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 تحديد العنصر -1

 لعنصراالسم ا -

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ستهالكهانتاجهّوالمعارفّوالمهاراتّوالممارساتّالمرتبطةّبإ:ّالكسكسيّ 

ّ

 أسماء أخرى متداولة في المجتمع المحلّي -

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّسكسو/ّّالن عمة/ّالط عامّ

ّ

 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

ّ

ّ

ّوالجماعاتّ ّاألفراد ّمختلف ّبين ّمقاسمة ّموضوع العنصر

ّكماّ،ّبالبالدّوالمجموعاتّوالمناطقّوالجهات ّجلي  فهوّذوّطابعّوطني 

ّوجنوباّ ّشماال ّتمتد  ّالتي عه ّوتوز  ّانتشاره ّجغرافية ّذلك ّعلى تشهد

ّالسّ  ّتشمل ّوهي ّوغربا، ّالدّ وشرقا ّكما ّوالمواحل ّوالمراكزّواخل دن

ّّّّ.ّالحضريةّالتقليديةّوالحديثةّتماماّمثلّالقرىّواألرياف

ّ

ّ

ّ

ّ

 مجاالت انتماء العنصرأو  مجال -

ّتتجس دّفيّالعنصرّ ناتّواألبعادّجل  مجاالتّالتراثّالثقافيّالالماد يّحيثّيت سمّبالتركيبّوتعد دّالمكو 

عّوتكماّيكشفّعنّذلكّثراءّّ،بماّيجعلهّيمث لّممارسةّكلي ة ّالمتصلّبهنو  ّالن سيجّاالجتماعيّوالثقافي 

ّطويلةو ّتاريخية ّمراكمة ّنتاج ّهو ّالذي .ّ ّفي ّتترك ز ّالمكث فة ّتمظهراته ّأن  ّالغذائي ةّغير ّالثقافة مجال

ّاالجتماعية ّوالممارسات ّواالحتفاالت ّالطقوس ّومجال ّالمرتبطةّّالتقليدية ّوالمهارات والمعارف

ّ.بالصناعاتّالتقليدية

ّ
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 الوصف التّفصيليّ  -

ّّ:الهويّة التاريخيّة للعنصرّ-

ّ ّالحبوب ّثقافة ّبتاريخ راته ّوتطو  ّمنشئه ّفي ّالكسكسي ّيلتحم ّواحدا ّبذرها ّيؤل ف ّالتقاليدّالتي ّأقدم من

ّاإلنسانية ّالتيّعرفتها ّالزراعية ّوت. ّإلىّتونس، ّبالنسبة ّتاريخيةّعنّالقمح، ّأقدمّشهادة إلىّحواليّعود

رتّ.ّحاليا"ّلمدينة"Althiburos سبّاللقىّاألثريةّالتيّعثرّعليهاّبموقعّحعشرةّآالفّسنةّ وقدّتطو 

ّالسّ معارفّوّاكتشافهّّمع فّفيّالمحصولّمثلّمعالجة ّبالتصر  ّالستخراجّالحبّ نابلّمهاراتّمت صلة

ّ.منهاّفضالّعنّأساليبّالخزنّالتيّكانتّمعروفةّفيّالعصرّالبرونزي

ّالممارتدريجي ّو ّراحتّهذه ّتتا ّوّ،رس خسة ّالفراعنة ّمع ّعلىّّ،ومانالرّ سيما ّتعميمها ّعلى الذينّعملوا

ّ د لتّإلىّمخازنّتزو  ّالتيّتحو  ّمنّّاإلمبراطوري ةمستعمراتهمّبمنطقةّشمالّإفريقيا الرومانيةّبحاجاتها
ّ.رفتّبأنهاّمطمورةّروماالحبوبّحتىّأنّالبالدّالتونسية،ّقدّعّ 

انّاألصليونّلشمالّإفريقيا،ّقدّأصبحواّيحذقونّتحويلّلسكّ معّمقدمّالعربّالمسلمين،ّكانّاألمازيغ،ّاو

منهاّاشتقتّوّ، smiliaميدّالذيّيبدوّأنهّمصطلحّأطلقهّالرومانّعلىّزهرةّالدقيقّالقمحّإلىّّدقيقّالسّ 

التيّمنهاّجاءّوsemolaّاليةّاإليطوالكلمةّّ،semouleكلمةّّظهرقبلّأنّتّ،semoleالكلمةّالفرنسيةّ

ّوّ.لفظّالسميد ّإلىّاشتقاقّالتحويلّيشكّ هذا ّالمرور ّالّيمكن ّبدونه ّإذ ا ّهام  ّتطورا ّالتقنية ّالناحية لّمن

ّ.الكثيرّمنّالمعجنا تّقبلّطهوها

ولئنّغابتّأي ةّإشارةّّإلىّلكسكسيّفيّالمصادرّالقديمة،ّفقدّكشفتّبعضّالحفرياتّاألثرية،ّمثلّتلكّ

ّأوعيةّخزفيةّذاتّثقوبّفيّقعرهاّ،ّأيّمدينةّسوسةّحاليا،ّعنHadrumèteأجريتّبموقعّحضرموتّ

حّأن هاّمنّصنفّالكسكاس  ّ.ميالديّوقدّعثرّعليهاّفيّقبورّتعودّإلىّالقرنينّالثانيّوالثالث.ّيرج 

العربّتواصلّإلىّالفترةّالوسيطةّمعّ،ّوالذيّالمصادرّالتاريخيةّالقديمةعنّذكرهّفيّمتّصّ الورغمّ

ّ ةّإشاراتّتحيلّعلىّالنمطّالمطبخفالمسلمين، ّابنّعذاريّمنّثم  ّذكره يّالذيّينتميّإليه،ّمنّذلكّما

ةّالكاهنةّمعّحس انّبنّنعمانّعندّ يوماّّفقالتّلهّ،إفريقية،ّإذّأن هاّحبستّعندهاّخالدّبنّيزيددخولّقص 

كانّلهاّابنانّو.ّ"لولديأناّأريدّأنّأرضعك،ّفتكونّأخاّو.ّالّأشجعوماّرأيتّفيّالرجالّأجملّمنك،ّ"

ّبربريّ ّوأحدهما ّيونانياآلخر ّ"وقالتّله. ّرضاع: ّلنا ّالبربر ّّنحنّجماعة ّنتوارثّبه: ّفعلناه، ،ّ"إذا

،ّ"كالّمعهّعلىّثدييّ :ّ"ّقالتو،ّادعتّولديهوجعلتهّعلىّثديها،ّو،ّفلث تهّبزيت،ّدقيقّالشعيرمدتّإلىّعف

ّ.ففعال

ّو ّحقيقية، ّاألمرّالّيتعل قّبواقعة ّأن  ّالعربّللبربرّكورغم سّمؤاخاة ّتكر  ّبأسطورة حّذلكّإن ما ّيرج  ما

بهّمنّالكسكسي ّماّيعنيناّمنهاّهوّاإلشارةّإلىّهذاّالدقيقّالذيّيفتلّقبلّأنّيؤكلّبماّيقر  خون،ّفإن  ،ّالمؤر 

"ّباستخدامّفعليّّلتحضيرّالكسكسيالمتداولّ،ّوهوّماّيتطابقّمعّالتوصيفّالشعبيّإنّلمّيكنّهوّبعينه

ّ".برمان"و"ّفتالن"ّومصدريهماّّ"يبرم"و"ّيفتل

ّمنّّقاانطالو ة،ّيتبي نّرسوخّهذاّالطبقّالمعطىّاللساني  دائما،ّلكنّضمنّإطارّاللغةّاألمازيغيةّهذهّالمر 

