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آالم بيرسيليس وسيخيسموندا وصيّة ثرفانتس األخيرة
ُ

إضاءة
كان الكاتب اإلسباني،
الذي رحل في مثل هذا
اليوم قبل أربعة قرون،
شبه مقتنع ّ
بأن روايته
ِ
«آالم بيرسيليس
األخيرة،
ُ
وسيخيسموندا» ،ستكون
أفضل ما كتب .رغم
ذلك ،ما يزال كتابه األشهر،
«دون كيخوته» ،يلقي
بظلّه على باقي أعماله،
حتى في إسبانيا
جعفر العلوني

َّربـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ص ـ ـح ـ ـي ـ ـح ـ ــا ق ـ ـ ــول
«الـثــرفــانـتـسـيــن» ،واملـقـصــود هنا
امل ـت ـخـ ّـص ـصــون ف ــي دراس ـ ــة أع ـمــال
الـ ـك ــات ــب اإلس ـ ـبـ ــانـ ـ ِّـي ث ــرف ــانـ ـت ــس« :أن ت ـكــون
ثرفانتسيًا أسهل بكثير من أن تكون مفتونًا
َّ
املئوية
بثرفانتس» .وبالفعل ،ها هي الذكرى
ِّ
الرابعة على وفاة مؤلف «دون كيخوته دي ال
منشا» بجزأيه (األول في عام  ،1605والثاني
ف ــي  )1615ت ـم ـ ّـر ،وم ــا زل ـنــا نـجـهــل م ــا يـقــولــه
ِّ
ّ
واملعني هنا ،تحديدًا،
املتخصصون في األمر،
آسترانا مارين وفرانسيسكو ريكو.
توفي ثرفانتس في الثاني والعشرين من
شهر نيسان /إبــريــل عــام َّ .1616أم ــا اليوم
إبريل ،فقد كــان تاريخ
التالي 23 ،نيسان/
ّ
ِّ
الدفن .وعلى ّ
سنكرر الخطأ
الرغم من أننا
َّ َّ
نفسه ،ونتذكر أن ثرفانتس ،في هذا اليوم،
صعد إلى السماء ،برفقة ذلك الفاتن اآلخر،
ّ
(توفي أيضًا في  23نيسان /إبريل
شكسبير
َّ َّ
من العام نفسه) ،إل أن األرض تواصل إنتاج
أخباره كما لو كــان ّ
حيًا .آخــر هــذه األخبار
َّ
ظـهــور الطبعة الـجــديــدة والضخمة ملؤلفه
األخير« ،آالم بيرسيليس وسيخيسموندا»،
الـ ـت ــي أش ـ ـ ــرف ع ـل ـي ـهــا ريـ ـك ــو ن ـف ـس ــه ضـمــن
س ـل ـس ـلــة ال ـك ــاس ـي ـك ـ َّـي ــات ال ـت ــاب ـع ــة ملـكـتـبــة

ّ
خطته يده
أفضل ما

ّ
شك أن ثرفانتس ،في روايته األخيرة،
ال
شكلي يحرّره من
أراد القيام بتمرين
ّ
ظـ ّ
ـل «دون كيخوته» .غير أن «آالم
بيرسيليس وسيخيسموندا» (الغالف)
ّ
يتنقل من يد إلى أخرى .إنّه
ليست كتابًا
ّ
كتاب صعب ،لم تقرأه سوى قلة ،رغم
أنه ،كما أشار الروائي خافيير مارياس،
«يتفوق على كل أعمال ثرفانتس ،بما
ّ
فيها دون كيخوته» .هذا ما اعتقده
أيضًا ق ـرّاء آخــرون من مقام الكاتب
آزوريـــن والشاعر خوسيه بيرغامين،
موافقين بذلك ثرفانتس نفسه.

