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 الجرد الوطنّي للّتراث الثق افّي الّلماّدي
 /0302  بطاقة جرد عنصر رقم

 
 

 

 تحديد العنصر -1

 لعنصراالسم ا -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .فّن البيزرة بالهّواريّة

 

 أسماء أخرى متداولة في المجتمع المحلّي -

 .مصيد الّساف -البيزرة

 

 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

في جهة  فّن البيزرةينتشر 

نابل أو ما يعرف بالوطن القبلي 

ليبية تحديدا مناطق الهّواريّة و قو

، و يوجد في حّمام الغزازو

الجبليّة الّساحليّة التي  المناطق

تمثّل نقطة عبور يمّر بها طير 

من  الّساف عند موسم الهجرة

جبل  أوروبا نحو إفريقيا و تحديدا

الهّواريّة المطّل على البحر مباشرة 

 .أو ما كان يسّمى جبل الطّير

في منطقة بكثرة  هذا الفنّ  يمارسو

أين يتواجد العدد األكبر الهّواريّة 

يتّم تعليم كّل  و ،البيازرةمن 

إطالق ثم  لعمليّة الّصيدوإعدادها  دريبهاوت المهارات المتعلّقة بالطّيور من خالل صيدها أو اإلمساك بها

 .ن المنظّمة لذلكيسراحها وفقا للقوان

 

 مجال أو مجاالت انتماء العنصر -

 .الفنون وتقاليد أداء العروض -

 .اعية والطقوس واالحتفاالتالممارسات االجتم -

 .األلعاب الشعبية التراثية -

 

 

 الـجـمهـورية الـتونسـية            
 الثقافيـة الشـؤونوزارة               

   لوطني للتـــــــراثا الـمعهــــــد         
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 وصف العنصر -2

 الوصف التّفصيليّ  -

و األرجح أنّها مشتقّة  ،مصطلح يعني استخدام الجوارج و تدريبها على صيد حيوانات أخرىالبَْيَزَرةُ 

للتسلية كهواية سان نإلموروث حضاري اتخذه او فن وهي أيضامن كلمة باز الفارسيّة و تعني الطّائر، 

ارتبطت على غرار تلك الّتي  اجتماعيّة و و لكنّه ال يخلو في فترات ما من أبعاد اقتصاديّة ياضةالرّ و

ابتداء ا ارية سنويّ الهوّ بالبيزرة  فنّ  و تنطلق ممارسة. إلى جانب قيمته الّرمزيّة بالهّواريّة  بالمجتمع المحلّي

من فصيلة الطيور الجارحة ب لإلمساكالحصول على التراخيص تح موسم الّصيد وفبعد  شهر مارس من

خالل شهر مارس  الّساف طائرقدوم لزرة االبي يستعدّ  .و ترويضهاالساف أي الباز و البرني أي الشاهين 

حيث في الفضاء المخّصص له من الغابة،  كلّ كة و المتحرّ  الثابتة باكشّ تنصب الوة بجبل الهواريّ فيرابطون 

بعد أن قام بإكترائه بمقابل ماّدي من إدارة الغابات و تحّصل على رخصة  يلتزم الصيّاد بالمقسم الخاّص به

و يسعى كّل صيّاد للحصول على طائره وفق أوصاف معيّنة يتّصف بها . لمّدة شهرين قابلة للتجديد كّل سنة

ائر نواع الّساف منها على سبيل المثال الّسيقان الغليظة والّصدر المستدير و ضرورة أن يكون الطّ أأفضل 

، علما و أّن الصيّاد ال محبّا لألكل لكي يكون دائم البحث عن الّصيد فيستفيد الصيّاد الحقا من هذه الّصفة

  .   يطعم طائره جيّدا حتّى يبقى ضعيفا و ال يقوى على الّرحيل إلى حين انتهاء موسم الّصيد

 :بإتباع طريقتين اف لسّ ا بصيد طائراد لصيّ يقوم ا

قع في مكان و شجاراأل في الغابة بينتوضع و هي شبكة ثابتة  :"الغزول"بواسطة الّصيد  الطريقة األولى -