ّالمطبخية ّالتقاليد ّالمحلي ةّفي ّعليه ّأطلق ّفقد ّاستعماال،ّ"سكسو"، ّاألوفر ّالتسمية ّوهي ،

ّ".كسكو"ّو"ّكسوــــــــــــسي"و

ّ ّانطالقا ّمألوفا ّحضوره ّليصبح ّعنه ّاألخبار ّتتواتر ّلدىّثم  ّنجده ّالذي ّالنحو ّعلى ّالحديثة ّالفترة من

ّو ّالمقري ّاإلفريقي ّمطبخياّ(5111-5641)ليون ّتعريفا ن ّتضم  ّثمين ّإتنوغرافي ّبنص  نا ّأمد  ّالذي ،

ّ.أسلوبّتناولهوللكسكسيّ

لئنّنسبهّالبعضّإلىّالشرقّاألوسط،ّفالغالبّعلىّالرجحان،ّإنّلمّيكنّمنّقبيلّاليقينيات،ّأن هّيمث لّو

ّمغار ّطبقا ّأمازيغي، ّأصل ّذا ّبالمجالّوبيا ّ ّالتيّالتصقتّأنثروبولوجيا ّانتشاره ّجغرافية ّتؤك ده ّما هو

 .Gsell"قزال"ّهيّالّتتجاوزّالحدودّالليبيةّكماّالحظّذلكوالتاريخيّلألمازيغ،ّ

ّ ّمنه، ّالمنحدر ّاألصل ّفي ّفقط ّتكمن ّال ّللكسكسي ّالتاريخية ّالهوية ّأن  ّسيرورتهّوغير ّفي ّأيضا لكن

ناتهّّتيّسمحتّلهّباالستمرارّفيّإطارّديناميّ الطويلةّال راحّّ،ّفقدورمزي اشحنهاّمادياّوأعادّتشكيلّمكو 

ّوثقافي االكسكسيّ ّوسوسيولوجي ا ّإثني ا عة ّمتنو  ّمجموعاتّبشرية ّليجذبّإليه ّانتشاره ّيتعاظم ّألمعّو. لئن

ّبرنشفيك" ّالط ّ" ّللإلى ّالنخبوي ّابع ّكان ّحيث ّالحفصي ّالعهد ّفي ّعلى"كسكسي ّمنّّعالمة ّأدنى حد 

ّ ّأغلبية ّتكنّتتمت عّبها ّلم ّاللذينّكاناّّوذلكّعلىّعكسّطبقيّالبازينّوّ،"سك انّإفريقي ةالرفاهة البسيسة
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فإن هّماّلبثّأنّ،ّطرابلسّعلىّسبيلّالمثالووادّاألعظمّمنّسكانّالمناطقّالساحليةّفيّتونسّطعامّالسّ 

مّليستحيلّتقليداّغذائياّ ّ.ةثقافيةّخاصّ اجتماعي ةّّمطبخياّيعكسّمقاسمةوراحّيعم 

ّألفيناهّيتخل صّمنّمحليتهّليهاجرّإلىّماّوراءّالبحرّ الصحراء،ّحيثّوصلّإلىّاألندلسّوالمحيطّوثم 

ّإلىّجنوبّإيطالياّّّ.قدّوث قّلناّالتجيبيّكيفي ةّطهوهّهناكّضمنّنصّإتنوغرافيّدقيقوّ.بسهولة كماّامتد 

ّالصحراءوّفرنسا،و ّجنوب ّإفريقيا ّإلى ّالقارةّقّ،ات جه ّإلى ّعشر ّالسادس ّالقرن ّخالل ّيصل ّأن بل

ّ.البرتغاليينّالذينّأدخلوهّإلىّمستعمراتهموّاألسباناألمريكيةّمعّ

ليأخذّستعظمّجغرافيتهّوعلىّنطاقّواسع،ّّمتدواالّامطبخيّامنّهناّفصاعدا،ّسيتكر سّالكسكسيّتقليدو

ّ.بعداّكونيا

 الهويّة المطبخيّة للعنصر -

ّمكوّ  ّطبيعة ّإلى ّالزيتونّبالنظر ّبزيت ّمرفوقة ّتكون ّما ّغالبا ّالتي ّالحبوب ّعلى ّأساسا ّالقائمة ناته

ّينتميّ ّالكسكسي  ،ّلكنLa diète méditerranéenneّّّمنظومةّاألكلةّالمتوسطيةإلىّوالخضر،ّفإن 

ّذاتهاّحيثّاالعتمادّعلىّالبخارّمنّوجهةّنظرّتقنيةّمطبخي ة فإن هّيجس دّ،ّترك زّعلىّعمليةّالطهوّفيّحد 

ّهذهّالس مةّالتقنيةّهيّالتيّترسمّالحدودّ.ّقليداّمغاربي اّيعكسّخصوصياتّثقافي ةّواجتماعي ةّمحلي ةت ولعل 

نات ّوسائرّاألطباقّاألخرىّمنّصنفّالمعج  ّ.الفاصلةّبينّالكسكسي 

ّيندرجّّ ضمنّدورةّكاملةّتبدأّببذرّالحب اتّمروراّبحصادهاّبعدماّصارتّسنابلّقبلّرحيهاّّالكسكسي 

ّوطحنه ّتصلّإلىّالمائدةّعلىّهيئةّطبقّخاص  ةّّتحويلهاّإلىّحب اتّكسكسي  طهوهّقتضيّيّا،ّومنّثم 

ّهذهّالسلسلةّقدّتقل صتّحلقاتها،ّوغدتّ.ّاالعتمادّعلىّالبخار،ّبحيثّالّيتعر ضّللن ارّمباشرة غيرّأن 

ّفيّالغالبّ ّالدقيقّإلىّتقتصر ّللطبخّحسكسكسيّعلىّتحويل ّيستخدم ّأن نّويحفظّقبل بّمقدارّيخز 

ّ.الحاجة

ّأساساّمنّالقمحّوالشعيرّالل ذينّيستبدالنّأحياناّبموادّأخرىّمثلّالذرةّوالبش ةّنتصنعّحبيباتّالكسكسي 

خضعّلسلسلةّمترابطةّالحلقاتّباتتّاليومّأكثرّاختزاالّتّ،ّوهيوالدرعّبجهةّالوطنّالقبليّ ّ،بجهةّقابس

ّالستعمالّ ّالمتزايد ّاللجوء ّالذيّبفعل ّالجاهز ّالتحضيرالسميد ّمنّعملية ّجزءا ّحيثكانّاستخالصه ،ّ

ّالحبوبّكانتّ ّعنّترسل ّعبارة ّتترك بّمنّفك ينّهما ّرحىّحجري ة إلىّالطواحينّأوّترحىّبواسطة

ّومقاسات ّاسطوانتينّصخري تينّسميكتينّمتساويتينّحجما ّفوقّاألخرىّبحيثّتؤل فانّ, توضعّإحداهما

دتّالفوقي ةّمنهماّبمقبض ّالحب اتّحفنةّّطبقتينّمتالصقتينّزو  إلدارتهاّوّبهاّحفرةّصغيرةّتوضعّفيها

بّمنّبينّاإلسطوانتينّليقعّعلىّبساطّمنّ حىّإلىّطحينّيتسر  دّدورانّالر  لّتدريجي اّبمجر  حفنةّلتتحو 

ّكيّ.ّّأوّنحوهّكانّقدّوضعّتحتّالرحى(ّيسمىّرقعة)ّالجلدّ ّيؤخذّالط حينّليغربلّبغربالّخاص  ثم 

ّق ّأي الة، ّالنخ  ّعنه ّحسبّحجمهّتنزع ّليقس م ّعليه ل ّالمتحص  ّالدقيق ّيغربل ّأن ّقبل ّالقمح، ّحب ات شور

