقت ألغراض متعددة: 

-  غرفة طعام مخصصة ملوظفي القرص وقدميا للحاشية 

املحيطة بلويز دو لورين.

قاعة فرنسوا األول املطابخ
SALON FRANÇOIS 1ER LES CUISINES
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يعرض الصالون مجموعة من اللوحات الفنية الفرنسية من 
القرن 17 والقرن 18:

- فان لو: بورتريه امللك لويس الخامس عرش
- ناتيي: أمرية روهان

-  نيترش: بورتريه شاميالرد، وزير لويس الرابع عرش باإلضافة 
إىل بورتريه لرجل.

-  جون رانك: بورتريه فيليب الخامس، ملك اسبانيا وحفيد 
لويس الرابع عرش.

هناك أيضا بورتريه كبري لصامويل برنارد، وهو مرصيف لويس 
الرابع عرش بريشة منيار.

كان صمويل برنارد فاحش الرثاء، وهو أيضا والد السيدة 
دوبان، التي يوحي البورتيه الذي رسمه لها ناتيي بالجامل 

والذكاء.
كانت لويز دوبان )1706 - 1799( جدة عن طريق الزواج 
لجورج ساند، وكانت مالكة شينونسو يف القرن 18. كانت 

راعية للموسوعيني، واستقبلت فولتري، وروسو، ومونتيسكيو، 
وديدرو، وداملبري، وفونتنيل، وبرناردين دي سان بيري. بفضل 
طيبتها وكرمها وذكائها، تم إنقاذ شينونسو من الخراب خالل 

الثورة الفرنسية.

يف ذكرى الزيارة التي قام بها إىل تشينونسيو يف 14 يوليو 

1650، قدم لويس الرابع عرش إىل عمه دوق فندوم صورته 

املرسومة من قبل ريغو يف وقت الحق - مع إطار استثنايئ 

من تصميم ليبوتر، يتألف فقط من أربع قطع ضخمة من 

الخشب - فضال عن األثاث املغطى بأبسطة أوبيسون وطاولة 

من صنع نجار األثاث الفاخر بُوْل.

عىل املوقد عرص النهضة، يثري السالمندر والهريمني ذكرى 

فرانسيس األول وامللكة كلود من فرنسا.

يحمل اإلفريز املحيط بسقف الروافد املكشوفة األحرف األوىل 

)T.B.K.( من بوهي

عىل الجدار الرشقي, الطفل يسوع والقديس يوحنا املعمدان 

من قبل روبن، التي اشرُتيَت من جوزيف بونابرت وثُبِّتت من 

قبل شقيقه نابليون األول عىل عرش إسبانيا.

انطالقا من الردهة، هناك باب من السنديان يعود للقرن 16 

ويؤدي إىل السالمل. متثل مصاريع منحوتة القانون القديم )عىل 

شكل امرأة معصوبة العينني تحمل كتابا وعصا حاج( والقانون 

الجديد )بوجه مكشوف وتحمل سعفة وكأسا(.

يؤدي السلم املتميز إىل الطابق األول، ويعود متيزه إىل أنه 

أحد السالمل املستقيمة األوىل - أو درابزين عىل درابزين - 

والتي تم إنشاؤها يف فرنسا وفق النموذج اإليطايل. إنه مغطى 

بقبة صاعدة ذات أضالع تنقسم إىل زوايا قامئة، وتم تزيني 

مفاصل االلتقاء مبنحوتات مركزية، بينام تم تزيني التجاويف 

الهندسية بصور برشية وفواكه وورود )بعض النقوش تم 

طرقها خالل الثورة الفرنسية(.

يتوفر السلم عىل زوج من الدرابزين، وتقسمه بسطة تشّكل 

رواقا أماميا بقضبان درابزين ميكن مشاهدة نهر شري من 

خالله. 

تزين صورة محفورة جد جميلة بداية السلم الثاين، وهي 

عبارة عن متثال نصفي المرأة ذات شعر منترش. 