ى تثبيتها بما يسمّ و يقع رفعها بواسطة قصبةو في الغالب مشابه للون األشجار  هايكون لوناختياره مسبقا، و

واسعة من األسفل لمرور ومن ا لطائرا لمنعقة من األعلى تكون ضيّ  و يدالتي تحدد فضاء الصّ  "التخذيرة"

مرور طائر ب و".الخرص"ى ت بحلق دائرية تسمّ مثبّ  "الخدّ "ى ت بخيط يسمّ تثبّ و  على أرضية تكون نظيفة

ب رداءة الطّقس من أمطار غزيرة أو لتجنّ بين األشجار من عناء سفر طويل لالستراحة  بالغابة افالسّ 

 بها حتّىتا يعلق في هذه الشبكة و يظل مثبّ ث عن الطعام بحرياح قويّة أو حتّى ضباب كثيف أو كذلك للو

 .اد لتخليصهقدوم الصيّ 

تطبّق و األكثر شيوعا و هي الطريقة هي شبكة غير ثابتة :"ابةالنصّ " عن طريقالّصيد الطريقة الثانية  -

على قاعدة صخرية في المنصب نسبة إلى إسم الّشبكة اد شبكته حيث ينصب الصيّ , يحالرّ  اتجاهحسب 

الّشبكة  تشدّ . افالسّ  اصطياد لتضاعف من فرصا الشبكة كبيرة الحجم نسبيّ  ، و تكونة معدة سلفامستوي

خور و توضع بعض الصّ  ،في األرض عند سحبهاها ة لتثبيتخشبيّ أوتاد  على مستوى أطرافها الّسفليّة إلى

رف طّ الب" لّريحبخيط ا"يعرف اد خيطا كما يربط الصيّ . طائرالعلى طول قاعدة الشبكة حتى ال يخرج 

من خور مخبأ صخري محاط بالصّ داخل يختبأ ، ثّم خر مثبت باألرضآمع قائم خشبي بكة شّ للالعلوي 

الخيط الرئيسي بالصياد  يمسك. له فتحة صغيرة للمراقبةتخلّ وتيغطى باألشجار للتمويه جوانبه الثالث و

طائر و المتمثّل في عم في الشبكة الطّ  وضع و بعد أن يحبكة بعد ربطه بالجهة المقابلة لخيط الرّ إلطباق الشّ 

اد ت المحراك بأوتيثبّ  و "المحراك"ة تسمى قيقة على عصا خشبيّ ريربط بخيوط ، "يسرّ الزُ "ى صغير يسمّ 

تثبيت بعد نصب الشبكة و .اد معه في المخبأدخله الصيّ بحبل يُ  خر فيربطخشبية على األرض أما الطرف اآل

طائر  انتباه جلبو ذلك ل "يسالزرّ "يرفرف طائر ليحّرك الطّعم و ط المحراك خي اد بشدّ قوائمها يبدأ الصيّ 

اد الخيط يجذب الصيّ الطّائر على فريسته  نقضاضاوفي لحظة . بكةالشّ  التوّجه نحو ه علىحثّ اف والسّ 

 .لتتّم عمليّة صيدهاف و فريسته تنقلب مباشرة على طائر السّ ف كةببالشّ الموصول 

 وبه و ه بتهيئة مكان خاصّ جديدة و هي تدريب الطّائر و ذلك قنص تنطلق مرحلة ة البعد إتمام عمليّ 

قطعة من القماش ب لفّ ها الطائر تفوقينتصب  "الكندرة"ى تة في جدران المنزل تسمّ عبارة عن خشبة مثبّ 

هو ما  الصيّاد و يتالشى خوفه منه و ألفيدقيقة إلى أن اف يتطلب عناية السّ  نّ أل بإنتظامبدالها ستيقع ا

، معصم صاحبهقائما على ينتصب الطائر العالقة بين الطّرفين حتّى  طّدو ما إن تتو .يتطلّب صبرا طويال

مرحلة ثانية من التّدريب بعد ذلك تنطلق يأخذه معه إلى األماكن العموميّة كالمقاهي مثال حتّى يألف النّاس لف

                              .                         في الطبيعة
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أفريل و ماي على أن يكون  يان العابر في شهرالسمّ  صيد ه علىلتدريب بطائرهيخرج الصياد 

