الرواق الرمضاني

6
من املوروث

إلى أف��ران من أجل طهيها حتت درجات
ح��راري��ة ج��د مرتفعة ت��ص��ل إل���ى 1200
درج��ة بالنسبة لألفران الكبيرة  ،و900
درجة بالنسبة للصغرى  ،لترمم بعد ذلك
هذه األشكال من الشقوق التي قد تتعرض
لها جراء الطهي  ،ثم تعرض على الزواق
ال��ذي يقوم بتلوينها مستعينا في ذلك
على الصباغة والفرشاة وكتابة بعض
الكلمات وال��رس��وم��ات التي توضح في
غالب األحيان الهوية اإلسالمية التاريخية
للمغرب على م��دى العصور املاضية ،
وتتنوع هذه التلوينات وال��زواق��ات بني
زواق��ة التبرع والنشي وقاطع ومقطوع
والراية والتقيوسات واملطيشة...

عملية تلميع
ثم تليها عملية تلميع اآلنية اخلزفية.
ويشغل قطاع صناعة اخلزف بآسفي عددا
مهما من اليد العاملة
وال��ت��ي أغلبها طاقات
شابة بعدما غادر هذه
املهنة إل��ى دار البقاء
م���ج���م���وع���ة الصناع
املهرة املعروفني الذين
الزال����������ت أس����م����اؤه����م
م��وش��وم��ة ف���ي ذاك����رة
ال����س����ك����ان اآلسفيني
،ك���م���ا س��ب��ق للمدينة
أن ش����ارك����ت إبانهم
بهذا امل��وروث الثقافي
ف���ي م��ل��ت��ق��ي��ات دولية
ح��ص��ل��ت م���ن خاللها
على ميداليات وألقاب
دول��ي��ة منها امليدالية
الذهبية ف��ي املعرض
ال�����دول�����ي مبرسيليا
س��ن��ة ، 1922ودبلوم
ش���رف���ي ف���ي املعرض
ال��دول��ي بباريس سنة
 1931ودبلوم ووسام
استحقاق من املعرض
ال����دول����ي بنيويورك
وج��������ائ��������زة احل����س����ن
ال��ث��ان��ي بطنجة سنة
 . 1949وتشجيعا
للشباب ال���ذي يزاول
مهنة صناعة اخلزف

من املطبخ طنجة
اشتهرت مدينة طنجة بأكلةشعبية بسيطة”كالينطي”
وهو مصطلح اسباني””calienteويعني الساخن ،وقد
ظهرت هذه األكلة التي يقبل عليها الطنجاويني وكل
زوار مدينة طنجة بشكل كبري سنة  195هجرية ونسبت
ملدينة طنجة لتحضريه ألول مرة داخلها وأيضا ملداومة
الطنجاويني على تحضريه.

املقادير

– 300غ دقيق احلمص
– نصف كاس صغير من زيت نباتي
– القليل من امللح

املطبخ املغربي يف رمضان

فنجان نشا
كاس دقيق
ملعقه خميره فوريه
كاس ماء
ملح

طريقة التحضري
اخلطي جميع املقادير مع
بعض
وتخمريها لساعه كامله
اقليلها بالزيت ولتسهيل
ال�ق�ل��ي اسكبيها ف��ي عبوه
شطه مثل اللي بالصوره

