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ثقافة متحفية

فنون الطهي ..

ثقافة متحفية

بطعم التاريخ!!
م .حسان طاهر
يف وس��ط املنطقة التاريخية املحيطة باملسجد النبوي وع�لى مشارف
أقدم الطرق الشهرية املمتدة يف قلب املدينة املنورة واملعروفة بشارع
قربان ،ستجذبك الروائح الغنية إلرث املطبخ املديني وأنت تتجول
ب�ي�ن ال��ح��وان��ي��ت ال��ع��ت��ي��ق��ة وامل���ط���اع���م ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة داخ�����ل أع�����رق األس�����واق
املدينية “سوق الطباخة”.
ان هذا السوق بما يحمله من تفاصيل تاريخية جميلة ,يقدم ألهايل
املدينة وزوارها تجربة استجمام غنية للمطبخ املحيل ,ففيه تستمتع
بمنظر األطباق وهي تعد بطرقها التقليدية ,وتطرب لسماع الباعة
وه���م ي���روج���ون ألط��ع��م��ت��ه��م ب���ال���رواي���ات وال��ق��ص��ص امل��ح��ل��ي��ة الشعبية,
ف���ي���م���ا ت�����أخ�����ذك ال������روائ������ح ال���ش���ه���ي���ة ب���رح���ل���ة ش���ي���ق���ة ع��ب��ر ت�����اري�����خ ال���ن���ك���ه���ات
والتوابل الشرقية.
ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة ال��رائ��ع��ة دائ���م���اً م���ا ت���ق���ودين ل���س���ؤال ع���اب���ر :م����اذا ل���و ك��ان
لدينا متاحف طهي تستعرض التنوع الغني الذي تحظى به اململكة
ع��ب�ر م���ن���اط���ق���ه���ا ال�����ع�����دي�����دة؟؟ خ����اص����ة وأن ك����ل م��ن��ط��ق��ة ت��ت��م��ي��ز ب��ت��ق��ال��ي��د
الطهي الخاصة بها.
ل����و اس���ت���ع���رض���ن���ا م���ج���م���وع���ة م����ن امل���ت���اح���ف ال���ع���امل���ي���ة يف ه���ذا
امل�����ج�����ال س���ن���ج���د ت�����ج�����ارب رائ�����ع�����ة ورائ����������دة  ,,ف���م���ث�ل�ا م��ت��ح��ف
ومطعم شروان شاه بمدينة باكو يف أذربيجان ,متحف
اس���ت���ث���ن���ايئ ي����ق����دم ل����ك ت���ج���رب���ة امل��������ذاق االذرب�����ي�����ج�����اين وس���ط
تاريخ الدولة العريقة .أيضا متحف فن الطهي العاملي
ب��م��دي��ن��ةليون ال��ف��رن��س��ي��ة وال������ذي ي��غ��م��رك يف ع���ال���م فن
الطهي ال��ف��رن�سي وال��ع��امل��ي ب��اس��ت��خ��دام ك��اف��ة ال��ح��واس.
ب������اإلض������اف������ة مل����ت����ح����ف ال�����ج��ب��ن ال�����ه�����ول�����ن�����دي يف م����دي����ن����ة أل����ك����م����ار
ب�����ه�����ول�����ن�����دا وال���������������ذي ي����س����ت����ك����ش����ف ت��������اري��������خ ص�����ن�����اع�����ة األج�������ب�������ان
وأصولها .ومتحف  Lindtيف سويسرا أكرب متحف
ل���ل���ش���وك���والت���ة يف ال����ع����ال����م .وه�����ن�����اك امل���ت���ح���ف ال���غ���ري���ب
ك��وب ن���ودل بيوكوهاما يف ال��ي��اب��ان وامل��خ��ص��ص فقط
للمعكرونة سريعة التحضري “النودلز”.
يف اآلون���������ة األخ����ي����رة ت�����م ان�����ش�����اء ه���ي���ئ���ة خ����اص����ة ل��ف��ن��ون
الطهي تحت مظلة وزارة الثقافة وه��و م��ا أراه
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تطور مذهل يف سعي الوزارة لدفع عجلة التحول الثقايف بالسعودية.
ول����و ن��ظ��رن��ا اىل االس�ترات��ي��ج��ي��ة ال���ت���ي اع��ت��م��دت��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ م��ش��روع
تطوير قطاع الطهي يف اململكة سنجد من أهم ركائزها تحديد أصول
وت������راث ال��ط��ه��ي وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ي��ه��ا ,وت���ط���وي���ر م��ه��ن��ة ال��ط��ه��ي وت��ع��زي��زه��ا,
وت������روي������ج ال�������رواي�������ات وال����ق����ص����ص امل���ح���ل���ي���ة وال���ت���ق���ل���ي���دي���ة امل���ت���ع���ل���ق���ة ب��ف��ن��ون
الطهي.
ان وج�����ود م��ت��اح��ف ت��ع��ك��س ث��ق��اف��ة ال��ط��ه��ي ال��غ��ن��ي��ة يف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة
س���ي���ع���زز م����ن ع��م��ل��ي��ة ت����روي����ج ه�����ذه ال���ث���ق���اف���ة وس��ي��س��ه��م ب��ش��ك��ل ك���ب�ي�ر يف
التعريف بتقاليد الطهي ,والتي نجدها تتنوع بشكل كبري وتختلف
م��ن منطقة اىل أخ���رى .فمن املقتنيات وأدوات امل��ائ��دة التقليدية اىل
ال���ع���روض وت��ق��دي��م ال��ض��ي��اف��ة م������روراً ب����ورش ال��ع��م��ل وال������دروس ال��ت��ي
ستحتضنها املتاحف ,ك��ل ذل��ك سيوفر االستجمام األم��ث��ل ملطبخ
األسرة السعودية.
ح����ت����ى ع���ل��ى امل�����س�����ت�����وى ال������������دويل ف��������ان وج����������ود م����ث����ل ه��������ذه امل����ت����اح����ف
خصوصاً يف مدينتي مكة املكرمة واملدينة املنورة سيحقق الهدف
امل����ن����ش����ود م�����ن ال���ت��روي������ج ,ل����ع����دة ع�����وام�����ل رئ���ي���س���ي���ة وم���ه���م���ة ت������أيت يف
م��ق��دم��ت��ه��ا امل����واس����م ال��دي��ن��ي��ة وم����ا ارت���ب���ط ب��ه��ا م���ن ارث ت��اري��خ��ي
ل������ه������ذه ال������ث������ق������اف������ة ,ي������ع������ززه������ا ال������ت������ن������وع ال�����غ�����ن�����ي ل�����ل�����م�����ائ�����دة امل���ك���ي���ة
وامل�����دي�����ن�����ي�����ة ,وال�����ط�����ل�����ب امل�����خ�����ص�����وص ل�����ه�����ذا االرث م������ن ك���اف���ة
الجنسيات العاملية.
أخ��ي��راً  ..ال��ت��م��ر  ,ال��ح��ي��س��ة  ,ال��ق��ه��وة  ,ال��ش��ري��ك  ,ال���دق���ة ,
ال�����ش�����اب�����ورة  ..غ����ي ٌ
����ض امل�������أك�������والت امل����دي����ن����ي����ة ال���ت���ي
����ض م�����ن ف����ي ِ
شكلت ثقافة بطعم التاريخ ،وأصبحت براندات غذائية
خارج املدينة املنورة تميز بها ارث املطبخ املديني.