تنطلق عملية البحث عن و . طوله ثالث أمتار على األقليبلغ اد بيد الصيّ مشدودا بخيط  ربوطام ّسافال

" شْ نَ مْ " ىعصا تسمّ  الّصيد و يستخدم الصيّاد بكالب في بعض األحيانمع االستعانة الفريسة في الحقول 

مغادرة  ما إن يقترب الصياد من الفريسة تنطلق هذه األخيرة في حالة ذعر. في البحث و تمشيط الحقول

ر و تتكرّ  .لإلنقضاض عليها فريستهب لقنصها و يلحق الطائر ضطائره المروّ في تلك اللّحظة يطلق فمكانها 

و يعلّق  ليصبح بدوره صيّادا ّصيدعلى ال ةو يكتسب القدر على األمراف طائر السّ  عتادية حتى هذه العمليّ 

 . بمكانهصاحبه حتّى يعلم  له ناقوس في طرفه ذنبه

يصطاد الّساف السّمان فما إن يمسك فريسته حتّى يقترب منه الصيّاد فيضع يده بلطف على الفريسة 

َعوْ "و يخرج من جرابه أكال للّساف يسّمى  أو أحيانا الحمام أو السّمان " البُْزِويشْ "يتكّون من عصافير " الّدْ

فيشرع الّساف في األكل بينما يأخذ الصيّاد طائر السّمان الّذي تّم صيده و هو ما يزال حيّا و يضعه في 

طلق سراح الّساف الّذي يبقى بعض الوقت بعد انقضاء موسم الّصيد يُ . جرابه و تعاد نفس العمليّة كّل مّرة

يزداد وزنه و يصبح قويّا و بإمكانه الهجرة من جديد، حيث جرت العادة أن يتّم إطالق  إلى أنالطّبيعة في 

و يمكن للصيّاد أن يحتفظ ". أعتقتك لِيّا و لوالديّا نهار الجمعة ترجع ليّا"الطّير يوم الجمعة بترديد جملة 

 . عيّة الجهويّة للبيازرةمن طرف الجم" تَشنِيتْ "بطائره سنة أخرى شريطة الحصول على رخصة 

و أسره مختلفة تماما عن طائر أطريقة صيده إّن فأي الشاهين البحري  "البرني"بالنسبة إلى طائر 

المناطق من الجبل و منحدرةمواقع الّتي تبنى عادة في ة فهي تتم عبر مراقبة أعشاشه بجبل الهواريّ  ،افالسّ 

ذه الجوارح تحت حماية اإلدارة العامة للغابات و ال يأخذ من أفراخها إال أربعة على هو . المتاخمة له

خذ هذه الطيور ؤت .المجال هذا ة فية البيازرة المختصّ نة عبر طلبات مقدمة من جمعيّ أقصى تقدير في السّ 

ة ترويض تنطلق فترو. ذلك ألنّها ال تقبل باإلنسان إالّ و هي صغيرةأفراخا من أوكارها و هي ما تزال 

ة صباحيّ  جوالتيخرج البيازرة في . إعداده و تدريبه على قنص فريسته يتمّ منذ صغره ف "البرني"طائر 

فتتمّكن .خورالصّ خلف األشجار و ةختبئالحجل الم طيور بحثا عن صحبة طيورهم و كالبهممسائية و

صبح هدفا مكشوفا تلى الطيران لع اأو ترغمه ةحيّ الكالب التي بإمكانها اقتفاء أثر الحجل من اإلمساك بها 

  .لطائر البرني الّذي يسارع إلى اإلمساك بها

و ذلك عن طريق صيد  ّواريّةأهالي اله يعتبر صيد الّساف في حّد ذاته مورد رزق بالنّسبة للكثير من

لّحم هذا الطّائر و بيعه للبيازرة، و كذلك بواسطة استخدامه لضمان قوت العائلة و توفير حاجياتها من ال

حيث كان عناصر التراث الغذائي للمنطقة، الّذي كان يشّكل أحد  السّمانلصيد ستخدم يُ طائر الّساف ف. أحيانا