الثالثاء  4ماي 2021

صناعة الفخار بآسفي الموروث الثقافي بامتياز

ت��ع��ت��ب��ر ص���ن���اع���ة اخل������زف م����ن بني
ال��ص��ن��اع��ات التقليدية ال��ت��ي ت��زخ��ر بها
مدينة آسفي جراء تربة الطني التي تتوفر
عليها بعض املناطق باملدينة سواء تلك
املتواجدة داخل املجال احلضري أو تلك
املتواجدة بالعالم القروي .وتنتشر بشكل
ملفت للنظر ظاهرة بيع األواني اخلزفية
بباب الشعبة من خالل عرض مجموعة
م��ن ال��ش��ب��اب مل��ن��ت��وج��ات ه���ذه الصناعة
بأثمنة جد مناسبة يستطيع من خاللها
الزوار اقتنائها  ،كما أن الفضاء احملاذي
ل��ب��اب الشعبة ي��أخ��ذ حلة جميلة بهذه
املنتوجات املتنوعة.
مراحل عملية صنع اآلنية اخلزفية
وتعتمد الصناعة اخلزفية على الطني
ك��م��ادة أول��ي��ة أس��اس��ي��ة يتم م��ن خاللها
ص��ن��ع األوان������ي م���ن م��خ��ت��ل��ف األشكال
حيث جتتاز عملية صنع اآلنية اخلزفية
مجموعة من املراحل الصعبة التي تبتدئ
باملتعلم بالدرجة األولى باعتباره احملور
األساسي في إخراج اآلنية اخلزفية إلى
السوق ثم الزواق في مرحلة ثانية حيث
تستغرق مدة صنعها ما بني  3إلى  4أيام
.وتتم عملية الصنع بعد إحضار الطني أو
الصلصال من التالل اخلزفية الذي يكون
في بداية األمر عبارة عن أحجار ضخمة
ليوضع في املعمل حيث يتم انتقاؤه من
األحجار الكلسية  ،وبعدها مباشرة ينقل
إلى أحواض وصهاريج يرقد فيها إلى أن
ميتص املاء جيدا ،ثم يعرض على أشعة
الشمس من أجل جتفيفه من هذه املياه،
وتستغرق هذه العملية مدة  24ساعة ،
ثم يجمع ويوضع في محل به لولب حيث
يتكون هذا األخير من أسطوانة ومغزل
لتبدأ عملية العجن والدوران فوق مكان
ي��س��م��ى ال��ط��اب��ة ي��ت��م م��ن خ�لال��ه��ا صنع
أشكال متشابهة تشبه قوالب السكر ،
ثم توضع هذه األخيرة على األسطوانة
العليا امل��ك��ون��ة ل��ل��ول��ب ،وي��ق��وم املتعلم
بتحريك اللولب بواسطة رجليه لتشرع
األسطوانة في الدوران متحكما في نفس
الوقت بيديه في الشكل املوجود فوقها
حيث أنه عن طريق هذه احلركات يتمكن
من صنع الشكل املراد صنعه معتمدا في
هذه العملية على املاء بالدرجة األولى ،
وبعد اإلنتهاء تعرض األشكال املصنوعة
على أشعة الشمس قصد التجفيف وحتى
تأخذ قوتها وصالبتها  ،ثم يتم إدخالها

املكوّنات

الحركة العدد 10161 :

بآسفي والذي اختار املضي قدما في هذه
السكة.
فقد سبق وأن شهدت مؤخرا قاعة
جهة دكالة عبدة عملية توزيع الهدايا
واجل����وائ����ز ع��ل��ى ال���ص���ن���اع اخلزفيني
مبناسبة ال��دورة األول��ى جلوائز اخلزف
ال��ت��ي احتضنتها املدينة وال��ت��ي ترأس
أشغالها والي جهة دكالة عبدة رفقة مدير
حماية التراث واالبتكار واإلنعاش بوزارة
السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد
االج��ت��م��اع��ي ورئ���ي���س غ��رف��ة الصناعة
التقليدية بآسفي ،حيث فاز فيها في فئة
الصناع ال��ف��رادى عن املنتجات النفعية
أحمد لغريسي ،وع��ن اإلب���داع احل��ر كل
من عبداحلق خنوبي وحسن حوكومي ،
أما فئة املقاوالت فقد فاز عن املنتجات
النفعية محمد السرغيني ،وعن اإلبداع
احلر عبدالقادر فخاري.

مركز التأهيل المهني
وفيما يخص طلبة م��رك��ز التأهيل
امل��ه��ن��ي ف��ق��د ف���از ع��ن اإلب�����داع احل���ر كل
م��ن زك��ري��اء النزيلي وعبد اإلاله قصير
وزكرياء أوراري وأسماء أسافي .وإلعطاء
أهمية لقطاع الصناعة التقليدية باملدينة
فقد سبق للجماعة احلضرية آلسفي أن
منحت قطعة أرضية قرب منطقة كارتينغ
م��ن أج���ل ب��ن��اء ق��ري��ة من��وذج��ي��ة للفنون
املغربية مت تدشينها في وقت سابق من
قبل ثالث وزراء  ،لكن سرعان ما تراجعت
اجلماعة عن ذل��ك من خ�لال تفويت هذه
القطعة األرض��ي��ة التي تصل مساحتها
إلى  8هكتارات إلى مؤسسة مرجان الذي
تقوم في الوقت الراهن بعملية البناء ،
وباملقابل فإن املسؤولني عن قطاع اخلزف
بآسفي اع��ت��ب��روا عملية التفويت هاته
مساهمة فعالة في االستثمار وانتعاش

