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هوامش

تتكامل عناصر الجاذبية السياحية في مدينة زغوان التونسية التي تحتضن أكبر المعابد الرومانية في البالد ،وتضم ثروات بيئية
فريدة من ينابيع مياه وكهوف تجذب آالف الزوار والسياح

معبد المياه أسفل الجبلين (العربي الجديد)

معبد زغوان

باختصار
يعد معبد املياه في
زغوان بني أكبر املعابد
التي بنيت في تونس،
وأحد أهم املعالم التي
َحافظت على صبغتها
األولى منذ نشأتها

سياحة على سفح ينابيع تونس
تونس ـ مريم الناصري

على ارتـفــاع أكـثــر مــن  1200متر
ع ــن س ـطــح األرض ،وق ـ ــرب أكـبــر
جـبـلــن ف ــي مــدي ـنــة زغ ـ ــوان الـتــي
ت ـب ـعــد  60ك ـي ـل ــوم ـت ـرًا م ــن شـ ـم ــال شــرقــي
ت ــون ــس الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،ش ـ ّـي ــد اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــور
الــرومــانــي ه ــادري ــان ،خ ــال حـقـبــة حكمه
بني عامي  117و 138ميالديًا ،معبد املياه
ذات الشكل نصف الدائري على عني أسفل
واد يحمل
الجبلني اللذين يفصل بينهما ٍ
اسم القلبُ ،
ويطل على سهل زراعي واسع.
وق ــد أطـلــق اس ــم زغ ــوان املـشـتــق مــن كلمة
«زيكا» الالتينية التي تدل على املاء ،على
املدينة ألنها تحتوي على ينابيع عذبة
ومياه جوفية .وسبق تشييد املعبد بناء
ّ
«الـحـنــايــا» ،وه ــي بمثابة جـســور معلقة
في شكل أقواس نصبت على أعمدة لنقل
املـيــاه مــن زغ ــوان إلــى قــرطــاج الـتــي كانت
مركز حكم اإلمبراطوية الرومانية حينها،
وذلك بأمر من اإلمبراطور أدريانوس من
أجل معالجة املشاكل الناتجة من تعرض
البالد لجفاف استمر  5سنوات .وال يزال
جزء كبير من هذه «الحنايا» ممتدًا على
طول املسافة بني مدينتي تونس وزغوان.

ووف ــق املـعـهــد الــوطـنــي ل ـل ـتــراث ،تعاقبت
حضارات عدة على زغوان ،بينها البونية
ّ
والــرومــانـيــة الـتــي خلفت معالم ومعابد
وم ـس ــارح ال ت ــزال آث ــاره ــا ح ــاض ــرة حتى
ال ـيــوم .ويـعــد معبد امل ـيــاه فيها مــن أكبر
امل ـع ــاب ــد ال ـت ــي ب ـن ـيــت ف ــي ت ــون ــس ،وأح ــد
أه ــم امل ـعــالــم ال ـت ــي َحــاف ـظــت ع ـلــى صبغة
نشأتها األولى .يقول أستاذ التاريخ عبد
الـحـمـيــد بــن محمد لــ«الـعــربــي الـجــديــد»:
«شـ ـ ّـيـ ــد امل ـع ـب ــد ع ـل ــى ال ـ ـطـ ــراز ال ــروم ــان ــي
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ح ـ ـجـ ــارة ج ـل ـب ــت مـ ــن ج ـبــال
زغــوان أساسًا وبعض املناطق املجاورة.
ويـضــم فسحة كبيرة فــي الــوســط تحيط
ب ـه ــا أدراج ع ـل ــى ّال ـي ـم ــن والـ ـشـ ـم ــال ،مــا
يجعلها تبدو كأنها مسرح صغير شهد
في العهد الروماني طقوس عبادة آللهة
املاء والبحر نبتون».
وي ـض ـيــف« :ي ـح ـتــوي املـعـبــد عـلــى حــوض
ك ـب ـي ــر ت ـت ـج ـمــع ف ـي ــه امل ـ ـيـ ــاه امل ـت ــدف ـق ــة مــن
الـ ـعـ ـي ــون ،ق ـب ــل أن ت ـن ـق ـل ـهــا ال ـح ـن ــاي ــا إل ــى
قرطاج القديمة .وقــد انهار بمرور الزمن
جــزء كبير من هــذه الحنايا ،لكن الطريق
ال ــذي يفصل بــن منطقة املـعـبــد وتــونــس
ً
أجزاء منها تشكل
العاصمة ال يزال يضم
معالم أثرية مهمة اليوم».