ّونعومتهّإلىّسميدّرقيقّيسمىّاألرطبّأوّالجويد،ّوآخرّخشنّيسمىّاألحرش ّصنفّ. ثمّيوضعّكل 

ةّللغرض ّ.ّلوحدهّفيّأوعيةّالخزنّالمعد 

ّاألدواتّ ا ّأم  ّحيثّتنحصرّفيّالغراوالمواد ّفيّذلكّفهيّمحدودة،ّ ّ بيلّوبعضّاألوانيّالتيّالمعتمدة

وتبقىّالمهارةّوّالمعرفةّهماّجوهرّ.ّيتصد رهاّالكسكاسّوالقدرّالذيّيقعّعليه،ّفضالّعنّالماءّوالنار

ّشيءّخاضعّلحركةّاليدينّوالمعرفةّالعمليةّبخصائصّالمادةّالمستخدمةّوأساليبّ عمليةّالتحويل،ّإذّكل 

 .معالجتها

وضعّفيّإناءّّكبيرّالحجمّّيعرفّبالقصعةّأوّالمعجنةّأوّالجفنة،ّتؤخذّحفناتّمنّدقيقّالس ميدّّالغليظّلت

ّسلفا،ّوذلكّّقبلّالشروعّفيّخلطهّوتحريكهّّبواسطةّأصابعّاليدينّ ّالس ميدّبالماءّالمالحّال ذيّأعد  ويرش 

رّالعمليةّنفسهاّتباعا،ّأيّالتحريكّبالي.ّويضافّإلىّالخليطّقليلّمنّالسميدّالن اعم.ّّوراحتيهما دّوتتكر 

ّالوصولّإلىّالكمي ةّالمطلوبة  .ّمعّزيادةّالماءّدقيقّالسميدّّبالتداول،ّّإلىّحد 

ّمعالجتهاّ وكنتيجةّلذلكّتلتحمّحب اتّالسميدّالغليظّبحباتّالسميدّالناعمّلتتشك لّكرياتّمختلفةّالحجمّتتم 

ّ:ّعلىّثالثةّمراحل

فّبغربالّالقمحّوتعركّعلىّقعرهّفيّمرحلةّأولى،ّتوضعّكرياتّّالس ميدّفيّصنفّمنّالغرابيلّيعرّ-

عّوسطّالقصعة ّتمريرهاّمنّخاللّثقوبّالغربالّقبلّأنّتجم   .المؤلفّمنّشبكةّمنّالخيوطّالرقيقةّّليتم 

فيّمرحلةّثانية،ّتعادّنفسّالعملي ةّبإستخدامّنوعّآخرّمنّالغرابيلّذيّثقوبّأقلّاتساعاّيسم ىّغربالّّ-
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 .قليصّحجمّالكرياتّلت خذّتدريجياّشكلّحب اتّرقيقة،ّوهوّماّيسمحّبت"العوادي"الكسكسيّأوّ

لّعليهاّمنّجديدّبإستعمالّغربالّّ- ّّالكرياتّالمتحص  دّبثقوبّ"ّّالطال ع"ّفيّمرحلةّثالثة،ّتحك  المزو 

لتّإلىّحب اتّ ّتحو  ّتبقىّالكرياتّوسطّالغربالّبعدما ة ّالمر  ّمنّمثيليهّالسا بقين،ّلكنّفيّهذه ّضيقا أشد 

ّكسكسي ّلتجمعّمعّوالّتتمكّ . ّفيّالقصعة، ّحيثّتسقطّ ّالرقيقةّجد ا ّحب اتّالسميد نّمنّاإلفالتّسوىّ

 .ّّبعضهاّالبعضّقبلّأنّتضافّإليهاّكمي ةّجديدةّمنّالس ميدّوّتخلطّبالماءّوّتعالجّوفقّّنفسّالتقنيات

ّالكسكسيّفوقّلحافّأبيض ع ّيجم  ّالمر. ّالكسكسي ّوذلكّحسبّنوعي ة ّبطريقتين، ّمعه ّالتعامل ادّويتم 

 :ّإعداده،ّذلكّأن هّينقسمّإلىّصنفينّكبيرين

ر"الكسكسيّّ- تينّمتتاليتينّمباشرةّإثرّاالنتهاءّمنّ":ّالمفو  ّتفويرهّأيّطبخهّبالبخارّمر  وهوّال ذيّيتم 

ّيعر ضّألشع ةّ ّأن ّقبل ّوالكسكاس، ّالمقفول ّوهما ّلطبخ ّالرئيستين ّاألداتين ّبإستخدام ّوذلك تحضيره،

ّتماماالشمسّبضعةّأي امّحت ىّي  .جف 

ةّالشمسّدونّطبخهّبالبخارّ":ّالشمسي"الكسكسيّّ- ّتجفيفهّمباشرةّتحثّأشع  وهوّالذ يّيقعّإعدادهّثم 

ّويطبخّفيّالحينّدونّمرورّبالتجفيفّيعرفّبالكسكسيّ يضافّوإليهماّنوعّآخرّقليلّاالستهالكّيعد 

ّ.الطريّ 

ّماّعلقّبهّمنّشوائبّقبلّبعدّالفراغّمنّعمليةّالتجفيف،ّيغربلّالكسكسيّالقمحّلتنقيتهّ منّاألتربةّوّكل 

لّعليهّعلىّحدة،ّّليستعملّعندّالحاجةّوحسبّالمناسبة ّصنفّمتحص  نّكل  ّ.أنّيخز 

لةّمنهاّ ّاألطباقّالمشك  عاولئنّكانتّموادهّاألولي ةّمحدودة،ّفإن  يكفيّأنّ,ّتكادّتكونّالّمتناهيةّتعد داّوتنو 

ّفقطّفيّإطارّالعملّالميدا ّعلىّمائةّطبقّنشيرّإلىّأن ه ّيزيد ّما ّإحصاء ّالعنصرّتم  ّبجرد نيّالخاص 

ّفيّمختلفّأنحاءّالبالد عّبينّالحلوّوهيّت.ّكسكسي  بينّماّهوّقائمّعلىّاستخدامّاللحومّوالمالحّوتوز 

لفت،ّبسباس،ّ)ّحسبّأنواعهاّّهوّمرتبطّبالخضروما(ّ...ظأن،ّدجاج،ّسمكّطازجّأوّمجف ف،ّأخطبوط)

ّ.ّوفصولّالسنة(ّ..بقول

ّ ّالجافة ّوالمسفوفّبالعنبّوالمسفوفّبالفواكه ّالمسفوفّبالتمر ّنستحضر ّاألنواع ّأشهر كسكسيّالمن

ّوالبالحليبّ ّوالّبالش نينة"كسكسي ّبالزبدة ّالعربي"كسكسي "ّ ّبالرمانأوالتمر، ّكسكسي كسكسيّالّوّو

سال ّ.،ّوّفيّالغالبّتستهلكّفطوراّللصباحّوطعامّسحورّفيّرمضانمهر 

ّمّ أ ّّللغداءالمعدّ ّالكسكسيأطباقّا ّللعشاءّّأوّة الكسكسيّاألسمرّوكسكسيّالسميدّوكسكسيّالقمحّفمنها

ّمنّالشعير)والملثوثّّالن مليّالكسكسيوالكسكسيّالشمسيّوّالكسكسيّالمفورّو وكسكسيّبالحوتّّّ(يعد 

كسكسيّوالّكسكسيّبالعلوشوالكسكسيّبالشوبايّوالّكسكسيّبالقرنيطوالكسكسيّبالوزفّالو(ّالسمك)

