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 لّلماّدياالثق افّي  الجرد الوطنّي للّتراث  
  730/1بطاقة جرد عنصر رقم  

 

 

 تحديد العنصر -1

 االسم المتداول للعنصر في المجتمع المحلّي المعنيّ  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .قبلّيس وبقاب "البوسيڤة"

 

 أسماء أخرى إن وجدت -

  ال توجد                                                                                                                      

 

 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

انتقل إلى من والية قبلّي و" سوق األحد"هي أسلوب موسيقّي ُعرف في معتمديّة " الـبوسيڤة"

داية من " مدينة قابس عن طريق الموجات النازحة، له إيقاعات وصيغ لحنيّة مميّزة وتعتبر أغنية 

رمزا لألسلوب في تركيباته اإليقاعيّة واللحنيّة أعطت واحات ڤابس وڤبلّي خاصيّةً " حولي بوسيڤة

ب الغربي، فاستوعبته وأنتجت موسيقيّةً خاّصة في فترة الثمانينات، وأثّر في مناطق من الجنوب والجنو

 ".للبوسيڤة"تحديد لهــجة محليّـة منه مزيجا خاّصـا وبال

 

 مجال أو مجاالت انتماء العنصر -

التقاليد الشفويّة وأشكال التعبير الشفوّي بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافّي  -

 .الالماّدي

 .الفنون وتقاليد أداء العروض -

 .رسات االجتماعيّة والطقوس واالحتفاالتالمما -

 

 وصف العنصر -2

 الوصف التّفصيليّ  -

ة هي أغاني األفراح في واحات الجنوب التونسي وهي ذات مضامين شعريّ " الـبوسيڤة"أغاني 

هي اختصار لكلمات أغنية معروفة في هذا األسلوب " بوسيڤةال"و ".النخلة"مستمّدة من الواحة و

الحولي "سبب مرضي وعلتي هي تلك المراة التى تلبس  نّ أومعناه " وِسيڤَةِمن  ُحولي بُ  ه  َدايَ "الموسيقّي 

الَل  ) هو لباس نسائي من الحرير، تلبسه المراة ويَُشّد على الجسم بالُحلّي " الحولي"و ".بوسيڤة  ( الخ 

بس عادة في بيئة يُليُعتبر لباًسا مترفًا، ألّن ما . ويُربط في وسطه بحزام أبيض من خيوط الصوف

 01فهي وحدة كيل تساوي " الـسيڤة"أّما  .وهو لباس من الكتّان يَلُّف َجسد المرأة" الَملَحفه"الواحات هو 

لباس نسائّي يُقايَض بإناء سعته : هنا" حولي بوسيڤة"فيصبح معنى . عند مقايضة التمر لترات، تُستعمل

 . لترات مليئة بالتمر 01

 سّكان الواحات، حيث يذكرون قيمة موجود في التفاخر برفاهيّة الملبس عند هذا النوع من المقاربات

 

  الـجـمهـورية الـتونسـية           
 الثقافيـة الشـؤونوزارة               

   راثـــــــلوطني للتا دــــــالـمعه         
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 .(عملة نقديّة)"فرنك"أي قميـص ثمنه " اف َرنك  سـُريّة "الملبس بعد ذكر النوع، فنجد 

 رمزيّا -

من والية قبلّي وانتقل إلى مدينة " سوق األحد"هي أسلوب موسيقّي ُعرف في معتمديّة " الـبوسيڤة"

داية من حولي " ن طريق الموجات النازحة، له إيقاعات وصيغ لحنيّة مميّزة وتعتبر أغنية قابس ع

رمزا لألسلوب في تركيباته اإليقاعيّة واللحنيّة  أعطت واحات ڤابس وڤبلّي خاصيّةً موسيقيّةً " بوسيڤة

أنتجت منه خاّصة في فترة الثمانينات، وأثّر في مناطق من الجنوب والجنوب الغربي، فاستوعبته و

