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 لّلماّدياالثق افّي  الجرد الوطنّي للّتراث  
 401/3 بطاقة جرد عنصر رقم

 

 تحديد العنصر -1

 االسم المتداول للعنصر في المجتمع المحلّي المعنيّ  -

  .بصفاقس الحاجوجة

 

 أسماء أخرى إن وجدت -

تطلق على الليلة الفاصلة بين الفصل والفصل والسنة والسنة وتحمل هذه التسمية في حّد ذاتها  :الحاجوزة

علي بن محمد "وورد في التقويم الشمسي لخارطة ".  يناير "معنى حاجز بين فترة وأخرى من شهر 

ل ليلة أوّ أّن و" 7722المحفوظة بالمكتبة الوطنية بباريس بالقسم العربي تحت عدد " الشرفي الصفاقسي

 .تسمى الحاجوز ألنّها تحجز بين السنة واألخرى" يناير"منه أي 

" عاجوز"إلى استعمال كلمة  تداولهاوقد يعود تسمية أخرى وردت على ألسنة بعض الرواة،  :العاجوزة

 .جمبر في التقويم الزراعيدبمعنى آخر الشيء كناية عن نهاية شهر 

 

 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

وغذائيا تعّد الحاجوجة موروثا ثقافيا 

 ونجد. بمدينة صفاقس تداولته عدد من العائالت

نفس التسمية الحاجوجة للداللة عن طبق غذائي 

يعتمد على الفول كمادة  تقليدي في قرقنة

أنّه يطبخ بطريقة مختلفة كلّيا وهو  إالّ  أساسية،

 .من العادات الغذائية للمرأة بعد الوالدة

 

 

 
 رمجال أو مجاالت انتماء العنص -

 .ممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالتال -

ة للتعبير عن التراث لتقاليد الشفويّة وأشكال التعبير الشفوّي بما في ذلك اللغة كواسطا -

 .الثقافّي غير الماّدي

 .الثقافة الغذائية التقليدية -

 
 وصف العنصر -

 

  الـجـمهـورية الـتونسـية           
 الثقافيـة الشـؤونوزارة               

   راثـــــــلوطني للتا دــــــالـمعه         
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 الوصف التّفصيليّ  -7

 31و 31بما يوافق الليلة الفاصلة بين )هي ليلة نصف الشتاء حسب التقويم األعجمي  الحاجوجة

" السبعة فصول" صفاقس باجتماع وتقترن هذه الليلة في العرف التقليدي لعدد من متساكني مدينة(.جانفي

وانتهاء النصف " فرار"ودخول " اينار"وخروج " الليالي السود"ودخول " الليالي البيض"وهي خروج 

تتزامن هذه الليلة مع ذكرى انتصار سكان صفاقس على نرمان  .األول من الشتاء ورأس السنة األعجمية

 . م3311/هـ333إلى سنة  م3312/ هـ  311صقلية الذين احتلوا المدينة من سنة 

ويقترن  .وتحتفل بالمناسبة عدد من عائالت مدينة صفاقس بطبخ الفول الذي يسمى طبق الحاجوجة

إحياء ذكرى الحاجوجة بطبخ الفول ألنّه األداة التي اعتمدت إلحصاء عدد القادرين على حمل السالح في 

واألعوام طبق مناسباتي له صبغة احتفالية وأصبح طبق الحاجوجة على مّر القرون . وجه العدو النرماني

وتواصل إلى اليوم هذا اللون من الطعام في الثقافة الغذائية لدى بعض العائالت من . ورمز وحدة الجماعة

 .سكان صفاقس داللة على معنى القدرة على المواجهة

في " مقديش"في رحلته و" التجاني"في الكامل و" ابن األثير"وقد ذكر هذا االحتالل وما عقبه من انتصار 

واصطبغت األحداث التاريخية لهذه الملحمة بأبعاد الحكاية الشعبية وأصبحت منذ قرون خلت . نزهته