السلمصالون لويس الرابع عرش

الردهة مغطاة بسلسلة من قباب األقواس القوطية التي 

تشكل منحوتاتها املركزية املتباعدة عن بعضها خطا منكرسا.

تيجان العواميد مزينة باألوراق والورود ورؤوس املالئكة 

والكمري وقرون الوفرة.

تم تشييدها يف 1515، وتعترب أحد أجمل مناذج النحت 

التزييني لعرص النهضة الفرنيس األول.

يف املدخل وفوق األبواب، هناك مشكاتان تضامن متثايل 

القديس يوجنا املعمدان )القديس الشفيع لشينونسو(

وللعذراء والطفل بطابع إيطايل وبأسلوب لوكا ديال روبيا. 

تعود منضدة الصيد الرخامية لعرص النهضة.

فوق باب املدخل، هناك زجاج معشق عرصي )1954( من 

صنع فنان الزجاج ماكس لوغران، وميثل أسطورة القديس 

هوبرت.

الردهة
L'ESCALIER LE VESTIBULE SALON LOUIS XIV
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متثل سلسلة أقمشة النجود اآلتية من أودنارد والتي تعود 
للقرن 17 مشاهد قنص مستوحاة من رسوم أولية للفنان فان 

دير مولن.
تنفتح الردهة عىل الرشفة حيث ميكننا مشاهدة برج ماركس 

والساحة األمامية. ويحدد هذا الربج مخطط القلعة التي تعود 
للقرون الوسطى. 

عىل اليمني ويف وسط املصاطب، توجد حديقة ديان دو بواتييه 
التي تحرسها مصلحة األختام. يف الجهة املقابلة، توجد حديقة 

كاترين دي ميدييش، األكرث خصوصية مع حوضها املركزي.

ردهة الطابق األول مبلطة مبربعات صغرية من الطني املطبوخ 

مطبوعة بزهرة زنبق يخرتقها خنجر.

السقف يحتوي عىل عوارض بارزة.

فوق األبواب، هناك صور محفورة من الرخام، والتي تم جلبها 

من إيطاليا من قبل كاترين دي ميدييش، ويظهر فيها األباطرة 

الرومان: غالبا، وكلود، وجريمانيكوس، وفيتيليوس، ونريون.

عىل يسار املدفأة، هناك جزء من قامش نجود يعود للقرن 16، 

ويستحرض حلقة من حياة شمشون.

يتألف األثاث من رسير كبري مظلل، ودوالبني جانبيني قوطيني 

يعلوهام متثاالن نصفيان لنساء من الخشب املتعدد األلوان من 

القرن 15، ومن صندوق سفر مزين باملسامري.

عىل الجدران:

-  روبنس: هيام السحرة، تم رشاء اللوحة من ملك إسبانيا، وهي 

مستوحاة من اللوحة املوجودة يف متحف ديل برادو.

-  مينيارد: بورتريه دوقة أولون.

-  املدرسة اإليطالية للقرن 17: أبولو عند أدميتوس األرجونوت.

سميت هذه الغرفة إحياء لذكرى بنتي كاثرين دو ميدييس 
وثالث بنات زوجها.

بنتيها:
امللكة مارغو )زوجة هرني الرابع(، إليزابيث من فرنسا )زوجة 

فيليب الثاين من إسبانيا(، وبنات زوجها:
ماري ستيوارت )زوجة فرانسيس الثاين(، إليزابيث من النمسا 

)زوجة تشارلز التاسع( ولويز لورين )زوجة هرني الثالث(.
ويتكون السقف املغطى من القرن السادس عرش من نقش 

غرفة انتظار شقق لويز دو لورين.
املوقد هو من عرص النهضة.

الجدران مكسية مبجموعة من املفروشات الفلمنكية من القرن 
السادس عرش، ومتثل:

حصار تروي واختطاف هيلني، وألعاب السريك يف الكولوسيوم 
وتتويج امللك داود.

