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 لّلماّدياالثق افّي  الجرد الوطنّي للّتراث  
 0/4 47بطاقة جرد عنصر رقم

 

 تحديد العنصر -1

 المجتمع المحلّي المعنيّ االسم المتداول للعنصر في  - 

   ."زمـرـالم" 

 

 أسماء أخرى إن وجدت -

                                                                                                                                                                                                                                                                                            ."شيشالد  " وأ" شيشةالد  " وأشربة شعير 

 

 اإلطار الجغرافّي النتشار العنصر -

  ما يسم ى تصنف شربة الشعير أو

 أهم   ضمنسليانة جهة ب "المرمز"

دون  رمضانالتي تميز شهر  بطاا األ

 تسهر النساءحيث  ،غيره من األشهر

بإ تااع على تحويل الشعير إلى حساء 

عولة "إعداد في إبطار  مختلفةمراحل 

زال هذا الطاق يمثل ي الو. "رمضان

العائالت جل  تقليدا تحافظ عليه 

هذه العادة في  إحياء يتم  إذ ، ةالتونسي  

كثيرا ما و .غلب جهات الاالد التونسيةأ

إذا ما  الش عير شربةحساء ة تذك ر رائح

يام  بأجواء تم  إعداده خارج شهر الص 

 . وعاداته الغذائي ة الممي زة رمضان

 

 أو مجاالت انتماء العنصر مجال -

 .الثقافة الغذائية  التقليدية -

 .المهارات المرتاطة بالحرف التقليدية -

 

 وصف العنصر -2

 الوصف التّفصيلي -

شهر  أواخر جهة سليانة وهو يتزامن معبالقديمة الغذائي ة من العادات  "المرمز"تحضير يعتار 

و شربة الشعير هي أ "المرمز"و .من األخضر إلى األصفر الش عير سنابلماي أي قال أن يتحول لون 

غذائي ة ة من خاصيات المطاخ التونسي وهي بطاق ميز تاريخ األجداد باعتاار أن الشعير يمثل ماد  

لطالما اقترن تحضير المرمز و. الاالدالتي تنتجها  الفالحي ة المواد أبرز منان افريقية ولسك  أساسية 

 

  الـجـمهـورية الـتونسـية           
 الثقافيـة الشـؤونوزارة               

   راثـــــــلوطني للتا دــــــالـمعه         
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من قال ر بدراية كايرة ة  تحض  أكلة صحي   باعتاارهغذائي ة ال تهظرا لقيمنوذلك بقدوم شهر رمضان 

 .حساء على موائد اإلفطارالإلى بطاق وصوال  شعيرالمن سنابل  انطالقا رب ات الايوت

احتفالي  جو  باستعمال المنجل في خالل شهر ماي عملية الحصاد في  نتشارك النساء أزواجه

أكوام شكل ناضجة يتم وضعها في سنابل الشعير خضراء وحيث تكون  ،مصحوب بأهازيج الغناء

لفصل الحاوب عن السنابل  تستعمل النساء العصي  و .(عرمة)جمع " عرم"ى ما يسم   ةنمكو   "حلل"و

القش السنابل وحة أي ينزع  بقايا جل الطرالر  " يطور "ويقال  حميربواسطة ال" ةالطرح" أو بدرس

 : في هذا المجالال تي تذكر  األهازيج منو .المذراةأو  "المذرة"باستعمال  

 هاهي وراك لقابطات الزرعات              ا منجل لم  ـي    

 ي ثنينخل  هز ساولة وا منجل يعطيك الاين              ـي     

 ات ـلان ةومة زينـفط العين           راهي وراك ذبالة  

 

 ير والدراية الكافية بمختلف مراحلاالجهد الكالوقت ويعتار تحضير المرمز عمال شاقا يتطلب 

عولة "تحضير  علىعادة النساء  تعاونتو .في النساء المسنات غالاا ما ينحصر تحضيرهلذلك  اإلعداد

توضع في ها بعض الملح وإلييضاف ثم   ىوتصف  تغسل بالماء وتجمع حاوب الشعير حيث  "المرمز

ثر تجفيف إ .تجفيفها بعد ذلك تحت أشعة الشمس نة ليقعللتفوير حتى تصاح حاات الشعير لي   كسكاس

تستعمل  دائري ة الش كلنية من الفخار آوهو " الطاجين" أو "الغناي" تشرع النساء في قليه فيالحاوب 

دراية حتى ال  ه المرحلةهذإذ تتطل ب صفر أ هحتى يصاح لون الش عير و يتواصل قلي. إلنضاج الخاز

 بإستخدام الشعير المقلي طحنالنساء ببعد االنتهاء من عملية القلي تقوم و .يتم حرقه فيفسد مذاقه

وهي تتكون من مصطاتين من الحجارة المسطحة " الكروابطة" محلي اال تي تسم ى حى التقليدية الر  

في بطرفيها و "اللزوم" يسم ى يحديدقضيب ا هأعال في وسطوفو  بعضها وتوضع شكلها دائري 

يمكن إن تعذر استعمالها فو ا يسمح لها بالدوران بسالسة كاملةهما تشد شد  من( التركياة) تجويفين

