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 الجرد الوطنّي للّتراث الثقـافّي الّالماّدي
  /0093 بطاقة جرد عنصر رقم

  
  تحديد العنصر - 1
  إسم العنصر -

                                                                                                                        عيد ميو 

  
  المحلّي  في المجتمع ةمتداول أسماء أخرى -

                                                                                                ومھرجان ميّ  - عيد البرزقان

  
  اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
وتنتشر فقراته على أماكن مختلفة من  مدينة الكافيمارس ھذا العنصر ضمن حدود الجماعة التي تسكن 

 .المدينة والمناطق المحاذية لھا مثل عين سيدي منصور شماال والسھول الممتدة جنوبا

  
  العنصرمجال أو مجاالت انتماء  -

والثقافة الغذائية التقليدية والمعارف والممارسات المتّصلة  الممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت
 .بالطبيعة والكون

 

   الـجـمھـورية الـتونسـية           
  الثقافيـة الشـؤونوزارة               

    راثـــــــلوطني للتا دــــــالـمعھ         
 

    
    
    
    
    
    

           
 

  	

                             REPUBLIQUE TUNISIENNE 

																				MINISTERE des AFFAIRES CULTURELLES 

                          INSTITUT	NATIONAL	DU	PATRIMOINE 
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  وصف العنصر - 2
  الوصف التّفصيليّ  -

ماي من كل سنة بتوديع فصل الربيع واستقبال فصل الصيف وھذا  14يحتفل أھالي مدينة الكاف يوم       
وافق غرة شھر ميو في التقويم العجمي الذي يعتمد عليه خاصة فيما يتعلق بالرزنامة الفالحية اليوم ي

كغراسة األشجار وزراعة الحبوب وتربية الماشية إضافة بالجھة والتي تتعلق بمختلف األنشطة الفالحية 
عيد ھي النھوض بھذا ال مظاھر االحتفالأھم ومن  لالستفادة منھا في بعض األنشطة الحياتية األخرى.

، وھو ولي صالح اشتھر بعادة أعلى جبل الدير أين تقع عين سيدي منصور القياس إلى باكرا والذھاب
  .تغطيس األطفال ألجل شفائھم من مرض البونغوط

كما يجلب من نواحي المسكن وتغسل به البنات وجوھھن  في فناءالماء لرشه  يجلب من ھذه العين     
تتزين ة لوضعھا في ساكف باب مدخل الدار وتحت األسرة لطرد النمل ونحوه... العين الحجارة الصغير

للسھول المرأة النساء في ھذا اليوم بالكحل والسواك النافعين على التوالي للفم والعينين، كما تخرج 
 ي ذلك اليوم من خدمةقطف بعض النباتات مثل سبولة الفار وذنبة الخروف وتمتنع فالمجداروة للمدينة ل

ون لذلك القطران للتخفيف من أوجاع الرأس، ويحلق من غلظ الدم ويستعمل فيصفدون الرجال الصوف. أما
  األطفال القليل من شعر رؤوسھم...

تكون من القمح والحليب ولحم أشھر العادات طبخ أكلة البرزقان، وھو نوع من الكسكسي ي ومن
الفواكه مثل اللوز والجوز وقليل من التمر،  ألھم باإلضافةالخروف والكليل وھي أھم منتجات الجھة 

ج وويرى األھالي أن دخول فصل الصيف بھذا الشكل ضمان لدورة فصلية ناجحة تكلل بالخصب والمنت
   الوفير في مختلف األنشطة االقتصادية.

ورغم التغييرات الحاصلة في نمط عيش السكان والتحوالت التي شھدھا مستوى التفكير عند 
ت االجتماعية فان العديد من المظاھر االحتفالية تتواصل اليوم السيما فيما يتعلق بالمعتقدات مختلف الفئا

الشعبية، بل تطور المشھد االحتفالي عندما دأبت ومنذ سنوات جمعية صيانة وإنماء مدينة الكاف العتيقة 
باستمرار مختلف مكونات على اإلشراف على ھذه التظاھرة وبالتالي أھمية تكفل المجتمع الجماعة المحلية 

 ھذا العنصر.

  
  العناصر الماديّة والالمادية المصاحبة للممارسة أو المھيكلة لھا ( الفضاء/ األزياء/ األدوات...) -

تقام االحتفاالت داخل أسوار المدينة وبالقرب من ضريح الولي الصالح سيدي منصور القياس وفي  -
  السھول المجاورة.