غرفة امللكات الخمسردهة كاترين بريسونيت

رواق ميدييش

CHAMBRE DES CINQ REINES VESTIBULE DE KATHERINE BRIÇONNET
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إنها تتميز بحواشيها املزدانة بالحيوانات التي ترمز إىل عبارات 

مأثورة )املهارة تتفوق عىل الحيلة( وحكايات رمزية مثل 

حكاية  رسطان البحر واملحارة.

يف وسط الغرفة يوجد الرسير املظلل الذي مييز عرص النهضة، 

وتزينه إفريزات وأعمدة وبورتريهات جانبية مستوحاة من 

الصور املحفورة القدمية. 

عىل ميني الرسير، نجد رسام عىل الخشب بريشة كوريدجو 

ميثل تعليم الحب. هناك نسخة مرسومة عىل لوحة قامشية 

موجودة يف املعرض الوطني بلندن.

تعود املدفأة واألرضية املشكلة من مربعات من الطني 

املطبوخ األحمر إىل عرص النهضة.

غرفة كاترين ميدييش يتوجها سقف خشبي من التجويفات 

الهندسية املربعة املطلية والذهبية. ميكننا قراءة العديد من 

الحروف األوىل لألسامء يف الحجريات. 

نجد فيها شعار نبالة ميدييش ويف املركز حرف ”C” وحرف 

”H” متقاطعني والذين يرمزان لكاترين وهرني الثاين. 

التجويفات الهندسية األخرى مزينة بنقوش نباتية منحوتة 

تذكرنا بسقف املكتب األخرض. 

يعود األثاث املنحوت الرثي للغرفة واملجموعة جد النادرة من 

أقمشة النجود اآلتية من الفالندرإىل القرن 16. تصور هذه 

األقمشة هنا موضوعا من الكتاب املقدس حياة شمشون. 

تتيح غرفة كاترين دي ميدييش الوصول إىل قاعتني صغريتني 

لالستقبال، واللتان تشكالن مكتب املطبوعات. تتوفر الغرفة 

عىل سقف رائع، مزين بقامش مرسوم ومدفأة أنيقة، 

ويشهدان عىل اللمسة التزيينية لشينونسو من قبل السيدة 

دوبان يف القرن 18.

يف الغرفة الثانية املنفتحة عىل نهر شري، يعود كل من السقف 

واملدفأة إىل عرص النهضة. 

يضم املكتب مجموعة كاملة ومتنوعة من الرسوم 

واملحفورات واملطبوعات التي متثل القرص خالل عصور 

مختلفة. من القرن 16 لديان دو بواتييه، مع رسم بالقلم 

األحمر )أول وثيقة يظهر فيها  الجرس( إىل غاية الرسوم 

املائية ملعامريي القرن 19، حيث نتابع املراحل الكبرية لبناء 

شينونسو، وتغري مشاريع مختلف املالكني، باإلضافة إىل عملية 

إعداد الحدائق.

يكشف رواق ميدييش الجديد الواقع يف الطابق األول من 

املعلمة األثرية عن مجموعة حرصية من اللوحات الفنية 

وأقمشة النجود وقطع األثاث والتحف الفنية: “قرص 

شينونسو“، لوحة زيتية بريشة بيري جوستني أوفريي )1806-

1879(، “نهر شري“ قامش نجود من صنع نوييل )1883(، 

بوفيه بجسمني يعود للعرص الرفيع، أثاث أصيل خاص بقرص 

شينونسو، “فينوس ميدييش“… دون أن ننىس اإلشارة إىل 

مكتب نوادر رائع.

باإلضافة إىل وثائق وأرشيفات تتيح اإلملام بشكل أفضل 

مبراحل التشييد واألحداث البارزة يف تاريخ القرص. يتم إثراء 

هذه الزيارة أيضا برتجمة حياة السيدات الست املتميزات 

الاليت حافظن عىل مصري شينونسو عرب القرون.