حفظتها الذاكرة الجمعية المحلية ويرويها األجداد إلى األحفاد في ليلة " الحاجوجة"خرافة حملت أيضا اسم 

 .من كبار السن وبقي ذكرها إلى اليوم متوارثا لدى بعض. نصف الشتاء

 ":الحاجوجة"المكونات وطريقة إعداد أكلة 

يجمع حملة العنصر أثناء عملية الجرد على نفس المكونات ومراحل اإلعداد تقريبا تبدأ بإعداد الفول 

بالدار " بيت المونة"حيث يتوّجب إحضار كميّات وافرة من الفول تكون عادة من المواد المخّزنة في 

وكبيرة الفول مجفّفة ويستوجب لطبخ الحاجوجة الحرص على انتقاء حبّات . بالبرج بالمدينة العتيقة أو

ثم يتّم فرزها من بعض األتربة العالقة بها وغسلها " الدقّاش"وتسمى هذه الحبّات في المتعارف المحلي 

الماء لطبخه  قدر كبير من الفخار ومن الغد يوضع الفول في مع الليمون فيجيّدا والحقا تنقيعها ليلة كاملة 

الكمون والهروس فضال عن زيت إلى حّد الغليان على نار هادئة مع إضافة التوابل والبهارات مثل 

 .ويستهلك هذا اللون الغذائي صباح اليوم األول من السنة الجديدة. الزيتونة

فول مع قطع كما يحبّذ تناول بعض حبّات من ال وتؤكل كل فولة تباعا بعد غمسها في الملح ودقيق الكمون 

 .والهريسة" الجرادق"من خبز 

لوازم الحاجوجة " هادية الجراية"هذا وتختلف المقادير حسب حجم العائلة وعدد أفرادها وتحّدد السيدة  

 :لخمسة أفراد كما يلي

 .كلغ من الفول3-

 .ربع لتر من الزيت -

 .البهارات أساسا من الكمون -

 خبزة جرادق -

 وكرذلك الجراف الترين ومرن الزبيرب مرن وحفنرة الخررو  من قرون بضعة صغير كيس في يوضع ما وعادة

  .الحاجوجة تناول بعد تؤكل والحلبة البسباس من قليل

 

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

ة تبدأ بغراسة الفول في فصل الخريف في يسبق إعداد طبق الحاجوجة جملة من الممارسات التقليدي

فبصفاقس بساتين وجنات مشتملة "جنان غابة صفاقس الموّزعة حول المدينة التي وصفها مقديش بقوله 

ويستغل الصفاقسي إلى جانب األشجار المثمرة السنف كالفول ...على غرائب األشجار وبدائع الثمار

ي فصل الربيع تقوم النسوة بتجفيفه في الشمس واّدخاره وبعد نضج الفول ف". والعدس والحمص والتوابل 

 ".بيت المونة"في 

مع  في إطار العائلة الواحدة ليلة نصف الشتاء إلعداد طبق الحاجوجة ربّات البيوت مع أسرهنّ وتجتّمع 

ومع تحّول عدد من سكان المدينة .استعمال بعض األثاث المطبخي على غرار القصعة والقدر والصحفة
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سكن القار باألبراج في أواخر القرن التاسع عشر حمل البعض منهم نفس هذه األنماط من السلوك إلى ال

 .حول هذا الطبق التقليدي

تختزنها ذاكرة  أقوال سائرة تتداول فيه عدةويتّم إعداد الحاجوجة داخل الفضاء البيتي في جو احتفالي 

 "ة حاجوجة وهللا ليلة حاجوجةيا حنا يعطيك الفرح هذه ليل"الشيوخ وترّدد بالمناسبة 

ثم البسملة وتليهما بالتعوذة ومن الممارسات التي تدخل المعتاد لدى النسوة الالّتي يعددن هذا الطبق البدء 