متابعة

ً
موجودة على الجدار
لم تعد صورتها

أم
ٌ
بيت بال ّ
في سوريندرن

تمثال لثيربانتس يتقدّ مه تمثاالن لدون كيخوته وسانشو ،مدريد ()Getty

ك ــان ال ـن ـجــاح ف ـ ّ
ـوري ــا ،إذ تـ َّـمــت إعـ ــادة طبعته
خمس َّ
مرات في العام نفسه ،مع ترجمتني إلى
َّ
َّ
الفرنسية وأخرى إلى اإلنكليزية.
َّ
حــتــى ال ـيــوم ،عــربـ ّـيــا ،يـكــاد يـكــون هــذا الكتاب
ً
م ـج ـهــوال ل ــدى ال ـق ــارئ ال ـعــربـ ِّـي ،إذ ال تــوجــد،
ب ـح ـس ــب ع ـل ـم ــي ،ت ــرج ـم ــة واحـ ـ ـ ــدة ل ـ ــه .ل ــذل ــك،
ّ
العاملي للكتاب ،الذي يصادف
بمناسبة اليوم
غ ـدًاً ،ستكون ،بــرأيــي ،أجمل الهدايا وأكثرها
ق ـي ـمــة ،ت ـقــديــم ه ــذا ال ـك ـتــاب ل ـل ـقــارئ ال ـعــربـ ِّـي،
ً
ً
احتفاء بثرفانتس َّأوال ،وبذلك الصديق الذي
يعلو بالصداقة إلى ذرواتها ،الكتاب ،ثانيًا.
تتناول الرواية مغامرات األميرين العاشقني
بيرسيليس وسيخيسموندا ،اللذين كتبت لهما
َّ
الجغرافيا
األقدار أن يقوما برحلة يعبران فيها
َّ
بهويتني
األوروبـ َّـيــة من الشمال إلــى الجنوب
َّ
مزيفتني (بيرياندرو وأوريستيال) ،متظاهرين
َّ
ً
ِّ
بأنهما شقيقان ،وذلك إخفاء لحبهما ،وهربًا
من األمير ماغسيمينو .في أثناء الرحلة ،وعلى
َّ
مثالية ،بدءًا من
الطريق ،يعبر الحبيبان أماكن
َّ
االسكندنافية إلــى جــزيــرة باربرا
الجغرافيا
األس ـطـ َّ
ـوريــة وأيـسـلـنــدا وأيــرلـنــدا والــدنـمــارك،
ً
وصـ ــوال إل ــى األراض ـ ــي امل ـعــروفــة بــالـفـعــل في

إما أكمل
سيكون ّ
ُ
وإما أسوأ ما كتب
أعمالي
ّ
باإلسبانيّة
لجأ إلى رواية
ّ
مغامرات يُحطم فيها
القوالب التقليدية

البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ،وآخرها
َّ
يتغلب البطالن على مخاطر َّ
عدة تزداد
روما.
َّ
ِّ
لشخصيات
املستمر
الظهور
ـع
ـ
م
تعقيداتها
َّ
جــديــدة على طــول الـطــريــق ،وتتكثف املكائد
َّ ِّ
ِّ
النهائي في روما:
واملؤامرات حتى اتحادهما
َّ
يختطف القراصنة أوريستيال ،ويتعي على
بـيــريــانــدرو مواجهة الــوحــش املخيف مارين