رواق ميدييشمكتب املطبوعات غرفة كاترين ميدييش
GALERIE MÉDICIS CABINET D’ESTAMPES CHAMBRE DE CATHERINE DE MÉDICIS
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الجدران الثالثة األخرى مغطاة بسلسلة جد نادرة من أقمشة 

نجود بروكسل تعود للقرن 17 وتسمى أشهر لوكاس : يونيو 

)برج الرسطان، جّز صوف الغنم(، يوليو )برج األسد، الصيد 

بالصقر(، أغسطس )برج العذراء، أجرة الحصادين(. 

تعود رسومها األولية إىل لوكاس دو ليد، صديق دورير. فوق 

املكتب، توجد لوحة قامشية مجهولةتعود للقرن 16 ومتثل 

القديسة سيزيليا شفيعة املوسيقيني. فوق الباب، لوحة 

ريبالطا : الطفل ذو الحمل.

تستحرض هذه الغرفة ذكرى غابرييل ديسرتيس التي كانت 

محظية ومحبوبة امللك هرني الرابع، كام كانت والدة ابنه 

سيزار دو فوندوم الذي تم االعرتاف به. يعود السقف ذي 

العوارض البارزة واألرضية واملدفأة واألثاث لعرص النهضة.

بجانب الرسير املظلل، نجد قامش نجود من الفالندر يعود 

للقرن 16 بعنوان مشاهد من حياة القرص، والحب.

غرفة غابرييل ديسرتيسغرفة سيزار دو فاندوم

تستحرض هذه الغرفة ذكرى سيزار، دوق فيندوم، ابن امللك 

هرني الرابع وغابرييل ديسرتيس، وهو عم لويس الرابع عرش، 

والذي أصبح مالك شينونسو يف 1624. كام تجدر مالحظة:

- سقف جميل جدا بعوارض بارزة تدّعم إفريزا مزينا 

باملدافع. 

-  املدفأة التي تعود لعرص النهضة والتي تم تذهيبها 

وصباغتها يف القرن 19 بشعار نبالة توماس بوهيي.

-  النافذة املنفتحة عىل الغرب محاطة بإطار مكون من متثالني 

داعمني المرأتني من الخشب يعودان للقرن 17.

الجدران مغطاة بسلسلة من ثالث أقمشة نجود من بروكسل 

تعود للقرن 17، دورة سريس، التي متثل أسطورة تعاقب 

الفصول: كانت سريس إلهة النبات، وكان يجب عليها كل 

سنة ترك ابنتها برورسبينا تقيم يف مملكة األموات )الخريف 

والشتاء(، ويف األوملب )نهاية الصيف( واالجتامع بها يف الربيع، 

 يف وفرة االزدهار واملحاصيل.

 متثل الحوايش جد الجميلة التي تأيت عادة من بروكسل أكاليل 

الفواكه والورود التي تخرج من قرون الوفرة. يعود كل من 

الرسير املظلل وقطع األثاث يف هذه الغرفة لعرص النهضة. 

عىل يسار النافذة،

مورييو: بورتريه القديس جوزيف.

CHAMBRE DE GABRIELLE D’ESTRÉES CHAMBRE DE CÉSAR DE VENDÔME
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كان كل من املسيح القوطي ذي اإلكليل الشويك، واملشهد 

الديني )أحد عنارص متثال خلف املذبح يعود للقرن 16( 

باإلضافة إىل كريس الصالة يربزون الطابع الورع والجنائزي 

لهذه الغرفة.

يعود الرسير واألثاث إىل القرن 16.

كانت لويز دو لورين تتمنى أن تقيم قربها راهبات طائفة 

الكابوتشني يف الطابق الثالث من القرص، ومل تتمكن هذه 

الراهبات من االلتحاق بديرهن إال يف القرن 17.

