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الكسكسيّّ:المعارفّوالمهاراتّوالممارساتّالمرتبطةّبإنتاجهّواستهالكهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.
ّ
ّ
 -أسماء أخرى متداولة في المجتمع المحلي

ّالطعامّ/النعمةّّ/سكسوّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ
 اإلطار الجغراف ّي النتشار العنصرّ
ّ
العنصر ّموضوع ّمقاسمة ّبين ّمختلف ّاألفراد ّوالجماعاتّ
والمجموعاتّوالمناطقّوالجهاتّبالبالدّ،فهوّذوّطابعّوطنيّجليّكماّ
تشهد ّعلى ّذلك ّجغرافية ّانتشاره ّوتوزعه ّالتي ّتمتد ّشماال ّوجنوباّ
وشرقا ّوغرباّ ،وهي ّتشمل ّالسّواحل ّكما ّالدّواخل ّوالمدن ّوالمراكزّ
الحضريةّالتقليديةّوالحديثةّتماماّمثلّالقرىّواألريافّّّّّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
 مجال أومجاالت انتماء العنصرتتجسدّفيّالعنصرّجل ّمجاالتّالتراثّالثقافيّالالماديّحيثّيتسمّبالتركيبّوتعددّالمكوناتّواألبعادّ
بماّيجعلهّيمثلّممارسةّكليةّ ،كماّيكشفّعنّذلكّثراءّوتنوعّالنسيجّاالجتماعيّوالثقافي ّالمتصلّبهّ
والذي ّهو ّنتاج ّمراكمة ّتاريخية ّطويلةّ .غير ّأن ّتمظهراته ّالمكثفة ّتتركز ّفي ّمجال ّالثقافة ّالغذائيةّ
التقليدية ّومجال ّالطقوس ّواالحتفاالت ّوالممارسات ّاالجتماعيةّوالمعارف ّوالمهارات ّالمرتبطةّ
بالصناعاتّالتقليديةّ.
ّ
 -2وصف العنصر
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 الوصف التّفصيل ّيّالهويّة التاريخيّة للعنصرّّ:يلتحم ّالكسكسي ّفي ّمنشئه ّوتطوراته ّبتاريخ ّثقافة ّالحبوب ّالتي ّيؤلف ّبذرها ّواحدا ّمن ّأقدم ّالتقاليدّ
الزراعيةّالتيّعرفتهاّاإلنسانيةّ.وتعودّأقدمّشهادةّتاريخيةّعنّالقمحّ،بالنسبةّإلىّتونسّ،إلى ّحواليّ
عشرةّآالفّسنةّحسبّاللقىّاألثريةّالتيّعثرّعليهاّبموقعّ" Althiburosلمدينة"ّحالياّ.وقدّتطورتّ
مع ّاكتشافهّ ّمعارفّومهارات ّمتصلة ّبالتصرف ّفي ّالمحصول ّمثل ّمعالجة ّالسّنابلّالستخراج ّالحبّّ
منهاّفضالّعنّأساليبّالخزنّالتيّكانتّمعروفةّفيّالعصرّالبرونزيّ.
وتدريجيّا ّراحت ّهذه ّالممارسة ّتترسخّ ،سيما ّمع ّالفراعنة ّوالرّومانّ ،الذين ّعملوا ّعلى ّتعميمها ّعلىّ
مستعمراتهمّبمنطقةّشمالّإفريقياّالتيّتحولتّإلىّمخازنّتزودّاإلمبراطورية ّالرومانيةّبحاجاتهاّمنّ
الحبوبّحتىّأنّالبالدّالتونسيةّ،قدّعّرفتّبأنهاّمطمورةّروماّ.
ومعّمقدمّالعربّالمسلمينّ،كانّاألمازيغّ،السكّانّاألصليونّلشمالّإفريقياّ،قدّأصبحواّيحذقونّتحويلّ
القمحّإلىّّدقيقّالسّميدّالذيّيبدوّأنهّمصطلحّأطلقهّالرومانّعلىّزهرةّالدقيقّ ّ،smiliaومنهاّاشتقتّ
الكلمةّالفرنسيةّّ ،semoleقبلّأنّتظهر ّكلمةّّ ،semouleوالكلمةّاإليطاليةّّ semolaوالتيّمنهاّجاءّ
لفظ ّالسميدّ .وهذا ّالتحويل ّيشكّل ّمن ّالناحية ّالتقنية ّتطورا ّهاما ّإذ ّبدونه ّال ّيمكن ّالمرور ّإلى ّاشتقاقّ
الكثيرّمنّالمعجناتّقبلّطهوهاّ.
ولئنّغابتّأيةّإشارةّّإلىّلكسكسيّفيّالمصادرّالقديمةّ،فقدّكشفتّبعضّالحفرياتّاألثريةّ،مثلّتلكّ
أجريتّبموقعّحضرموتّّ،Hadrumèteأيّمدينةّسوسةّحالياّ،عنّأوعيةّخزفيةّذاتّثقوبّفيّقعرهاّ
يرجحّأنهاّمنّصنفّالكسكاسّ.وقدّعثرّعليهاّفيّقبورّتعودّإلىّالقرنينّالثانيّوالثالثّميالديّ.
ورغمّالصّمتّعنّذكرهّفيّالمصادرّالتاريخيةّالقديمةّ،والذيّتواصلّإلىّالفترةّالوسيطةّمعّالعربّ
المسلمينّ،فثمةّإشاراتّتحيلّعلىّالنمطّالمطبخيّالذيّينتميّإليهّ،منّذلكّماّذكرهّابنّعذاريّمنّ
قصةّالكاهنةّمعّحسانّبنّنعمانّعندّدخولّإفريقيةّ،إذّأنهاّحبستّعندهاّخالدّبنّيزيدّ ،فقالتّله ّيوماّ
"ماّرأيتّفيّالرجالّأجملّمنكّ،والّأشجعّ.وأناّأريدّأنّأرضعكّ،فتكونّأخاّلولدي"ّ.وكانّلهاّابنانّ
أحدهما ّبربري ّواآلخر ّيونانيّ .وقالت ّله"ّ :نحن ّجماعة ّالبربر ّلنا ّرضاع ّّ :إذا ّفعلناهّ ،نتوارث ّبه"ّ،
فعمدتّإلىّدقيقّالشعيرّ،فلثتهّبزيتّ،وجعلتهّعلىّثديهاّ،ودعتّولديهاّ،وقالتّ"ّ:كالّمعهّعلىّثدييّ"ّ،
ففعالّ.
ورغم ّأن ّاألمر ّال ّيتعلق ّبواقعة ّحقيقيةّ ،وإنما ّبأسطورة ّتكرس ّمؤاخاة ّالعرب ّللبربر ّكما ّيرجح ّذلكّ
المؤرخونّ،فإنّماّيعنيناّمنهاّهوّاإلشارةّإلىّهذاّالدقيقّالذيّيفتلّقبلّأنّيؤكلّبماّيقربهّمنّالكسكسيّ،
إنّلمّيكنّهوّبعينهّ،وهوّماّيتطابقّمعّالتوصيفّالشعبيّالمتداولّلتحضيرّالكسكسيّباستخدامّفعليّ"ّ
يفتل"ّو"يبرم"ّومصدريهماّ"ّفتالن"ّو"برمان"ّ.
وانطالقاّمنّالمعطىّاللسانيّدائماّ،لكنّضمنّإطارّاللغةّاألمازيغيةّهذهّالمرةّ،يتبينّرسوخّهذاّالطبقّ
في ّالتقاليد ّالمطبخية ّالمحليةّ ،فقد ّأطلق ّعليه ّ"سكسو"ّ ،وهي ّالتسمية ّاألوفر ّاستعماالّ،
و"سيــــــــــــكسو"ّو"ّكسكو"ّ.
ثم ّتتواتر ّاألخبار ّعنه ّليصبح ّحضوره ّمألوفا ّانطالقا ّمن ّالفترة ّالحديثة ّعلى ّالنحو ّالذي ّنجده ّلدىّ
المقري ّوليون ّاإلفريقي ّ(ّ ،)5111-5641الذي ّأمدنا ّبنص ّإتنوغرافي ّثمين ّتضمن ّتعريفا ّمطبخياّ
للكسكسيّوأسلوبّتناولهّ.
ولئنّنسبهّالبعضّإلىّالشرقّاألوسطّ،فالغالبّعلىّالرجحانّ،إنّلمّيكنّمنّقبيلّاليقينياتّ،أنهّيمثلّ
طبقا ّمغاربيا ّذا ّأصل ّأمازيغيّ ،وهو ّما ّتؤكده ّجغرافية ّانتشاره ّالتي ّالتصقت ّأنثروبولوجيا ّ ّبالمجالّ