أكثر من  500معلم أثري

ويشير بــن محمد إلــى أن «املنطقة تزخر
بـ ـعـ ـي ــون عـ ــذبـ ــة م ـ ــا زالـ ـ ـ ــت تـ ـت ــدف ــق مـنـهــا
امل ـ ـيـ ــاه ،م ــا ج ـع ــل م ـص ــان ــع ت ـع ـب ـئــة امل ـي ــاه
ت ـتــركــز ف ـي ـهــا ،وسـ ــط خـ ــوف األه ــال ــي من
اس ـت ـنــزاف ه ــذه ال ـث ــروة ،وتــأثـيــرهــا سلبًا
ع ـلــى املـ ـي ــزات ال ـتــاري ـخ ـيــة ل ـل ـم ـكــان ال ــذي
يستقطب آالف السياح املتحمسني لرؤية
العيون الطبيعية ،واملعبد الذي لم تجف
م ـيــاهــه م ـنــذ ت ـش ـي ـيــده .وتـ ـ ــزداد ال ــرح ــات
ال ــداخ ـل ـي ــة خـ ــال ع ـط ــل ن ـه ــاي ــة األس ـب ــوع
واإلجــازات املدرسية ،والتي تنقل عائالت
ومجموعات شبابية وطالبًا في التاريخ
والجغرافيا تحديدًا».
وي ـق ــول ب ــال ع ـبــد امل ــول ــى ،أح ــد منظمي
ال ــرح ــات الـسـيــاحـيــة ف ــي ت ــون ــس« :تنقل
عـشــرات الــرحــات مئات ال ــزوار والسياح
للتمتع بـجـمــال زغ ــوان الـتــي تحمل اســم
س ـ ـيـ ــدة امل ـ ـ ـيـ ـ ــاه ،وت ـس ـت ـض ـي ــف م ـه ــرج ــان
ع ــرائ ــس امل ـي ــاه ك ــل ص ـيــف ،والـ ــذي ســاهــم
ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــري ــف بـ ـمـ ـي ــزاتـ ـه ــا الـ ـحـ ـض ــاري ــة
والثقافية وتــاريــخ املـيــاه فيها ،وجعلها
وجهة سياحية داخلية مهمة .وقد دعت
ل ـج ـنــة ت ـض ــم خـ ـب ــراء ف ــي ال ـ ـتـ ــراث امل ـ ــادي
وال ــام ــادي ف ــي امل ـع ـهــد الــوط ـنــي لـلـتــراث

■■■
خبراء التراث في
تونس يدعمون محاولة
إدراج معبد املياه على
قائمة التراث العاملي،
خصوصًا أن منطقة
زغوان تضم أكثر من
 500معلم أثري
■■■
الرحالت إلى زغوان
قد تستغرق أكثر من
يوم ،وتتطلب تراخيص
مسبقة للسماح
بتنفيذها

مرات إلى دعم محاولة إدراج معبد املياه
على قائمة التراث العاملي ،خصوصًا أن
منطقة زغ ــوان تضم أكـثــر مــن  500معلم
أثري».
جاذبية الكهوف