ّبالقديدوالّصبانبالع ّبالروالّكسكسي ّأكسكسي ّوالس ّوبركوكش ّبالدجاجوالالمردود ملثوثّوّكسكسي

ّبالحشيشوّبالراس ّالمعف نّكسكسي ّقابس)ّأو ّالمطوية)مقطر( ّمنطقة ّبه ّالدرعّّ(اختصت وكسكسي

ّالذرةّ(ّالوطنّالقبلي) وكسكسيّالشركاوّّ(الكافّوباجة)والبرزقانّوّكسكسّالقطانياّأوّالذرةّوكسكسي 

ّالمنستير) )ّ ّبالخضرة ّمسفوف ّجربة)وكسكسي )ّ ّبالرغيدة ّالغربي)والكسكسي ّالشمال وكسكسيّ(

ّ.ألخ....وكسكسيّالبسباس(ّنفزاوة)بالرفيسةّ

ّالّتنحصرّدائماّفيّتصنيفاتّلكنّ ناتّالغذائيةاعتمادّالجماعاتّوالمجموعاتّالمحلي ةّللكسكسي  ّالمكو 

ّالسيامعيارا ّباالعتبار ّلتأخذ ّتتجاوزها ّإذ ّهقاتّوالمناسباتّالتيّيرتبطّب، ّهوي ّيبحيثّا، ّوحتىّستمد  ته

ّالسّ :ّاسمهّمنها ّالزردةّوكسكسي  ّمايوّوكسكسي  بوعّوكسكسيّكسكسيّالمأتمّوكسكسيّالعرسّوكسكسي 

ّدواليكّالعولة ّّ،وهكذا ّماهي ةّهذيبما ّأن  ل،ّعلىّالنحوّؤك د ّاألكلةّهيّاجتماعي ةّثقافي ة،ّفيّالمقامّاألو  ه

ةّاإلتنوغرافيةّالكثيفةّالملتصقةّبهالذيّيستبي ّ.ّنّجلي اّفيّثناياّالماد 

 طقوس الكسكسي وممارساته -

يندرجّالتعاملّمعّالكسكسي،ّإعداداّوأكال،ّضمنّشبكةّمنّالطقوسّوالممارساتّمثقلةّبالقيمّوالرموزّ

ّوالدالالت .ّ ّبوصفه ّتارة ّالعنصر ّيتمظهر ّطقسي ة ّوظيفة ّذا ّما ّعبر ّيوأخرى ّمستدعيه نّحضوره

لّينطويّفيّالمعتقّممارسات ة،ّفعلىّالصعيدّاألو  تّالشعبي ةّعلىّقيمةّرمزي ةّتجعلّمنهّّداطقسيةّخاص 

ّاألحداثّوالمناسباتّمنّالموتّإلىّالوالدةّعلىّالنحوّالطبقّالمقد سّالذيّالّغنىّعنهّفيّاالحتفاءّ بأهم 
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ّّ.ّكسيّ التيّتقترنّفيهاّطقوسّالعبورّباستخدامّالكسّدورةّالحياةعنهّتفصحّ

الكسكسيّالذيّّّبوليمةّمنّ،ّيستقبلّالوليدّالجديدبعدّالوالدةّبأسبوع:ّ ماّيسميّبالعقيقةأوّّّالوالدةعندّ*
ّ،ّوهوّيتمي ز"المعف ن"بقابسيّأماّالمرأةّالن افسّفيطبخّلهاّصنفّمنّّالكسكسيّّيسمّ .ّهلعّعلىّاأليوزّ 

ّ.الزعتروليةّمثلّاألكليلّعشابّالجببعضّاألباالستخدامّالمكثفّللبقولّالجافةّمعّ

 .وقطعّالحلوىّالمزدانّبقطعّاللحمّتقامّوليمةّيتصد رهاّالكسكسي:ّعندّالختان*

وهوّعبارةّعنّطبقّيقدمّ"ّقصعةّالعروس"تحضرّعائلةّالعريسّطبقّالكسكسيّالمسم ىّ:ّعندّالزواج*

وخاللّأيامّ.ّنجابوالبيضّكرمزّللخصوبةّواإلّعالنّالخطوبةّويزينّّبالحلوىلعروسّالمستقبلّعندّإ

ّالمناطقّوالج ّبعديد ّاالجتماعية ّللتقاليد ّعلىّسائرّاألطباق،ّووفقا ّيتكفلّالزفافّيهيمنّالكسكسي  هات،

اّأهلّالعروس،ّفي"ّقصعةّالعروسة"أهلّالعريسّبإعدادّ ثلّفيّإعدادّطبقّمماول ونّثانيّأيامّالعرس،ّأم 

ّ".قصعةّالس بوع"يسم ىّاليومّالسابعّتحديدا

لثالثّيومّالموافقّّّ"الفرق"عندّّّي تعائلةّالمّحيثّتعدّ إلىّالموت،ّّالكسكسيّ يمتد ّحضورّ:ّفاةعندّالو*

تنقصهّالبهاراتّويكونّهذاّالطبقّبسيطاّوالّيضمّعدةّمكوناتّّوفقاّللتقاليد،و،ّ"عشاءّالمي ت"بعدّالوفاةّ

ّالحزن ّلمناسبة ّمراعاة ّوالتوابل ّالم. ّالجنائزية ّالعادة ّفي ر ّيتكر  ّما ّوهو ّباسم ّاألربعين"عروفة التيّ"

ّ.الكسكسيّالفردّوالجماعةّمنّالمهدّإلىّالل حد،ّوبذلكّيالزمّرورّأربعينّيوماّعلىّرحيلّالمي تتوافقّم

ّ

ّ

ّ

 

 

 

 

 

 

 

ّ

ّ

ينيةّ ّوالد  ّاالجتماعي ة ّالمناسبات ّبسائر ّالكسكسي  ّيقترن ّكّكما ّالقدرّوالحج  ّوليلة ّالهجرية ّالسنة رأس

ّمرصّ ّ،وعاشوراهريفّوالمولدّالنبويّالش ّاأللوانّعالذيّيفردّبكسكسي  وعندّاالستمطار،ّ.ّببيضّبهي 

ةّفيّإطارّطقسّ ّقطمبوّمنشدينيستحضرّاألطفالّالكسكسيّفيّأهزوجةّخاص  ّطنقوّأوّأم  ّ:ّّّأمك 

ّقطمبوّبسخي بها تطلبّرب يّماّيخي بهاّّّّّّّّأم   

الهّكولواّالكسكسيّبالّغساله  ياّرج 

كسكسيّبالّكروي ةياّذري ةّكولواّال  

اله  أعطولهمّبنخالهّيكبرواّرج 

 ياّنساءّكولواّالعيشّبالّحساء

هيّعبارةّعنّدميةّهيكلهاّمنّالعيدانّأومنّالملعقةّالخشبي ةّّ،ّحسبّالجهات،وأمّقطمبوّأوّأم كّطنقو

اف)المستخدمةّفيّتحريكّالكسكسيّومرقهّ ّبحيثّتبدوّعلىّهيئةّ(غر  ّحزام ّويجعلّلها ّوتلبسّثوبا ،

رّشريطّمنّالقماش،ّوينتهيّالطقسّبتقاسمّبالواقعّتحتّالكسكاسّوالملتحمّبهّبإحكامّع(ّالقدر)ّلمقفولّا

ّالمقدمّمنّأهلّالحيّأوّالقرية ّ.الصبيانّللكسكسي 

ّي ّّهيمنكما ّالعنصر ّإحياء ّمايوعلى ّّ،عيد ّيرتكز ّمنّبالذي ّخاص  ّطبق ّعلى ّوباجة ّالكاف مدينتي

ّ ّيعرفّبالبرزقان، ّعالكسكسي  ّفضال ّماّن ّإطار ّفي ّالصالحين ّياألولياء ّالمتصلة ّالسنوية االحتفاالت