حى التقليدي ة تتم عملية الطحن و. التوجه إلى المطاحن العصرية هي جلد و" قعةالر  "على بواسطة الر 

المرتاطة شعاية من األغاني الو .لحفظ الطحينحى وف يوضع تحت الر  شاة مدبوغ غير منزوع الص  

 : الحاوب  رحيب

 ا باهية و مليحةـا رحاتنا يا زردة               يـي   

 القد و الدرجيحةترحيك بنتي حليمة              و   

 هاـمن يقدر عليولة                    ـاتنا ثقيـورح  

 تزهينامعانا                 تعاوني و وتجي بنتي

 

على شربة الشعير بعد أن  ش عير المطحون للحصوللاغربلة تتول ى الن ساء في مرحلة موالية 

في  ."رانصم"ترقيصه بغربال المنفضة و واسطةالنخالة بعد نفضه بدقيق الشعير وفصل عنه ي

تماما  خالتقوم المرأة بتصفية المرمز في الهواء الطلق في ساحة المنزل للحصول على منتوج األخير 

ن في ال تي تفي الخوابي وضع ينابل لمن قشور الس    ثالثة أنواع   يتم  إعدادعلما وأن ه  ،بيت المونةخز 

 .ط والخشنوالمتوس   دالجي  : حسب الحجم من المرمز تختلف 

 كما تعد  رمضان، على موائد اإلفطار في شهر بصفة يومي ة شربة تقرياا المرمز أو ال حساءبطاق   عد  ي 

اخن ثم وضعه في الكسكاس وتفويره وسقيه بالمر  ع المرمز في الماء الس  قوذلك بن" الملثوث"المرأة 

 . يسمى كسكسي ملثوثو

 

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

فضال عن إن وجدت  وبيت المونة احةالس  بما في ذلك  هو المنزل المرمزلتحضير  المعد   الفضاء -

 : األدوات وأواني الطاخ جملة من بعد الحصاد  المرمزويتطلب تحضير ، السطح للتجفيف

  .غسلها بالماءلجمع الحاوب و: القصعة -
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 بعد القيام بعملية أولىالغربلة في مرحلة و ل لتصفية الحاوب من الماءينوع من الغراب :"ةضالمنف" -

 .الطحن

 .المرمزيستعمل لتفوير  : الكسكاس -

  .لقلي حاوب الشعير بعد تجفيفها  :الطاجين -

 .بعد قليهلطحن الشعير  :يةرالرحى الحج -

 .لحفظ الطحين بعد رحيه  :الرقعة -

 .لغربلة المرمز :رانصغربال م -

          .المرمز لحفظ عولة  :الخابية -

 

 الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

  .العنصر إلىتمنع الوصول  أوال توجد ممارسات عرفية تنظم 

 

 كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

عن بطريق تعليم الفتيات مراحل الجيران تنتقل المعارف والمهارات في إبطار العائلة  واألقارب و

 .المرمز عولةإعداد 

 

 الفاعلون المعنيون بالعنصر-3

 حملة العنصر من الممارسين له بشكل مباشر -

المرمز كطاق رئيسي مميز لشهر إعداد  جهة سليانة علىبالعائالت  بعضفي  الايوت اترب   تحرص

نةمتوفرة  األكلةهذه قال أن تصاح الصيام  ، ويعتارن من حملة العنصر والممارسات له بطيلة أشهر الس 

                 .بالد رجة األولى

 

 مشاركون آخرون -

  .بيع المرمزات في إعداد وت المختص  الحرفيا   -

 ة في فصلتشهد الجهة حركي  و( شهر رمضان)مناسااتي له صاغة احتفالية و رمزية عتار المرمز بطاق ي -

 والقصعل يالغرابشراء وبيع  تنتعش خاللها حركةالمرمز  تحضير عولةوحصاد الشعير خالل  الربيع

  .وغيرها من األدوات

                                                                                                                             .أصحاب الطواحن العصرية -

 

 المجتمع المدنيّ / منظّمات غير حكوميّة -

 : العنصر الغذائيهذا بتوثيق بجهة سليانة   اهتمت عديد الجمعيات الممثلة للمجتمع المدني

 .سليانة جمعية حماية التراث بار   -

  .افريقة جمعية بر   -

 .جمعية االستغوار -

 .النوادي الكشفية -

 

 هيئات رسميّة -

 .قسم المسح ودراسة الممتلكات اإلتنغرافي ة والفنون المعاصرة: المعهد الوبطني للتراث -

 .وزارة الش ؤون الثقافي ة -
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  .بسليانة مندوبية  الشؤون الثقافية -

  .بوالية سليانة دور الثقافة -

 

 العراقيل والتهديدات: مدى قابليّة العنصر لالستمرار -4

شا  يتطلب المهارة ال السهل و إنما عمل ليس باألمر الهين ومرمز  إلىالعراقيل تحويل الشعير  من -