َّ
َّ
يصالن ،أخيرًا ،إلى أرض
فيزيتر .لكنهما ملا َّ
ال ـج ـنــوب ،يـكـتـشـفــان أن ـه ــا لـيـســت خــالـيــة من
َّ
ُ
ـرى ،وأن ما كتبت أن تكون
األخطار هي األخـ ٌ
ّ
ّ
اج ينددون
حج
بحاالت
ممتلئة
أرض الوعيد
ِ
َّ ٍ
ّ
عما ُوصف به.
بعالم كل شيء يبدو فيه غريبًا
ٍ
قـ َّـســم ثــرفــانـتــس ،ل ـهــذا ال ـغ ــرض ،ال ــرواي ــة إلــى
أربعة أقسام :القسمان َّ
األول والثاني تجري
ـس ف ــي األراضـ ــي
وقــائ ـ َّع ـه ـمــا ع ـلــى َّن ـح ـ ٍـو رئ ـي ـ ٍ
ـريــة فــي الـشـمــالَّ .أم ــا الثالث
الـغــربــيــة وال ـبــربـ
َّ
في الجنوب ،حتى
أحداثهما
والرابع ،فتجري
َّ
تنتهي الرواية في روما« ،الجنة على األرض»،
كما ِّ
يعبر بطل العمل.
يبدو ثرفانتس في روايته «آالم بيرسيليس
وسيخيسموندا» سئمًا من حياته وأدب عصره،
على نحو عـ ٍّ
ـام ،لذلك قـ َّـرر اللجوء إلى الرواية
َّ ٍ
ِّ
البيزنطية أو رواية املغامرات ،محطمًا قوالبها
ُّ
ِّ
َّ
ومجددًا في تقنياتها من أجل التغلب
التقليدية،
على هــذا الـنــوع ،وتاليًا تطوير عــالــم ســرديٍّ
ٍ
َّ
مسيحية عظيمة ،شبيهة
فريد ،وخلق ملحمة
ٍ
اليونانية إلى ٍّ
َّ
حد ما .هكذا ،مقتنعًا
باملالحم
َّ
ِّ
َّ
الروائية،
سيقدم إلى َّقرائه أفضل أعماله
بأنه
َّقرر أن يبدأ مغامرات بيرسيليس من النقطة

نفسها الـتــي انتهى عندها «دون كيخوته».
َّ
إن ال ــرواي ــة الـبـيــزنـطـ َّـيــة ،أو رواي ــة املـغــامــرات،
سـتـسـمــح ل ــه بـنـقــل شـخـَّصـ َّـيــاتــه عـبــر مناطق
جـغــرافـ َّـيــة مـتـنـ ّـوعــة وج ــذاب ــة لـلـغــايــة .مــن هنا
ُّ
الفرعي للرواية (تاريخ الشمال).
كان العنوان
ِّ
ستسهل عليه َّ
مهمة التركيبة البديعة
كذلك،
التي ابتكرها ،وهي ربط الوجود بسلسلة من
ُّ
عنصر مرتبطًا بسابقه
يكون فيها كل
العالقات
ٍ
َّ
وأكبر منه ،لكنه أصغر من خليفته .ضمن هذا
َّ
الوجودية ،يخضع ظهور
اإلطار من العالقات
َّ
َّ
الشخصيات ،من ِّالناحية األخالقية ،لهذه البنية
ً
َّ
السردية التي تلخص وجودًا كامال .هكذا تغدو
ّ
رحلة الــوصــول إلــى رومــا (الـحــج) رم ـزًا لــزوال
َّ
ِّ
َّ
َّ
شخصية
الحاج إلى
شخصية
وتتحول
الحياة،
َّ
َّ
الفضائل املسيحية لفارس
فيها
تتالقى
أدبية
ُُ
َّ
العصور الوسطى بامل ُث ُل الكاثوليكية إلصالح
َّ
األفالطونية.
الكنيسة ،عالوة على املثل
(كاتب ومترجم سوري مقيم في إسبانيا)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

الئحة اليونسكو للتراث العالمي خيارات تونسية ُترضي الغرب

تونس ـ ليلى بن صالح

ّ
مـ ــن ال ـس ـه ــل أن ّ ن ــاح ــظ ت ـن ــش ــط ال ـج ـه ــود
التونسية ،مــؤخـرًا ،فــي إدراج مــواقــع أثرية
عـ ـل ــى لـ ــوائـ ــح «الـ ـي ــونـ ـسـ ـك ــو» ،ال ـت ــاري ـخ ـي ــة
وامل ـع ـمــاريــة والـطـبـيـعـيــة وغ ـيــر امل ـ ّـادي ــة .إذ
لم تمض أسابيع على تجهيز ملف إدراج
جـ ــزيـ ــرة ج ــرب ــة ضـ ـم ــن الـ ـ ـت ـ ــراث املـ ـعـ ـم ــاري
العاملي ،حتى بدأ العمل على إعــداد ملفات
ترشيح جديدة.
منذ أي ــام ،جــرى اإلع ــان عــن إع ــداد «املعهد
ال ــوط ـن ــي لـ ـلـ ـ ّت ــراث» (ه ـي ـئ ــة ت ــاب ـع ــة لـ ـ ــوزارة
ال ـث ـقــافــة) م ـلــفــي ت ــرش ـي ــح مــوق ـعــن أث ـ ّ
ـري ــن
ِ
جــديــديــن إل ــى «الئ ـح ــة الـيــونـسـكــو لـلـتــراث
الـ ـع ــامل ــي»؛ األول ي ـع ــود إلـ ــى ف ـت ــرة م ــا قبل
ّ
ويسمى بـ«املقطع» ،ويقع بالقرب
التاريخ
مــن مــديـنــة قفصة فــي جـنــوب غ ــرب الـبــاد،
وال ـث ــان ــي ه ــو م ــوق ــع سـبـيـطـلــة ،غ ـيــر بعيد

