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ق��ام وزي��ر الثقافة واالت��ص��ال ،األخ محمد األعرج،
أول أمس ،بزيارة ورشي إجناز مشروعني ثقافيني في
إقليم تاوريرت بكلفة إجمالية تفوق  35مليون درهم.
وتفقد ال��وزي��ر ،ال��ذي ك��ان رفقة عامل اإلقليم ،العربي
التويجر ،أشغال بناء مركز ثقافي مبدينة تاوريرت
تطلب استثمارا يناهز  20مليون درهم.
وي �ت��وف��ر ه ��ذا امل��رك��ز ،ع�ل��ى اخل��ص��وص ،ع�ل��ى قاعة
للعروض ب 540مقعد ومنصة وقاعة متعددة الوسائط
وقاعة للندوات ورواق لالستقبال – املعارض ومكاتب
ومرافق أخرى.
وبهذه املناسبة ،أكد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة
تشييد هذه املنشأة الثقافية الهامة ،مسجال أن املدينة
في حاجة ماسة إلى هذا املركز ال��ذي يتوخى منه أن
يشكل فضاء مالئما الستقبال األنشطة الثقافية وتعزيز
التنشيط الثقافي والفني.
ومبدينةدبدو،قدمتللوزيرشروحاتحولمشروعإحداث
دار الثقافة الذي تطلب غالفا ماليا يفوق  15مليون درهم.
وتتوزع امليزانية املخصصة لهذا املشروع بني وزارة
الداخلية ( 6ماليني درهم) ووكالة تنمية جهة الشرق
( 6ماليني درهم) ووزارة الثقافة التي تكلفت بتجهيز
وتدبير املشروع.
وتتوفر ه��ذه املنشأة على مرافق متعددة ،من قبيل
قاعة للمعارض ومكتبة وقاعة للقراءة وقاعة متعددة
التخصصات ميكن أن تستقبل  300شخص ومكاتب
أخرى.

عمالق بيئي
توقفت مؤخرا عند خبر مفصل خلبراء
يحذرون من خطر اندثار النخيل القزم
(الدوم املغربي) ..التحذير جاء خالل
الدورة احلادية عشرة للمؤمتر الوطني
للجمعية املغربية حلماية النباتات،
املنعقد بالرباط.
ال أدري مل��اذا شط فكري بعيدا ..في
شكل نوستاجليا جميلة حيث توقف
عند هذا النوع من النخيل اجلميل..
وألول مرة أعلم أن تسميته احلقيقية
ه��ي«ال��ن��خ��ي��ل ال���ق���زم»  ..ص���راح���ة لم
أستسغ هذه التسمية ،ألن هذا النوع
من النخيل يعد أهرامات في صناعتنا
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��وط��ن��ي��ة،خ��ص��وص��ا في
جنوب املغرب.
ومب��ا أنني أنتمي جلنوب مملكتنا
السعيدة ،فقد عايشت صناعات عديدة
من الدوم ،و باملناسبة هناك أنواع من
الدوم الدوم «البلدي» والدوم «الرومي»
هذه األنواع اجلميلة التي تصنع منها
العديد من األشياء التي تستعمل في
احل��ي��اة اليومية ..وه��ي كلها أشياء
حتافظ على البيئة بطريقة تلقائية.