يا ر  اجعلها تجي في خشمهم فاوحة يا ر  يأكلوها بالهناء واللطف "بعض األدعية باللهجة المحلية 

طبخ الحاجوجة سورة العصر ثم سورة الكرسي ثالث مرات في  وتتلى أثناء". ويكلوها تنفعهم ال تضرهم

 . آخر مراحل اإلعداد

إطالق الزغاريد  وغالبا ما يرافق إحضار هذه األكلة بعث رائحة البخور لتعبق كامل فضاء المطبخ ثم

تضفي هذه الممارسات أجواء من صفاء .احتفاء بدخول السنة الجديدة وذكرى االنتصار على النرمان

وبذلك تصبح عمليّة الطبخ مجاال للمسرحة وانبثاق الطقوس  وتمّرر البركة إلى طبق الحاجوجة النفس

 .والمعتقدات

ضمن أركان ظرفا دافعا الستحضار حكاية الحاجوجة وسردها وتمثّل عادة طبخ الفول بالدور واألبراج 

النساء بعفوية من قبل ى يمارس الحكحيث في اإلطار العائلي الضيق احتفالية ليلة رأس العام العجمي 

أثناء الليل بتلوين صوتي يناسب المواقف والشخصات وكأنّها جزء من سياق لألبناء واألحفاد المسنّات 

ويستمع عدد من سكان المدينة إلى هذه . الوقائع الجارية، الهدف منها الحفاظ على الذاكرة الجماعية

ذ مكانه عند أحد أبوا  المدينة من الخارج ويأخذ هذا الحكاية وهم واقفون حول أحد الحاكين الذي كان يتّخ

 .الفداوي أجرته من المستمعين

تحتوي حكاية الحاجوجة على بنية سردية تعتمد اإلثارة والتشويق وتأتي الشخوص واألحداث في إطار 

مدينة وسكان "عمر الفرياني"حبكة متماسكة واألحداث فيها تتعقد وتتأزم ثم تنفك بواسطة البطل المخلّص 

احتل النرمان مدينة صفاقس ":وملّخص حكاية الحاجوجة كما وردت على ألسنة بعض الرواة .صفاقس

م وعاثوا فيها فسادا ونهبوا ديارها وجردوهم من كل سالح بما فيها سكاكين مطابخهم 3312-هـ311سنة 

أبي "النرمان الشيخ أخذ . ولم يتركوا سوى سكين واحد في كل ركن من األركان األربعة من سور المدينة

مقابل طاعة ساكني المدينة لهم ونفوه إلى صقلية كرهينة لديهم وقبل الشيخ أسره رغم " الحسن الفرياني

". يا ولدي أنا ميت ال محالة وال تترك أيّة فرصة في المقاومة"معارضة سكان المدينة وعائلته وقال لولده 

بدأ بتكليف مجموعة من الرجال بجمع . ماني سنواتمجريات المعركة بعد ث" عمر الفرياني"نظّم ولده 

وبعد إحصاء . حبّات الفول من ساكني دور المدينة على قدر عدد األفراد القادرين على حمل السالح

حبّات الفول وضبط عددها قام المقاتلون بالتسلّل ليال إلى دهليز تحت الجامع الكبير لصنع سيف مخفي في 

وبعد إتمام صناعة األسلحة على قدر عدد حبّات الفول قّدم ". زاغة"لّيا قصبة على شكل عكاز تسّمى مح

سنة )دعوة لقائد النرمان لالحتفال بليلة رأس العام العجمي ببا  الجبلي " عمر الفرياني"الشيخ 

حيث تجّمع الجيش النرماني وعدد من سكان المدينة مصحوبين بعشرة من األبقار ( م3332/هـ333

رقص الجميع أثناء الحفل وعند منتصف الليل بعد ثمول الجنود النرمان صاح . والزهورالمزيّنة بالحلي 

وهي كلمة السر عن بدء المعركة، فتحّولت كل قصبة إلى سالح يسّمى " النار على الغدار"الشيخ الفرياني 