أطالل ملدينة رومانية
عنه ،وهو عبارة عن
ٍ
قديمة كانت مزدهرة في القرون األولى من
األلـفـيــة الـسّــابـقــة ،وعــرفــت بــاســم ،Sufetula
وكــانــت تـمــثــل قــاعــدة عـسـكــريــة ذات أهمية
اسـتــراتـيـجـيــة بــال ـغــة ل ـل ــروم ــان .ف ـقــد كــانــت
تـحـمــي مـسـتـعـمــراتـهــم ف ــي س ــواح ــل شـمــال
أفــريـقـيــا م ــن خـطــر الـقـبــائــل ال ـتــي تـقـيــم في
امل ـنــاطــق ال ــواق ـع ــة ب ــن األراضـ ـ ــي الـخـصـبــة
(التي استولى عليها الــرومــان) واألراضــي
ّ
الجافة والجبلية.
م ــا ي ـم ـكــن أن ن ــاح ـظ ــه ه ــو تـ ـف ــاوت ش ـهــرة
امل ــوق ـع ــن ،ف ـ ـ ـ ّ
ـاألول غ ـيــر مـ ـع ــروف ح ـتــى في
ّ
ّ
ّ
ّ
ت ــو ّن ــس ،ل ـكــنــه ي ـس ـت ـمــد أه ــم ــي ـت ــه م ــن كــونــه
يمثل أحــد أق ــدم املــواقــع األثــريــة فــي منطقة
املتوسط ،إذ يحتوي على آثار ّ
تجم ٍع بشري
يعود إلى العصر الحجري القديم ،أي قرابة
مائة ألف عام قبل امليالد ،وقد يتيح إدراجه
ضمن «الئـحــة اليونسكو لـلـتــراث العاملي»
ُّ
تنشط الحفريات فيه.
أمــا املوقع الثاني ،موقع سبيطلة ،فهو من
أش ـه ــر امل ــواق ــع األث ــري ــة ف ــي الـ ـب ــاد ،وي ـعــود
ذلك إلى الطلب السياحي على األماكن ذات

