
أفضل عشر قالع أوروبية مميزة تستحق الزيارة

إذا كنت ترى نفسك مؤرخاً ناشئاً أو فناناً باحثاً عن اإللهام أو مجرد سائح حريص عل
البحث عن المعرفة، فال بد من أن تضيف رحلة إل قلعة ما لجدول عطلتك ف المرة
المقبلة الت تسافر فيها إل أوروبا. إن رؤية القالع البديعة ف الواقع بدال من الصور
الفوتوغرافية، يمن أن يساعد عل ضخ الحياة ف التاريخ المحل والوطن وتسليط

الضوء عل جودة وفرادة هذه المبان. لل قلعة سحرها الشخص مميزة قليال بحسب
الغرض السابق منها أو مالها أو الجانب الجمال غير العادي مما يجعلها قمة ف الجاذبية، والمساكن والحصون العشرة التالية

ه نماذج مثالية عن القالع الفريدة من نوعها الت يجب رؤيتها وزيارتها. 

.ف استلندا Eilean Donan Castle قلعة إيليان دونان

تلندي نوعاً من السحر المثالنبدأ مع واحدة من أكثر األمثلة التقليدية عن قلعة أوروبية يجب رؤيتها، يقدِّم هذا المعلم االس
والهندسة المعمارية المبدعة بحيث ال يخيب أمل السياح ممن يبحثون عن زيارة قلعة شبيهة بتلك الت يرونها عل البطاقات

البريدية. إن صورة قلعة إيليان دونان شامخة عل جزيرتها الصغيرة المتوضعة عل بحيرة لوخ الواسعة أمام تلك الجبال هو أمر
مألوف للثير من الناس، مما يجعل األمر أكثر جاذبية عند مشاهدته ف الحقيقة ف الجو االستلندي المميز. يمن زيارة القلعة

إما برحلة بسيطة سيراً عل األقدام أو االلتحاق بواحدة من الجوالت السياحية العامة للقلعة.

.ف ويلز Carreg Cennen قلعة كاريغ سينين

سلِّط الضوء علهذه القائمة الخاصة ألنه ي فريد ومتميز ف ويلز، حيث المثال التال ة المتحدة، إلجنوب الممل ننتقل إل
الجمال المذهل الذي يمن العثور عليه بين اآلثار واألطالل. تستطيع اآلثار واألطالل لهذه القلعة أن تخبر قصة حياتها وتروي تاريخ
المنطقة برمتها دون الحاجة إل ترميم وإصالح، وكاريغ سينين الت تُركت أنقاض ف  بريون بيونز (Brecon Beacons) منذ

عام 1462، يمن القول أنها تفعل الثير لتلهم مخيالت الزوار وتلهب مشاعرهم أكثر بثير من القالع األخرى المعروفة ف مدن
وبلدات ويلز، تماماً مثل قلعة كيرفيل (Caerphilly Castle) المعروفة أكثر من هذه القلعة. 

.ف ألمانيا Neuschwanstein Castle قصر نويشفانشتاين

عل النقيض تماماً من هذه األطالل الويلزية تقع نويشفانشتاين وه مسن برج كبيرعل قمة جبل البافاري وتحمل شبهاً كبيراً
من قلعة أخرى ف متنزه معين عل الطراز األوروب. هذا اإلبداع االستثنائ من جنون "الملك لودفيك Ludwig " كان مصدر إلهام

 للثير من الفنانين والمصورين عبر األجيال. ينصح الزوار بأن يأخذوا وقتهم لمشاهدة هذه القلعة الفخمة من الطرق الفرعية
المجاورة للحصول عل كامل األثر الذي تتركه هذه القلعة ف النفس

.ف ألمانيا Hohenzollern قصر هوهنزولرن

تُظهر هذه القلعة األخرى من ألمانيا جانباً مختلفاً لقالع األمة وإماناتها باعتبارها مناطق جذب سياح حيث كانت ف السابق
موطن األجداد لساللة من األباطرة. هذا ال يعن أن هوهنزولرن ‐ وه إعادة بناء المنازل التاريخية الت فُقدت بالحرب والوقت ‐
أقل جاذبية من نظيرتها  نويشفانشتاين، خاصةً عندما ترتفع هذه العمارة الجميلة فوق السحاب، ومع ذلك يمنح هذا العلو الشاهق



شعوراً بالهيمنة والرهبة أكثر من جمال الحايات الخرافية. 

