
 حرفة الزليج التقليدي

تعتبر حرفة الزلٌج التملٌدي مهنة دلٌمة ومعمدة تتطلب مهارات متمٌزة ودراٌة واسعة 

بمختلف مراحل اإلنتاج لبل أن تصبح منتوجا نهائٌا وبجودة عالٌة، وهً حرفة تملٌدٌة فنٌة 

عرٌمة تعد من األشكال الفنٌة األكثر تعبٌرا وارتباطا بالمعمار المغربً إذ صنفها بعض 

المعلمٌن المدامى بأنها أجمل وأحسن الحرف العربٌة تزٌٌنا للبناٌات كالدور الفخمة 

 .والمصور والمساجد وغٌرها

منبعها الرئٌسً بالد األندلس، إذ تم نملها عن طرٌك العرب المعلمٌن وخاصة 

الموركسٌٌن الذٌن دخلوا المغرب واستوطنوا بعض المدن كمدٌنة فاس، التً أصبح اسمها 

مرتبطا بصناعة الزلٌج وداع صٌتها فً جل ألطار العالم لما تحمله هذه الحرفة من 

 .مواصفات الدلة والجمال تبهر الناضرٌن

ولد انتعشت حرفة الزلٌج الفاسً فً العهد المرٌنً حٌث أدخل علٌها استعمال 

األلوان كاألزرق واألخضر واألصفر واألحمر، مما أفرز حركة جدٌدة داخل المدٌنة 

وأضحت حرفة مرتبطة بحرف الفنون المعمارٌة التملٌدٌة، التً حافظت على أصالتها 

وفنٌتها رغم التطور الكبٌر الذي شهده فن المعمار المغربً والتحوالت والتملبات فً توفر 

ة  . المواد األوٌل

ات بدائٌة  ة بسٌطة وآٌل الطٌن، الشمس، لوح )وٌعتمد الزلٌج التملٌدي على مواد أوٌل

وعلى مهارة وإتمان  (الخ...خشبً، فرن خاص، ملونات معدنٌة، مطرلات خشبٌة خاصة

 :الصانع ونوعا خاصا من العمالة الماهرة وذلن عبر ثالث مراحل أساسٌة وهً كاآلتً

  :ـ إنتاج مربعات الزليج

خلٌط من الحجر الطٌنً األزرق )تبدأ هذه العملٌة بتهٌٌئ مادة الطٌن الخام 

عبر غطسها لمدة طوٌلة فً الماء داخل أحواض، لٌتم بعد ذلن عجنه لبل  (واألصفر

. استعماله إلنتاج المربعات بواسطة لوالب تفرش على أرضٌة مستوٌة فً بهو المحرف

وبعد تجفٌفها بأشعة الشمس، تنمل هذه المربعات إلى أماكن لرب المحرف لتخزٌنها، وٌموم 

 .الصناع بتمطٌعها حسب الشكل المطلوب، وتوضع بعد ذلن فً أمكان لتجفٌفها للمرة الثانٌة

 لطعة 8000ما ٌناهز )خالل هذه المرحلة ٌتم طهً مربعات أخرى داخل أفرنة 

، وتتطلب هذه العملٌة اهتماما كبٌرا من طرف الصانع التملٌدي، الذي ٌموم بطهً (مربعة

وم المواًل24المربعات على مدى   . ساعة إلى أن ٌتم إخراجها فً اٌل

موازاة مع هذه العملٌة ٌتم تلوٌن هذه المطع بخلٌط ال ٌعلم تركٌبته إال الصانع المعلم 

ة المتوفرة بعد . ألن التلوٌن عادة ما ٌختلف بناء على طلب الزبون أو حسب المواد األوٌل



ذلن ٌتم طهً المربعات للمرة الثانٌة، وبعد استخراجها ٌتم عزلها حسب اللون والطهً 

وعادة ما تتم هذه المرحلة فً موسم الصٌف لكً ٌستفٌد الصانع من سخونة . الجٌدٌن

الطمس، لٌتم تخزٌن أكبر عدد من المربعات خالل هذا الموسم لصد االشتغال بها خالل 

 (المعلمٌن المكلفٌن بوضع الزلٌج)فصل الشتاء، كما أن الصانع ٌنتج باألساس لفائدة الزبناء 