التاريخيّلألمازيغّ،وهيّالّتتجاوزّالحدودّالليبيةّكماّالحظّذلكّ"قزال".Gsell
غير ّأن ّالهوية ّالتاريخية ّللكسكسي ّال ّتكمن ّفقط ّفي ّاألصل ّالمنحدر ّمنهّ ،ولكن ّأيضا ّفي ّسيرورتهّ
الطويلةّالتيّسمحتّلهّباالستمرارّفيّإطارّديناميّّأعادّتشكيلّمكوناتهّوشحنهاّمادياّورمزياّ،فقدّراحّ
الكسكسي ّيتعاظم ّانتشاره ّليجذب ّإليه ّمجموعات ّبشرية ّمتنوعة ّإثنيا ّوسوسيولوجيا ّوثقافياّ .ولئن ّألمعّ
"برنشفيك" ّإلى ّالطّابع ّالنخبوي ّللكسكسي ّفي ّالعهد ّالحفصي ّحيث ّكان ّ"عالمة ّعلى ّحد ّأدنى ّمنّ
الرفاهة ّلم ّتكن ّتتمتع ّبها ّأغلبية ّسكان ّإفريقية"ّ ،وذلك ّعلى ّعكس ّطبقي ّالبازينّوالبسيسة ّاللذين ّكاناّّ
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طعامّالسّوادّاألعظمّمنّسكانّالمناطقّالساحليةّفيّتونسّوطرابلسّعلىّسبيلّالمثالّ،فإنهّماّلبثّأنّ
راحّيعممّليستحيلّتقليداّغذائياّومطبخياّيعكسّمقاسمةّاجتماعيةّثقافيةّخاصّةّ.
ثم ّألفيناهّيتخلصّمنّمحليتهّليهاجرّإلىّماّوراءّالبحرّوالمحيطّوالصحراءّ،حيثّوصلّإلىّاألندلسّ
بسهولةّ.وقدّوثقّلناّالتجيبيّكيفيةّطهوهّهناكّضمنّنصّإتنوغرافيّدقيقّّ.كماّامتدّإلىّجنوبّإيطالياّ
وفرنساّ ،واتجه ّإلى ّإفريقيا ّجنوب ّالصحراءّ ،قبل ّأن ّيصل ّخالل ّالقرن ّالسادس ّعشر ّإلى ّالقارةّ
األمريكيةّمعّاألسبانّوالبرتغاليينّالذينّأدخلوهّإلىّمستعمراتهمّ.
ومنّهناّفصاعداّ،سيتكرسّالكسكسيّتقليدا ّمطبخيا ّمتدواال ّعلىّنطاقّواسعّ،وستعظمّجغرافيتهّليأخذّ
بعداّكونياّ.
 الهويّة المطبخيّة للعنصربالنظر ّإلى ّطبيعة ّمكوّناته ّالقائمة ّأساسا ّعلى ّالحبوب ّالتي ّغالبا ّما ّتكون ّمرفوقة ّبزيت ّالزيتونّ
والخضرّ،فإن ّالكسكسي ّينتميّإلىّمنظومةّاألكلةّالمتوسطية ّّ،ّ La diète méditerranéenneلكنّ
منّوجهةّنظرّتقنيةّمطبخيةّتركزّعلىّعمليةّالطهوّفيّحدّذاتهاّحيثّاالعتمادّعلىّالبخارّ،فإنهّيجسدّ
تقليداّمغاربياّيعكسّخصوصياتّثقافيةّواجتماعيةّمحليةّ.ولعلّهذهّالسمةّالتقنيةّهيّالتيّترسمّالحدودّ
الفاصلةّبينّالكسكسيّوسائرّاألطباقّاألخرىّمنّصنفّالمعجناتّ.
ّيندرجّالكسكسي ّ ّضمنّدورةّكاملةّتبدأّببذرّالحباتّمروراّبحصادهاّبعدماّصارتّسنابلّقبلّرحيهاّ
وطحنهاّ،ومنّثمةّّتحويلهاّإلىّحباتّكسكسي ّتصلّإلىّالمائدةّعلىّهيئةّطبقّخاص ّ ّيقتضيّطهوهّ
االعتمادّعلىّالبخارّ،بحيثّالّيتعرضّللنارّمباشرةّ.غيرّأن ّهذهّالسلسلةّقدّتقلصتّحلقاتهاّ،وغدتّ
تقتصر ّفي ّالغالب ّعلى ّتحويل ّالدقيق ّإلى ّكسكسي ّيخزن ّويحفظ ّقبل ّأن ّيستخدم ّللطبخ ّحسب ّمقدارّ
الحاجةّ.
تصنعّحبيباتّالكسكسي ّأساساّمنّالقمحّوالشعيرّاللذينّيستبدالنّأحياناّبموادّأخرىّمثلّالذرةّوالبشنةّ
بجهةّقابسّ ،والدرعّبجهةّالوطنّالقبليّّ،وهي ّتخضعّلسلسلةّمترابطةّالحلقاتّباتتّاليومّأكثرّاختزاالّ
بفعل ّاللجوء ّالمتزايد ّالستعمال ّالسميد ّالجاهز ّالذي ّكان ّاستخالصه ّجزءا ّمن ّعملية ّالتحضيرّ ،حيثّ
كانت ّالحبوب ّترسل ّإلى ّالطواحين ّأو ّترحى ّبواسطة ّرحى ّحجرية ّتتركب ّمن ّفكين ّهما ّعبارة ّعنّ
اسطوانتينّصخريتينّسميكتينّمتساويتينّحجماّومقاساتّ,توضعّإحداهماّفوقّاألخرىّبحيثّتؤلفانّ
طبقتينّمتالصقتينّزودتّالفوقيةّمنهماّبمقبض ّإلدارتهاّوّبهاّحفرةّصغيرةّتوضعّفيهاّالحباتّحفنةّ
حفنةّلتتحولّتدريجياّبمجردّدورانّالرحىّإلىّطحينّيتسربّمنّبينّاإلسطوانتينّليقعّعلىّبساطّمنّ
الجلدّ(ّيسمىّرقعة)ّأوّنحوهّكانّقدّوضعّتحتّالرحىّّ.ثم ّيؤخذّالطحينّليغربلّبغربالّخاص ّكيّ
تنزع ّعنه ّالنخالةّ ،أي ّقشور ّحبات ّالقمحّ ،قبل ّأن ّيغربل ّالدقيق ّالمتحصل ّعليه ّليقسم ّحسب ّحجمهّ
ونعومتهّإلىّسميدّرقيقّيسمىّاألرطبّأوّالجويدّ،وآخرّخشنّيسمىّاألحرشّ.ثمّيوضعّكل ّصنفّ
لوحدهّفيّأوعيةّالخزنّالمعدةّللغرضّّ.
أماّاألدواتّوالموادّالمعتمدةّّفيّذلكّفهيّمحدودةّّ،حيثّتنحصرّفيّالغرابيلّوبعضّاألوانيّالتيّ
يتصدرهاّالكسكاسّوالقدرّالذيّيقعّعليهّ،فضالّعنّالماءّوالنارّ.وتبقىّالمهارةّوّالمعرفةّهماّجوهرّ
عمليةّالتحويلّ،إذّكلّشيءّخاضعّلحركةّاليدينّوالمعرفةّالعمليةّبخصائصّالمادةّالمستخدمةّوأساليبّ
معالجتها.
تؤخذّحفناتّمنّدقيقّالسميدّّالغليظّلتوضعّفيّإناءّّكبيرّالحجمّّيعرفّبالقصعةّأوّالمعجنةّأوّالجفنةّ،
ويرشّالسميدّبالماءّالمالحّالذيّأعدّسلفاّ،وذلكّّقبلّالشروعّفيّخلطهّوتحريكهّّبواسطةّأصابعّاليدينّ
وراحتيهماّّ.ويضافّإلىّالخليطّقليلّمنّالسميدّالناعمّ.وتتكررّالعمليةّنفسهاّتباعاّ،أيّالتحريكّباليدّ
معّزيادةّالماءّدقيقّالسميدّّبالتداولّّ،إلىّحدّالوصولّإلىّالكميةّالمطلوبةّ.
وكنتيجةّلذلكّتلتحمّحباتّالسميدّالغليظّبحباتّالسميدّالناعمّلتتشكلّكرياتّمختلفةّالحجمّتتم ّمعالجتهاّ
علىّثالثةّمراحلّّ:
ّفيّمرحلةّأولىّ،توضعّكرياتّّالسميدّفيّصنفّمنّالغرابيلّيعرفّبغربالّالقمحّوتعركّعلىّقعرهّالمؤلفّمنّشبكةّمنّالخيوطّالرقيقةّّليتمّتمريرهاّمنّخاللّثقوبّالغربالّقبلّأنّتجمعّوسطّالقصعة.
ّفيّمرحلةّثانيةّ،تعادّنفسّالعمليةّبإستخدامّنوعّآخرّمنّالغرابيلّذيّثقوبّأقلّاتساعاّيسمىّغربالّ3