.ف النمسا Hohenwerfen قلعة هوهن ويرفن

باالتجاه عبر الحدود، لهذه القلعة النمساوية جمالية خاصة وسحراً خاصاً ومختلفاً عند المؤرخين والسياح ألنها مثال عظيم عن
كيف يمن لدور القلعة أن يتطور عل مر القرون. بعض الحصون والقالع تبق جامدة ف حقبة واحدة مثل البسوالت المحدودة،
لن هناك فيض من التاريخ خلف الجدران الحجرية لهوهن ويرفن ويمن للزوار أن يتعلموا عن التحول ف دورها عل مدى 900

سنة من تاريخها من منزل مل وملجأ دين وسجن إل مركز وطن للصيد بواسطة الصقور كما ه عليه اليوم. 

.ف سلوفينيا Predjama قلعة بريدجاما

إن إحدى متع زيارة قلعة كمعلم سياح بقصد استشافها ه أكثر من مجرد اإلعجاب بقطعة جميلة من فن العمارة ولن أيضاً
إمانية ضخ الحياة الت كانت يوماً ما ف الماض تضج بين جدرانها بطرق مثيرة. إن بريدجاما تمنح شعوراً درامياً طاغياً حيث

تقع عل هضبة صخرية عل ارتفاع 400 قدم، وتقدِّم مثاال عظيماً عن هذه المتعة ألنها تستحضر حياة الماض من العصور
الوسط عبر منافسات تبدو واقعية لتسليط الضوء عل الحياة الت حدثت بين جدران وف قاعات وشوهدت فوق األبراج

المحصنة المهولة لهذه القلعة والت ال تزال شامخة حت اليوم. 

ف جمهورية التشيك Bouzov قلعة بوزوف

تشبه إل حد كبير الجوهرة السلوفينية المذكورة أعاله، إنها قلعة بوزوف مثال آخر عن قلعة أوروبية تقدم أمراً فريداً ومميزاً
انها السابقين المميزين – منظمة فرسان توتونن للزوار أن يتعلموا عن حياة سلزوارها من خالل أول تجربة مباشرة. هنا يم

من القرن الرابع عشر – من خالل الجوالت اإلرشادية لمختلف الغرف والحجرات داخل القلعة، بدءاً من النيسة القوطية الجديدة
البيرة حت الممرات األكثر سرية. 

.ف رومانيا Hunya قلعة هونيدوارا

أظهرت قلعة نويشفانشتاين إمانية أن تون مصدر إلهام فن بين القالع األخرى كما يتناقل عل أعل مستوى، لن الثير من
القالع التاريخية األوروبية تجد نفسها من حيث تدري أو ال تدري مصدر إلهام ف عدد من الالسييات األدبية أيضاً. إن قلعة

Vlad the)) جز داخله فالد الثالث المخوزقالذي ح األصل المبن ون مشابهة بالضبط إلعيد بناؤها قد ال تا هونيدوارا الت
Impaler، الرجل الذي ألهم ستوكر دراكوال لن عل الرغم من هذه الترميمات اإلبداعية والضرورية يبق ما يف من الطراز

القوط ف عصر النهضة إلصابة جسدك كله بالقشعريرية.

.ف إسبانيا ، Castillo de la Mota قلعة دي ال موتا

كما أظهرت بعض األمثلة السابقة، أحياناً قد تسلط قلعة الضوء عل أهمية وجود عهد أو عائلة نبيلة لن ف حاالت أخرى يمن
أن تون مجرد رابطة إلحدى الشخصيات التاريخية الهامة. إيزابيال الاثوليية ه إحدى ملات إسبانيا األكثر شهرة وهذه القلعة

اح اإلسبان حيث كانت إحدى مقرات إقامتها األكثر شهرة. قلعة دي ال موتا هيلة لدى السمدينة ديل كامبو مفض الضخمة ف
المان الذي عاشت فيه كسيدة المدينة غالبية حياتها وتم تسميتها أميرة منطقة أستورياس هناك عندما كانت ف السابعة عشر من

عمرها فقط. 



.ف البرتغال Castelo De Guimaraes قلعة دي غيمارايس

سابق بل رمزاً هاماً من عصر مختلف تماماً. تقع ف ليست مجرد مقر مل القلعة البرتغالية وه إل أخيراً وليس آخراً نأت
ة الجديدة حيث أصبح منزل ومهد الملك البرتغالغيمارايس العاصمة السابقة للبالد، هذا المقر الصارخ والمهيب كأساس للممل

األول ألفونسو أنري – يمثل معلماً حيوياً ف تاريخ البالد تم تثبيته ف مانه عن طريق معمودية الملك ف النيسة المجاورة. 
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