ةّلحلقاتّملتئمةّ لّفيهاّالزاواياّوالفضاءاتّالمحيطةّبهاّإلىّساحاتّوميادينّعام  يعرفّبالزردةّأينّتتحو 

موتال  

 الختان الوالدة

 الزواج
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ّالذيّأعد ّعلىّشرفهّوتكريماّلهي،ّحيثّ"قصعّالكسكسيّ "حولّ ّباسمّالولي  ّكسكسي   .عرفّكل 

ّالمعتمدّفيّسياقّالوحت ىّ ّالطعامّالطقسي  ّيشك لّالكسكسي  ّأوّعائلي  ّفيّنطاقّماّهوّفردي  معيشّاليومي 

ّالمسافرّوالقوتّ ّزاد ّفهو ّالمنزلي ة، ّالمقد سّكالقرابينّوالصدقاتّوالمد خراتّالغذائي ة فيّالتواصلّمع

ّ.منّغواليّالزمنالحاميّ

ّممارستهّبدورهاّولئنّكانّحضورّالعنصرّشرطاّالّمحيدّعنهّإلحياءّالطقوسّالمذ كورةّوغيرها،ّفإن 

تستدعيّطائفةّمنّالطقوسّوالممارساتّالتيّتختلفّباختالفّالمناسباتّوالسياقاتّاالجتماعي ة،ّمنّذلكّ

ّالتيّ ّاالحتفالية ّيباشرنّطحنّالحبوبّواألجواء ّوهن  األغانيّالتيّتنسابّمنّحناجرّالنساءّوأفئدتهن 

ّالسنةّ ّمؤونة ّإعداد ّالعولة"يجريّفيها ّمبعثّبهجةّوأفراحّيترجمهّ" ّحضوره ّالذيّيعد  منّالكسكسي 

ّ ،ّأيّأن هّالطعامّالوحيدّالذيّيجدرّاالحتفالّبهّ"الطب الّماّيضربّكانّعلىّالكسكسيّ "ّالمأثورّالشعبي 

ّ.بالطبل

ّ ّالمناسبة ّبهذه ّالمصاحبة ّالطقوس ّالتخييط"ومن ّالممارسةّ" ّمن ّضرب ّعلى ّأصله ّفي ّيحيل الذي

ّعسال ّالقائمة ّهديةّلىّحرية ّالحاضرينّعلىّتقديم ّأحد ّحث  ّمنه ّيراد ّتقليدا ّأنّيصبح ّالربطّقبل فكرة

ّروحّالتواصلّبينّالفردّوالجماعةّغذائي ةّللحضور ّ.بماّيذكي 

ّّوظائف العنصر الثقافية واالجتماعيّة -

ّيعتبرّ ّهوياتيا لذيّتحيلّمقاسمتهّعلىّنوعّمنّالميثاقّاالجتماعيّاPlat identitaireّالكسكسيّطبقا

دماجي ةّتتزايدّأهميتهاّفيّسياقّإّةوظيفّ،ّذلكّأن هّيحمليساهمّفيّاالندماجّاالجتماعيّلألفرادّوالجماعات

ّالتونسيّالمجتمعّ ّبعدما ّمنّأنساقّثقافيةّكانتّفاعلةّفيّاليوم، ّارتبطّبها ّالتقليديةّوما تفك كتّتركيبته

بفعلّّ،ئلةّالموس عةّالتيّباتتّأكثرّفأكثرّندرةوكثيراّماّتقترنّاجتماعاتّالعاّ.تأمينّالتضامنّاالجتماعيّ 

س دّإعدادّمأدبةّتتمحورّحولّالكسكسيّالذيّيجونمطّالحياةّالمتسارع،ّبمورفولوجيتهاّالتقليديةّانحاللّ

ّو ّاالجتماعية ّالتقاليد ّالذاكرةّمفهوم ّفي ّأن ه ّذلك ياتّالواقع، ّتحد  ّعن ّالناجم ّاالنحالل ّالتيّتقاوم الهوية

لحظاتّالزخمّاالجتماعيّوبالمشاركةّوكثرةّالعددّسواءّتعل قّاألمرّبالتئامّشملّالعائلةّالجماعيةّيقترنّب

ّأوّنجاحآخرّاألسبوعّأوّخاللّاألعيادّأوّعندّاالحتفاءّ ،ّفدعوةّالعائلةّأوّاألقاربّبزفافّأوّختانّأوّحج 

ّآليةّعفويةّواألجوارّو للمحافظةّتلكّاللحمةّاألصدقاءّإلىّتقاسمّالكسكسيّفيّمناسبةّمعي نةّماّهيّإال 

ّ.االجتماعيةّالتيّتنصهرّفيهاّهويةّالفردّوالعائلةّضمنّهويةّجماعي ةّأكبر

ّجموّعلىّأنّ  ّوالتشب ثّبهّعنواناّللهوي ةّالّيعنيّالبت ةّأي  ّمركزي  دّاستمرارّالعنصرّكتقليدّغذائيّوثقافي 

ّحيثّ ّمن ّالمحضة ّالمطبخية ّهويته ّصعيد ّعلى ّفقط ّليس ّويتجد د، ّيتطور ّانفك  ّما ّأن ه ّإذ وانغالق،

المكوناتّوأساليبّالطهو،ّوإن ماّأيضاّعلىّصعيدّالجماعاتّوالمجموعاتّالمرتبطةّبهّوالد الالتّالتيّ

ّصبغتهّالتوحيدي ةّالجامعةّالّتنفيّ.ّيكتسيها ديةّبدليلّهذهّالتشكيلةّالخصوصياتّالجماعيةّوالفركماّأن 

الثريةّوالمتنوعةّمنّالنماذجّالمجسدةّللعنصر،ّليسّفحسبّمنّوجهةّنظرّتقنية،ّوإن ماّأيضاّمنّوجهةّ

نظرّأنثروبولوجيةّواسعةّكماّيستبينّمنّخاللّذلكّاألنسجةّالهائلةّمنّالممارساتّوالطقوسّواآلدابّ

ّ.ّوالقواعدّوالتمثالتّوالرمزياتّالمت صلةّبه

ّ

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

ّ.والقصاعّوأنواعّالغرابيلّالمقفولّوالكسكاس،ّسيماّماعونّإعدادّوطبخّالكسكسي

بّالذيّيوضعّبينّالمقفولّوالكسكاسّلمنعّتسرّشريطأوّالحزاميةّأوّالسدادةّوهوّال القفيلة اللطامّأوّ-

ّ.خارجإلىّالالبخارّ

أحياناّمنّفصلّومنّمناسبةّإلىّأخرىّ(ّالكسكاسوالمقفولّوّالغربالّ)وتختلفّأحجامّونوعيةّاألوانيّ

ّنجدّ،إلىّآخر ّباالستعمالّاليوميّأوانيّخاصّ ّإذ ّحسبّوة ّ ّالحجم ّتكونّمتوسطة ّما ّأغالبا فرادّعدد

ّ.المناسباتتستخدمّفيّأخرىّكبيرةّالحجمّوّ،العائلة

ّي ّثم ةّفضاءّمخص صّلعندما ّوحفظه، لغرضّيعرفّبأسماءّمختلفةّمنهاّتعل قّاألمرّبخزنّالكسكسي 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.األوعيةّالفخاري ةّن،ّفضالّعنّتشكيلةّم"المسترق"و"ّبيتّالمونة''
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 الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

ّفيّمزاراتّاألولياء،ّمنّذلكّ سيديّعمارّفيّمنطقةّالكريفاتّّزاوبةّأحياناّنادرةّيمنعّطهوّالكسكسي 

