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متحف باردو

مدينة دقة

مدرج قرطاج األثري

تونس القديمة

مدينة سيدي بو سعيد

ملتقى  كانت  وحــســب،  استثنائية  مدينة  وحضارتها،  بتاريخها  تــونــس،  تكن  لــم 
الــثــقــافــات الــعــاملــيــة، ومـــركـــزًا لــلــعــديــد مــن الــــدول املــطــلــة عــلــى الــبــحــر املــتــوســط تـــارة، 
والــدول املغاربية واألفريقية طــورًا. موقعها الجغرافي ربما كان السبب في غناها 
التراثي والثقافي، ولذا باتت مقصد الكثير من الزوار، وملتقى الفنانني والرسامني 
والشعراء. تونس، والتي تعود جذورها التاريخية إلى مئات السنني، تجذب الكثير 
منا الكتشافها. ال يمكن أن يمر الزائر الى هناك من دون العروج على آثارها، وزيارة 
متاحفها. فكل مدينة من مدنها تضم متحفًا خاصًا بها، يعرض أغلى املقتنيات. 
الــدولــة، مثال حي على ما تضمه من قطع أثرية.  بــاردو، األشهر في  ولعل متحف 
بعد  الرومانية  الفسيفساء  فن  إلــى  بالنسبة  العالم  في  ثاني متحف  بــاردو  ُيعتبر 

متحف فسيفساء زيوغما في تركيا. )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

مدينة لم تكن مقصد الزوار، على الرغم من كونها على الئحة التراث العاملي ملنظمة 
اليونسكو منذ عام 1997. تقع في الشمال الغربي في تونس، واعتبرت أفضل مدينة 
لم  أفريقيا. نتيجة موقعها في وسط منطقة زراعية،  رومانية محفوظة في شمال 
تصلها آثار الزحف العمراني، ولذا ال تزال محافظة على طابعها الفني القديم. تمتد 
املدينة على مسافة 70 هكتارًا، وتضم آثارًا تعود إلى التاريخ البونيقي والنوميدي 
الجبل  يعني  املدينة  اســم  فــإن  املحليني،  السكان  وبحسب  والبيزنطي.  والــرومــانــي 
الصخري. ومن أبرز اآلثار التي تزين املدينة املسرح الروماني الذي كان مكانًا لعرض 
الكابيتول، الذي يحتل أكبر مساحة من بني  الدينّية، ومبنى  املسرحيات والطقوس 
املباني األخرى، وهو عبارة عن معبد، إضافة إلى ضريح »آتيبان بن أبتيمتاح« أحد 

)Getty /أمراء نوميديا ويبلغ طوله 21 مترًا. )مايكل بلباو

أبـــى الــتــاريــخ الــفــيــنــيــقــي أن يــبــقــى مــحــصــورًا 
ضمن حــدود دولــة لبنان، إذ تخطى ذلــك الى 
ــارًا فينيقية  مــديــنــة قـــرطـــاج، الــتــي ال تــضــم آثــ
وحــســب، بــل أيــضــًا تــاريــخ حــقــبــة زمــنــيــة من 
مئات  قرطاج  مــدرج  القديمة. شهد  الذكريات 
االحـــتـــفـــاالت الــفــنــيــة الــغــنــائــيــة الــعــاملــيــة، وكـــان 
محطة مهمة لزيارة الوفود األجنبية للوقوف 
أمــام عظمة هــذا الــصــرح. يتميز املــدرج أيضًا 
بــإطــالــتــه الــبــانــورامــيــة عــلــى الــبــحــر املــتــوســط، 
حــيــث مـــراكـــب الــصــيــاديــن تــجــول فـــي األفـــق. 
أن مدينة قرطاج تم تدميرها  الرغم من  على 
بــالــكــامــل فـــي الـــحـــرب الــبــونــيــقــيــة الــثــالــثــة في 
عام 146 قبل املياد، ولكنها ما زالــت وجهة 
ســاحــرة تستحق االكــتــشــاف، وتــضــم مدينة 
الشهير، مكتبة  إلى مدرجها  قرطاج، إضافة 
ثــقــافــيــًا و20 رواقـــــًا فنيا،  ــزًا  عــمــومــيــة ومـــركـ
 عـــن مــتــحــف قـــرطـــاج و20 مــتــنــزهــًا. 

ً
فـــضـــا

)فتحي بلعيد/ فرانس برس(

تتميز عادة البلدات القديمة بذلك الطراز التقليدي الذي يظهر بشكل واضح في معاملها. واملدينة القديمة في تونس مثال 
حي على هذا الطراز، سواء لناحية األزقة، أو الشوارع املرصوفة بالحصى، أو املحال التجارية الصغيرة والتي تعرف باسم 
الحضارة  تدخلها  التي  املغربية  الــدول  في  املــدن  أول  مــيــادي، وكانت  عــام 698  إلــى  القديمة  البلدة  تاريخ  يعود  الدكاكني. 
اإلسامية، وهو ما يظهر من خال طريقة هندسة البيوت املحيطة باملدينة. تضم 700 نصب من قصور ومساجد وأضرحة 
التذكارية  النصب  إلى احتوائها على هذه  العريق. وباإلضافة  املدينة  تاريخ  التي تشهد على  اآلثــار  ومــدارس وغيرها من 
واملواقع األثرية، فإن زيارتها بمثابة فرصة للتعرف إلى الكثير من التقاليد، وشراء املقتنيات األثرية والهدايا التذكارية. أما 

مطاعمها، فهنا تبدأ قصة أخرى، تجمع هذا التناغم في مكونات املطبخ العربي واملغربي. )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

األبيض  اللونان  يطغى  منازلها، حيث  وألـــوان  البحرية،  الـــزوار إلطالتها  بو سعيد جذبت  مدينة سيدي  أن  صحيح 
واألزرق، لكنها أيضًا مدينة تراثية بامتياز، نظرًا للشكل الهندسي للمباني والبيوت، والشوارع ذات الطابع األندلسي. 
تعود نشأة مدينة سيدي بو سعيد إلى زمن الفينيقيني الذين أسسوا مدينة قرطاج، حيث كان جبل سيدي بو سعيد، 
 على قرطاج، وعمد الفينيقيون إلى تحويل الجبل إلى 

ً
والــذي يطلق عليه اسم »جبل املنار« أو »جبل املرسى«، مطا

مركز للمراقبة، خوفًا من أي اعتداءات، وبدأوا بإعمار املدينة، على الطراز الفينيقي، ومع مرور الزمن، ونتيجة الغزوات، 
اكتسبت املدينة أهميتها، وباتت مقصدًا للعديد من الشعوب، األمر الذي جعلها اليوم بهذا الغنى الثقافي. املدينة ليست 
فقط صرحًا ثقافيًا وتراثيًا، بل هي أيضًا مكان لاسترخاء، واالستمتاع بنقاء مياه البحر املتوسط، وخوض تجربة 

)Getty /اإلقامة في بيوت طينية، وتذوق األطعمة التقليدية. )مايكل بلباو
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