كــذلــك يـشـكــل جـبــل زغـ ــوان محيطًا بيئيًا
فريدًا يضم كهوفًا ومواقع ّ
غنية بنباتات
وحـ ـ ـي ـ ــوان ـ ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة .وع ـ ـلـ ــى بـ ـع ــد 10
كـيـلــومـتــرات مــن املــدي ـنــة ،اكـتـشــف خـبــراء
فرنسيون فــي عهد االستعمار مجموعة
ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـك ـه ــوف وامل ـ ـغ ـ ــاور ،ق ـب ــل أن
يتابع هذه املهمة بنجاح نــادي الكهوف
واملـغــاور فــي زغ ــوان بالتعاون مــع خبراء
من بلجيكا.
وم ــن أه ــم امل ــواق ــع ال ـتــي ج ــرى اكـتـشــافـهــا
«مـغــارة الشيطان» التي توجد فــي أعلى
ق ـم ــة ب ـج ـبــل زغـ ـ ـ ــوان ،إل ـ ــى ج ــان ــب م ـغ ــارة
«املجانني األربعة» التي تتراوح مساحتها
بني  15و 30مترًا ،ومـغــارة «معبد املياه»
ومغارة «سيدي بوقبرين» ومغارة «وادي
ال ــدال ـي ــة» ومـ ـغ ــارة ص ـيــف  2000وم ـغ ــارة
املعزة.
من هنا أصبحت املنطقة كلها تستقطب
ّ
زوارًا تونسيني كـثـرًا يهتمون بتصوير
الـكـهــوف ،خـصــوصــا مــن الـشـبــان .ويـقــول
ع ـب ــد املـ ــولـ ــى« :ي ـط ـل ــب مـ ـغ ــام ــرون ش ـبــان
ك ـثــر زي ـ ــارة ال ـك ـه ــوف ،وتــوف ـيــر مــرشــديــن
ّ
سـ ـي ــاحـ ـي ــن لـ ــدخـ ــول ـ ـهـ ــا وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــول فــي
املـنـطـقــة ،علمًا أن بـعــض الـكـهــوف تتميز
بأن مداخلها تتالقى مع بعضها البعض.
لـكــن ال ــرح ــات إل ــى املـنـطـقــة ق ــد تستغرق
أكثر من يــوم ،وتتطلب تراخيص مسبقة
للسماح بتنفيذها».

وأخيرًا

نعيم َ
الخ َرف أم جحيم الزهايمر؟

نجوى بركات

ً
َ َ
ُ
ـوع الــخـ َـرف،
لست أدري ما الــذي جعل فـجــأة ،مــوضـ
العلمي الزهايمر ،الذي قد يصيب بعض َ
ّ
كبار
واسمه
ّ
السن ،موضوعا «مرغوبا» بامتياز ،تتناوله اآلدابُ
ُ
ّ
والفنون املشهدية على اختالفها ،ويالقي اهتماما
ّ
ومتابعة متزايدة من الصناع والجمهور على السواء.
ُ
َ ً
وق ــد ال ي ـكــون م ـبَــالــغــا تـصـنـيــفــه «م ــرض ــا» غــربـيــا
عصريا يشغل بال الحكومات واملجتمعات واألنظمة
ّ
الصحية ،إذ تتنامى ُ
ّ
أعداد املسنني في العالم ،نتيجة
ّ
ت ـقـ ّـدم ال ـطــب وتـحــســن ش ــروط ال ـغ ــذاء واملـعـيــش في
ّ
املتقدم ،وحتما أيضا ألن الحضارة الغربية
العالم
لطاملا عـ ّـرفــت ذاتـهــا بأنها ثقافة العقل والعقالنية
بامتياز ،ما يجعل اختالالت هذا األخير وآفاته أمرا
مرعبا لكثيرين .أمــا فــي الـشــرق ،فما زال العجائز
بطبيعية ودون ـمــا افـتـعــال،
بشكل ع ــام «ي ـخــرفــون»
ً
محاطني بعوائلهم ،آهلني زاوية في املنزل إلى جانب
ّ
ّ
بحصانة يــوفــرهــا الـعـمـ ُـر املديد
الـعـقــاء ،متمتعني
ٍ
ُ
وصالت القربى وواجب األوالد واألحفاد ،وضرورة
تبادل األدوار ورعاية الكبار كما ُرعوا هم حني كانوا
صغارا .في املاضي ،كانت الحضارة الغربية تنظر