امل��دي��ن��ة ل��ك��ن ف���ي ن��ف��س ال���وق���ت فإنهم
متشبتون بضرورة حصولهم على قطعة
أرضية في مكان آخ��ر حيث تقدموا في
هذا الشأن بثالث مقترحات إلى اجلماعة
احلضرية آلسفي تهم ثالث مواقع لبناء
ه��ذه القرية النموذجية .ويلفت انتباه
ال��زائ��ر ملدينة آسفي عند اقتنائه آلنية
خزفية اسم « العلمي» موشوم عليها وذلك
امتنانا وعرفانا بالدور املتميز الذي قام
به األستاذ بوجمعة العملي في املرتبة
التي اصبحت حتتلها مدينة آسفي في
صناعة اخل��زف والفخار  ،ويعتبر هذا
األس��ت��اذ ذو األص��ل اجل��زائ��ري م��ن أبرز
أس���ات���ذة ف��ن اخل����زف ب��ع��دم��ا ت��خ��رج من
مدرسة الفنون اجلميلة بفرنسا لينتقل
بعد ذلك إلى مدينة آسفي التي شيد فيها
معمله خ��ارج ب��اب الشعبة بتل اخلزف
 ،ف��ارت��أى إل��ى فتح أول م��درس��ة للخزف
سنة  1920تخرج منها على يده العديد
م���ن اخل���زف���ي�ي�ن والصناع
اآلسفيني امل��ه��رة أم��ث��ال «
الطيب الوزاني  ،أحمد بن
اب��راه��ي��م ،عبدالقادر ولد
كلثوم  ،املعلم الصويري ،
ابراهيم بنهيمة . »...

السوق األوروبية
وت���ع���ت���ب���ر ال����س����وق
األوروبية أهم سوق يتم
التعامل معها في مجال
تصدير اخلزف حيث يتم
تصدير  90في املائة من
اإلن��ت��اج الوطني وتباع
هناك بأثمنه مهمة ،لكن
ع��ائ��دات امل���واد اخلزفية
امل��ص��درة ال تتعدى 700
م��ل��ي��ون دره���م وه���و رقم
ض��ع��ي��ف ج����دا  ،وع���زت
ج����ه����ات م����س����ؤول����ة عن
قطاع اخلزف بآسفي هذا
ال��ض��ع��ف ف��ي العائدات
إل�������ى ض����ع����ف البنية
التحتية وغياب تشجيع
للتصدير ب��ع��دم��ا كانت
ال��دول��ة ف��ي وق���ت سابق
تشجع عمليات التصدير
وذلك مبنحها  7في املائة

من قيمة الصادرات إلى املصدرين،كما
أن ه���ن���اك ص��ع��وب��ة ف���ي ال��ت��ع��ام��ل مع
السوق األمريكية التي تتطلب كميات
كبيرة من اخلزف والتي يصعب في ظل
األزمة التي يعيشها القطاع تلبية هذه
املطالب مم��ا يتطلب تهييء الوحدات
اإلنتاجية باملغرب التي ال تتعدى 50
وحدة إنتاجية على صعيد اململكة ،في
حني ف��إن ال��دول األسيوية عرفت قفزة
نوعية في هذا املجال ،بعدما مت تأهيل
وح��دات��ه��ا اإلنتاجية وبعدما بلغ عدد
الصناع بها أزي��د من  10آالف صانع
 ،نفس ال��ش��يء بالنسبة ل��دول��ة تونس
التي سبق وأن زار بعض من صناعها
مدينة آسفي والذين أقدموا على إغراء
عدد من الصناع املؤهلني مبنحهم مبالغ
مالية مهمة مقابل العمل بدولة تونس
 ،لكن وبعدما غادر العديد من الصناع
آسفي في اجتاه هذه األخيرة واشتغلوا
ه��ن��اك مت ط��رده��م ب��ع��دم��ا ع��ل��م��وا هذه
الصناعة للتونسيني هناك .وستعرف
بعض امل��ن��اط��ق التابعة إلقليم آسفي
ف��ي ال��ق��ري��ب ال��ع��اج��ل إن��ش��اء مجموعة
من املشاريع التي تهم أحياء الصناعة
التقليدية والتي من املنتظر أن يشتغل
في كل حي منها مابني  30و 40صانعا
تقليديا ،ويتعلق األم���ر ب��ح��ي بسبت
ج��زول��ة وال��ش��م��اع��ي��ة وج��م��ع��ة اسحيم
واليوسفية ،مقابل ذلك فإن مدينة آسفي
تتوفر على أه��م منطقة لصنع الفخار
واخل���زف تلك املسماة الشعبة والتي
تتطلب تدخال عاجال من أجل تهييئها،
حيث مت اإلت��ص��ال باملجلس اجلهوي
لدكالة عبدة الذي وافق على تخصيص
مبلغ  50مليون سنتيم لتهييئها  ،لكن
وحسب مهتمني بالقطاع فإن هذا املبلغ
ج��د ضئيل  .وي��ب��ق��ى ق��ط��اع الصناعة
التقليدية وباخلصوص صناعة الفخار
من بني القطاعات التي تزخر بها مدينة
آسفي في الوقت الراهن حيث ستعطي
الكثيرإذا م��ا مت اإلعتناء بها وتوفير
ال��ب��ن��ي��ات التحتية اخل��اص��ة ب��ه��ا دون
إغفال عملية تنظيم املهنة حسب عرفها
املتمثل في ما يسمى بأ مني الصناعة
وامل��ع��ل��م ال���ذي ي��ح��رص على املتعلمني
ث��م الصانع ث��م احملتسب م��ع إعطائها
بعض اإلمتيازات على غرار القطاعات
األخرى.