 ".للبوسيڤة " مزيجا خاّصـا وبالتحديد لهــجة محليّـة 

 موسيقيّا -

في واحات ڤابس وڤبلّي إلى إيقاعين" بوسيڤة " يوحي مصطلح 
 

اخترنا للتدوين اإليقاعّي . ونغمة واحدة

لصوتين في هذه المرحلة رسما هيكل ُمبّسط بالطريقة الُمتعارف عليها في رسم اإليقاعات المتمثّلة في ا

 :يُقّدم اإليقاع األّول في شكل صيغتين(. تاك )  و( دم ) 

 

 :الصيغة األولى -

 

 

  

  

  

 

    : الصيغة الثانية -

بُوخ  "يُعرف هذا اإليقاع في واحات ڤبلّي  أي الجو المرح وهو إيقاع راقص يُعزف وقوفا في بداية " بالر 

 .سهرة العرس لترقص النسوة وفي آخرها ليرقص الشباب

 :ا اإليقاع الثاني فيُقّدم على هذا الشكلأمّ 

 
 

َواح  " ويُعرف في منطقة سوق األحد بـ أي الزيارة، وهو إيقاع يُنفّذ في وضعيّة الجلوس عند " الِمر 

 .تبّركا به" الحوامد"زيارة العروس لمقام شيخ طريقة 

ك فهو شبيه باإليقاع األساسّي أغراضا طقوسيّة عقائديّة لذل" وسيڤةالب"تضّمن اإليقاع الثاني في أسلوب ي

 :والذي ينفّذ كاآلتي" الحوامد"للطريقة المذكورة والمعروف بإيقاع 

 
زن من أوزان التي يمكن تنفيذها على أّي و" َدايَا ِمن  ُحولي بُوِسيڤَه  " أّما النغمة فهي على لحن أغنية 

 .أو ثالثيّ أي يمكن تطويع اللحن وجعله على وزن ثنائي ، "البوسيڤة"إيقاعات 

 ":النخلة"كلمات أغاني البوسيقة التي تحمل مصطلحات من 

 مكحول انظاره: أغنية  -

 ِوالِعيْن ُسوَدْة ِزْنْجيَّةْ     َمْكُحوْل اْنظَاَرهْ 

ُرْڤبَْة جُماََرةْ 
(1)

 يَاَصالَْح يَاِوْلَد ْعلَيَّة             

******** 
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ْه َمْنڤُوَشةْ َواْنيَابَْه فُ       َماِرْڤ َعْل الُكوَشْة   ضَّ

ْح بَْعُروَسةْ   َكلَّْمتَْه َماَرّد ْعلَيَّ                 َروَّ

******** 

 َصبَّاْط ِوالِجبَّْة بِيَضةْ           َماِرْڤ َعْل الِميَضةْ 

 َكلَّْمتَْه َماَرّد ْعلَيَّ                          َخالََّها ْمِريَضةْ 

******** 

 ِوَصَغيِّْر َواْش نَْعَملَّهْ                   َماِرْڤ َعْل الفِلَّةْ 

 َكلَّْمتَْه َماَرّد ْعلَيَّ                     فَْرتَْكلِي الِخلَّةْ                         

 

 :داية من حولي بوسيقة: أغنية 

 اْغَراِمي ِمْن ُحولِي بُوِسيڤَةْ           حلِيلِي ِمْن ُحِولي بُوِسيڤَة

 َعطّْشنِي هللا يََعطِّْش ِريڤَةْ    ِمْن ُحولِي بُوِسيڤَْة )ايَادَ             

******** 

 ثُوْب ُو تِْحتَْه ڤَاَماُزولَةْ    يَاْو بُوِسيڤَْة يَا َمْسَمْح لُونَهْ                                 

 ْعِطينِي اْشِريبَهْ َعْطَشاْن َو ا    ِحّن اْعلَّي يَاَشْهــلُولَهْ                                 

******** 

 احَزيّْم بُولِْبَدْة يِْتنَــاطَحْ     يَاْو بُوِسيڤَْة ِكالَوْرِد الفَاتَحْ             

 َعْطَشاْن َو اْعِطينِي اْشِريبَهْ    َماَصاْبنِي فِي ُحوِشْك َراَكحْ            

******** 

 