و تطبخ  "المونة"بيت الخوابي في و يحفظ في دون تقطيعه " القّديد"لحم هذه الطّيور يُقّدد أي يصنع منه 

تغمس الواحدة في و أّما الّسمان الطازج فيطبخ باستعمال الّزبدة ،يدة السّمانمنه أطباق مختلفة مثل عص

و قد جرت العادة قديما أن تطلق المرأة الّزغاريد إذا تمّكن زوجها من صيد . اللبن  و تؤكل و هي ساخنة

من ّساف ، و قد كانت المرأة تشارك في العناية بطائر المجموعة من طيور السّمان و عاد بها إلى المنزل

يتلقّى التهاني بمناسبة حصوله على طائر  صيّادكما كان ال. حتّى يصبح مستعّدا لعمليّة الّصيدنظافة و طعام 

 .لما له من رمزيّة ساف

و خالل الفترة اإلستعماريّة كثيرا ما تدّخلت الّسلطات الفرنسيّة بهذا النّشاط تمنعه تارة و تسمح به 

بمأثورات شفويّة تعكس هذه  د احتفظت الّذاكرة الجماعيّة بالهّواريّةتارة أخرى وفق شروط معيّنة و ق

 :  على إثر الّسماح بصيد الّساف الصيّادينعلى لسان أحد  حيث جاءاإلجراءات 

 حْ رّ سَ تْ إيــا ديـني هـا هو الّســاف 

 يــا ديـني هـا هو دقّـولـو تلّ 

 يــا ديـني و الظّرف فـارغ

 يــا ديـني واش بـاش نعمل

                                                                                     تلغراف                    : تلّ 

 يقصد به هنا القفص : الظّرف
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 ...(األدوات/ األزياء/ الفضاء) الماديّة والالمادية المصاحبة للممارسة أو المهيكلة لها العناصر  -

عبارة عن زّي رسمي للبيازرة يكون لونه و هلفّن البيزرة بلباسهم الخاّص وز الممارسين ميّ تي

يساعد على " العفاس"ى يسمّ  تقليدي خاصّ أخضر و يشبه إلى حّد كبير اللباس العسكري إضافة إلى نعل 

فأكثر فضاء يرتاده البيازرة . أثناء عمليّة الّصيد اتّقاء البرد و المحافظة على األرجل في المناطق الوعرة

" الجولق"الغابات و الحقول و حتّى الجبال، يحملون معهم جوارب صيد تسّمى هو األماكن الطبيعيّة مثل 

ومن أبرز األدوات الّتي . لحفظ األدواتتصنع من ماّدة الّسعف و حاليّا من بعض األقمشة و أحيانا الجلود 

 : تستخدم في هذا النّشاط نذكر 

 ."ابةالنصّ "و تسّمى  أو غير ثابتة" الغزول"تسّمى شباك الصيد إما ثابتة  -

 .اللّباسو تعتبر أداة أساسيّة للعمل و كذلك جزء من  وضع الطائر على المعصم لبس قبلزات التي تاالقفّ  -

 . عن الفريسة اتستعمل لتمشيط الحقول بحث" شّْ نَ المْ "ى عصا تسمّ  -

تدريبه حيث يثبّث و هو عود من شجر الكلتوس يقف عليه طائر الّساف في المكان المخّصص ل" الكندرة" -

 .إلى الجدار بواسطة اإلسمنت

  .تربط في سيقان الطّائر"نُِشيّتَهْ "خيوط صوفيّة أو قطنيّة  -

 .حلقات أو دوائر معدنيّة تشّد إليها الخيوط الّصوفيّة أو القطنيّة -

  .يعلّق في ذنب الطّائر" ِجْلِجلْ "ناقوس يسّمى  -

 

 نع الوصول إلى العنصرالممارسات العرفية التي تنظّم أو تم -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .و التراخيص التي تسندها مصالح وزارة الفالحة لهذه الممارسةمة قوانين الصيد المنظّ 

 

 اشئةكيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّ  -

 ،ينشأ الكثير من األطفال في الهّواريّة على مشاهدة فّن البيزرة و رؤية طائر الّساف في منازلهم

