
وعـــشـــائـــريـــة، وطــائــفــيــة، ومـــنـــاطـــقـــيـــة... إلــخ 
واألســبــاب اإلبداعية تأتي في آخــر القائمة 
ــثـــورة اإلنــتــرنــتــيــة،  أو ال تــأتــي أبـــــدًا. اآلن الـ
بتنوعها وثــرائــهــا واتــســاعــهــا، رمــت حجرًا 
رائــعــا كــســر زجــــاج هـــذه الــعــاقــات البشعة 
وسحقت ديكتاتورية املحّرر األدبي الرابض 
ـاب صفحته الثقافية. فلم يعد هذا  على بـ
املحّرر وحده مالكا ملفاتيح النشر كما كان 
فــي الــســابــق بعد أن »هــّمــشــه« اإلنــتــرنــت أو 
كاد، لكن املضحك أن بعض محّرري املواقع 
الــذيــن كــانــوا يــعــمــلــون فــي الــصــحــف نقلوا 
أمــراضــهــم الــقــديــمــة إلـــى اإلنــتــرنــت فــصــاروا 
ينشرون ألســبــاب أيديولوجية، ومنفعية، 
وإخوانية، وعشائرية، وطائفية، ومناطقية 

 شيئا لم يكن!
ّ
وكأن

تـــهـــاجـــر الـــصـــحـــف واملــــجــــات والـــكـــتـــب فــي 
أســـتـــرالـــيـــا وفـــــي الــــغــــرب عـــمـــومـــا اآلن إلـــى 
اإلنــتــرنــت وبــســرعــة لــكــن مــع ضــوابــط نشر 
صـــارمـــة. فــالــنــشــر فـــي الــصــحــف واملـــجـــات 
يتطلب أن تــكــون املــــادة غــيــر مــنــشــورة أواًل 
وأن تكون بمستوى فني جيد. فــي املقابل 
فإن مواقع هذه الصحف لديها قّراء باآلالف 
يـــومـــيـــا ولـــيـــســـت مــــواقــــع وهـــمـــيـــة أو شــبــه 
وهــمــيــة، وهــــي تــحــتــفــظ بــأرشــيــفــهــا بشكل 
دقـــيـــق ومـــبـــرمـــج، وتـــنـــشـــر املـــــــواد ألســـبـــاب 
إبــداعــيــة فــي الــغــالــب، وتهتم بــإخــراج املــواد 
املنشورة. إذن ال يتم النشر فيها بالطريقة 
العربية حيث تجد قصيدة رديئة ألحدهم 
أو إلحداهن منشورة في عشرات املواقع في 

يوم واحد وبنجاح ساحق! 

ــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل  ■ هــــل تــنــشــر شـــعـــرك عـ
االجتماعي، وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك أو 
كتابة زمالئك ممن ينشرون شعرهم على وسائل 

التواصل؟
نـــعـــم أنـــشـــر شـــعـــري فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
االجتماعي باستمرار وأرى في هذه املواقع 
ي، حيث يمكنك 

ّ
وسيلة حوار رائعة مع املتلق

أن تتعّرف بسرعة إلــى أثــر نّصك الشعري 
وكذلك نشر أخبار إنجازاتك الجديدة، لكن 
الــصــورة ليست مضيئة تماما إذ تكتنفها 
نقاط ســود، سببها أنــك بالقدر الــذي تنال 
مــحــّبــن لــك ولــنــّصــك وملــنــجــزك فــإنــه بالقدر 
نفسه تــنــال كــارهــن وحــاقــديــن وحاسدين. 
هــذا مــن جهة، ومــن أخــرى فــإن هــذه املواقع 
تشّجع النص الشعري القصير بل البرقي 
وتــتــقــّبــلــه و»تــــدعــــو« إلـــيـــه، وتــظــلــم الــنــص 
الــطــويــل بــقــســوة وإن كـــان يمتلك مستوى 

فنيا راقيا. 

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
اب والباحثن 

ّ
هو مزيج من الشعراء والكت

عــن قصائد الحب وطلبة الجامعة مــن كا 
الجنسن.