 وفَْرِشي يَاْبنَيّْة الَزْربِيّةْ            ْحِت الِهْنِديَّةْ وِسيڤَْة تِ يَاْو بُ                                

 َعْطَشاْن َو اْعِطينِي اْشِريبَهْ     َخلِّينِــي نِْرتَاِح اْشَويَّةْ                                

******** 

 اَحْرڤَــاَصةْ ِحّن اْعلَيَّ يَ    يَاْو بُوِسيڤَْة تِْحِت النَِجاَصةْ                               

ْل َهالطَـاَسةْ                                 َعْطَشاْن َو اْعِطينِي اْشِريبَهْ    َخلِّينِي اْنَكمِّ

******** 

ــاَحةْ   بُوِسيڤَْة تِْحِت التُفَّاَحةْ يَاْو                                 ِحنَّ اْعلَيَّ يَاَشطَـّ

 َعْطَشاْن َو اْعِطينِي اْشِريبَهْ   لِيّنِي نِْرتَــاِح اْرِويَحةْ خَ                               

******** 

اللِمِسيّة يَاْو بُوِسيڤَْة تِْحِت                               
2

 ِحنَّ اْعلَيَّ يَاقابسيّة 

 اْشِريبَهْ َعْطَشاْن َو اْعِطينِي   َخلِيّنِي نِْرتَــاِح اْرِويَحةْ                               

 
 (1)

 ، تستخرج بعد قطع النخلة وهيلجذع تكون في أعلى النخلة الجمار هو القمة النامية في

 .بيضاء اللون تقطع كشرائح رقيقة وتأكل، وهو أبيض ناصع سليلوزية مادة
(2)

 اللمسيّة هي إحدى أنواع النخيل في واحة قابس 

 

 ...(األدوات/ األزياء/ الفضاء) والالمادية المصاحبة للممارسة أو المهيكلة لها  العناصر الماديّة -

تستعمل الفرق الموسيقيّة ألسلوب البوسيقة آالت موسيقيّة مصنوعة من مواد تنتمي إلى الفضاء 

، آلتي طبل "فرقة عكّشة"س، استغلّت الفرقة التي أّسست أسلوب البوسيقة في قاب". النخلة"الواحي منها 

ن ثالثة أسطوانات خشبية ملتصقة آلة الطبل هي عبارة ع. جربيّة كبيرة الحجم وآلة زكرة وآلة دربوكة

يُغلّف الطبل بقطعتين من جلد الماعز يَتّم . صم 53يصل عرضها ُمتراصة إلى  "(طارات"تُسّمى)

حيث يُلَّف الجلد حول عود دائري من ، "لالنخ"حبال من األلياف ُمستخرجة من شجرة شّدهما بواسطة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B0%D8%B9_(%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B0%D8%B9_(%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B2
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يُلصق  .صم تقريبا، ويُثقب ليمّرر منه حبل لشّد الوجهين الجلديين لآللة 32خشب الرّمان، قطره 

باألسطوانة الخشبيّة دائرتين حديديّتين لربط الحزام الجلدّي الذي يرفع اآللة ويدعم استقرارها على كتف 

َران  "جلديّة تُسّمى يُربط بين الحبال حلقات  .العازف ، يمكن تحريكها لشّد الوجوه وتعديل اآللة "الـُمص 

 .دون االستعانة بالتسخين

"( دم: "للنقرات القوية)يستعمل العازف نوعين من الِعصّي إحداهما باليد اليمنى وهي غليظة ومقوسة  

اليسرى وهي عصا  وتصنع من خشب اللوز أو الزيتون، والنوع الثاني يُمسك باليد" الدبّوس"تُسمى

يكون ". الـَمـط َرڨ"وتُسمى "( تك: "للنقرات الضعيفة) تُصنُع من خشب جريد النخلرقيقة ومستقيمة 

صم حتى يتمّكن من القرع في وسط الرقعة الجلدية للطبل وأيضا على الجانب  35طول المقرعة حوالي 

 .السفلّي منه

 