ه تمارسوالعائالت  هتتوارثحيث  بالجهة يلمجتمع المحلّ لاالجتماعية رابطا من الّروابط البيزرة  فنّ ويشّكل 

يتولّى األب  في المقابل. كما كان األمر مع آبائهممنذ فترات طويلة و يسعى الشبّان إلى الحصول على طير 

األمر بدءا من شراكهم في إو ال يتوانى عن . و تمرير ما اكتسبه من مهاراتفن البيزرة أصول تلقين أبنائه 

هم على الخروج برفقته و من ثّمة حثّ غرس حّب طائر الّساف في قلوبهم ثّم مساهمتهم في العناية به 

نصب الشباك و تهيئة مناصب الصيد إلى حين بلوغ مرحلة ب ة الّصيد، ليتّم تكليفهم الحقامراقبة عمليّ و

منذ تأسيسها دورا  ة للبيازرة بوالية نابلة الجهويّ الجمعيّ  كما لعبت .الجهوزيّة لممارسة البيزرةو  النضج

بالتنسيق مع مختلف شئة و تمريرها إلى النا فّن البيزرةتأمين نقل المعارف والمهارات المرتبطة بهاّما في 

األطراف خاّصة كّل ما يتعلّق بمنح الّرخص بعد توفّر الّشروط المطلوبة لممارسة العنصر، فضال عن 

لتشجيع الّشباب على ممارسة  ةتنظيم المسابقات السنوية التي تقام خالل فترة مهرجان الساف بالهواريّ 

 . البيزرة

 

 ون بالعنصرالفاعلون المعنيّ  -3

 العنصر من الممارسين له بشكل مباشرحملة  -

                                                                                                                               .  البيزرة بمختلف أنواعه ادين الممارسين لفنّ البيازرة أو الصيّ 

 مشاركون آخرون -

وفقا لمهام محّددة في ممارسة هذا العنصر بصفة مباشرة و غير مباشرة ازرة عائالت البيتشارك 

  . أطفال الصيّادين و نساؤهمما سيّ يكلّفون بها 
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 المجتمع المدنيّ / منظّمات غير حكوميّة -

 . بالهوارية" منتدى هرمايا"جمعية  -

 .ة لبيازرة والية نابلالجمعية الجهويّ  -

                                                                                                                               .  ةواريّ اف بالهجمعية مهرجان السّ  -

         .اء الطيورجمعية أحبّ  -

 

 هيئات رسميّة -

 .المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل: وزارة الّشؤون الثقافيّة -

  .ةر الثقافة الهواريّ دا -

 .المعهد الوطني للتراث -

 . وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية -

 .ة بنابلالمندوبية الجهوية للتنمية الفالحيّ : وزارة الفالحة -

 . اإلدارة الجهوية للغابات بنابل -

 . المندوبية الجهوية للّسياحة بنابل -

  .ةدار الشباب الهواريّ  -

  .اريةبلدية الهو -

                                                                                                                                   .ةوزارة البيئة و التنمية المحليّ  -

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

خاّصة في صفوف الّشباب ارتفاعا ملحوظا من سنة إلى أخرى رة لفّن البيزيشهد عدد الممارسين 

ي ظاهرة تفشّ  أبرزهامن  لكن ذلك ال ينفي وجود تهديدات االستمرار العنصر للتواصل وة قابليّ مّما يعكس 

غياب الوعي  سيّئة للطّيور فيالمعامالت الو  ةخارج األطر القانونيّ لطائر الّساف العشوائي يد الصّ 

 أّن سهولة منح الّرخص لممارسة هذا النّشاط و يرى عدد من قدماء البيازرة .يهاافظة علالمحبضرورة 

دون خبرة حقيقيّة في هذا المجال يهّدد فّن البيزرة ككّل و يساهم بشكل كبير في ضياع جودة الممارسة 

 إنّ  .غير هواة ال وتعاليمها الّصحيحة فليس كّل من يمارس البيزرة حاليّا هو بيزار حقيقي و إنّما أكثرهم

افتقاد الكثير منهم  يحجبالعدد الكبير للبيازرة ال التهديد األكبر يكمن في ممارسة هذا النّشاط في حّد ذاته، ف