الكسكسيّأوّ"العوادي"ّ،وهوّماّيسمحّبتقليصّحجمّالكرياتّلتخذّتدريجياّشكلّحباتّرقيقة.
ّفيّمرحلةّثالثةّ،تحك ّّالكرياتّالمتحصلّعليهاّمنّجديدّبإستعمالّغربالّ"ّالطالع"ّّالمزودّبثقوبّأشد ّضيقاّمنّمثيليهّالسابقينّ،لكنّفيّهذهّالمرةّتبقىّالكرياتّوسطّالغربالّبعدماّتحولتّإلىّحباتّ
كسكسيّ.والّتتمكّنّمنّاإلفالتّسوىّّحباتّالسميدّالرقيقةّجداّحيثّتسقطّّفيّالقصعةّ،لتجمعّمعّ
بعضهاّالبعضّقبلّأنّتضافّإليهاّكميةّجديدةّمنّالسميدّوّتخلطّبالماءّوّتعالجّوفقّّنفسّالتقنياتّّ.
يجمع ّالكسكسي ّفوق ّلحاف ّأبيضّ .ويتم ّالتعامل ّمعه ّبطريقتينّ ،وذلك ّحسب ّنوعية ّالكسكسي ّالمرادّ
إعدادهّ،ذلكّأنهّينقسمّإلىّصنفينّكبيرينّ:
 ّالكسكسيّ"المفور"ّ:وهوّالذيّيتم ّتفويرهّأيّطبخهّبالبخارّمرتينّمتتاليتينّمباشرةّإثرّاالنتهاءّمنّتحضيرهّ ،وذلك ّبإستخدام ّاألداتين ّالرئيستين ّلطبخ ّوهما ّالمقفول ّوالكسكاسّ ،قبل ّأن ّيعرض ّألشعةّ
الشمسّبضعةّأيامّحتىّيجفّتماما.
 ّالكسكسيّ"الشمسي"ّ:وهوّالذيّيقعّإعدادهّثم ّتجفيفهّمباشرةّتحثّأشعةّالشمسّدونّطبخهّبالبخارّيضافّوإليهماّنوعّآخرّقليلّاالستهالكّيعد ّويطبخّفيّالحينّدونّمرورّبالتجفيفّيعرفّبالكسكسيّ
الطريّّ.
بعدّالفراغّمنّعمليةّالتجفيفّ،يغربلّالكسكسيّالقمحّلتنقيتهّمنّاألتربةّوّكلّماّعلقّبهّمنّشوائبّقبلّ
أنّيخزنّكلّصنفّمتحصلّعليهّعلىّحدةّّ،ليستعملّعندّالحاجةّوحسبّالمناسبةّ.
ولئنّكانتّموادهّاألوليةّمحدودةّ،فإنّاألطباقّالمشكلةّمنهاّتكادّتكونّالّمتناهيةّتعدداّوتنوعاّ,يكفيّأنّ
نشير ّإلى ّأنه ّفقط ّفي ّإطار ّالعمل ّالميداني ّالخاص ّبجرد ّالعنصر ّتم ّإحصاء ّما ّيزيد ّعلى ّمائة ّطبقّ
كسكسي ّفيّمختلفّأنحاءّالبالدّ.وهيّتتوزعّبينّالحلوّوالمالحّوبينّماّهوّقائمّعلىّاستخدامّاللحومّ
(ظأنّ،دجاجّ،سمكّطازجّأوّمجففّ،أخطبوطّ)...وماهوّمرتبطّبالخضرّحسبّأنواعهاّ(ّلفتّ،بسباسّ،
بقولّ)..وفصولّالسنةّّ.
من ّأشهر ّاألنواع ّنستحضر ّالمسفوف ّبالتمر ّوالمسفوف ّبالعنب ّوالمسفوف ّبالفواكه ّالجافة ّالكسكسيّ
بالحليب ّوالكسكسي ّ"بالشنينة ّوالكسكسي ّبالزبدة ّ"العربي" ّوالتمرّ ،أو ّكسكسي ّبالرمان ّو ّالكسكسيّ
المهرسّ،وّفيّالغالبّتستهلكّفطوراّللصباحّوطعامّسحورّفيّرمضانّ.
أمّاّأطباقّالكسكسي ّالمعدّةّّللغداء ّأو ّللعشاءّفمنهاّكسكسيّالسميدّوكسكسيّالقمحّوالكسكسيّاألسمرّ
والكسكسيّالشمسيّوّالكسكسيّالمفورّوالكسكسيّالنمليّوالملثوثّ(يعدّمنّالشعير)ّوكسكسيّبالحوتّّ
(السمك)ّوالكسكسيّبالوزفّوالكسكسيّبالقرنيط ّوالكسكسيّبالشوبايّوالكسكسيّبالعلوش ّوالكسكسيّ
بالعصبان ّوالكسكسي ّبالقديد ّوالكسكسي ّبالرأس ّوالبركوكش ّوالمردود ّوالكسكسي ّبالدجاج ّوملثوثّ
بالراس ّوكسكسي ّبالحشيش ّأو ّالمعفن ّ(قابس) ّمقطر(اختصت ّبه ّمنطقة ّالمطوية) ّوكسكسي ّالدرعّ
(الوطنّالقبلي)ّوكسكسي ّالذرةّوّكسكسّالقطانياّأوّالذرةّوالبرزقانّ(الكافّوباجة) ّوكسكسيّالشركاوّ
(المنستير) ّوكسكسي ّمسفوف ّبالخضرة ّ(جربة) ّوالكسكسي ّبالرغيدة ّ(الشمال ّالغربي) ّوكسكسيّ
بالرفيسةّ(نفزاوة)ّوكسكسيّالبسباس....ألخّ.
لكنّتصنيفاتّالجماعاتّوالمجموعاتّالمحليةّللكسكسي ّالّتنحصرّدائماّفيّاعتمادّالمكوناتّالغذائيةّ
معياراّ ،إذ ّتتجاوزها ّلتأخذ ّباالعتبار ّالسياقات ّوالمناسبات ّالتي ّيرتبط ّبهاّ ،بحيث ّيستمد ّهويّته ّوحتىّ
اسمهّمنهاّ:كسكسيّالمأتمّوكسكسيّالعرسّوكسكسيّمايوّوكسكسيّالزردةّوكسكسيّالسّبوعّوكسكسيّ
العولة ّوهكذاّدواليكّ ،بماّيؤكدّأن ّماهيةّهذهّاألكلةّهيّاجتماعيةّثقافيةّ،فيّالمقامّاألولّ،علىّالنحوّ
الذيّيستبينّجلياّفيّثناياّالمادةّاإلتنوغرافيةّالكثيفةّالملتصقةّبهّّ.
 طقوس الكسكسي وممارساتهيندرجّالتعاملّمعّالكسكسيّ،إعداداّوأكالّ،ضمنّشبكةّمنّالطقوسّوالممارساتّمثقلةّبالقيمّوالرموزّ
والدالالتّ .يتمظهر ّالعنصر ّتارة ّبوصفه ّذا ّوظيفة ّطقسية ّوأخرى ّعبر ّما ّيستدعيه ّحضوره ّمنّ
ممارسات ّطقسيةّخاصةّ،فعلىّالصعيدّاألولّينطويّفيّالمعتقداتّالشعبيةّعلىّقيمةّرمزيةّتجعلّمنهّّ
الطبقّالمقدسّالذيّالّغنىّعنهّفيّاالحتفاءّبأهمّاألحداثّوالمناسباتّمنّالموتّإلىّالوالدةّعلىّالنحوّ
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تفصحّعنهّدورةّالحياةّالتيّتقترنّفيهاّطقوسّالعبورّباستخدامّالكسكسيّّّّ.
*عندّالوالدةّّأوّماّيسميّبالعقيقة ّ:بعدّالوالدةّبأسبوعّ،يستقبلّالوليدّالجديدّبوليمةّمنّّالكسكسيّالذيّ
يوزّعّعلىّاألهلّ.أماّالمرأةّالنافسّفيطبخّلهاّصنفّمنّّالكسكسيّّيسمّيّبقابس"المعفن"ّ،وهوّيتميزّ
باالستخدامّالمكثفّللبقولّالجافةّمعّبعضّاألعشابّالجبليةّمثلّاألكليلّوالزعترّ.
*عندّالختانّ:تقامّوليمةّيتصدرهاّالكسكسيّالمزدانّبقطعّاللحمّوقطعّالحلوى.
*عندّالزواجّ:تحضرّعائلةّالعريسّطبقّالكسكسيّالمسمىّ"قصعةّالعروس"ّوهوّعبارةّعنّطبقّيقدمّ
لعروسّالمستقبلّعندّإعالنّالخطوبةّويزينّّبالحلوى ّوالبيضّكرمزّللخصوبةّواإلنجابّ.وخاللّأيامّ
الزفاف ّيهيمن ّالكسكسي ّعلى ّسائر ّاألطباقّ،ووفقا ّللتقاليد ّاالجتماعية ّبعديد ّالمناطق ّوالجهاتّ،يتكفلّ
أهلّالعريسّبإعدادّ"قصعةّالعروسة"ّثانيّأيامّالعرسّ،أماّأهلّالعروسّ،فيولونّإعدادّطبقّمماثلّفيّ
اليومّالسابعّتحديداّيسمى"قصعةّالسبوع"ّ.
*عندّالوفاةّ:يمتدّحضورّالكسكسيّّإلىّالموتّ،حيثّتعدّّعائلةّالميتّّعندّ"الفرق"ّالموافقّّلثالثّيومّ
بعدّالوفاةّ"عشاءّالميت"ّ،ووفقاّللتقاليدّ،يكونّهذاّالطبقّبسيطاّوالّيضمّعدةّمكوناتّوتنقصهّالبهاراتّ
والتوابل ّمراعاة ّلمناسبة ّالحزنّ .وهو ّما ّيتكرر ّفي ّالعادة ّالجنائزية ّالمعروفة ّباسم ّ"األربعين" ّالتيّ
توافقّمرورّأربعينّيوماّعلىّرحيلّالميتّ،وبذلكّيالزمّالكسكسيّالفردّوالجماعةّمنّالمهدّإلىّاللحدّ.
ّ
ّ
ّ