بعد اغتيال زوجها امللك هرني الثالث من قبل الراهب جاك 

كليمون يف 1 أغسطس 1589، لجأت لويز دو لورين لقرص 

شينونسو للتأمل والصالة.

كانت محاطة بحاشية محدودة من املخلصني وكانت ترتدي 

دامئا ثيابا بيضاء وفق أعراف ذلك العرص، وسيُطلق عليها 

اسم » امللكة البيضاء «. وحول السقف األصيل  كان باإلمكان 

إعادة صياغة غرفتها. لقد تم تزيني الغرفة مبقومات الحداد: 

ريش يرمز لآلالم، دموع فضية، مجارف حفاري القبور، أحزمة 

األرامل، أكاليل األشواك، الحرف اليوناين المدا  )l( الحرف 

األول السم لويز، متقاطع مع حرف إتا)h( الذي يرمز إىل 

هرني، والذي كانت صورته املرسومة بريشة فرنسوا كلويت 

تزين الربج الصغري للمالك.

احتفظت هذه الردهة بكامل اإلصالحات التي تم إنجازها يف 

القرن 19 للسيدة بيلوز، والتي كانت املالكة يف تلك الفرتة، 

من قبل املعامري روجيت، تلميذ فيوليت لودوك.

الحظوا قامش نجود أودينارد من القرن  16 والذي يصور 

معركة قوصوة ) 15 يونيو 1389(. كانت نتيجة هذه املعركة 

التي وقعت بني األمراء املسيحيني يف البلقان وبني اإلمرباطورية 

العثامنية غري حاسمة، وأسفرت عن عقد اتفاق للسالم بني 

ملكة رصبيا ميليكا والسلطان بايزيد األول.

يضم قامش النجود من طرف إىل آخر عملني فنيني من بيري 

جوستني أوفريي ميثالن قرص شينونسو.

يعود الدوالبان الجانبيان واملنضدتان وبالط األرضية إىل عرص 

النهضة.

من القرن 18 إىل القرن 19، كانت ردهة الطابق الثاين يطلق 

عليها عادة بوربون فيندوم.

غرفة لويز دو لورين ردهة الطابق الثاين
CHAMBRE DE LOUISE DE LORRAINE VESTIBULE DU SECOND ÉTAGE



حديقة ديان دو البواتييه

مل تتغري بنية هذا البستان )12000 مرت مربع( منذ إنشائه من قبل ديان 

دو البواتييه، يف املقابل يعود تخطيطه الحايل إىل أشيل دوشني )1866-

1947(. كانت هذه الحديقة قد طلبتها مصلحة األختام التي كانت ممثلة 

عموديان  مساران  يحدد  ميدييش.  دي  كاترين  شؤون  مدير  منزل  يف 

املعشوشبة  األرايض  من  مثلثات  مثانية  النحو  هذا  عىل  أفقيان  وآخران 

واملزينة بأقواس رقيقة من زهور القيصوم الجبيل. وقد استعاد يف وسطه 

النافورة املائية األصلية، كام كان الحال يف عرص ديان دو بواتييه. 

تم تزيني املصاطب املرتفعة التي تحمي الحديقة من فيضانات نهر شري 

مبجموعة من األحواض، وهي تتيح اكتشاف شجريات ونباتات الطقسوس 

واملضاض والشمشاد واألفلوس الغاري التي تضفي مزيدا من األناقة عىل 

التصاميم الصخرية. هناك أكرث من 100 من شجريات الخطمي املرتفعة 

والتي تزهر يف الصيف. من بني هذه الشجريات، تربز الخطوط األرضية 

الضيقة املزدانة بالورود الهندسة الدقيقة للحديقة. يف الخريف، تتناوب 

الربيع،  البليس املعمر وتزهر طيلة الشتاء. يف  البنفسج مع زهور  زهور 

تتم إعادة شتل نباتات البيتونيا، والتبغ، واآلضاليا القزمة، ورعي الحامم، 

والبيغونيا، وتبقى إىل غاية الخريف املقبل.