إلى أصول هذه الممارسة و قواعدها األصليّة خاّصة أمام ما تتطلّبه من مهارات و دراية باألمور الطبيعيّة 

كما أّن التعامل مع طير الّساف ليس  .عن طول الّصبر و المثابرة المتعلّقة بالطّيور و الطّقس و فضال

ال بّد من احترامها في لمسه و طريقة إطالقه لمطاردة الفريسة و كيفيّة  قواعدبالبساطة المتخيّلة و هناك 

 .تقييده و ظروف تربيته أو تدريبه

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

الميّة متنّوعة زاد حجمها خالل الّسنوات األخيرة حيث كان لئن حظي هذا العنصر بتغطية إع

ات فحموضوع اهتمام عديد القنوات الوطنيّة و األجنبيّة إلى جانب العديد من المقاالت لصحف و ص

ة منظومة التنميالّذي يمّكنه من اإلندماج في  إلكترونيّة، فإنّه لم يتمتّع بعد بالقدر المطلوب من التثمين

إالّ إّن العديد . الوطنيّة و أن يكون أحد العناصر الفّعالة في التنمية المستدامة الجهوية وياحية لسّ الثقافية و ا

بعث الجمعيّة من اإلجراءات المتّخذة تسعى جاهدة لضمان صون العنصر و استمراريّته لعّل من أبرزها 

و تنظيم  بالهّواريّةوي للّساف ن الّسنمهرجاالثّم تنظيم  7711سنة  منذ الجهويّة للبيازرة بوالية نابل

 تكثيفو منح الجوائز و توسيع دائرة المشاركين عبر تشجيع الّشباب و  المسابقات في مهارة الّصيد بالّساف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .، فضال عن القوانين المنظّمة للممارسةالنّدوات الصحفيّة و العلميّة و الملتقيات حول فّن البيزرة بالهّواريّة
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 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6

  

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 
 بعض مقاسم صيد الّساف

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 
 أ لمراقبة طائر الّساف بعد نصب الّشبكةمخب
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 بل أحد البيازرةمن ق ابةصّ توضيح طريقة نصب شبكة الن
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 2112 مهرجان الّساف بالهّواريّة

 

 هويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البيانات -1

ال تخلو عائلة في الهواريّة من البيازرة و الممارسين لهذا الفّن المتوارث أبا عن جّد، فمعظم 

و قد ترّكزت . الطيور و الّصيد بالّساف و يواصل العديد منها هذا النّشاطالعائالت يبقت لها تجربة تربية 

 : المقابالت بهدف جرد العنصر على أفراد بعض العائالت المحليّة 

من أقدم  سنة، توارث فّن البيزرة في صلب العائلة، 66، هللا المعروف بعبد ظافر الصغيًر بن خميّس بن -

 . ةالهواريّ  5500حي الضوافرة ، خبرةبرة سنة خ 05قرابة بيازرة الهوارية 

سنة أقدميّة في هذا المجال المتوارث عن اآلباء، حّي  05سنة، أكثر من  66محمود زرق العين،  -

 .اإلزدهار طريق الشطّ الهواريّة

 سنة أقدميّة، شارع بورقيبة 05، توارث الهواية في صلب العائلة، قرابة سنة 05 ،لطفي المعموري -

  .ةواريّ اله 5500

سنة أقدميّة في المجال، متوارثة عن األب و الجّد، نهج  05سنة، أكثر من  00محّمد المعموري،  -

                                  .سبرولس، حّي اإلزدهار الهّواريّة

 

 المصادر والمراجع -8

 المكتوبة -

- Saad (Th.), Bettaieb (M.S.), Le cap bon, terre d’attache, terre d’envol, Alif-

Les Editions de la Méditerranées, Tunis, 2009. 

- Sethom (S.), El-Ghoul (Y.), Ghrib (R.), Zangar (S.), De Néapolis à Nabeul, 

Alif-Les Editions de la Méditerranées, Tunis, 2000. 

، الطّبعة األولى، المجلّد األّول، ، دار زهران للنشر و التوزيعموسوعة الّصقور، (عادل)الحّجاج  -

6556. 