الختان

الوالدة

الزواج

الموت

ّ
ّ
ّكما ّيقترن ّالكسكسي ّبسائر ّالمناسبات ّاالجتماعية ّوالدينية ّكالحج ّورأس ّالسنة ّالهجرية ّوليلة ّالقدرّ
والمولدّالنبويّالشريفّوعاشوراهّ ،الذيّيفردّبكسكسي ّمرصّع ّببيضّبهي ّاأللوانّ.وعندّاالستمطارّ،
يستحضرّاألطفالّالكسكسيّفيّأهزوجةّخاصةّفيّإطارّطقسّأمكّطنقوّأوّأمّقطمبوّمنشدينّّّّ:
أمّقطمبوّبسخيبهاّّّّّّّّتطلبّربيّماّيخيبها
ياّرجالهّكولواّالكسكسيّبالّغساله
ياّذريةّكولواّالكسكسيّبالّكروية
أعطولهمّبنخالهّيكبرواّرجاله
ياّنساءّكولواّالعيشّبالّحساء
وأمّقطمبوّأوّأمكّطنقوّ،حسبّالجهاتّ ،هيّعبارةّعنّدميةّهيكلهاّمنّالعيدانّأومنّالملعقةّالخشبيةّ
المستخدمةّفيّتحريكّالكسكسيّومرقهّ(غراف)ّ،وتلبسّثوباّويجعلّلهاّحزامّبحيثّتبدوّعلىّهيئةّ
المقفولّ(ّالقدر)ّالواقعّتحتّالكسكاسّوالملتحمّبهّبإحكامّعبرّشريطّمنّالقماشّ،وينتهيّالطقسّبتقاسمّ
الصبيانّللكسكسيّالمقدمّمنّأهلّالحيّأوّالقريةّ.
كما ّيهيمن ّالعنصر ّعلى ّإحياء ّعيد ّمايوّ ،الذي ّيرتكز ّبمدينتي ّالكاف ّوباجة ّعلى ّطبق ّخاص ّمنّ
الكسكسي ّيعرف ّبالبرزقانّ ،فضال ّعن ّاالحتفاالت ّالسنوية ّالمتصلة ّياألولياء ّالصالحين ّفي ّإطار ّماّ
يعرفّبالزردةّأينّتتحولّفيهاّالزاواياّوالفضاءاتّالمحيطةّبهاّإلىّساحاتّوميادينّعامةّلحلقاتّملتئمةّ
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حولّ"قصعّالكسكسيّ"ّ،حيثّيعرفّكلّكسكسيّباسمّالوليّالذيّأعدّعلىّشرفهّوتكريماّله.
وحتىّفيّسياقّالمعيشّاليوميّفيّنطاقّماّهوّفرديّأوّعائليّيشكلّالكسكسيّالطعامّالطقسيّالمعتمدّ
في ّالتواصل ّمع ّالمقدس ّكالقرابين ّوالصدقات ّوالمدخرات ّالغذائية ّالمنزليةّ ،فهو ّزاد ّالمسافر ّوالقوتّ
الحاميّمنّغواليّالزمنّ.
ولئنّكانّحضورّالعنصرّشرطاّالّمحيدّعنهّإلحياءّالطقوسّالمذكورةّوغيرهاّ،فإن ّممارستهّبدورهاّ
تستدعيّطائفةّمنّالطقوسّوالممارساتّالتيّتختلفّباختالفّالمناسباتّوالسياقاتّاالجتماعيةّ،منّذلكّ
األغاني ّالتي ّتنساب ّمن ّحناجر ّالنساء ّوأفئدتهن ّوهن ّيباشرن ّطحن ّالحبوب ّواألجواء ّاالحتفالية ّالتيّ
يجريّفيهاّإعدادّمؤونةّالسنةّ"العولة" ّمن ّالكسكسي ّالذي ّيعد ّحضوره ّمبعث ّبهجة ّوأفراح ّيترجمهّ
المأثورّالشعبي ّ"ّالطبالّماّيضربّكانّعلىّالكسكسيّ"ّ،أيّأنهّالطعامّالوحيدّالذيّيجدرّاالحتفالّبهّ
بالطبلّ.
ومن ّالطقوس ّالمصاحبة ّبهذه ّالمناسبة ّ"التخييط" ّالذي ّيحيل ّفي ّأصله ّعلى ّضرب ّمن ّالممارسةّ
السحرية ّالقائمة ّعلى ّفكرة ّالربط ّقبل ّأن ّيصبح ّتقليدا ّيراد ّمنه ّحث ّأحد ّالحاضرين ّعلى ّتقديم ّهديةّ
غذائيةّللحضورّبماّيذكيّروحّالتواصلّبينّالفردّوالجماعةّ.
 وظائف العنصر الثقافية واالجتماعيّةّّيعتبرّالكسكسيّطبقاّهوياتياّّ Plat identitaireتحيلّمقاسمتهّعلىّنوعّمنّالميثاقّاالجتماعيّالذيّ
يساهمّفيّاالندماجّاالجتماعيّلألفرادّوالجماعاتّ،ذلكّأنهّيحملّوظيفةّإدماجيةّتتزايدّأهميتهاّفيّسياقّ
المجتمعّالتونسيّاليومّ،بعدماّتفككت ّتركيبته ّالتقليديةّوما ّارتبط ّبها ّمن ّأنساقّثقافية ّكانت ّفاعلة ّفيّ
تأمينّالتضامنّاالجتماعيّّ.وكثيراّماّتقترنّاجتماعاتّالعائلةّالموسعةّالتيّباتتّأكثرّفأكثرّندرةّ،بفعلّ
انحاللّمورفولوجيتهاّالتقليديةّونمطّالحياةّالمتسارعّ،بإعدادّمأدبةّتتمحورّحولّالكسكسيّالذيّيجسدّ
مفهوم ّالتقاليد ّاالجتماعية ّوالهوية ّالتي ّتقاوم ّاالنحالل ّالناجم ّعن ّتحديات ّالواقعّ ،ذلك ّأنه ّفي ّالذاكرةّ
الجماعيةّيقترنّبلحظاتّالزخمّاالجتماعيّوبالمشاركةّوكثرةّالعددّسواءّتعلقّاألمرّبالتئامّشملّالعائلةّ
آخرّاألسبوعّأوّخاللّاألعيادّأوّعندّاالحتفاءّبزفافّأوّختانّأوّحجّأوّنجاحّ،فدعوةّالعائلةّأوّاألقاربّ