ميلين إلى وفي خضم المعركة وبعد هزيمة النرمان اتّجهت األبقار المزيّنة نحو الغابة بحوالي ".زاغة"

وفي هذا المكان اتّفق أهالي المدينة على بيع الحلّي لبناء مواجل للسبيل بقيت شواهد  .شمال أسوار المدينة

وتّم تجميع ".مواجل البقر"منها إلى حدود منتصف القرن العشرين وتسّمى إلى اليوم في الذاكرة المحلية 

 . توزيعه على سكان المدينةالفول رمز االنتصار في المعركة و طبخه في قدور ضخمة و

بعث ملك صقلية إلى رسوله لإلطاّلع على مجريات األحداث بصفاقس فاستقبلوه أهلها بجنازة كبرى 

 .األسير الذي أعدم شنقا بصقلية" سيدي الفرياني"رفعوا فيها نعش 

أماكن ذاكرة مثّلت الفضاءات التي دارت فيها أحداث معركة الحاجوجة منذ ما يقار  الثمانية قرون خلت 

لسكان المدينة من بينها منازل المدينة التي جّمعت منها حبّات الفول والجامع الكبير مكان صنع األسلحة 

وعادة ما تأكل الحاجوجة في شكل جماعات . وأسوار المدينة وبا  الجبلي حيث دارت أطوار المعركة

 .ذكرى سنوية وبذلك يتم نقلها عبر األجيال رمزيّتها التي يعاد بنائها مع كلفي أحد هذه األماكن اعتبارا ل
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أمارة "ومن تقاليد عدد من عائالت ساكني المدينة رسم حبة فول على الخبز قبل إيداعه إلى الفرن وتسّمى 

 .وقد يترجم هذا الرسم ثبات وتوارث رمزية الفول في مختلف تمظهراتها" الفولة

طلعت فولة وهبطت فولة "من األقوال الشعبية يقال كما استعملت كلمة الفول في معاني مختلفة في عدد  

 .ويرتبط معنى هذا القول بما تحلّى به سكان صفاقس من صبرعند هجوم النرمان" حتى أش يفرج المولى

 .فتجاوزت بذلك حبة الفول شكلها المادي للغذاء وتحّولت إلى رمزا للصبر

امتزجت الممارسات الماديّة مع سلوكيّات رمزيّة وعقائديّة تدّل عن أهمية حضور معركة الحاجوجة إذن 

 .في الذاكرة الجمعية

 

 الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

ها يتم إعداد الحاجوجة بمناسبة ليلة رأس العام العجمي ونظرا لصبغتها العائلية فإنّه يصعب توثيق

 .من خارج العائلة التي لم تمنع الوصول إلى العنصر وتوثيقه

 

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

تتعلّمها الفتيات عن طريق الممارسة .تصنّف الحاجوجة ضمن العادات الغذائية المتوارثة منذ قرون

 .ها أحد مقومات التواصل مع ذكرىاالنتصاروالنقل وتحرص النسوة على تمرير فن طبخها باعتبار

ونظرا لصبغتها االحتفالية يساهم مختلف أفراد العائلة في إعدادها وخاصة الفتيات الالتي يساعدن في 

 . إعداد اللوازم أو في عملية الطبخ حتى تحافظ الفتاة على معارف عمل هذا الطبق المحلّي

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -1

 نصر من الممارسين له بشكل مباشرحملة الع -

 .بعض العائالت القاطنة بمدينة صفاقس -

 .المرأة داخل المنزل باعتبارها العنصر الفاعل في إعداد هذا اللون من الطعام -

 .الجافة تجار بالمدينة العتيقة بصفاقس من باعة السنف والبقول -

 

 مشاركون آخرون -

 ".الفرياني"بعض األفراد من عائلة  -

 .  بعض المتطوعين من العاملين في عدد من الهياكل الرسمية -

 