تغلب المواقع األثرية
الرومانية حتى على
مشاريع الترشيح المقبلة

دعــانــي هشام لحضور احتفال دخــول
ب ـي ـتــه ال ـج ــد ًي ــد ،ولـ ــم ي ـن ـ َـس أن يـضـ ّـمــن
كلمات ّ
ودي ــة فــي هامش خطابه ،وهو
ٍ
خ ـ ـطـ ــاب وصـ ـلـ ـن ــي بـ ـع ــد ف ـ ـتـ ــرة طــوي ـلــة
م ــن م ـغ ــادرت ــي ت ـلــك امل ــدي ـن ــة .ب ـعــد ذل ــك،
لــم يلبث أن تــاشــى جـســر ال ـ ّ
ـود بيننا
حـتــى انـقـطــع عـنــي خ ـبــره .نـعــم ،يمكنه
فيما ُ
ّ
الطيبة إلى داره
بعد أن ينقل ّأمه
الجديدة ،وقد أحزن قلبه دائمًا غيابها
ُ
سكنت في تلك املدينة،
في املدينة .حني
ّ
مكان ما كل يوم تقريبًا،
كنا نجتمع في
ٍ
آالم تـعـيـشـهــا ّأم ــه
ـن
ـ
ع
ث
وكـ ــان ي ـت ـح ـ ّـد
ٍ
الفقيرة.
كان هشام يسكن آنذاك في بيت صغير
ّ
ض ـ ّـي ــق ،وكـ ــان ال يـمـلــك إل رق ـع ــة أرض
ورثها عن أبيه ،بنى فيها كوخًا صغيرًا.
وحـ ــن ارتـ ـف ــع س ـع ــر األرض م ــن جـ ـ ّـراء
العربية،
طفر ٍة نفطية حدثت في الدول
ّ ّ
أذنت له ّأمه ببيعها .لم تكن تتمنى إل
أن يبني ولـ ُـدهــا ال ـبـ ّ
ـار دارًا فــي املدينة،
ّ
ولو بتلك األموال ،وهي التي نذرت أيام
عمرها لولدها الوحيد هذا .كان هشام
ّ
شديد االنزعاج من أن ّأمه لم تكن تشكو
ّ
أوجاعها أبـد ًًا ،حتى حني كانت تقضي
نهارها عاملة في مطابخ األثرياء.
ّ
ّ
ثمة صــورة في بيت هشام معلقة على
ً
ّ
أح ــد جــدران ـهــا؛ تـمـثــل أم ــا تـحـمــل طفال
صغيرًا .كان ذاك الطفل هو هشام.
م ـ ـ ــات زوج ّأمـ ـ ـ ــي وه ـ ـ ــي ف ـ ــي ال ـث ــال ـث ــة
والعشرين .كان ذلك على وجه التحديد
قبل مولدي بثمانية وعشرين يومًا.
أمك جميلة.
نـ ـع ــم ...ذل ــك م ــا أوج ـع ـنــي دائـ ـم ــا .كنت
ّ
ّ
ّ
أع ــات ــب ن ـف ـســي ك ــل ـم ــا تـ ــذكـ ــرت أن أم ــي
َ
استنزفت شبابها لتزدهر حياتي .لم
أكن ألحزن بهذا القدر لو كانت ّ
تزوجت
ً
رجال آخر.
ُ
ّ
مرة واحدة فقط ،ذهبت مع هشام ألزور
ّ
ًّ
ّ
ت ـلــك األم ال ـبــائ ـســة ،ف ـمــا رأيـ ــت إل ِظ ــا
لجمالها القديم .وأذكــر أيضًا حديثها
م ـع ــي وه ـ ــي ت ـض ــع ي ــدي ـه ــا ف ـ ــوق يـ ــدي.
ن ـظ ـ ُ
ـرت إل ــى أصــاب ـع ـهــا امل ـت ـ ّ
ـورم ــة الـتــي
ّ
شـ ّـوهـتـهــا الـ ِـف ـطــريــات ،وعينيها اللتني
َ
مسو ّدتني لوقوفها أمام الفرن
أصبحتا
ّ
ّ
ونفخها املتكرر فيه ،لكن عينيها هاتني
ُ
لــم تـفـقــدا بهجتهما ،ون ـف ـ ْ
ـذت كلماتها
اللطيفة إلى قلبي من غير استئذان.
ّ
يــا ه ـشــام ،مــن حــظــك امل ــوف ــور أن تنال

ً
َ
جناح ْي هــذه األم
فرصة لتعيش تحت
ّ
الحنون حتى تفيض روحك.
ّ
ن ـعــم ي ــا غـ ــالـ ــي ...م ــع ذلـ ــك ك ــل ــه ،قضت
السماء أن أفارق أمي.
سيكون كل شيء بخير.
ن ـعــم ،ه ــذه ٌ
دار يـمـكــن ل ـه ـشــام أن ينقل
ّ
أمه إليها .كنت أستطيع أن أتخيل قدر
ف ــرح ــه ال ـش ــدي ــد وسـ ـع ــادة ت ـلــك األم في
احتفال دخول البيت الجديد .لكن ،حال
انهيار َ
ٌ
جب ّ
لي إثر سقوط
دون زيارتي له
أمطار غزيرة في تلك املدينة.
بعد شهرين من ّدخوله البيت الجديد،
ُ
انطلقت إلـيــه ألهــنـئــه ُ
باليمن والـبــركــة.