حول الحديقة، تغطي زهور الجبل الجليدي املتسلقة الجدران التي تدّعم 

املصاطب.



حديقة كاترين ميدييش

بطابع أكرث خصوصية، تعترب حديقة امللكة كاترين دي ميدييش )5500 

مرت مربع( تجسيدا لألناقة. 

عىل  رائع  مبنظر  االستمتاع  وتتيح  املنتزه،  وعىل  املاء  عىل  ممراتها  تطل 

ألواح معشوشبة،  تصميمها عىل خمس  يستند  للقرص.  الغربية  الواجهة 

تتجمع حول حوض أنيق بشكل دائري مزين بكرات من الشمشاد. 

باملاء،  اململوء  الخندق  عىل  يرشف  ساحل  بالحديقة  يحيط  الرشق،  يف 

حيث يتم تدعيم ورود كلري ماتان املتسلقة. 

شجريات ورود مرتفعة وأحزمة من الخزامى تم تشذيبها بشكل منخفض 

ومستدير، حيث ترسم هناك خطا متناغام. يرجع فضل املنظر الذي ينفتح 

يف الشامل عىل الحديقة الخرضاء ومشتل الربتقال إىل برنارد بالييس.



املتاهةالحديقة الخرضاء

تم تصميم الحديقة الخرضاء من قبل لورد سيمور يف 1825 بطلب من 

كانت  والتي  الشهرية،  النبات  وعاملة  حينذاك  املالكة  فيلنوف،  كونتيسة 

كاترين من  قبالة حديقة  وتقع  اإلنجليزي،  الطراز  منتزه عىل  ترغب يف 

الشامل.

تظلل مجموعة من األشجار املتميزة هذه الحديقة املسيجة واملعشوشبة.  

تتكون هذه املجموعة من العنارص االستثنائية ذات األغصان العتيقة من: 

ثالث أشجار دلب، وثالث أشجار أرز زرقاء، وشجرة شوح إسبانية، وشجرة 

كتلبة، وشجرة روبينيا، وشجرة جوز سوداء، وشجرة سنديان خرضاء.

 ،19 والقرن   18 القرن  يف  تهيئته  الذي متت  الربتقال  مشتل  من  انطالقا 

الحديقة  خالل  من  القرص  جانب  واكتشاف  مشاهدة  باإلمكان  أصبح 

إليواء  املكان  ميدييش هذا  كاترين دي  اختارت   ،16 القرن  الخرضاء. يف 

حيواناتها وطيورها.

تقع املتاهة اإليطالية يف فسحة من املنتزه الذي تبلغ مساحته 70 هكتارا، 

وبطلب من كاترين كاترين دي ميدييش، تم غرس 2000 شجرية طقسوس 

عىل مساحة تفوق هكتارا. يف وسطها، توجد رشفة مراقبة مرتفعة تتيح 

مشاهدة األنحاء عىل ارتفاع فارس عىل جواده.  هذا البناء الصغري مغطى 

باخوس  تحمل  حورية  تقف  أرز،  شجرة  جذع  قمة  عىل  بالصفصاف. 

الطفل، وفوقها متثال فينوس. تحيط بذلك عريشة مزينة مبزهريات تم 

فيها غرس الشمشاد واللبالب، وتتيح اكتشاف متاثيل داعمة نسائية من 

باالس  متثل  التي  األنثوية  الداعمة  التامثيل  هذه  غوجون.  جون  صنع 

والتي  وأبولو،  هرقل  متثل  التي  الذكورية  الداعمة  والتامثيل  وكوبييل، 

كانت تزين واجهة القرص تم تجميعها خلف املتاهة.



مزرعة تعود للقرن 16.رواق العربات

للقرن  تعود  التي  للمزرعة  الكبري  اإلسطبل  داخل  العربات  رواق  يقع 

بالنبالء  الخاصة  املجرورة  العربات  من  نادرة  مجموعة  ميثل  وهو   ،16

»الربميل«،  أو  »الربيك«  مثل  بامتياز  فرنسية  العربات  بعض  والقرويني. 