 إلى العنصر الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول -

                                                                                                                                                                           .ال توجد 

 

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

أبت الفرقة المؤّسسة لألسلوب التدّرب عند تنفيذها ألعمالها الفالحيّة في واحة قابس، فقد كان د 

فكان تواصل الموروث عبر التلقين الشفوي . العمل الجماعي اليومي يطّور من القدرات الفنيّة للمجموعة

محيطهم البسيط حدثت قطيعة بين مؤّسسي األسلوب و" البوسيقة"في وضعية أسلوب . بين الموسيقيين

 :من الموسيقيين دون تمريره للناشئة ويعود ذلك ألسباب عديدة منها

 (.وحتى إلى أبنائهم)فشل المجموعة المؤّسسة في تمرير معرفتهم إلى الناشئة  -

 .إلى منوال صناعي( واحي)التطور السريع للمدينة وتحولها من منوال فالحي  -

 . جديدة للبوزيقة مختلفة عن األصلعامل التثاقف بين الجهات قّدم صورا  -

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

انقطعت المجموعة األصليّة التي أّسست أسلوب البوزيقة عن النشاط منذ تسعينات القرن الماضي ولقد 

 :والعازفون هم (. السيّد بلقاسم عكّشة)توفي أغلبهم ولم يبقى إالّ عازف واحد 

 0352من مواليد المنشيّة سنة . مؤّسس الفرقة في مدينة قابس: علي عكّشة  -

والرقص إضافة إلى الغناء والعزف " التبريح " اختّص في  .2103وتوفي سنة 

بعد أن قام بمناسك  0391انقطع عن النشاط الموسيقي سنة . على آالت اإليقاع

 .الحج، ثم شغل خطّة مؤّذن

 

 

ابن أخيه والمهتم بالشؤون الماليّة، من مواليد  ،مساعد علي عكّشة: سم عكّشة بلقا -

عندما يهتّم علي عكّشة بالرقص والغناء فإّن بلقاسم هو الذي  .0335المنشيّة سنة 

وانقطع عنه في  0393بََدأ النشاط الموسيقي سنة . يقود الفرقة وينّسق بين العازفين

 .لم مع التطّورات الفكريّة والذوقيّة للمجتمع المحلّيألنّه لم يستطع التأق 0331سنة 
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والمتوفى  0351وإيقاع، من مواليد المنشيّة سنة " زكرة"عازف : الصحبي عكّشة  -

. 0331وانقطع ألسباب صحيّة في سنة  0393ّم إلى الفرقة في سنة ضان. 2105سنة 

د، في أواخر السبعينات، لكنّه تَعلََّم العزف في مرحلة متأخرة وحاول إدراج آلة المزو

 .لم ينجح في ذلك

 

 

. 2109والمتوفى سنة  0330من مواليد تنمين والية قبلّي سنة ": البشير بن فالح -

مع الفرق الصوفيّة " الزكرة"وعازف على آلة ( دربوكة جربيّة )ضابط إيقاع 

 ".الحوامد"وخاّصة السالميّة و

 

 

، عن سّن يناهز السبعين، ُعرف 0333فّي في سنة تو": التوهامي عكّشة " المرحوم  -

 ".زكرة"على آلة " البوزيڤة"باالرتجال المميّز في نغمة 

 

 

 مشاركون آخرون -

 :تَبَقّى عدد قليل من الموسيقيين الذين يمكنهم تقديم األسلوب بصيغته األصلية، ونذكر منهم

 عازف طبل: كمال الكبران -

 عازف طبل: بوكثير -

 عازف زكرة: يولد البا -

 

 المجتمع المدنيّ / منظّمات غير حكوميّة -

جمعية ناشئة تعمل على المحافظة على الموروث : جمعية الكندي للموسيقى والبحث في الموسيقى

 .الثقافي بجهة قابس والبالد التونسيّة

.com/associationalkendihttps://www.facebook/ 

 