التعددية اللغوية محور اإلحتفاالت
باليوم العاملي حملو األمية

يشكل موضوع التعددية اللغوية محور احتفاالت منظمة
األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)
باليوم العاملي حملو األمية املرتقب تنظيمها مبقرها
املنظمة بباريس يوم االثنني املقبل.
وع�ل��م ،ل��دى اليونسكو ،أن برنامج ه��ذه االحتفاالت
يتضمن ،باخلصوص ،تنظيم مؤمتر دولي حول محو
األمية والتعددية اللغوية ،كما سيتم تنظيم حفل لتوزيع
جوائز اليونسكو الدولية حملو األمية.
وأكدت اليونسكو أنه على الرغم من التقدم احملرز ال
تزال مشاكل محو األمية موزعة ،بشكل غير متساو ،بني
البلدان والسكان ،مشددة على أن مراعاة التنوع اللغوي
في تطوير التعليم ومحو األمية أمر ضروري ملواجهة
هذه التحديات وحتقيق أهداف التنمية املستدامة.
وسجلت املنظمة أنه «نظرا لكل التحديات التي فرضها
عصر العوملة والرقمنة ،فإن قرابة  40في املائة من سكان
العالم يفتقرون إلى التعليم باللغات التي يتحدثون
بها أو يفهمونها ،ومتث ل هذه النسبة مشكلة خطيرة
أمام اجلهود التي تبذلها اليونسكو حملو األمية بلغة
املتعلمني األم باعتبارها الطريقة املثلى الكتساب
مهارات محو األمية وحتسني نوعية التعل م».
وصرحت املديرة العامة لليونسكو ،أودري أزوالي ،في
هذا السياق ،أن «محو األمية ميثل نقطة االنطالق ألي
شكل من أشكال التعليم الشامل واجليد ،وإن نا بحاجة
إلى دعم وتوسيع نطاق عمل املبادرات العديدة التي
ت عنى مبحو األمية في جميع أنحاء العالم وتسعى
جلعله حقا واقعا يتمتع به اجلميع».

مصرع جوانا ساينز غارسيا على خشبة املسرح

توفيت مغنية ال��ب��وب اإلسبانية
جوانا ساينز غارسيا بعد إصابتها
ج������راء ان���ف���ج���ار ج���ه���از لأللعاب
النارية أثناء تقدمي أحد عروضها
الغنائية.
كانت ساينز ،البالغة من العمر 30
عاما ،تقدم عرضا غنائيا مع فرقة
أوركسترا « سوبر هوليوود » على
مسرح قريب من العاصمة مدريد
عندما وقع احلادث.
وانفجر جهاز األلعاب النارية على
خشبة املسرح بالقرب من املغنية،
مما أدى إلى فقدانها الوعي ،ونقل
فريق اإلسعاف الطبي املغنية إلى
املستشفى ،وتأكدت وفاتها في وقت
الحق.
وكان احلفل يحظى مبشاهدة نحو
ألف متفرج في بلدة الس بيرالناس،
شمال غربي مدريد.
وت��داول مستخدمون على وسائل
التواصل االجتماعي لقطات يقال
إنها تظهر اللحظة التي انفجرت
فيها األل��ع��اب النارية ،مما تسبب
في سقوط ساينز على األرض.

وق���ال���ت ص��ح��ي��ف��ة « إل دي���اري���و
مونتانيس » إن طبيبا وممرضة
كانا من بني اجلمهور حاوال إسعاف
املغنية قبل وصول فريق اإلسعاف
الطبي.
وت��ع��د س��اي��ن��ز راق��ص��ة ومصممة
الرقصات الرئيسية لفرقة « سوبر
ه���ول���ي���وود » امل��وس��ي��ق��ي��ة ،وهي
فرقة تضم  15عضوا من مغنيني
وموسيقيني وراقصني.
و ُأبرم تعاقد مع الفرقة لتقدمي حفل
في ختام مهرجان استمر أربعة أيام
في مدينة الس بيرالناس.
وق����ال م��س��ؤل��و ال��دع��اي��ة بالفرقة
لصحيفة « إل ن��ورت دي كاستيال
» إن احلادث « املؤسف » يبدو أنه
بسبب ع��ي��وب تصنيع ف��ي جهاز
لأللعاب النارية.
وق����ال إي��س��ي��درو ل��وب��ي��ز ،صاحب
ش��رك��ة « ب���رون���س وان إس إل »
للدعاية ،وامل��س��ؤول��ة ع��ن الترويج
للفرقة املوسيقية ،لوسائل إعالم
محلية إن الفرقة استخدمت األلعاب
ال��ن��اري��ة ف��ي ع���روض س��اب��ق��ة دون