من  جزءا  تعترب  وهي  »التيلبوري«،  مثل  إنجليزي  أصل  من  وبعضها 

تراث نحاول الحفاظ عليه. كل من مركبة السيد أو العربة القروية كانتا 

تستخدمان يف القرن 19، وقد تكونا ال تزاالن قيد االستخدام يف قرانا... 

تشكل املزرعة مجموعة تعود للقرن 16، وتتضمن إسطبالت كاترين دي 

ميدييش التي تنفتح عىل بستان الخرضوات. يضم املبنى يف وسطه ورشة 

وتنسيق  زراعة  يف  متخصصان  السنة  طيلة  فيها  يشتغل  حيث  الورود، 

من  أساسيا  جزءا  القرص  من  غرفة  كل  يف  الزهور  وضع  يعترب  الزهور. 

الطرية ونار  شينونسو، ويتم تأمني ذلك يوميا. من خالل إعداد األزهار 

املدفأة يف الشتاء، تظهر رغبة القرص يف استقبال زواره كضيوف.



مشتل الربتقال - صالون الشايبستان الورود

يثري البستان املفتوح للزيارة الرغبة بالتسكع. تم تنظيمه عىل شكل اثني 

عرش مربعا محاطا بأشجار التفاح وشجريات الورود املرتفعة من فئة امللكة 

إليزابيث، وميتد عىل أكرث من هكتار. ما يقارب عرشة بستانيني يزرعون 

تزيني  يحتاجها  والتي  للقطع،  القابلة  الورود  من  نوع   100 حوايل  فيه 

القرص بالورود، باإلضافة إىل أكرث من 400  شجرية ورد. ميكن للزوار أيضا 

عالوة  املذكور.  البستان  يف  والنباتات  الخرض  أنواع  من  العديد  اكتشاف 

دفيئتان  هناك  والعشقية.  الدرين  الروم  مسك  مثل  مدهشة  ورود  عىل 

والتوليب  والرنجس  واألمارليس  الخزامى  بصالت  زراعة  تتيحان  قدميتان 

وزراعة البذور. طيور وحيوانات املنتزه تستمتع بجوار حمري شينونسو.

يقع مشتل الربتقال مقابل الحديقة الخرضاء، وكان مخصصا يف األصل إليواء أشجار الربتقال والليمون خالل الشتاء، 

وهو حاليا عبارة عن مطعم لفن الطهي الراقي. من خالل زواجها بهرني الثاين، جلبت كاترين دي ميدييش أيضا 

إىل فن طهينا ثروة رائعة: اقرتان إيطاليا مع فرنسا. يف القرن 18، كانت مبادئ جان جاك روسو تدعو، قبل النزعة 

الحالية بوقت طويل، إىل استهالك منتجات محلية تبعا لتعاقب الفصول، ولقيت هذه الدعوة أثرا لدى السيدة 

دوبان التي كانت تستضيفه بشكل رائع يف شينونسو. يعترب فن االستقبال والطبخ الراقي واألناقة منذ عرص النهضة 

والحفالت الفخمة عادة يف شينونسو.

يخلد مطعم فن الطهي الراقي هذه الروح ويستقبل هذه السنة كبري طباخيه الجديد الذي تدرب عند جورج 

بالن وبرنارد لوازو.

منذ القرن 16، تنتج مزارع الكروم املحيطة باملنتزه نبيذا مشهورا يف وقتنا الحايل. يتم اقرتاح تذوق النبيذ الجديد 

AOC ”Touraine-Chenonceaux“ يف القبو التاريخي املزدان بالقباب.

مطاعم وقاعات شاي القرص مفتوحة من منتصف مارس إىل منتصف نوفمرب.

يعترب تسديد واجب الدخول رضوريا للوصول إىل املطاعم.
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