وزيعهّعلىّاألهلّّّتوإنماّيجبّإعدادهّّفيّالمنازلّوّبسليانةّحيثّّيمنعّإعدادّالكسكسىّفيّمقامّالولي

ّأوّالزياراتّالعادية ّلدّ.والزوارّأثناءّالزردة ّالمأتمية ّيتعي نّعلىّووفقّالتقاليد ّمنّالجماعات، ىّعدد

،ّطوالّثالثةّأيامّبعدّّعائلةّالمتوف ىّاالمتناعّعن ّ،ّعلىّأنّيتكف لالوفاةالطبيخ،ّسيماّمنّصنفّالكسكسي 

ّالضبطّالمحدو.ّبتدب رّاألمرألجوارّا ّهذا ّإشكال،ّبلّعدا د،ّفتمظهراتّالعنصرّمتاحةّللجميعّدونّأي 

ةّماّيرغ بّّفيّالوصولّإليها ّ.ّثم 

ّ

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

ّال ّاألبرز ّاإلطار ّهي ّالعائلة ّّتزال ّالطهو ّصعيد ّفعلى ّوالتمرير، ّللتعليم ّتحرصّواألنسب ّما كثيرا

،مّيل ّتعاألمهاتّوالجداتّعلىّ ،ّولهذاّالغرضنّ منذّنعومةّأظافرهّبناتهن  مّ،ّفنونّالكسكسي  ّقدراّّيقد  إليهن 

ّ ّبأنفسهن  ّالكسكسي  ّليباشرنّطهو ّاإلضحى، ّفيّبعضّالمناسباتّكرمضانّوعيد ّصغيرين، وكسكاسا

هةّإلىّاألطفالّتباعّ.ّويكتسبنّعبرّالدربةّالمهاراتّالمطلوبةّلذلك وقدّصارتّمثلّهذهّاألوانيّالموج 

ّ.فيّاألسواق

ّتنظمها ّصارتّالورشاتّوالتظاهراتّالتي ّّكما ّتأمين ّفي ّتساهم ّاجتماعية ّالجمعياتّأطرا هذهّعديد

ّبعضّالهيئاتّالرّ  ّننسى ّأن ّدون ّالتكوينّسمي ّالتقنياتّوالمهاراتّوالمعارف، ّكمراكز ّللدولة ّالتابعة ة

ّالمهنيّ  ّالعنصر،ّكالطقوسّوالممارسات،ّفالّزال. ّعنّبقي ةّأبعاد ا ناّأم  ّمؤم  ضمنّّ،ّفيّالغالب،تناقلها

ّّّ.أطرقهاّالتقليديةّكالزواياّواالحتفاالتّالسنويةّالخاصةّبها

ّ

 الفاعلون المعنيون بالعنصر -3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

بةّللعنصر،ّفإنّجميعّأفرادّالمجتمعّوجماعتهّهمّمعنيونّبهّبصفةّمباشرة  ،ّبالنظرّإلىّالطبيعةّالمرك 

منّاألسرّوالعائالت،ّنجدّأيضاّالط هاةّالمحترفينّوالصناعيينّوالتجارّّيينفباإلضافةّإلىّالحملةّاألساس

ةّتقليدياّفيّالبيوت ينّفيّترويجّالموادّالغذائيةّالمعد  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.المختص 

ّ

 مشاركون آخرون -

ّيسّ- ّبها ّالمتصلة ّالسنوية ّواالحتفاالت ّالزوايا ّمن ّعدد ّعلى ّلوظيفتهّالقائمون ّالعنصر ّفي اهمون

ّ.ةي ّسوالطق

ّ.ينافّبعينهاّمنّالكسكسصعددّمنّالمزارعينّوالصيادينّالذينّيؤمنونّتوفيرّالموادّالالزمةّلطهوّأّ-

ةّمثلّتلكّالمتعلقةّبطحنّالحبوبّوصناعةّالغرابّ- ّّ.بأنواعهاّلّالتقليديةيفئاتّمهنيةّخاص 

ّ

 المجتمع المدنيّ / منظّمات غير حكوميّة -

ّمنّبنزرتّونابلّوالحماماتّوباجةّوالكافّوسوسةّوالمنستيرّوالمهديةّّ- جمعياتّصيانةّالمدينةّبكل 

ّ.ّزرّوقبليوصفاقسّوجربةّوقفصةّوالقطارّونفطةّوتو

 .جمعيةّتراثّوأصالةّببنزرتّ-

ّسليانةّ- ّافريقةّبسليانة/ّجمعيةّحمايةّالتراثّببر  ّ.جمعيةّبر 

ّ.جمعي ةّمهرجانّاألكلةّالتقليدي ةّبينّالوالياتّ-

ّ .الجمعيةّاألورومتوسطيةّللثقافةّوالترفيهّ-

ّالط هوّللجميع"جمعيةّّ- ّ.منستيرجمعي ةّمهرجانّالش ركاوّبال/ّّبالمنستير"ّفن 
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ّالطبخّ- الجمعي ةّ/جمعي ةّأحب اءّذاكرةّصفاقس/جمعي ةّالبيتّالسعيدّبصفاقس/ّالجمعيةّالتونسيةّلمهنييّفن 

ّ.النسائي ةّللمحافظةّعلىّاألسرةّبجبنيانة

ّ.جمعي ةّالقراطنّللتنميةّالمستدامةّوالثقافةّوالترفيه/ّجمعي ةّمهرجانّالشرفي ةّبأوالدّعزّالدينّبقرقنةّ-

ّ.دارّالمرقومّبوذرفّقابسجمعيةّّ-

ّ.دارّالجماعة،ّسدويكشّجربةّ-

ّّ.جمعيةّدروبّالثقافةّوالفنونّبالسند،ّواليةّقفصة/ّجمعيةّنكهةّبالديّ-

-ّّ ّالضيافة ّصابر"ودار ّدار ّالمونة"و" ّجد ي"وّ"دار ّمدنينّ"دار ّوالية ّمن ّبزمور ّالرابطةّ/ جمعية

 .القلميةّبمدنين

 .ينومهرجانّالدوليّللقصورّالصحراويةّبتطاجمعيةّال/ّجمعيةّإيالفّّبتطاوينّ-

ّ

 هيئات رسميّة -

ّ.وزارةّالشؤونّالثقافيةّوهياكلهاّالجهويةّممثلةّفيّالمندوبياتّالجهويةّللثقافةّ-

ّ.لطفولةاألسرةّواوزارةّالمرأةّوّ-

ّ.المعهدّالوطنيّللتراثّمنّخاللّقسمّاإلتنغرافياّ-

ّ.وكالةّإحياءّالتراثّوالتنميةّالثقافيةّ-

ّ.تغذيةللّالوطنيمعهدّالّ-

ّ.المعهدّالوطنيّلالستهالكّ-

ّ.معهدّالبحوثّالزراعيةّبتونسّ-

ّ.بسيديّالظريفللدراساتّالسياحيةّالمعهدّالعاليّّ-

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.مراكزّالتكوينّالمهنيّالتابعةّللدولةّفيّاختصاصّالطبخّ-

ّ

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

ّ.وفقّاألساليبّالتقليديةّتحويلّالطحينّإلىّكسكسيّصعوبةّمنّالعراقيلّ

ّاّمنّالتهديداتّ- ألوليةّوجودّعناصرّدخيلةّعلىّالكسكسىّمثلّالبهاراتّالعصريةّوّتغيرّفيّالمادة

ّ.ّوالظروفّالمناخيةّّبالسميدّنتيجةّغالءّاألسعارّوتدنيّالمقدرةّالشرائيةّاستبدالّمادةّالقمحو