 المجتمع المدنيّ / منظّمات غير حكوميّة -

كما عمدت . الجمعيات بهذا العنصر وسعت إلى التعريف به وتثمينه وإبداعه من جديد اهتمت العديد من

من حكايات كشكل من أشكال  بعض وسائل اإلعالم إلى االهتمام بالحاجوجة كموروث غذائي وما يحّف بها

 :التعبير الشفوي الشعبي

 :المجتمع المدني -

 .بالشيحية جمعية مهرجان الحاجوجة -

 .جمعية أحبّاء المكتبة والكتا  -

 .جمعية الوشاح الثقافي -

 .أللعا  الطفولة"نزار القمري"مركز  -

 .فوج الكشافة بالشيحية -

 .جمعية البريديين بصفاقس -

 .بالشيحية نادي الطفولة -

 .المركب الثقافي بالشيحية -
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 .جمعية الفن المسرحي -

 :وسائل اإلعالم -

 ".مهرجان الحاجوجة"الصفحة االلكترونية على شبكة التواصل االجتماعي تحت عنوان  -

 .موقع تاريخ صفاقس -

 .موقع الصحافيين بصفاقس -

 .قناةالتلفزة الوطنية - 

 ".نسمة"قناةالتلفزةالخاصة  -

 .صفاقس عةإذا -

 .إذاعةالديوان -

 

 هيئات رسميّة -

 .1 بلدية الشيحية بطريق تنيوركلم -

 .مندوبية الشؤون الثقافية بصفاقس -

 (التفقدية الجهوية بصفاقس. )المعهد الوطني للتراث -

 .المندوبية الجهوية للسياحة -

 .مركز الفنون الدرامية -

 .دار الشبا  بالشيحية -

 جامعة صفاقس -

 7وبية التربية بصفاقس مند -

 .المكتبة العمومية -

                                                                                                                         معهد الموسيقى -

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

تخلّي عدد من العائالت بصفاقس منذ حوالي خمسين سنة عن طبخ طبق أفادنا بعض المخبرين عن 

ويعود هذا التراجع في جزء منه إلى تغيّر السلوك الغذائي خاصة . الحاجوجة ليلة رأس السنة األعجمية

 .لدى فئة الشبا 

 ومن بين التهديدات بداية اضمحالل ذكرى الحاجوجة الذي نلمسه من خالل تناسي حكايتها من مخزون

يرتبط بتراجع في ممارسة الرواية بفعل التحوالت االجتماعية وتحوالت بنى العائلية . الذاكرة الجماعية

 .التقليدية التي كانت تمثّل اإلطار المناسب الستحضار الرواية

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

نور الدين " "حاجوجةال"عبّرت الجماعات حملة هذا الموروث المحلّي وعلى رأسهم رئيس جمعية 

عن اهتمامها بهذا العنصر ورغبتها في صونه وتثمينه عبر مختلف التظاهرات الثقافية كما أبدت " بوقشة

ومن أهّم أشكال التثمين الجماعي للحاجوجة تخصيص مهرجان مفرد بها  .استعدادها للتعاون معنا لجرده

ملة من التظاهرات الثقافية تتوّزع على ج(7132الى  7131من )سنوات  ستةينظّم منذ . ويحمل اسمها

التي أطلق عليها " الشيحية"أماكن مختلفة بشوارع طريق تنيور وبإحدى الساحات العامة التابعة لبلدية 

ومن أبرز اهتمامات المهرجان مسرحة حدث انتصار  .وبعدد من معالم المدينة العتيقة"ساحة الثقافة"اسم 

تتجلّى من خالله محطات من تاريخ المدينة الملحمي احتفالي  ضمن مشهدسكان صفاقس على النرمان 

وتنظيم ندوات فكرية للعودة إلى الحدث التاريخي في مختلف .وعناصر من تراثها المادي وغير المادي