في ميو حضروا مناجلكم أيضا "  في ميو الحلة تھبط فليو "عبية بالمناسبة مثل " تتداول عدة أمثال ش -
 يا أمية تلمع كالفضة"، والمثالن يتعلقان باألنشطة الفالحية، كما تردد الفتاة عند غسل وجھھا " وتھيو

لفار عاوني يا سبولة ا". أما النساء وعند قطف نبتة سبولة الفار تردد المرأة  "  يجعل اللي يراني يھبل
  ".يا ذنبة الخروف عاوني في الصوف" وعند قطف سبولة الخروف "  في الدار

  تستخدم في طبخ البرزقان عدة أواني تقليدية. -
  
  الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

                                      ال يوجد                                                                    

  
  كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -
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يشارك األطفال في ھذا االحتفال اليوم بصفته التقليدية على األقل في مستوى بعض العادات المذكورة 
طفال باكرا، كما يشارك األطفال والشباب في األ إيقاظأعاله حيث تحرص بعض العائالت حتى اليوم على 

تحت اسم  من كل سنة مدينة الكاف خالل شھر ماي وإنماءمختلف التظاھرات التي تنظمھا جمعية صيانة 
                                                                                                              ." مھرجان ميو"

  
  الفاعلون المعنيون بالعنصر - 3
  حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

 أهالي مدينة الكاف
  
  مشاركون آخرون -

الزوار من مختلف جهات البالد ومن خارجها                                                             
  
  منظّمات غير حكوميّة/ المجتمع المدنيّ  -

  مدينة الكاف وإنماءجمعية صيانة  -
  جمعية بيو الكاف -
                                                                               جمعية الحرفيين بالكاف -
  
  ھيئات رسميّة -

  ية الكافوال -
  بلدية الكاف -
  المعھد الوطني للتراث -
  المعھد العالي للمسرح والموسيقى بالكاف -
  المعھد العالي لإلنسانيات التطبيقية بالكاف -
  المندوبية الجھوية للشؤون الثقافية بالكاف -
  المندوبية الجھوية للشباب والرياضة بالكاف -
  المركب الثقافي الصحبي المسراطي بالكاف -
  
  مدى قابليّة العنصر لالستمرار: العراقيل والتھديدات -4 

  
  برامج التّثمين وإجراءات الّصون - 5

يجب استمرار العمل على توثيق االحتفال خاصة وأن التظاھرة تشھد إقبال منقطع النظير وتقام 
 ورشات الحرف الثقافي غير المادي مثل ألعاب الفروسية وخاللھا فقرات تھتم بجوانب أخرى من التراث 

تشھد حضورا مكثفا للشباب واألطفال مما يضمن استمرارية العنصر.         التقليدية واألكالت التقليدية و

 ال توجد عراقيل أمام استمرار ھذا العنصر
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  التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر - 6
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  لمرجعيّة المعتمدة في استيقاء البياناتھويّة الشخوص ا - 7

 إقرارالستقاء معطيات مختلفة عن العنصر، أي قبل  2015عملنا خالل عدة أيام من شھر ماي سنة 
  ھذه الجذاذة، وتمكنا من مجموعة من الحوارات مع شخوص مختلفة أھمھا:

أن كان عضوا وھو  بعد مدينة الكاف وإنماءرئيس جمعية صيانة سنة،  62السيد عمار ثليجان،  -
  96312112، الھاتف:7100ممتمرس في تنظيم التظاھرة، العنوان: الزيتون، الكاف، 

سنة، حفيظة زاوية بومخلوف أين يقام جانب كبير من التظاھرة، العنوان:  70السيدة زمردة القزوني،  -
                                                                                   الكاف. 7100زاوية سيدي بومخلوف، 

  
  المصادر والمراجع - 8
  المكتوبة -

  
  الّسمعيّة البصريّة -

                                                                     .العديد من البرامج التلفزية التي اھتمت بالموضوع

  
  فات والمجموعات الخاّصةالمواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشي -

توجد لدى المندوبية الجھوية للثقافة بالكاف تسجيالت سمعية بصرية عديدة توثق للحدث لمختلف الدورات 
  .توجد تسجيالت سمعية بخزينة إذاعة الكاف، كما لمھرجان عيد مايو

  
  معطيات تقنية حول عمليّة الجرد - 9
  تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

                                                                                                    2015سنة شھر ماي من 

  
  جامعو الماّدة الميدانيّة جامع أو -

  (ملحق بحوث بالمعھد الوطني للتراث) محمد الجزيراوي -
  المعھد الوطني للتراث) -فظ مستشارعبد الكريم ايبيري (محا -
 لسعد الصالح وأشرف بالعربي (طلبة، سنة ثانية بالمعھد العالي لالنسانيات التطبيقية بالكاف) -

- Hanablia (Zohra), « Au Kef, Célébration de maiou », Cahiers des arts et 
traditions populaires, N° 7, 1980, pp. 59-74. 

، دار سحر للنشر، تونس، الطبعة الثانية الكاف مدائن ومعالم وأعالم ووثائق وطنالحمروني (أحمد)،  -
2013.  

الزوايا واألولياء الصالحين بوالية الكاف حسب المصادر الشفاھية (دراسة البوسالمي (حياة)،  -
انية بحث لنيل شھادة الماجستير في معرفة التراث والتنمية الثقافية، كلية العلوم اإلنساتنوغرافية)، 

 .2006واالجتماعية بتونس، 
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  تاريخ إدخال بيانات الجرد -

                                                                                                               2016 جويلية 1

  
  محّرر البطاقة  -

   محمد الجزيراوي

 