واألجوارّواألصدقاءّإلىّتقاسمّالكسكسيّفيّمناسبةّمعينةّماّهيّإال ّآليةّعفويةّللمحافظةّتلكّاللحمةّ
االجتماعيةّالتيّتنصهرّفيهاّهويةّالفردّوالعائلةّضمنّهويةّجماعيةّأكبرّ.
علىّأنّّاستمرارّالعنصرّكتقليدّغذائيّوثقافيّمركزيّوالتشبثّبهّعنواناّللهويةّالّيعنيّالبتةّأيّجمودّ
وانغالقّ ،إذ ّأنه ّما ّانفك ّيتطور ّويتجددّ ،ليس ّفقط ّعلى ّصعيد ّهويته ّالمطبخية ّالمحضة ّمن ّحيثّ
المكوناتّوأساليبّالطهوّ،وإنماّأيضاّعلىّصعيدّالجماعاتّوالمجموعاتّالمرتبطةّبهّوالدالالتّالتيّ
يكتسيهاّ.كماّأن ّصبغتهّالتوحيديةّالجامعةّالّتنفيّالخصوصياتّالجماعيةّوالفرديةّبدليلّهذهّالتشكيلةّ
الثريةّوالمتنوعةّمنّالنماذجّالمجسدةّللعنصرّ،ليسّفحسبّمنّوجهةّنظرّتقنيةّ،وإنماّأيضاّمنّوجهةّ
نظرّأنثروبولوجيةّواسعةّكماّيستبينّمنّخاللّذلكّاألنسجةّالهائلةّمنّالممارساتّوالطقوسّواآلدابّ
والقواعدّوالتمثالتّوالرمزياتّالمتصلةّبهّّ.
ّ
 -العناصر الماديّة والالمادية المصاحبة للممارسة أو المهيكلة لها ( الفضاء /األزياء /األدوات)...

ماعونّإعدادّوطبخّالكسكسيّ،سيماّالمقفولّوالكسكاسّوأنواعّالغرابيلّوالقصاعّ.
 ّاللطامّأو القفيلة أوّالحزاميةّأوّالسدادةّوهوّالشريط ّالذيّيوضعّبينّالمقفولّوالكسكاسّلمنعّتسربّالبخارّإلىّالخارجّ.
وتختلفّأحجامّونوعيةّاألوانيّ(المقفولّوّالغربالّوالكسكاس)ّمنّمناسبةّإلىّأخرىّوأحياناّمنّفصلّ
إلى ّآخرّ ،إذ ّنجد ّأواني ّخاصّة ّباالستعمال ّاليومي ّوغالبا ّما ّتكون ّمتوسطة ّالحجم ّ ّحسب ّعدد ّأفرادّ
العائلةّ،وأخرىّكبيرةّالحجمّتستخدمّفيّالمناسباتّ.
عندماّيتعلق ّاألمرّبخزن ّالكسكسي ّوحفظهّ ،ثمة ّفضاء ّمخصص ّللغرضّيعرف ّبأسماءّمختلفةّمنهاّ
''بيتّالمونة"ّو"المسترق"ّ،فضالّعنّتشكيلةّمنّاألوعيةّالفخاريةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.
6

 الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصرأحياناّنادرةّيمنعّطهوّالكسكسي ّفيّمزاراتّاألولياءّ،منّذلكّزاوبةّسيديّعمارّفيّمنطقةّالكريفاتّّ
بسليانةّحيثّّيمنعّإعدادّالكسكسىّفيّمقامّالولي ّوإنماّيجبّإعدادهّّفيّالمنازلّوتوزيعهّعلىّاألهلّّّ
والزوارّأثناءّالزردةّأوّالزياراتّالعاديةّ .ووفقّالتقاليدّالمأتميةّلدى ّعدد ّمن ّالجماعاتّ ،يتعين ّعلىّ
عائلةّالمتوفىّاالمتناعّعنّالطبيخّ،سيماّمنّصنفّالكسكسيّ،طوالّثالثةّأيامّبعدّالوفاةّ،علىّأنّيتكفلّ
األجوارّبتدبرّاألمرّ.عداّهذاّالضبطّالمحدودّ،فتمظهراتّالعنصرّمتاحةّللجميعّدونّأي ّإشكالّ،بلّ
ثمةّماّيرغبّّفيّالوصولّإليهاّّ.
ّ
ّ
ّ
 كيفيّة التعلم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للناشئةال ّتزال ّالعائلة ّهي ّاإلطار ّاألبرز ّواألنسب ّللتعليم ّوالتمريرّ ،فعلى ّصعيد ّالطهو ّكثيرا ّما ّتحرصّ
األمهاتّوالجداتّعلىّتعلّيمّبناتهنّ،منذّنعومةّأظافرهنّّ،فنونّالكسكسيّ،ولهذاّالغرضّيقدمّإليهنّقدراّ
وكسكاسا ّصغيرينّ ،في ّبعض ّالمناسبات ّكرمضان ّوعيد ّاإلضحىّ ،ليباشرن ّطهو ّالكسكسي ّبأنفسهنّ
ويكتسبنّعبرّالدربةّالمهاراتّالمطلوبةّلذلكّ.وقدّصارتّمثلّهذهّاألوانيّالموجهةّإلىّاألطفالّتباعّ
فيّاألسواقّ.
كما ّصارت ّالورشات ّوالتظاهرات ّالتي ّتنظمها ّعديد ّالجمعيات ّأطرا ّاجتماعية ّتساهم ّفي ّتأمين ّهذهّ
التقنيات ّوالمهارات ّوالمعارفّ ،دون ّأن ّننسى ّبعض ّالهيئات ّالرّسميّة ّالتابعة ّللدولة ّكمراكز ّالتكوينّ
المهنيّّ.أماّعنّبقيةّأبعادّالعنصرّ،كالطقوسّوالممارساتّ،فالّزال ّتناقلهاّمؤمناّ،فيّالغالبّ ،ضمنّ
أطرقهاّالتقليديةّكالزواياّواالحتفاالتّالسنويةّالخاصةّبهاّّّ.
ّ
 -3الفاعلون المعنيون بالعنصر
 -حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر

بالنظرّإلىّالطبيعةّالمركبةّللعنصرّ،فإنّجميعّأفرادّالمجتمعّوجماعتهّهمّمعنيونّبهّبصفةّمباشرةّ،
فباإلضافةّإلىّالحملةّاألساسيين ّمنّاألسرّوالعائالتّ،نجدّأيضاّالطهاةّالمحترفينّوالصناعيينّوالتجارّ
المختصينّفيّترويجّالموادّالغذائيةّالمعدةّتقليدياّفيّالبيوتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.
ّ
 مشاركون آخرون ّالقائمون ّعلى ّعدد ّمن ّالزوايا ّواالحتفاالت ّالسنوية ّالمتصلة ّبها ّيساهمون ّفي ّالعنصر ّلوظيفتهّالطقوسيّةّ.
ّعددّمنّالمزارعينّوالصيادينّالذينّيؤمنونّتوفيرّالموادّالالزمةّلطهوّأصنافّبعينهاّمنّالكسكسيّ.ّفئاتّمهنيةّخاصةّمثلّتلكّالمتعلقةّبطحنّالحبوبّوصناعةّالغرابيلّالتقليديةّبأنواعهاّّ.ّ
ّ
 منظمات غير حكوميّة /المجتمع المدن ّي ّجمعياتّصيانةّالمدينةّبكل ّمنّبنزرتّونابلّوالحماماتّوباجةّوالكافّوسوسةّوالمنستيرّوالمهديةّوصفاقسّوجربةّوقفصةّوالقطارّونفطةّوتوزرّوقبليّّ.
ّجمعيةّتراثّوأصالةّببنزرت.ّجمعيةّحمايةّالتراثّببرّسليانةّ/جمعيةّبرّافريقةّبسليانةّ.ّجمعيةّمهرجانّاألكلةّالتقليديةّبينّالوالياتّ.ّالجمعيةّاألورومتوسطيةّللثقافةّوالترفيهّ .ّجمعيةّ"فنّالطهوّللجميع"ّبالمنستيرّّ/جمعيةّمهرجانّالشركاوّبالمنستيرّ.7

ّالجمعيةّالتونسيةّلمهنييّفنّالطبخّ/جمعيةّالبيتّالسعيدّبصفاقس/جمعيةّأحباءّذاكرةّصفاقس/الجمعيةّالنسائيةّللمحافظةّعلىّاألسرةّبجبنيانةّ.
ّجمعيةّمهرجانّالشرفيةّبأوالدّعزّالدينّبقرقنةّ/جمعيةّالقراطنّللتنميةّالمستدامةّوالثقافةّوالترفيهّ.ّجمعيةّدارّالمرقومّبوذرفّقابسّ.ّدارّالجماعةّ،سدويكشّجربةّ.ّجمعيةّنكهةّبالديّ/جمعيةّدروبّالثقافةّوالفنونّبالسندّ،واليةّقفصةّّ. ّدار ّالضيافة ّو"دار ّصابر" ّو"دار ّالمونة" ّو"دار ّجدي" ّبزمور ّمن ّوالية ّمدنينّ /جمعية ّالرابطةّالقلميةّبمدنين.
ّجمعيةّإيالفّّبتطاوينّ/جمعيةّالمهرجانّالدوليّللقصورّالصحراويةّبتطاوين.ّ
 -هيئات رسميّة

ّوزارةّالشؤونّالثقافيةّوهياكلهاّالجهويةّممثلةّفيّالمندوبياتّالجهويةّللثقافةّ.ّوزارةّالمرأةّواألسرةّوالطفولةّ.ّالمعهدّالوطنيّللتراثّمنّخاللّقسمّاإلتنغرافياّ.ّوكالةّإحياءّالتراثّوالتنميةّالثقافيةّ.ّالمعهدّالوطنيّللتغذيةّ.ّالمعهدّالوطنيّلالستهالكّ.ّمعهدّالبحوثّالزراعيةّبتونسّ.ّالمعهدّالعاليّللدراساتّالسياحيةّبسيديّالظريفّ.ّمراكزّالتكوينّالمهنيّالتابعةّللدولةّفيّاختصاصّالطبخّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّ
 -4مدى قابليّة العنصر لالستمرار :العراقيل والتهديدات
منّالعراقيلّصعوبةّتحويلّالطحينّإلىّكسكسيّّوفقّاألساليبّالتقليديةّ.
 ّمنّالتهديدات ّوجودّعناصرّدخيلةّعلىّالكسكسىّمثلّالبهاراتّالعصريةّوّتغيرّفيّالمادةّاألوليةّواستبدالّمادةّالقمحّبالسميدّنتيجةّغالءّاألسعارّوتدنيّالمقدرةّالشرائيةّوالظروفّالمناخيةّّّ.
 ّتراجع ّالمعرفة ّلدي ّاألجيال ّالصاعدة ّبطريقة ّتحضير ّالكسكسي ّواإلقبال ّعلى ّشرائه ّمن ّالمحالتّالتجاريةّّّ.
ّالتركيزّعلىّالجانبّالمطبخيّللعنصرّعلىّحسابّبقيةّاألبعادّالمرتبطةّبهّبشكلّيهددّبتقليصّمداهّّ.ّ
صون
 -5برامج التّثمين وإجراءات ال ّ
ّالتشجيعّعىّإدراجّالكسكسيّضمنّقائمةّاألطباقّالمقدمةّفيّالمطاعمّوالنزلّ. ّ مشاركةّالطهاةّالمحترفينّوالهواةّفضالّعنّالجمعياتّفيّمختلفّمسابقاتّالطبخّالعالميةّوالمحليةّوحصولّعددّمنهمّعلىّجوائزّأثناءهاّ.
ّتأسيسّالمسابقةّالوطنيةّلطهوّالكسكسيّفيّالدندانّ. ّاعتماد ّالكسكسي ّطبقا ّرئيسا ّفي ّالتكوين ّللطهاة ّالشبانّ ،سواء ّفي ّالتعليم ّالعالي ّ(مدرسة ّسيديّالظريف)ّأوّمدارسّالتكوينّالمهنيّّّ.
 ّمبادراتّجمعياتيةّإلحياءّ"بيتّالمونة"ّالقائمّأساساّعلىّخزنّوحفظّالكسكسيّلالستهالكّالعائليّّ.مثالّذلكّّدارّالمونةّبزمورّمنّواليةّمدنينّ،وهوّمشروعّنسائيّتراثيّتكونّفيّّ 10فيفريّ،0152
منّأهدافهّصونّالخبراتّوالمهاراتّالتقليديةّفيّالطبخّ،والتيّعلىّرأسهاّاألطباقّالتقليديةّللكسكسيّّ.
وقدّتلقّتّمؤسساتّالجمعيةّتكويناّمنّقبلّمعهدّالتنميةّالزراعيةّوالرعويةّقبلّمباشرةّنشاطهنّّ.
 ّالمهرجانّالسنوي ّ"برّ ّافريقة"ّبسليانةّالذيّدأبّعلىّتنظيمّورشاتّوتظاهراتّتهدفّإلىّالتعريفّ8