وقد تجّمع عدد كبير من . أبعاده وبيان قيمته في ذاكرة ساكني المدينة وما بقي منه في الموروث الشفوي

تّم أثنائها تنظيم حصص تذوق " ساحة الثقافة"في  7132جانفي 31السبعة آالف في يوم الجماعات يناهز 

اإلشراف على " الجراية"تقّدم في أطباق ضخمة تتولّى امرأة مسنّة من عائلة  جماعية ألكلة الحاجوجة
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 . إعدادها

 أضيف في إطار تأثيث. وظهر منذ سنوات في إطار فعاليات مهرجان الحاجوجة طبق إضافي 

وهو تطّور تشّكل يحتوي على البيض والهروس والزيتون .فعاليات المهرجان وهو ما حبّذه حملة العنصر

" المريسة"كما برز في نفس السياق لون غذائي آخر يسمى. في إطار إضافة أطباق يحبّذها تحديث الذوق

  بزيت الزيتونةمسقّى و كسكسي مغلوث بالتمر المطحونتتكّون من " الرفيسة"ويطلق عليه أيضا اسم

ومن صور تخليد حدث المعركة . وقشور الليم المطحون وحبات الزبيبيضاف إليه اللوز المجروش 

" الحاجوجة"ثقب حبّات الفول المجفّفة في وسطها واعتمادها كعملة لشراء أكلة " بمهرجان الحاجوجة"

ات الفول في حّد ذاتها كما استعملت حبّ . وللمشاركة في بعض األلعا  والورشات الموّجهة لألطفال

محاولة لتمرير هذا العنصر في تمظهرات أخرى من خالل الموروث ببعض األلعا  الشعبية وهي 

 .اللعبي

ومن أشكال حماية الموروث الشفوي لحكاية الحاجوجة كتابة أهم فصولها في شكل قصة تحت 

". جمال الدين خليف"ؤلف للم" الحاجوجة ملحمة صفاقس بين غزو النرمان وقدوم الموحدين "عنوان 

مركز الفنون تجسيم بعض من وقائعها في عروض فنية بالتعاون معومسرحة هذه الملحمة من خالل 

 وتنظيم عروض مسرحية لألطفال عن أطوار معركة الحاجوجة تحت إشراف الباحث .الدرامية بصفاقس

روض مسرحية لألطفال تجّسد مراحل من ملحمة انتصار صفاقس ضّد النرمان في ع".نزار القمري"

المشاركة " الكشافة بالشيحية"وتولّي فرقة  .الستمرار هذه الذاكرة الجماعية ولضمان تناقلها إلى األجيال

في تجسيد سهرة النار في ليلة الحاجوجة من خالل تقديم عروض لمقاطع تمثيلية من ملحمة الحاجوجة 

قيام و. المقاتلين للهجوم على النرمانوهي كلمة السر بين " عرض النار يا غدار"والتركيز على

للجماعات المحلية  باللهجة العامية برواية ملحمة الحاجوجة" االزهر البوعزيزيى"المسرحى والحكواتي 

في تأثيث إحدى سهرات الحاجوجة برواية هذه " رايدة القرمازي"ومساهمة الحكواتية .من حملة العنصر

 .الملحمة

تمثّل في االعتراف بها .الشعبية تثمينا متميّزا من قبل الجماعات المحليةلقيت أكلة الحاجوجة وحكايتها 

 .والعمل على ضرورة صونها ونقلها إلى األجيال القادمة كجزء من تراثها الغذائي وموروثها الشفوي

 

 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6
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 .بالشيحية "ساحة الثقافة"قرابة سبعة آالف شخص يحضرون فعاليات االحتفال بالحاجوجة في 
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 هويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البيانات -7

 :  في استيفاء البيانات الواردة طريقة المحاورة مع حملة العنصر اآلتي ذكرهم اعتمدنا

ل المبادرين لحفظ ذاكرة وهومن أوّ " مهرجان الحاجوجة"رئيس جمعية ": نور الدين بوقشة" الدكتور -