ّ
ربـمــا كــان مــن الخير أن أصــل إلــى بيته
ّ
ب ـع ــد زح ـ ــام امل ــدع ــوي ــن إلـ ــى االح ـت ـف ــال،
وكانت ّزوجته ليلى قد جعلت ّتلك الدار
ًّ
جنة غناء ،وقــد انتبهت إلــى دقتها في
وضع األمتعة في مكانها .وعلى الرغم
ّ
من أنها عاشت في غرفة صغيرة ،كانت
ً
زوجته ام ــرأة ذات خيال مذهل .لكنني
ما رأيــت في تلك َ الــدار َّأم هشام .عندما
سألته عنها ،أخذ يصف متاعب الحياة
ـابـ ـه ــا« :كـ ـب ــر أ ًطـ ـف ــال ــي ،وع ـنــدمــا
وصـ ـع ـ ّ ِ
أخ ــذ ك ــل واح ـ ـ ٍـد غ ــرف ــة ،م ــا وجـ ــدت ّأم ــي
ُ
ّ
م ـكــانــا يـ ّـت ـســع ل ـه ــا ،ولـ ــذا حـمـلــتـهــا إلــى
ً
دار املـســنــن ،حيث أراه ــا تعيش حياة

ً
أترابها ،ويمكنني أن
رغيدة ،وتزهو مع
ّ
ّ
أتفقد أحوالها وأزورها أنى شئت».
نـ ـع ــم ،م ـ ّـم ــا ش ـ ّـدن ــي ف ــي ب ـي ـتــه ال ـجــديــد
ـاب ص ــورة ّ
غ ـيـ ُ
األم الـتــي تحمل طفلها.
ً
لذلك
وضع هشام مكانها صورة كبيرة َ
الناسك الــذي يلبس دائمًا ثوبًا أبيض
ً
وإك ـل ـيــا ذه ـب ـيــا ،وكـ ــان تـحــت ال ـصــورة
ٌ
ٌ
مصباح أحمر ترقص حوله هــاالت من
األنوار.
(ترجمة من املاليبارية :عبد الرشيد الوافي،
باحث دكتوراه في قسم اللغة العربية وآدابها
في «جامعة كاليكوت» بكيراال ،الهند)

بطاقة

ُولد في سوريندرن ()P. SURENDRAN
عام  1961في منجيري ،بوالية كيراال ،في
ّ
كتاب ّ
الهندُ .ي َ
القصة القصيرة
عتبر من أبرز
املعاصرين فــي لغة املــالـيــاالم (املــالـيـبــاريــة).
ن ـشــر أك ـثــر م ــن ثــاثــن ك ـتــابــا ب ــن قصص
وروايات ودراسات ،وحصل على ّ
عدة جوائز
ف ــي ال ـقـ ّـصــة وأدب ال ــرح ــات ،مـثــل «جــائــزة
أكاديمية كيراال ّ
للقصة» (.)2003

في سوريندرن

فعاليات

هوس باآلثار الرومانية
َ

ملفان تونسيان جديدان
يجرى اإلعداد لهما
إلدراجهما ضمن
«الئحة اليونسكو للتراث
العالمي» ،يستدعيان
تساؤًال حول كيفية انتقاء
المواقع