الذٌن تكون طلبٌاتهم مرتفعة بٌن شهري مارس وٌولٌوز وهً المدة التً تشتغل فٌها 

 .الورشات الحرفٌة بوضع الزلٌج داخل البناٌات

 :ـ نقش المربعات في شكل قطع هندسية صغيرة

تنحث المربعات من الطٌن المجفف ٌدوٌا بواسطة مطرلة حدٌدٌة مخصصة لهذا 

، هذه "الفرم"لتجزأ هذه المربعات إلى لطع صغٌرة تسمى " المنماش"الغرض تسمى 

األخٌرة تؤلف فٌما بٌنها نسما ٌستجٌب لمواعد رسوم وخطاطات مطابمة لألصول وتحترم 

كل لواعد هندسة الفن اإلسالمً، وتتم هذه العملٌة عادة داخل ورشات أصغر من الورشات 

األولى وتشغل عادة عمال أو نماشة ٌتمركزون داخل نفس الحً، بغرض االستفادة من لرب 

الصناع المنتجٌن للمربعات، حٌث ٌتم تمسٌم العمل فٌما بٌنهم، حٌث ٌباشر كل حرفً 

 .وظٌفته التً ٌكررها باستمرار وفك نفس الحركة

  ٌموم الحرفً األول برسم وتسطٌر األشكال الهندسٌة للمطع المراد نمشها على

 .المربع

  فً المرحلة الثانٌة تمطع المربعات حسب التسطٌر وٌتم النمش وفك تجربة عالٌة

 .الستغالل مساحة المربع بأكملها والحد من الكسور

  بٌزو"فً المرحلة الثالثة واألخٌرة ٌتكلف الحرفً بنمش الفسٌفساء على شكل "

 .لتتم عملٌة الوضع بطرٌمة عادٌة

وتجدر اإلشارة إلى أن طرق نمش األجزاء الصغٌرة ذات خصوصٌات تتطلب تمنٌات 

خاصة ال ٌعرفها إال المتمرس علٌها، فطرق التمطٌع والنمش هما مفتاح السر فً هذه 

ها إال عبر  الحرفة باإلضافة إلى مجموعة من الخصوصٌات التً ال ٌمكن التوصل إٌل

 .مجموعة من التجارب والمهارات التً تكتسب من ذوي الخبرات فً المجال

 :(التفراش)ـ الوضع النهائي لقطع الزليج 

تعد هذه المرحلة من أهم مراحل إنتاج الزلٌج التملٌدي وفً تسلسل اختصاصات 

الحرفة، فالمعلم المتمرس ٌتصل مباشرة بالزبناء، ٌمترح األشكال وٌموم بتمدٌم الطلبٌات 

إذ ٌموم بعد ذلن بتصمٌم الرسومات على األرض، لوضع  . للورشات المنتجة للمربعات

وخاصة وجهها المصبوغ على األرض الذي ٌنتمل تدرٌجٌا من " الفرم"األجزاء المنموشة 



الوسط إلى الجوانب، وهنا تتجلى مهارة الصانع التملٌدي وتمنٌاته خاصة إذا ما علمنا أن متر 

 . لطعة صغٌرة8000 إلى 6000مربع من الزلٌج ٌضم ما بٌن 

فالتصمٌم ٌتوفرعلى مماٌٌس مضبوطة ٌتطلب تموٌمه تدرٌجٌا حتى ٌمكن مطابمته مع 

وعند انتهاء العمل على األرض، ٌتم ملئ الشكل النهائً بمادة الجبس . مماٌٌس الحائط

 3والماء لتتماسن المطع فٌما بٌنها، وذلن لبل صب مادة اإلسمنت المسلح على طبمة سمكها 

 .سنتٌمترات

وذلن لبل تماسن االسمنت فٌما " لوائم"بعد هذه العملٌة ٌتم تمطٌع الشكل على شكل 

بٌنها، لٌتم إلصاق هذه الموائم على الحائط مع إبعاده عنه بخمسة سنتٌمترات حتى ٌتسنى 

للصانع المعلم صب مادة اإلسمنت المسلح مرة ثانٌة بٌن هذه الموائم والحائط للتتماسن معه، 

 .وتستغرق هذه العملٌة مدة أربعة أٌام

وتتم كل مرحلة من هذه المراحل داخل ورشات مستملة بعضها عن بعض، تسٌر من 

طرف المعلم أو رب الورشة الذي ٌشغل عادة ما ٌمارب خمسة حرفٌٌن وٌشتغل فً عدة 

 .أوراش فً آن واحد

ات المستعملة تتماشى مع التمنٌات المتبعة منذ عصور  ٌتبٌن مما سبك أن بساطة اآلٌل

خلت، وذلن ٌكمن سره فً المهارة الحرفٌة والدراٌة بمواعد الحرفة التً تعد باكورة ونتاج 

مراحل من التعلم والتتلمذ، وهذا ما بوأ الزالٌجً الفاسً سمعة كبٌرة فً أوساط المهنة 

سواء بالداخل أو الخارج، إذ استطاع الحفاظ على طابع الزلٌج الفاسً سواء تعلك األمر 

 .بكٌفٌة صناعته  أو أشكاله رغم تغٌرات العصر واألذواق

والزالت هذه الحرفة تستمطب اهتمام الفنانٌن التشكٌلٌٌن والمهندسٌن المعمارٌٌن 

 .وعشاق األصالة الحرفٌة واإلبداع والتراث المغربً العرٌك

 