، نشر الّدار العربيّة للموسوعات، الطّبعة األولى، الصقور و الّصيد في الجزيرة العربيّةتأليف جماعي،  -

 .6551المجلّد األّول، 

اب ، ترجمة و تحقيق عبد الحفيظ منصور، نشر المجمع التونسي لآلدكتاب المنصوري في البيزرة -

 .7757 تونس، الفنون بيت الحكمة، الطّبعة األولى، المجلّد األّول، العلوم وو

 ". دليل الصيّادة"كتيّب سنوي  -

، ترجمة و تحقيق محمود شعباني، دار الكتب الوطنيّة الّصقارة، احتفاء بتراث حيّ ، (جافيير)سيباللوس  -

 .6557للنّشر، الطّبعة األولى، المجلّد األّول، 
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 .ةمهرجان الساف بالهواريّ  حول 6550جوان  57ليوم  مقال جريدة الصباح -

 ."اناف يرصد القبض على السمّ مهرجان السّ " 6575 جويلية 05مقال جريدة اإلتحاد اإلمارتية ليوم  -

 .ةمهرجان الساف بالهواريّ :  6571فيفري  65ليوم مقال جريدة أخبار العالم  -

ة ة و جمعيّ مشترك بين جمعية منتدى هرمايا الهواريّ  بإنجاز 6571" ة عاصمة البيزرةالهواريّ "نشرية  -

ة و المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل في إطار خمسينية مهرجان الساف مهرجان الساف بالهواريّ 

                                                                                                                         .6576بالهوارية و ضمن تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية 

 

 الّسمعيّة البصريّة -

 .7717، "افة عاصمة السّ الهواريّ " بعنوان مؤسسة اإلذاعة و التلفزة التونسيةبرنامج ل -

 . 6550اريّة، الهوّ بقناة العربي الكويتية حول البيزرة ل" القناصة العرب"برنامج  -

 .6556، الخامسة قناة الفرنسيةلل "لوطن القبليا"وثائقي بعنوان  -

 .6570ان القطرية، قناة الريّ ل، "من تونس"برنامج  -

  .6570بالهّوارية، " افمهرجان السّ "تقرير وكالة األناضول التركية حول  -

                                                                                                                                        .6571، "طائر الّساف تقليد متوارث في تونس"اسلون رمبرنامج  -

 

 المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

الّصور الوثائق و في مجموعة من هذا العنصر الخاّصة بالمواد الوثائقية المحفوظة تتمثّل أبرز 

والية نابل أين تقام بة للبيازرة سمي للجمعية الجهويّ هوارية و هو المقر الرّ بفضاء نادي البيازرة بال

اف و أين يقع تدريب بعض الطيور الجارحة نوية لفن البيزرة خالل مهرجان السّ المسابقات السّ العروض و

 ةق أبرز المحطات التاريخيّ صورة توثّ  655ما يقارب و يوجد بالمقّر . ةجمعيّ لل تعودالمروضة التي 

يور و إحصائيات حول الطّ  معلّقاتبالهّواريّة إلى جانب كذلك مشاهير البيازرة و اف لمهرجان السّ 

بعض اللوحات  تبيّن كما .اريةبعض المجالت و الكتب القيمة التي تناولت فن البيزرة بجهة الهوّ  و الجارحة

    .بالجهة ن عراقة هذا الفنّ الفسيفسائية المعروضة بمتحف باردو تبيّ 

 

 الجردعمليّة معطيات تقنية حول  -9

 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

 .بالهّواريّة 6571جوان   05 -

                   .بالهّواريّة 6571جويلية  7 -

 

 جامعو الماّدة الميدانيّة جامع أو -

 .   المعهد الوطني للتراثملحقة بالبحوث،  ،إسمهان بن بركة -

  .المحافظة على التراث و تثمينه بوزارة الشؤون الثقافية إدارة ،نضال بن فرج -

 .   منال لمجيد، محافظ تراث، المعهد الوطني للتراث -

                                                                                                                                                   .ةجمعية منتدى هرمايا الهواريّ  -

 

 تاريخ إدخال بيانات الجرد -

                                                                                                                                  .6571جويلية  6/0 -

 

 محّرر البطاقة  -

 .إسمهان بن بركة

 