بالموروث ّالمطبخي ّوالتوعية ّبقيمته ّالغذائية ّوالثقافية ّبالتركيز ّعلى ّمشتقات ّالحبوبّ ،وخاصةّ
الكسكسيّّ.
ّصناعةّأكبرّإناءّلطبخّالكسكسيّ(مقفولّوكسكاس)ّمنّالنحاسّبمدينةّالقيروانّوفقّالمقاييسّالتاليةّ:االرتفاعّ:ثالثةّأمتارّ،الوزنّ:كيلوغرامّ،السّعةّ 61ّ:خروفّوّ 511كيلوغرامّمنّالخضرواتّوطنانّ
(ّ 10طن) ّمن ّالكسكسيّ ّ .وقد ّنصبت ّهذه ّاآلنية ّالضخمة ّفي ّإحدى ّساحات ّالمدينة ّتجسيدا ّإلحدىّ
مكوناتّالهويةّالوطنيةّولمزيدّإثارةّانتباهّسكانّالمدينة ّوزوارهاّ،سيماّمنّاألجيالّالشابةّ،إلىّأهميةّ
هذاّالعنصرّّ.
ّبرنامجّصونّمشتركّبين ّجمعةّدارّالمرقومّبوذرفّوجمعيةّالفردوسّوالمدرسةّاالبتدائيةّّ 0مارسّّ5396بوذرفّتوجّبتظاهرةّتوعويةّتربويةّيومّّّ02افريلّّ0152بالمدرسةّالمذكورةّبعنوان"ّكسكسيّ
العادةّوالعوايد"ّّ.
ّ
 -6التوثيق الفوتوغراف ّي للعنصر
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 -7هويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البيانات
ّّ -سعيدة ّبوحوش ّمن ّمدينة ّالكافّ /السيد ّعمار ّثليجانّ 40ّ ،سنةّ ،رئيس ّجمعية ّصيانةّوإنماء ّمدينةّ
الكافّ،الهاتف/ّ 34950550:جازيةّالريحانيّ ،معتمديةّسليانةّالشماليةّ /حبيبةّعمرّ 19ّ،سنةّ ،مصوجّ
سليانةّ /راضية ّالبزازيّ 62،سنةّ ،جامة ّسليانةّ ّ /فوزية ّالساحليّ 42ّ ،سنة ّبنزرتّ /خديجة ّالجديديّ،
قليبيةّنابلّّ.
 ّحميدة ّزقينةّ 10ّ ،سنةّ ،الفرينة ّج ّّ 62المنستيرّ /منانة ّبسباس ّ(المعروفة ّبسعدية)ّ 25ّ ،سنةّ ،حيّالرياضّعددّّ51المنستيرّ/عياضّعالقّ12ّ،سنةّ،رئيسّجمعيةّمهرجانّالشركاوّبالمنستير.
ّخديجةّحشانيّحفيظةّمقامّالوليّسيديّمنصورّبصفاقسّ44ّ،سنةّ/زينبّالشروديّ،الحنشةّالغذائيةّ،الهاتفّّ /ّ 06310211محمدّعزيزّالكرايّطباخّبمركزّالتكوينّالمهنيّبقرقنةّ،فائزّبالجائزةّاألولىّ
بطبقّالكسكسيّفيّتظاهرةّاألكلةّاألورومتوسطيةّببنزرتّسنةّّ/0152ونسةّدبابيّ 41ّ،سنةّ،سبيطلةّ
القصرينّ /مباركة ّيوسفي ّسيدي ّبوزيدّ /عروسية ّذاكرّ ،وذرف ّقابسّ /وريدة ّبنورّ ،المطوية ّقابسّ/
توفيقّداليّ،سدويكشّجربةّّّ.
ّالسيدّمحمدّبلحاجّأحمدّ،القطارّ،قفصةّ/مسطاريّبوكثيرّ،جامعيّ،السندّقفصةّ.11

 ّمراد ّالشتويّ ،باحث ّتوزرّ /مريم ّالزموريّ ،امباركة ّالزموريّ ،زمور ّمدنينّ /فاطمة ّالزموريّوعائشةّالزموريّ،مسعودةّالقموديّ،بنيّخداشّمدنينّ/الزينةّالفيتوريّ26ّ،سنةّ،تطاوينّ،سالمةّدبّ،
ّ43سنةّ،الصمارّ،تطاوينّ/زهرةّطوفّ22ّ،سنةّ،قبليّ/لطيفةّسنوسيّ،دوزّ،قبليّّ.
ّ
 -8المصادر والمراجع
 -المكتوبة