ّلديّاألجيّ- ّالمعرفة ّالكسكسيتراجع ّتحضير ّبطريقة ّالصاعدة ّالمحالتّّئهاإلقبالّعلىّشراوّال من

ّّ.التجاريةّ

ّّ.مرتبطةّبهّبشكلّيهد دّبتقليصّمداهالتركيزّعلىّالجانبّالمطبخيّللعنصرّعلىّحسابّبقيةّاألبعادّالّ-

ّ

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

ّضمنّقائمةّاألطباقّالمقد مةّفيّالمطاعمّوالنزلّ- ّ.التشجيعّعىّإدراجّالكسكسي 

مشاركةّالطهاةّالمحترفينّوالهواةّفضالّعنّالجمعياتّفيّمختلفّمسابقاتّالطبخّالعالميةّوالمحليةّّ-

ّ.جوائزّأثناءهاوحصولّعددّمنهمّعلىّ

ّ.تأسيسّالمسابقةّالوطنيةّلطهوّالكسكسيّفيّالدندانّ-

ّللطهاةّ- ّالتكوين ّفي ّرئيسا ّطبقا ّالكسكسي ّّاعتماد ّالعالي ّالتعليم ّفي ّسواء ّسيديّ)الشبان، مدرسة

ّّ.أوّمدارسّالتكوينّالمهنيّ ّ(الظريف

ّ.كسكسيّلالستهالكّالعا ئليّ فظّالالقائمّأساساّعلىّخزنّوح"ّبيتّالمونة"مبادراتّجمعياتيةّإلحياءّّ-

نّفيّ ،0152ّفيفري10ّمثالّذلكّّدارّالمونةّبزم ورّمنّواليةّمدنين،ّوهوّمشروعّنسائيّتراثيّتكو 

.ّ،ّوالتيّعلىّرأسهاّاألطباقّالتقليديةّللكسكسيّ منّأهدافهّصونّالخبراتّوالمهاراتّالتقليديةّفيّالطبخ

عوي ةتكويناّمنّقبلّمعهّتّمؤس ساتّالجمعي ةتلق ّوقدّ راعي ةّوالر  ّ.قبلّمباشرةّنشاطهنّ ّدّالتنميةّالز 

ّمهرجانّالّ- ّريفعبسليانةّالذيّدأبّعلىّتنظيمّورشاتّوتظاهراتّتهدفّإلىّالت"ّافريقةّبرّ "السنوي 
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ّ ّوالثقافي ة ّالغذائي ة ّبقيمته ّوالتوعية ّالمطبخي ةّبالموروث ّوخاص  ّالحبوب، ّمشتقات ّعلى بالتركيز

ّ.الكسكسيّ 

:ّمنّالنحاسّبمدينةّالقيروانّوفقّالمقاييسّالتالية(ّمقفولّوكسكاس)ناءّلطبخّالكسكسيّصناعةّأكبرّإّ-

كيلوغرامّمنّالخضرواتّوطنان511ّّخروفّو61ّ:ّعةكيلوغرام،ّالسّ :ّثالثةّأمتار،ّالوزن:ّاالرتفاع

ّطن10ّ) ّالكسكسيّ ( ّمن ّإلحدىّ. ّتجسيدا ّالمدينة ّساحات ّإحدى ّفي ّالضخمة ّاآلنية ّهذه ّنصبت وقد

ن ارها،ّسيماّمنّاألجيالّالشابة،ّإلىّأهمي ةّّةانتباهّسكانّالمدينإثارةّلمزيدّاتّالهوي ةّالوطني ةّومكو  وزو 

ّّ.هذاّالعنصر

مارس0ّّجمعةّدارّالمرقومّبوذرفّوجمعيةّالفردوسّوالمدرسةّاالبتدائيةّّبرنامجّصونّمشتركّبينّ-

جّبتظاهرةّتوعويةّتربويةّيوم5396ّّ كسكسيّ"ّبالمدرسةّالمذكورةّبعنوان0152ّافريل02ّّّبوذرفّتو 

ّ".ّالعادةّوالعوايد

ّ

 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6
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 هويّة الشخوص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البيانات -7

ّالكافسعّ-ّ ّبوحوشّمنّمدينة ّّ/يدة ّعمارّثليجان، ّمدينة40ّّالسيد ّرئيسّجمعيةّصيانةّوإنماء سنة،

ّمصوجّسنة،19ّ،ّحبيبةّعمرّ/معتمديةّسليانةّالشماليةّ،جازيةّالريحاني/34950550ّ:الكاف،ّالهاتف

ّسليانة ّالبزازي/ ّّّ/سليانةّجامةّسنة،62ّ،راضية ّالساحلي، ّبنزرت42ّفوزية ّسنة ّالج/ ديدي،ّخديجة

ّ.ّقليبيةّنابل

-ّّ ّزق ينة، 10ّّحميدة ّج ّالفرينة ّالمنستير62ّسنة، ّبسباسّ/ ّبسعدي ة)من انة ّ(المعروفة ،25ّّ ّحي  سنة،

ياضّعددّ  .بالمنستيرّسنة،ّرئيسّجمعي ةّمهرجانّالش ركاو12ّعياضّعال ق،ّ/ّالمنستير51ّالر 

ّسيديّمنصورّبصفاقس،ّّخديجةّحشانيّحفيظةّمقامّ- ،ّالغذائي ةّالحنشةّ،زينبّالشروديّ/سنة44ّالولي 

محمدّعزيزّالكرايّطب اخّبمركزّالتكوينّالمهنيّبقرقنة،ّفائزّبالجائزةّاألولىّّ/06310211ّالهاتفّ

سنة،ّسبيطلة41ّّونسةّدبابي،ّ/0152ّبطبقّالكسكسيّفيّتظاهرةّاألكلةّاألورومتوسطي ةّببنزرتّسنةّ

ّالقصرين ّبوزيد/ ّسيدي ّيوسفي ّمباركة ّوذرف/ ّذاكر، ّقابسّعروسي ة ّقابس/ ّالمطوي ة ّبن ور، ّ/وريدة

ّّ.ّتوفيقّدالي،ّسدويكشّجربة

ّ.السندّقفصةّ،مسطاريّبوكثير،ّجامعي/ّقفصةّ،،ّالقطاربلحاجّأحمدالسيدّمحمدّّ-
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ّتوزرّ- ّباحث ّالشتوي، ّالزموري،ّ/مراد ّامباركة ّالزموري، ّمدنيّمريم ّنزمور ّالزموريّ/ فاطمة

ينةّالفيتوري/ّوعائشةّالزموري،ّمسعودةّالقمودي،ّبنيّخداشّمدنين ،ّسالمةّدب،ّتطاوينسنة،26ّّ،ّالز 

ّّ.قبل يّلطيفةّسنوسي،ّدوز،/ّسنة،ّقبلي22ّزهرةّطوف،ّّ/سنة،ّالصمار،ّتطاوين43ّ

ّ

 المصادر والمراجع -8

 المكتوبة -

اكشي،ّالبيانّّ- ل،ّتحقيقّومراجعةّابنّعذاريّالمر  المغربّفيّأخبارّاألندلسّوّالمغرب،ّالجزءّاألو 

ّ.5329،ّبيروت،ّدارّالحداثة،ّ(ليفي,ّإ)ّوّبروفنسالّ.(ّس.ج)ّكوالنّ

ّ،ّمجلةّالفنونّوالتقاليدّالشعبية،ّعدد"لمحةّعنّالتغذيةّالتقليدي ةّبالجنوبّالتونسي(:ّ"ناصر)ّالبقلوطيّ-

3،ّ5322.ّ

-ّّ ّالميساوي ّامسه)الدبابي ّوالفنونّ(: ّاآلداب ّكلية ّمنشورات ّالعربي، ّالتراث ّفي ّوالشراب الطعام