َ
إلى الخرف أنه قرين الجنون ،وإلى الجنون كونه رديفا
ّ
للحقيقة والحرية والتفلت من كل املوانع والقوانني.
هكذا ّ
صور ثرفانتس بطله من دون كيخوته ،فارسا
ّ
هرما ّ
متوهما قتال أشباح وخائضا معارك وهمية
ضــد طــواحــن الـهــواء ،فــي حــن جعل شكسبير من
ُ
«بهلوله» ّ
املهرج،
امللك لير عجوزا لن يلبث أن يفارقه
ما أن يهيم بدوره فاقدا صوابه ،إثر خياراته الخاطئة
وحرمان ابنته الصغرى ،الوحيدة الصادقة ،من بني
بناته الطامعات الثالثّ ...
لكن الحداثة ،على ما يبدو،
ّ
حولت خرف العجائز خطرا داهما وأرقاما مخيفة،
حيث تـكــون نسبة انـتـشــار امل ــرض نحو  %50بني
ّ
الذين في سن ً 85
عاما وما فوق ،في حني أنها أقل
من  %5بني األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني
ً 74 - 65
عاما .هكذا ازدهرت صناعة كاملة تستفيد
ّ
مــن الــذعــر ال ــذي يبثه احـتـمــال اإلصــابــة بالزهايمر
في النفوس ،فال تخلو صحيفة أو مجلة أو برنامج
إذاع ــي أو تلفزيوني مــن كتب ووص ـفــات وتمارين
ونـشــرات ونصائح واكـتـشــافــات وحـبــوب وأعـشــاب
عــن كيفية الــوقــايــة والــدفــاع واالحـتـمــاء وال ـعــاج ،أو
ُ
مــن ذكــر املـبــالــغ الطائلة الـتــي تـصــرف سنويا على
األبـحــاث والتجارب والــدراســات واالخـتـبــارات ،فيما

ي ـســري ال ـهـ ّـم فــي رك ــب امل ـســؤولــن واملـعـنـيــن حــول
ّ
ُ
أعمار مسنيها،
بمجتمعات تتزايد
كيفية االهتمام
ٍ
وضـ ــرورة اإلسـ ــراع فــي تــأمــن بـنــى جــديــدة لتوفير
«مستقبل» الئق لهؤالء.
ٌ
ّ
أفالم تناولت
الشعبي الذي عرفته
وال يعود النجاح
ه ــذا امل ــوض ــوع ب ــال ــذات ،وم ــن بـيـنـهــا أخ ـي ــرا «األب»
ً
استنادا إلى
الــذي أخرجه الفرنسي فلوريان زيلر
مسرحيته «األب» ال ـص ــادرة ع ــام  ، 2012وفيلما
«ستيل أليس» ( )2014و«ذو نوت بوك» ( )2004من

هناك ،حيث تفقد
الذاكرة سقوفها وأعمدتها،
تمحي األلوان ،تضيع
ّ
التفاصيل ،وتتشابك الوجوه

ّ
قبله ،إلى براعة املمثلني والكتاب واملخرجني ،بقدر
مــا هــو نتيجة حساسية املــوضــوع ووقـعــه إنسانيا
على املشاهدين ،فهناك مــن ناحية مشاعر الذنب
التي تنتج عن استيداع األبناء أهاليهم في مؤسسات
ّ
صحية حكومية أو خــاصــة ،وذل ــك لـعــدم مقدرتهم
ّ
مجتمعات ذات
على تحمل أعـبــاء العناية بهم فــي
ٍ
نزعة فــرديــة ،العمل فيها طاحن والنسيج العائلي
واالجتماعي مهلهل ،وإنما أيضا بسبب النظر في
مرآة عيونهم ورؤية ما يمكن أن يؤولوا إليه بدورهم،
مستقبال .ومثلما نجحت جوليان مور في أداء دور
إصابتها بالزهايمر قبل
املرأة
«أليس» التي تكتشف ّ
بلوغها ّ
سن الشيخوخة ،فتخطط لقتل ذاتها عندما
تـســوء حــالـتـهــا ،كــذلــك نـجــح أنـطــونــي هوبكينز في
ّ
املسن الخرف ،فاقد الذاكرة
إدخالنا إلى متاهة عقل
ومرتبك الشعور باملكان والــزمــان ،وهــو يخلط بني
الحقيقة والوهم ،الواقع وهواجسه ،األحياء واألموات.
إنها ّقمة الهشاشة اإلنسانية ،معطوفة على وحدة
اإلنسان الحديث .هناك ،حيث تفقد الذاكرة سقوفها
وأع ـم ــدت ـه ــا ،ت ـ ّـم ـح ــي األل ـ ـ ـ ــوان ،ت ـض ـيــع ال ـت ـفــاص ـيــل،
وتتشابك الــوجــوهٌ .
عمر مديد ،أجــل ،على أال تكون
َ
ُ
نهايته في نعيم الخ َرف أو في جحيم ألزهايمر.
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