وقوع حوادث.
وق��ال��ت ال��ش��رك��ة ف��ي ب��ي��ان نشرته
ع��ل��ى ف��ي��س��ب��وك « :ت���ع���رب أس���رة
شركة برونس بأكملها ،والشركاء،
والفنانون ،واألصدقاء ،واملتعاونون
ع��ن عميق احل���زن واألس���ف لوفاة

إصدار جديد يوثق للموروث الغنائي النسائي في تارودانت

صدر مؤخرا للباحثة هند احلسايني  ،واألستاذ
حسن الناصري مؤلف بعنوان “روح أبراز  ،كنوز
من تاريخ رودانة “  ،وهو عبارة عن مؤلف يوثق
للمنت الشعري لعدد م��ن فنون الغناء النسائي
التي تشكل مكونا أساسيا من مكونات املوروث
الثقافي الالمادي في مدينة تارودانت وضواحيها.
وال��ك��ت��اب ال���ذي يقع ف��ي  326صفحة م��ن القطع
املتوسط  ،يجمع بني العمل التوثيقي  ،والتحقق
من صحة وأصالة املتون الشعرية التراثية التي
تؤديها املجموعات الغنائية النسائية  ،ضمنها
مجموعات صوفية  ،حيث يعتبر الكتاب ثمرة عمل
جماعي  ،ساهمت فيه أيضا ثلة من الطالبات بكلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية بأكادير  ،إل��ى جانب
نخبة من النساء املنشدات من أعمار مختلفة .
وي��ع��ت��ب��ر ه���ذا اإلص�����دار اجل��دي��د ت��ت��وي��ج��ا للعمل
ال���دؤوب ال��ذي قامت ب��ه “جمعية بحاير الداليا
للتراث الثقافي ال�لام��ادي “ ب��ت��ارودان��ت  ،التي
ترأسها الباحثة هند احلسايني  ،حيث استفاد

ه��ذا العمل /املشروع من دع��م الصندوق الدولي
للثقافة وال��ت��راث  ،التابع ملنظمة األمم املتحدة
للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو”  ،وك��ذا من
ط��رف وزارة الثقافة واالت��ص��ال ـ قطاع الثقافة.
وعالوة عن توطئة الكتاب ومقدمته  ،يتضمن املؤلف
اجلديد مجموعة من الفصول التي تضع القارئ
في سياق احمليط اجلغرافي واالجتماعي والثقافي
والفني الذي حتيى فيه األمناط الغنائية النسائية
لتارودانت وضواحيها  ،فضال عن متكني القارئ
من بعض املعطيات املكملة التي تتيح له الولوج
إلى كنه هذا املوروث الثقافي الالمادي الذي يجمع
بني البعد االحتفالي الترفيهي  ،والبعد االبتهالي
الصوفي  ،وغيره من االبعاد األخرى.
وفي هذا السياق  ،تضمن الكتاب فصوال تتناول
التحديد اجلغرافي للمنطقة املشمولة بهذا العمل
التوثيقي  ،والتعريف ب��أمن��اط الغناء النسائي
ال��رودان��ي  ،وت��ق��دمي ش��ه��ادات ح��ول ه��ذه األمناط
الغنائية  ،وتسليط الضوء على الزي الذي ترتديه

النساء املنشدات واحللي التي تتزين بها  ،إضافة
إل���ى ت��ق��دمي ش���ه���ادات ح���ول األدوات اإليقاعية
املستخدمة  ،وك��ذا شهادات أخ��رى حول أساليب
مترير وتلقني امل��ت��ون التي تتغنى بها النساء ،
والتي غالبا ما تكون عن طريق احلفظ والسماع.
ويتضمن اجلزء األكبر من محتوى كتاب “ “روح
أبراز  ،كنوز من تاريخ رودانة “ ،املتون الشعرية
( نصوص زجلية) حول األمناط الغنائية النسائية
وال��ت��ي تشمل أمن��اط “الكريحة”  ،و”أحيدوس”
 ،و”شد امل���ي���زان “ ،و”احلضرة احل��ض��اري��ة “،
و”احلضرة اجلياللية “  ،و”الوظيفة اجلياللية “،
و” واحلضرة البناصرية “  ،والوظيفة البناصرية “.
وتوزعت هذه املتون في الكتاب حسب املناطق التي
تناولها البحث التوثيقي وهي تارودانت املدينة ،
واملناطق احمليطة بها وهي “احمر سيدي موسى
“ ،و”احمر سيدي بن ميمون “ ،و” احمر ايت كروم
“  ،و”أوالد برحيل “ ،و”أوالد يحيى “ ،و”أوالد
جالل .