من اآلثار الرومانية في موقع سبيطلة ()Getty

قصة
ّ

ما بعد دون كيخوته
«األكــادي ـَّمـ َّـيــة اإلس ـبــانـ َّـيــة املـلـكـ َّـيــة» (.)RAE
ٌ
ق ـل ـيــل م ــن ــا س ـمــع ب ــرواي ــة «آالم بـيــرسـيـلـيــس
وسـ ـيـ ـخـ ـيـ ـسـ ـم ــون ــدا» لـ ـث ــرف ــانـ ـت ــس .فــال ـع ـمــل
األعـ ـظ ــم ،بــالـنـسـبــة إل ــى م ــري ــدي ه ــذا الـكــاتــب
َّ
«دون
وبعض
الباحثني والكتاب ،هو رائعته ً
كيخوته»َّ ،
ولربما كانت هذه الرواية لعنة له
َّ
ّ
يدرسونها
املهتمني به
نفسه ،على أساس أن
َّ
َّ
حتى الـيــوم دون أعماله األخ ــرى ،ال بــل إنهم
َّ
ي ـص ـفــون م ــؤل ـف ــات ــه األخ ـ ــرى بــأن ـهــا ال تــرقــى
إل ــى املـسـتــوى األدبـ ـ ِّـي املـطـلــوب .والفيلسوف
ّ
ميغيل دي أونامونو هو
اإلسباني
والكاتب
َّ
َّ َّ
خير مثال على ذلك ،إذ إنه صب جل اهتمامه
فـ ــي دراس ـ ـ ـ ــة حـ ـي ــاة دون ك ـي ـخ ــوت ــه ورف ـي ـق ــه
ً
سانشو ،متجاهال ثرفانتس نفسه ،بما في
ّ
األدبي غير القليل.
ذلك إنتاجه
َّ
َّ
غير أن الغريب في األمــر أن ثرفانتس نفسه،
في إهــداء الجزء الثاني من «دون كيخوته»،
انتهز َّالفرصة كي يعلن عن روايته األخيرة،
ً
قــائــا إن ــه سينتهي مـنـهــا َّ بـعــد أرب ـعــة أشهر
تحديدًا ،واصفًا الكتاب بأنه «بــإراد ٍة من الله
ُ
سيكون َّإما أكمل أعمالي َّ
وإمــا أسوأ ما ك ُتب
باللغة اإلسـبــانـ َّـيــة ،بـهــدف َّ الـتــرفـيــه .وأعـتــرف
اآلن َّأنني نـ ٌ
ـادم على قول إنــه سيكون األســوأ،
َّ
ٌ
ألن ــه ،وفـقــا ل ــرأي أصــدقــائــي ،عـمــل وص ــل إلــى
أقصى درجات الخير».
وبالفعل ،في التاسع عشر من إبريل /نيسان من
عام  ،1616أي قبل ثالثة َّأيام من موته فحسب،
َّ
مرضية ُيرثى لها ،كتب
وقد كان آنذاك في حالة
اآلالم إلــى الكونت
كتاب
ثرفانتس فــي إه ــداء
ٌ
ٌ
لـيـمــوس ،راع ـيــه ،مــا يَـلــي« :ق ـلــق ينمو وآم ــال
ِّ
تتضاءل والوقت مقتضب .مع هذا كله ،أعيش
الرغبة التي يجب أن أعيشها»،
حياتي على َّ
ً
مشيرًا بذلك إلى أنه أنهى َّأيامه األخيرة محاوال
االنتهاء من روايته هذه ،التي َّ
عدها ،ثرفانتس
اإلهداء،
نفسه ،أفضل أعماله وأكملها.
دخل هذا َ
ّ
إلى جانب ّ
مقدمته ،والعمل ككل ،التاريخ من
َّ
أوسع أبوابه .فبمجرد نشر الكتاب في كانون
الثاني /يناير  ،1617أي بعد موت ثرفانتس،