 هيئات رسميّة -

 .المعهد الجهوي للموسيقى بقابس -

 .المندوبيّة الجهويّة للثقافة بقابس -

 .المندوبيّة الجهويّة للثقافة بقبلّي -

 .للتراثالمعهد الوطني  -

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

باالندثار في غياب كلّي لدور الدولة في المحافظة عليه وتثمينه مع  أسلوب البوسيقة تهديدا يواجه

صلي واستبداله بلهجات الموسيقي األتطور الذوق الموسيقي للمجتمع المحلّي على حساب الموروث 

بالرغم من المحاوالت الفرديّة لبعض الباحثين ونذكر على سبيل المثال علي شمس . موسيقيّة جديدة

 العلوم الثقافيّة وكذلك بعض الموسيقيين الشعبيين الذين يحاولون تجميع هذا الدين وهو باحث في

 . الموروث وإعادة تكوين نواة لهذا األسلوب

 

https://www.facebook.com/associationalkendi/
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 يبرامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

يهتم المشروع األّول  :إحياء هذا األسلوب الموسيقي الجمعيّة الكندي مشروعان ثقافيان يمكن أن يعيد

يجوب كامل الجهة ويستقر بمتحف العادات والتقاليد الشعبية بقابس، ويهتم المشروع بمعرض توثيقي 

الثاني بمهرجان جهوي في شكل مسابقة في أداء هذا األسلوب الفنّي بمظهره األصلي وبمظهر معاصر 

ن الشباب على ييضا تشجيع الموسيقيأوبالتالي تشجيع الممارسين على المحافظة على الشكل األصلي و

 .يم تصّور عالمي للبوسيقة مّما يعطيه صورة اكثر انفتاحا ويخلق االستمراريةتقد

 

 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6

 

 

 

آلة الطبلة عند مجموعة  أجزاء:   1صورة 

 عكّشة

العصى اللينة من ) "بالَمط َرڨ"العزف :  2صورة 

 على الوجه الجلدي للطبل( جريد النخلة

 

  
 جمار النخلة :4صورة  مؤسسين للفرقة أعضاء :3صورة 
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محي الدين خريف، )الجمار في الثقافة الشعبيّة  :5صورة 

، 3النخلة في الجنوب التونسي، مجلة الثقافة الشعبيّة، عدد

 .53-23، صص 2101الكويت،

مؤسس فرقة عكّشة في : 6صورة 

 مدينة قابس 

 

 اء البياناتهويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيق -7

علي شمس الدين أستاذ في العلوم الثقافيّة ومساعد للتعليم العالي بقسم الموسيقى والعلوم الموسيقيّة  -

 ."الجماليات والفن والتناسق البيئي والبحث"حدة البحث بوث والماجستير وباح

 

 المصادر والمراجع -8

 المكتوبة -

، الموسيقى والفنون التونسيّة في مجالها "اإلجتماعيّة اللهجة اإليقاعيّة والرموز"علي شمس الدين،  -

العربي اإلسالمي واإلفريقي المتوسطي، والبصمة المغاربيّة، المعهد العالي للفنون والحرف بقابس، 

 .013-32، صص 2103

، رسالة ختم الدروس لنيل شهادة الماجستير في الموسيقى نمط البوزيقة بمدينة قابسعلي شمس الدين،  -

 .ص031، 2111نولوجيا الموسيقى، المعهد العالي للموسيقى بصفاقس، وإث

 

 الّسمعيّة البصريّة -

 .يوجد بعض التسجيالت النادرة

 

 المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

                          .ال توجد

 

 معطيات تقنية حول عمليّة الجرد -9

 ريخ البحث الميدانّي ومكانهات -

 .            قبلّيبشمل البحث والية قابس ومنطقة سوق األحد  2113منذ سنة 

 

 جامع أو جامعو الماّدة الميدانيّة -

أستاذ في العلوم الثقافيّة ومساعد للتعليم العالي بقسم الموسيقى والعلوم الموسيقيّة  ،علي شمس الدين -
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 .والماجستير

           .محافظ مستشار التراثوية، رياض بالزا -

 

 تاريخ إدخال بيانات الجرد -

03-01-2101                                                                                                                          

 

 محّرر بطاقة الجرد -

 .رياض بالزاوية

 