رفيقتنا وصديقتنا جوانا ساينز ».
وأشادت احلكومة احمللية في الس
بيرالناس ،التي نظمت املهرجان،
باملغنية الراحلة ساينز ،ونعتها
في منشور على فيسبوك جاء فيه« :
جوانا ساينز ،أنت في ذاكرتنا

ال مي��ك��ن ف��ي م��دي��ن��ة م��راك��ش ،التي
تزخر أسواقها بهذه الصناعة ،أن جتد
مراكشيا قحا ال يحمل معه «قفة الدوم»
لقضاء أغ��راض��ه اليومية ،وف��ي هذا
الباب فقد تفنن الصناع التقليديون في
هذه الصناعات اجلميلة ،التي تدر على
أصحابها مداخيل مقبولة ،خصوصا
وأن املدينة احلمراء ،مدينة سياحية،
والسياح يقبلون على هذا النوع من
الصناعات التقليدية اجلميلة.
أق����ول س��ع��دت ك��ث��ي��را وأن����ا أطالع
ن���ق���اش مم��ث��ل��ي اجل��م��ع��ي��ة الوطنية
للنخيل ،الذين أك��دوا أن ه��ذا النوع
من النخيل يتجدد بشكل طبيعي بعد
احلرائق ،ويعرف باسم «احلاضنة» ،إذ
أنه يساعد على إعادة إحياء األغطية
ال��غ��اب��وي��ة امل���ت���ده���ورة ،ك��م��ا أوضح
اخلبراء ،أنه بفضل التغطية الفعالة
جدا بأوراقها وكذا جذورها العميقة،
ف��إن النخيل ال��ق��زم ينشئ ف��ي الواقع
جتمعات نباتية شبه غابوية ،وميكنه
أن يكون مهيمنا في حالة التشكيالت
النباتية املسماة باملاتورال.
وأضاف اخلبراء أن هذه التشكيالت
تساعد في احلفاظ على تربة رخوة،
وعميقة ،وطرية ،وغنية بالدبال الناعم،
فضال عن إيوائها لنشاط بيولوجي
وميكروبيولوجي مكثف ،مبا يجعلها
تؤمن جتدد األصناف الغابوية املميزة
أله��م التشكيالت النباتية الرئيسية
املتوسطية.
وذك��ر اخل��ب��راء ب��أن النخيل القزم له
أيضا تأثير اقتصادي ،مشيرين إلى أنه
كان موضوع إنتاج صناعي هام إلى
يومنا هذا ..كنبات يدخل في صناعة
النسيج (خاصة باملغرب واجلزائر).
ورغ����م أن اس��ت��ع��م��ال��ه ال��ص��ن��اع��ي قد
تالشى ،إال أن هذا النوع من النخيل
ال ي���زال م��ص��درا لألنشطة احلرفية،
وموردا للدخل في العديد من املناطق
بإيطاليا وإسبانيا واملغرب العربي،
حسب اخل��ب��راء ال��ذي��ن أب���رزوا أيضا
استعماالته بدرجة أولى في الزينة.
وي��ش��ه��د ت���اري���خ «ال������دوم املغربي»
على أقدم تاريخ جيولوجي للحوض
املتوسطي ،باعتباره نخلة متوطنة في
هذه املناطق .. .ولهذه األسباب وجدت
من وضع هذه التسمية لهذا النوع من
النخيل فهو خاطئ مليار في املائة..
وأق���ول للمرة األل���ف ..ه��ذا ال��ن��وع من
النخيل ليس قزما بل عمالقا..عمالق
بيئي.
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