«كالينطي» أكلة شعبية تشتهر بها مدينة طنجة

– القليل من االبزار والزعفران حسب الرغبة
– لتر ونصف من املاء – بيضة واحدة

الطريقة:
– في اناء نفرغ دقيق احلمص و الزيت و القليل من امللح و االبزار
واملاء ثم نضيف ملعقة صغيرة من السكر لنضمن حتمر الكلنتي .
– نخلط الكل جيدا ونتركه يرتاح مدة ساعتني ثم نفرغ اخلليط في
صينية كبيرة مذهونة مسبقا بالزيت او الزبدة.
– ندخل الصينية الفرن ونترك الكلنتي حتى يتحمر ونرش عليه القليل
من امللح والكامون و االبزار.
مالحظة :يطهى حتت حرارة معتدلة ويأكل ساخنا ورخوا

المشبك اليمني

نصائح لتجهيز المطبخ في شهر رمضان
نصائح لتجهيز املطبخ في شهر رمضان
فمع إقتراب حلول شهر رمضان املبارك تبدأ
ربات املنازل االستعداد لهذا الشهر من خالل
تنظيف املنزل وحتضير املطبخ إلعداد أطباق
األطعمة الشهية وبخطوات بسيطة تستطيعني
جتهيز مطبخك الستقبال شهر رم�ض��ان مما
يوفر عليكي مجهودًا كبي ًرا ويساعدك على
توفير الوقت فترتيب األدوات وكذلك أنواع
الطعام هي من أهم العوامل التي تساعدك على
توفير الوقت في شهر رمضان وسنتعرف على
بعض النصائح املهمة .
نصائح لتجهيز املطبخ في شهر رمضان :
حيث يجب على ربة املنزل أن تعد قائمة
يومية لوجبات الطعام على مدى شهر رمضان
فهذا يسهل عليها إع��داد األطعمة واملأكوالت

واحللويات في الوقت املناسب ،ويخفف من
ال�ض�غ��وط��ات على رب��ة امل �ن��زل لتتفرغ لباقي
العبادات خالل النهار.
وح��اول��ي أن تشتري بشكل مسبق ك��ل ما
حتتاجني إليه لتحضير األطعمة واملأكوالت،
م�ث��ل ال �ت��واب��ل وال �ص �ل �ص��ات وامل� ��واد األولية
لتحضير وجبات الطعام ،وإتركي اخلضروات
واللحومات واألطعمة املعرضة للتلف آلخر
حلظة.
وق �ب��ل ح �ل��ول ش�ه��ر رم �ض��ان امل �ب��ارك فمن
املفضل القيام بتنظيف املطبخ بشكل كامل .
كما يجب أن ي�ك��ون ك��ل ش��يء ج��اه��ز ًا في
املطبخ الستقبال شهر رم �ض��ان ،اش�ت��ري كل
ما حتتاجني إليه من أدوات الطبخ وحتضير
م��ائ��دة ال�ط�ع��ام ،وال تنسي املناشف وأدوات

التنظيف فأنت بحاجة إليها بشدة في حتضير
األطعمة.
وقومى بتنظيف الثالجة وإع��ادة ترتيبها
لكي حتافظى على األشياء اجلديدة فيها ،وكذلك
إلستهالك القدمي ،واحلرص على تعطيرها مباء
الورد لتحافظى على رائحتها الذكية والعطرة
طول الوقت.
مع القيام بترتيب و تنظيف اخلزانة التى
حتتفظني فيها باألطعمة اجلافة.
وقومى بتنظف الستائر والسجاد ،حتى
ال تضطرين لتنظيفهم فىخالل شهر رمضان
وقومى بتلميع اآلثاث والزجاج.
نظفى املطبخ واحل �م��ام ،واح��رص��ى على
نظافتهم اليومية حتى ال يتراكم عليكى العمل
فى يوم واحد ومرة واحدة.