ّ.0112واإلنسانياتّبمنوبة،ّ

انّّ- دّ)ّالوز  يّ،ّوصفّإفريقيا(الحسنّبنّمحم  د)ّ،ّترجمةّحج  د)ّاألخضرو(ّمحم  ،ّبيروت،ّدارّ(محم 

ّ.019،ّص5329ّالغربّاإلسالمي،ّ

دّبنّعثمان)لحشائشيّاّ- تحقيقّبنّالحاجّوّةـئدّالعلميةّفيّالعاداتّالتونسية،ّدراس،ّالهديةّأوّالفوا(محم 

ّ.5334،ّتونس،ّدارّسراسّللنشر،ّ(نيجيال)ّيحيّ

-ّّ ّالتلمساني)المقري ّمحمد ّبن ّأحمد ّالدين ّذكرّ(شهاب ّاألندلسّالرطيبّو ّغصن ّالطيبّمن ّنفح ،

ّ.5332ّ،بيروت،ّدارّصادرّ،1،ّالجزءّ(إحسان)عباسّتحقيقّ،ّوزيرهاّلسانّالدينّبنّالخطيب

ارّّ- ،ّضمنّالممارساتّالغذائيةّ"المحافظةّالمرتبطةّبالممارساتّالغذائيةمظاهرّالتغيرّو"،ّ(سهام)النج 

ّتونس ّفي ّاالجتماعية ّالتحوالت ّو :ّ ّالمليتي ّأنثروبولوجية، ّسوسيو ّعماد)دراسة )ّ ،ّ(سهام)والنجار

ّ.0112بيروت،ّالمؤسسةّالجامعيةّللدراساتّوالنشرّوالتوزيع،ّ

ّسنيا)ّالعامريّ- ّبنزرت(: ّوفنونّالحفظّوالطبخّبجهة ّفيّالعاداتّالغذائية قة ّالد راساتّالمعم  ّشهادة ،

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.0119ّالتراث،ّكليةّالعلومّاإلنساني ةّواالجتماعي ةّبتونس،ّديسمبر

ّواأللوانّالط عامّطي باتّفيّالخوانّفضالةّ،(رزينّابن)ّيبيالتجّ- ّاألندلسّفيّالطبخّفنّ ّمنّصورة.

ّبنّمحمدّتحقيقّالثانية،ّالطبعةّبيروت،ّاإلسالمي،ّالغربّدارّمرين،ّبنيّعصرّبدايةّفيّوالمغرب

ّ.5326ّشقرون،

ّبيرم)الخامسّّ- ّواألقّ،(محمد ّاألمصار ّبمستودع ّاالعتبار ّصفوة ّبيت0طار، ،ّ ّقرطاجّّج الحكمة،

5323. 

،ّنقلهّإلىّالعربية51ّإلىّالقرن59ّّ،ّتاريخّإفريقيةّفيّالعهدّالحفصيّمنّالقرنّ(روبرت)ّبرنشفيكّّ-

ّ.029،ّص5322ّ،ّبيروت،ّدارّالغربّاإلسالمي،ّالجزءّالثاني،ّ(حمادي)ّالساحليّ

ّ.0111أكاديميةّالمملكةّالمغربية،ّ،9ّّ،ّالمعجمّالعربيّاألمازيغي،ّج(محمد)شفيقّّ-
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ّ

 الّسمعيّة البصريّة -

ّإنجازهاّأوّالحصولّ- ّ.أثناءّجردّالعنصرّعليهاّمقاطعّسمعي ةّبصري ةّتم 

ولدىّّلدىّعددّمنّالجمعياتّأشرطةّسمعي ةّبصري ةّتوث قّللتظاهراتّالغذائي ةّبالمجالّموضوعّالجردّ-

ةّاألخرىّ- ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّّّّّّّّّّّّّالمعهدّالوطنيّللتراثّوالهياكلّالمختص 

ّ

 ائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصةالمواد الوث -

ّ، ّتوثيقّالعنصرّبمحطاتّخاصةّمنّالتاريخّالعائلي  موادّمختلفةّلدىّالكثيرّمنّالعائالتّيتقاطعّفيها

اةّالعولةسي ّ توث قّلممارسةّالعولةّصورّفتوغرافيةّ/ّماّبمناسباتّاألعراسّوتحضيرّمؤونةّالسنةّالمسم 

ّمتح ّفي ّالجلوليمعروضة ّدار ّبصفاقسّف ّمعروضّو/ ّبعضها ّللكسكسي ّوطبخ ّخزن آلخرّاأوني

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.حفّالفنونّوالتقاليدّالشعبيةّبشت ىّجهاتّالبالدمحفوظّبمتا

ّ
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 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

ّالفراغّمنّالبحثّالبيليوغرافيّحولّالعنصر ّبينّفيفريّّبعد وأفريل0152ّّوإجراءّبحثّاستطالعي 

لّشهرّجوانّالعملّالميدانيّ،ّانطلق0152ّ ّوقدّسلك.0152ّشهرّأكتوبرّليتواصلّإلىّموف ى0152ّّأو 

ّمر ّجل  ّشمل ّوقد ّوالجغرافية ّالسوسيولوجية ّوامتداداته ّالعنصر ّطبيعة ّباالعتبار ّأخذت ّمتعاقبة احل

ّالتالية ّوهي ّالبالد، ّجهات :ّ ّونابل ّوزغوان ّوسليانة ّوجندوبة ّوالكافّوباجة ّومدنينّبنزرت تطاوين

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ووالياتّالساحلّوقبليّوقفصةّوالقصرينّوسيديّبوزيدّوقابسّوصفاقسّوالقيروان

 

 جامع أوجامعو الماّدة الميدانيّة -

وراه،ّفيّعلومّعبدّالسالمّالفيتوري،ّطالبّدكت/ّرئيسّجمعيةّالرابطةّالقلميةّبمدنينّالهاشميّالحسين،ّ-

أشرفّالقبطني،ّطالبّماجستيرّ/ّسميرّيوسفي،ّطالبّدكتوراهّعلومّتراث،ّسيديّبوزيد/ّالتراث،ّتطاوين

ّ.علومّتراث،ّالقصريندكتوراهّسعيدةّالدبابي،ّطالبةّ/ّعلومّتراث،ّبنزرت

ّبحوثّ- ّأستاذ ّصولة، ّبن ّعماد ّقابس/ ّمستشار، ّتراث ّمحافظ ّرياضّبالزاوية ّملحقّ/ ّخشارم، فريد

ّصفاقس ّبالبحوث، ّسليانة/ ّتراث، ّمحافظ ّالدين، ّبدر ّنجاة ّتونسّ/ ّبالبحوث، ّمكلف ّبركة، ّبن إسمهان

منالّلمجي د،ّ/ّسهامّقال ل،ّملحقّبالبحوث،ّصفاقس/ّ،ّملحقّبالبحوث،ّالكافمحمدّالجزيراوي/ّوالساحل

ّنابل ّقليبية، ّتراث، ّمحافظ ّقبل ي/ ّتراث، ّمحافظ ّالطبال، ّمبروكة ّمحاف/ ّالتومي، ّباردوّسعاد ّتراث، ظ

ّ.سليانةّعفافّالسعيدي،ّمحافظّتراث/ّتونس

اديّدالي،ّأستاذّجامعيّفيّالتاريخّالحديثّ- ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ساميةّقطاط،ّطالبةّماجستيرّعلومّالتراث،ّجربة/ّحم 
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ّ

 محّرر البطاقة  -

ّ.،ّأستاذّمحاضربحوثّأستاذ/ّعمادّبنّصولةّ-
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ّ
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ّ