 ّابنّعذاريّالمراكشيّ،البيانّالمغربّفيّأخبارّاألندلسّوّالمغربّ،الجزءّاألولّ،تحقيقّومراجعةّكوالنّ(ّج.سّ).وّبروفنسالّ(ّإّ,ليفي)ّ،بيروتّ،دارّالحداثةّ.5329ّ،
ّالبقلوطيّ(ناصر)"ّ:لمحةّعنّالتغذيةّالتقليديةّبالجنوبّالتونسي"ّ،مجلةّالفنونّوالتقاليدّالشعبيةّ،عددّّ.5322ّ،3
 ّالدبابي ّالميساوي ّ(سهام)ّ :الطعام ّوالشراب ّفي ّالتراث ّالعربيّ ،منشورات ّكلية ّاآلداب ّوالفنونّواإلنسانياتّبمنوبةّ.0112ّ،
 ّالوزانّ(ّالحسنّبنّمحمدّ)ّ،وصفّإفريقياّ،ترجمةّحجيّ(ّمحمد)ّواألخضر(ّمحمد)ّ،بيروتّ،دارّالغربّاإلسالميّ،5329ّ،صّّ.019
ّالحشائشيّ(محمدّبنّعثمان)ّ،الهديةّأوّالفوائدّالعلميةّفيّالعاداتّالتونسيةّ،دراسـةّوتحقيقّبنّالحاجّيحيّ(ّجيالني)ّ،تونسّ،دارّسراسّللنشرّ.5334ّ،
 ّالمقري ّ(شهاب ّالدين ّأحمد ّبن ّمحمد ّالتلمساني)ّ ،نفح ّالطيب ّمن ّغصن ّاألندلس ّالرطيب ّو ّذكرّوزيرهاّلسانّالدينّبنّالخطيبّ،تحقيقّعباسّ(إحسان)ّ،الجزءّّ،1بيروتّ،دارّصادرّ.5332ّ،
ّالنجارّ(سهام)"ّ،مظاهرّالتغيرّوالمحافظةّالمرتبطةّبالممارساتّالغذائية"ّ،ضمنّالممارساتّالغذائيةّو ّالتحوالت ّاالجتماعية ّفي ّتونسّ :دراسة ّسوسيو ّأنثروبولوجيةّ ،المليتي ّ(عماد) ّوالنجار ّ(سهام)ّ،
بيروتّ،المؤسسةّالجامعيةّللدراساتّوالنشرّوالتوزيعّ.0112ّ،
 ّالعامري ّ(سنيا)ّ :العادات ّالغذائية ّوفنون ّالحفظّوالطبخّبجهة ّبنزرتّ ،شهادة ّالدراسات ّالمعمقة ّفيّالتراثّ،كليةّالعلومّاإلنسانيةّواالجتماعيةّبتونسّ،ديسمبرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.0119
 ّالتجيبي ّ(ابن ّرزين)ّ ،فضالة ّالخوان ّفي ّطيبات ّالطعام ّواأللوانّ .صورة ّمن ّفنّ ّالطبخ ّفي ّاألندلسّوالمغرب ّفي ّبداية ّعصر ّبني ّمرينّ ،دار ّالغرب ّاإلسالميّ ،بيروتّ ،الطبعة ّالثانيةّ ،تحقيق ّمحمد ّبنّ
شقرونّ.5326ّ،
 ّالخامس ّ(محمد ّبيرم)ّ ،صفوة ّاالعتبار ّبمستودع ّاألمصار ّواألقطار0ّ ،ج ّّ ،بيت ّالحكمةّ ،قرطاجّ.5323
 ّبرنشفيكّ(ّروبرت)ّ،تاريخّإفريقيةّفيّالعهدّالحفصيّمنّالقرنّّ 59إلىّالقرنّّ،51نقلهّإلىّالعربيةّالساحليّ(ّحمادي)ّ،بيروتّ،دارّالغربّاإلسالميّ،الجزءّالثانيّ،5322ّ،صّّ.029
ّشفيقّ(محمد)ّ،المعجمّالعربيّاألمازيغيّ،جّّ،9أكاديميةّالمملكةّالمغربيةّ.0111ّ،-Aynard (M.), Brex (H.), « Nourritures et consommation en Sicile entre XIVème
et XVIIIème siècle », Annales : Economie, sociétés, civilisation, n° 2-3, 1975.
- Babès (L.), « Le couscous comme don et sacrifice », Revue Mauss, n°8, 1996,
pp. 267-276.
-Baïrem (A.) : « Le Bit El-Muna ou chambre à provision dans l’habitation
traditionnelle à Tunis », Cahiers des Arts et Traditions Populaires, n°7, 1980.
-Ben Tanfous (A.) : « L’alimentation à Jerba », in l’homme méditerranéen et la
mer, Institut national d’archéologie et d’art de Tunis, édition Salammbo, Tunis
1985.
- Dozy (R.), Supplément aux Dictionnaires Arabes, Beyrout, 1968, p.476.
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- Essid (M.-Y.), « Histoire des alimentations méditerranéennes », CIHEAM,
Mediterra, 2012.
- Ferchiou (S.), « Différenciation sexuelle de l’alimentation au Djérid (Sud
tunisien) », Revue L’Homme, n°2, volume 8, 1968.
- Gobert (E.-G.,), « Usages rites alimentaires des Tunisiens, leur aspect
domestique, physiologique et social », Archives de l’Institut Pasteur de Tunis,
XXIX, 1940.
- Gsell (S.), Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, t.ّ VI, Paris, Hachette,
1927.
- Jouin (J.), «Valeur symbolique des aliments et rites alimentaires à Rabat »,
Hespéris, Tome XLIV, 1957.
- Mahfoudh (D.), « Rites alimentaires, rites matrimoniaux dans la société
tunisienne », Revue Ibla, Tunis, n°170, 1992.
- Mahjoub (N.), « Un aspect particulier des réserves alimentaires dans la
maison des « Am doun et de Balta », Cahier des Arts et Traditions Populaires,
n°4, 1971.
- Melliti (I.), «Récits de vie et pratiques alimentaires ; origines, identités et
biographies », in Milliti (Imed) et Najar (Sihem), Se nourrir en Tunisie,
traditions et dynamiques actuelles, Beyrouth, Entreprise Universitaire d’Etudes
et de Publication, 2008.
- Moreau (J.) et Ardry (R.), « Un aliment nord-africain : le couscous,
composition, fabrication, préparation », Archives de l’Institut Pasteur, Tunisie,
1942.
- Najar (S.), Pratiques alimentaires des Djerbiens : une étude socioanthropologique, Université Paris V, René Dé cartes, Sciences Humaines
Sorbonne, 1993.
-ّValensi (L.), « Consommation et usages alimentaires en Tunisie aux XVII e et
XIXe siècles », Annales, économie, sociétés, civilisations, n° 2-3.
ّ
سمعيّة البصريّة
ّ  ال-

ّ.ّمقاطعّسمعيةّبصريةّتمّإنجازهاّأوّالحصولّعليهاّأثناءّجردّالعنصرّّأشرطةّسمعيةّبصريةّتوثقّللتظاهراتّالغذائيةّبالمجالّموضوعّالجردّلدىّعددّمنّالجمعياتّولدىّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّالمعهدّالوطنيّللتراثّوالهياكلّالمختصةّاألخرىّ
صة
ّ  المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخا-

ّ،موادّمختلفةّلدىّالكثيرّمنّالعائالتّيتقاطعّفيهاّتوثيقّالعنصرّبمحطاتّخاصةّمنّالتاريخّالعائلي
ّّصورّفتوغرافيةّتوثقّلممارسةّالعولة/سيّماّبمناسباتّاألعراسّوتحضيرّمؤونةّالسنةّالمسماةّالعولة
ّ ّأوني ّخزن ّوطبخ ّللكسكسي ّبعضها ّمعروض ّواآلخر/معروضة ّفي ّمتحف ّدار ّالجلولي ّبصفاقس
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.محفوظّبمتاحفّالفنونّوالتقاليدّالشعبيةّبشتىّجهاتّالبالد
ّ
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 -تاريخ البحث الميدان ّي ومكانه

بعدّالفراغّمنّالبحثّالبيليوغرافيّحولّالعنصر ّوإجراءّبحثّاستطالعي ّبينّفيفريّّ 0152وأفريلّ
ّ،0152انطلقّالعملّالميدانيّأولّشهرّجوانّّ0152ليتواصلّإلىّموفىّشهرّأكتوبرّّ.0152وقدّسلكّ
مراحل ّمتعاقبة ّأخذت ّباالعتبار ّطبيعة ّالعنصر ّوامتداداته ّالسوسيولوجية ّوالجغرافية ّوقد ّشمل ّجلّ
جهات ّالبالدّ ،وهي ّالتاليةّ :بنزرت ّوالكاف ّوباجة ّوجندوبة ّوسليانة ّوزغوان ّونابل ّتطاوين ّومدنينّ
وقبليّوقفصةّوالقصرينّوسيديّبوزيدّوقابسّوصفاقسّوالقيروانّووالياتّالساحلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.
 -جامع أوجامعو المادّة الميدانيّة

 ّالهاشميّالحسينّ ،رئيسّجمعيةّالرابطةّالقلميةّبمدنينّ/عبدّالسالمّالفيتوريّ،طالبّدكتوراهّ،فيّعلومّالتراثّ،تطاوينّ/سميرّيوسفيّ،طالبّدكتوراهّعلومّتراثّ،سيديّبوزيدّ/أشرفّالقبطنيّ،طالبّماجستيرّ
علومّتراثّ،بنزرتّ/سعيدةّالدبابيّ،طالبةّدكتوراهّعلومّتراثّ،القصرينّ.
 ّعماد ّبن ّصولةّ ،أستاذ ّبحوثّ /رياض ّبالزاوية ّمحافظ ّتراث ّمستشارّ ،قابسّ /فريد ّخشارمّ ،ملحقّبالبحوثّ ،صفاقسّ /نجاة ّبدر ّالدينّ ،محافظ ّتراثّ ،سليانةّ /إسمهان ّبن ّبركةّ ،مكلف ّبالبحوثّ ،تونسّ
والساحلّ/محمدّالجزيراويّ،ملحقّبالبحوثّ،الكافّ/سهامّقاللّ،ملحقّبالبحوثّ،صفاقسّ/منالّلمجيدّ،
محافظ ّتراثّ ،قليبيةّ ،نابلّ /مبروكة ّالطبالّ ،محافظ ّتراثّ ،قبليّ /سعاد ّالتوميّ ،محافظ ّتراثّ ،باردوّ
تونسّ/عفافّالسعيديّ،محافظّتراثّسليانةّ.
ّحماديّداليّ،أستاذّجامعيّفيّالتاريخّالحديثّ/ساميةّقطاطّ،طالبةّماجستيرّعلومّالتراثّ،جربةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ. تاريخ إدخال بيانات الجردّ05ديسمبرّّ0152
ّ
 مح ّرر البطاقةّعمادّبنّصولةّ/أستاذّبحوثّ،أستاذّمحاضرّ.ّإسمهانّبنّبركةّ/مكلفةّبالبحوثّ.ّ
 آخر تحيين للبياناتّ14فيفريّّ.0153
ّ
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