25

املرجعية الرومانية ،على خلفية أن معظم
ّ
من
الـســيــاح الــذيــن يقبلون على تــونــس هــم ّ ً
األوروبيني ،الفرنسيني واإليطاليني خاصة،
الذين يبدون رغبة في مشاهدة مواقع قريبة
من معارفهم التاريخية.
ي ــذك ــر أي ـض ــا أن م ـع ـظــم ا ّمل ــواق ــع الـتــونـسـيــة
ً
األث ـ ـ ــري ـ ـ ــة األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى املـ ـ ــرش ـ ـ ـحـ ـ ــة م ـس ـت ـق ـب ــا
لـتـصـنـيـفـهــا ض ـمــن ل ــوائ ــح الـ ـت ــراث الـعــاملــي
املختلفة هي مواقع أثرية تعود إلى العصر
ال ــروم ــان ــي ،م ـثــل م ـقــاطــع ال ــرخ ــام بـشـمـتــو،
وش ـب ـك ــة ق ـ ـنـ ــوات مـ ـي ــاه زغ ـ ـ ـ ــوان ،وال ـ ـحـ ــدود
اإلم ـ ـ ـبـ ـ ــراطـ ـ ــوريـ ـ ــة ال ـ ــروم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ب ــالـ ـجـ ـن ــوب
ال ـتــون ـســي .أم ــا م ــن املــرح ـلــة اإلســام ـيــة فال
ن ـج ــد إال م ــدي ـن ــة ص ـف ــاق ــس ال ـع ـت ـي ـقــة ،وم ــن
الفترات األمازيغية نجد األضرحة امللكية
لنوميديا ،ومــائــدة يــوغــرطــة الـتــي تتقاطع
هي األخرى مع العصر الروماني.
نجد الحضور الروماني ،أيضًا ،في املواقع
وأبرزها
التي سبق إدراجها ضمن الالئحة،
ّ
ّ
الجم ،وآثار مدينة دقة
املسرح الروماني في
مدينة رومانية
وهي
البالد،
في شمال غرب
ّ
قديمة ،ومدينة قــرطــاج التي تمثل املدينة
الــرومــان ـيــة ال ـتــي ج ــرى بـنــاؤهــا عـلــى نفس
مواقع قرطاج القديمة بعد تدميرها.
ق ــد ي ـكــون ه ــذا امل ـيــل نـحــو تــرشـيــح املــواقــع
اعتقاد
الــرومــانـيــة قبل غيرها تعبيرًا عــن
ٍ
بــأن اختيار املــواقــع األثــريــة ضمن قائمات
ّ
«ال ـيــون ـس ـكــو» ي ـمـ ّـر عـبــر إرضـ ــاء متطلبات
ّ
املؤسسات
الــزائــر الغربي واملـســؤولــن فــي
العاملية الكبرى.

حتى  28نيسان /أبريل الجاري ،يتواصل في معهد ثرفانتس بالجزائر العاصمة
المعرض الجماعي الجزائر ـ ميورقة :آرت كونكت الذي انطلق في الثالث من
الشهر نفسه .من الفنانين المشاركين :مراد عبد الالوي ،وثيسكو بارثيلو ،وبيالر
ثيردا ،وهادية هجرس ،وسعيد رحماني ،وجمال طالبي ،وميغيل سيباستيان.

ّ
مؤسسة غرامشي ،عند الخامسة
تنظم
يوم الثالثاء المقبل 27 ،نيسان /أبريل،
ّ
ّ
المفكر
والنصف بتوقيت رومــا ،قــراءة تقديمية لـ رسائل السجن التي كتبها
السياسي اإليطالي خالل فترة اعتقاله ،بين عامي  1926و .1937يشارك في الجلسة،
التي ُت ّ
المؤسسة على «فيسبوك»ّ ،
كل من جومبا الهيري ،وغيدو
بث على صفحة
ّ
ميليس ،وغابرييله بيدوال ،وسيلفيو بونس ،وفرانشيسكو جياسي.
ّ
منصة كونفرانسيا (فرنسا) ،بداية من الثامنة والنصف من مساء اليوم،
تنظم
ّ
محاضرة لـ باربرا لوبيشو ،بعنوان رحلة إلى الفنون الفارسية :من الوردة إلى
تقدم فيها طيفًا واسعًا من الفنون التي عرفتها إيران على مر التاريخ،
الفيروز،
ّ
أبرزها صناعة الزرابي ،والنقوش على األواني ،والرسم على الحرير.

ّ
تنظم دار الكتب الوطنية بتونس العاصمة معرضًا لكتب
خالل شهر رمضان،
وتتضمن توثيقًا لمخطوطات وكتب قديمة يصعب توفيرها،
أصدرتها
ّ
مثل المخطوطات العلمية للمكتبة األحمدية (إشراف :مهدي عبد الجواد
وحمدية الهادفي) ،ويا سالك الواحلين (الشعر الهزلي لبداية القرن  ،20جمع
الجليدي العويني).