 . 32117311صفاقس الهاتف  1كلم " تنيور"العنوان طريق ،الملحمة

ء الالتي يحذقن طبخ عدة أطباق تقليدية وقد أشرفت على إعداد طبق من النسا" هادية الجراية" السيدة -

الفول الضخم في احتفالية الحاجوجة فضال عن معرفتها لحكاية الحاجوجة التي كانت تسمعها عن جدها 

العنوان طريق ، فها ومهاراتها وحكاياتها البنتهاوهي صغيرة عند حلول احتفالية الملحمة وقد مّررت معار

 . 32111322صفاقس الهاتف  1لم ك" تنيور"

في " هادية الجراية"ربة بيت تحذق صنع الحلويات التقليدية وساعدت أمها " سلمى الصافي"السيدة  -

 .77713323صفاقس الهاتف  3كلم " تونس"العنوان طريق ، د طبق الحاجوجة لتظاهرة المهرجاناعدا

   71213321الهاتف  1كلم  األفرانطريق  انالعنو، تحتفظ بذاكرة العنصر" حبيبة السالمي"السيدة  -

 

 المصادر والمراجع -8

 المكتوبة -

 .3123 تونس-، الدار العربيّة للكتا ، ليبيارحلة التجاني (:محمد بن أحمد)التجاني  -

غر  اإلسالمي، الطبعة ال، المجلّد األّول، دار السندسيّة في األخبار التونسية الحلل( الوزير) السّراج -

 . 3123 األولى،

الغر  اإلسالمي، الطبعة أجزاء، دار  7،نزهة األنظار في عجائب التواريخ واألخبار(: محمود) مقديش -

 113ص .  3122 األولى، بيروت

وجيك، صفاقس ، سمعجم الكلمات والتقاليد الشعبيّة بصفاقس(: يوسف)الشرفي ( علي) الزواري -

3112. 

 73 ، ت1 ، عددالمجلة األلكترونية رباط الكتب، "من األكل إلى العقل(: "عبد الواحد) المكني -

 .7133أكتوبر

محمد علي للنشر، صفاقس، مارس  ، داراألصل والفصل في تاريخ عائالت صفاقس: المكني عبد الواحد -

7131. 

، ترجمة سعيد الغانمي، هيئة أبو طبي للسياحة والثقافة حضارات القديمةالطبخ في ال(: ك. كاثي)كوفمان  -

7133. 

- Zaouari (A), Sfax aux XVIII
e 

et XIX
e
 siècles Chroniques d’une ville 

méditerranéenne, Med Ali Editions, Sfax 2016. 

 

 الّسمعيّة البصريّة -

للعنصر منها إذاعة صفاقس وإذاعة الديوان وقناة تحتفظ العديد من الهياكل بتسجيالت سمعية بصرية  -

 3كما حرصنا أثناء عملية الجرد على انجاز شريط سمعي بصري مدته . التلفزة الوطنية وقناة التلفزة نسمة

 .دقائق يوثق لمراحل إعداد الحاجوجة

  .عن احدى المسنات" حكاية الحاجوجة"تسجيل سمعي بصري يحمل اسم  -

 

 ة المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصةالمواد الوثائقي -

 .(دار الجلولي)األدوات المطبخية بمتحف العادات والتقاليد الشعبية 

 

 معطيات تقنية حول عمليّة الجرد -9

 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -
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 .صفاقس/ المدينة العتيقة/ 7132فيفري 

 

 جامع أوجامعو الماّدة الميدانيّة -

 .ملحق بحوث بالمعهد الوطني للتراث ،سهام القالل -

  .رئيس جمعية الحاجوجة ،بوقشة نور الدين السيد -

 

 محّرر البطاقة  -

 . ملحق بحوث بالمعهد الوطني للتراث ،سهام القالل

 

 