 .ةعد   امألي  اإلعداد  رفة والمعو

 .في بعض الجهات و بعض العائالت للمرمزالتقليدية  نعبطريقة الص  انحصار  -

ن المحالت م هواإلقاال على شراء تحضير المرمزتراجع المعرفة لدي األجيال الصاعدة بطريقة  -

 األجيال العائلة في تمرير المعارف التقليدية المتعلقة بالمطاخ التقليدي إلىدور تراجع التجارية نتيجة 

 .الناشئة

 

 برامج التّثمين وإجراءات الّصون -5

سليانة بتثمينها أو إحيائها إن كانت مهددة ب تقليدي ةإلى األكالت ال نويس  ال" افريقة بر  "مهرجان يتطر    -

 .المهارات المرتاطة بتحضيرهبما في ذلك عنصر المرمز وباالندثار 

ستغوار مع الحرص على تقديم جمعية اإلمن قال مسلك بيئي صحي في اتجاه  مغارة عين الذهب إنشاء   -

 . و من ضمنها المرمز اء للزوارذأكالت تقليدية محلية  كغ

 .بالسياحة الثقافية بوالية سليانةإقامة تظاهرات ثقافية تهتم  -

 . لألكالت التقليدية بالجهة اتورشبإعداد  هبرنامجضمن باوعرادة الس نوي " بطارورة"مهرجان يهتم   -

التقاليد بما في بالجهة في إبطار تثمين العادات و مسابقات سنوية لنادي اإلعالمية في دور الثقافةتنظيم  -

 .ذلك األكلة التقليدية

 .مهرجان الشعر الشعاي بسليانة سنويا باألكالت الشعاية للجهةيحتفل  -

 .التقليدية بالجهةاحتفاالت شهر التراث بالجهة من خالل تنظيم معرض لألكالت  -

 

 التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لطريقة التقليديةوفقا لعملية درس الشعير 
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 غسل  الشعير و تصفيته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المرمز رـتفوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 غربلة المرمز
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 تجفيف المرمز

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المرمز راألدوات المستعملة لتحضي

 

 

 ربعد التحضيقبل و "المرمز"

 

 وص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البياناتهويّة الشخ-7
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 .11707099، معتمدية برقو ،عين بوسعدية ، رب ة بيت،9191يد لمن موا، حاياة المطيري -

  .11189970، عاملة نظافة بمستوصف جامة، ، سليانة الشمالي ةمصوج، 18/70/9191 ،حاياة عمر -

 .10917009، معتمدية كسرى، رب ة بيت، 9171من مواليد  ت،فرحا وريدة -

 .19191109، رب ة بيت، الزراياي ة، سليانة الجنوبي ة، سنة 71العمر  ،قنيحميدة بنت عمار الس   -

  .19779879، معتمدية سليانة الشمالية رب ة بيت، ،يحجازية الريا -

 

 المصادر والمراجع-8

 المكتوبة -

 ،مجلة الفنون و التقاليد الشعبية ،"لمحة عن التغذية التقليدية بالجنوب التونسي(: "ناصر) الاقلوبطى  - 

 .9180 ،1عدد 

- Gobert (E.), Usages rites alimentaires des Tunisiens, leur aspect domestique, 

physiologique et social, Archives de l’Institut Pasteur de Tunis, XXIX, 1940. 

- Essid (M.Y.), «Chapitre 2. Histoire des alimentations méditerranéennes», In 

CIHEAM, MediTERRA, 2012, Presses de Sciences Po « Annuels », pp.53-72. 

- Feki (A.), « Cuisine tunisienne, cuisine méditerranéenne ? », In Alimentation et 

pratiques de table en Méditerranée, Colloque du GERIM, Publié avec le 

concours de l’Institut français de coopération de Tunis, Maisonneuve & Larose, 

Editions GERIM 2000, pp.279-285.  

- M’layah Hamzaoui (S.), Modernité et Tradition, les pratiques culinaires des 

citadins de Tunis,  Essai d’anthropologie culinaire, Centre de Publication 

Universitaire, Tunis, 2006.                                             

 

 الّسمعيّة البصريّة -

شهر  إبطارفي  أنجزالمشهد التراثي بسليانة يتحدث عن التنمية وشريط فيديو موجود بدار الثقافة بسليانة  -

                                                                                                                     . ية المحلية إلى جانب مجموعة من الصوربما في ذلك  معرض لألكالت التقليد 1791التراث 

 

 واألرشيفات والمجموعات الخاّصةالمواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف  -

  .توجدال 

 

 الجردعمليّة معطيات تقنية حول  -9

 تاريخ البحث الميدانّي ومكانه -

 جامع أوجامعو الماّدة الميدانيّة -

  .، سليانةمستشارمحافظ تراث  ،لدينا بدرنجاة  -

                        .مدير دار الثقافة بسليانة ،نايل الزايدي -

 

 تاريخ إدخال بيانات الجرد -

 .1791أوت  79-71 

 

 محرر بطاقة الجرد

 .نجاة بدرالدين

 