■ هل توافق أن الشعر املترجم من اللغات األخرى 
هو اليوم أكثر مقروئية من الشعر العربي، وملاذا؟

ــذا الـــــرأي كــنــت أجــــده حــقــيــقــيــا حـــن كنت  هــ
انــيــنــيــات والتسعينيات،  ــ ــم ث ــ بــبــغــداد فــي ال
حيث أغلب ما ُينشر من شعر هو لشعراء 
السلطة وتــمــجــيــدًا فــّجــا لــهــا، فــكــان الــقــارئ 
يبحث عن الشعر الحقيقي بعيدًا عن املتاح 
لكني كنت أقرأ الشعر األجنبي باإلنكليزية 
ال املترجم حيث من النادر أن تقرأ شعرًا قد 

رجم بدقة وبلغة عربية صافية.
ُ
ت

■ ما هي مزايا الشعر العربي األساسية وما هي 
نقاط ضعفه؟

لم يزل الشعر العربي قريبا من روح الناس 
إذا مـــا قــــورن بــالــشــعــر الــغــربــي، ألن الـــروح 
ــى مـــن الــحــيــاة  ــ الــعــربــيــة لـــم تــنــل الــحــد األدنـ
ومن أسباب الحياة، لكن عيوب هذا الشعر 
كثيرة أهمها التسطيحّية وفــقــدان التأّمل 
الــحــقــيــقــي فـــي مــآســي اإلنـــســـان ومستقبله 
 في ما ندر، إضافة إلى الغنائية املفرطة 

ّ
إال

أوالــتــزويــقــيــة الــشــديــدة أو الــبــاغــيــة الفّجة 
أوالتكّسب أو ابتذال الشاعر لشعره من أجل 

املال أو الجاه أو املنصب. 

■ شاعر عربي تعتقد أن من املهم استعادته اآلن؟
ــكــل املقاييس.  خليل حــــاوي، شــاعــر كبير ب
ــل الــــعــــرب مــــع أنـــه  ــبـ نـــســـيـــه الـــلـــبـــنـــانـــيـــون قـ
فة 

ّ
شاعر يمتلك قاموسا شعريا، ولغة مكث

مقتصدة، وبناء قصيدة متماسكا، وموقفا 
خــاصــا مــن دور الــشــاعــر. مــوقــفــه بجانبن، 
ــذال وال تكّسب،  ــتـ جــانــب مــشــرق حــيــث ال ابـ
وجـــانـــب مــظــلــم حــيــث الــعــجــز عـــن مــواجــهــة 

 باالنتحار.
ّ

 إال
ً ّ
مآسي الحياة فلم يجد حا

■ ما الذي تتمناه للشعر العربي؟
أن يتعّمق في سر اإلنسان حقا وصدقا!

سيدني ـ العربي الجديد

■ من هو قارئك؟ وهل تعتبر نفسك 
شاعرًا مقروءًا؟  

نعم أعتبر نفسي شاعرًا له قّراء 
 أغــلــبــهــم مــن الــشــعــراء 

ّ
ــى لــكــن

ّ
ــواع شــت مــن أنــ

اب وطلبة الجامعات وبخاّصة طلبة 
ّ
والكت

الدراسات العليا. هذا عن القّراء العرب أّما 
عــن الــقــّراء األسترالين – حيث صــدرت لي 
مــجــمــوعــتــان بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزّيــة - فــهــم من 
املـــوظـــفـــن والـــعـــمـــال إضـــافـــة إلــــى الــشــعــراء 

اب بالطبع.
ّ
والكت

■ كيف هي عالقتك مع الناشر، هل لديك ناشر 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

تــعــامــلــت مــع نــاشــريــن مــن الـــعـــراق واألردن 
ولبنان وأستراليا، أذكر منهم »دار أزمنة«، 
و»املــؤســســة العربية لــلــدراســات والــنــشــر«، 
و»دار سيفيو« )أستراليا(، و»الدار العربية 
ــرون«، و»مـــنـــشـــورات ضــفــاف«  لــلــعــلــوم نـــاشـ
التي أتعامل معها اآلن في معظم إصداراتي 
الـــشـــعـــريـــة، وبـــخـــاصـــة أعـــمـــالـــي الــشــعــريــة 

الكاملة.

املــجــالت والجرائد  النشر فــي  إلــى  ■ كيف تنظر 
واملواقع؟

منذ أن ولجت إلى الساحة األدبية قبل 45 
عاما بالتمام والــكــمــال، واجــهــت حقيقة أن 
الــنــشــر فـــي املـــجـــات والـــجـــرائـــد وحــتــى في 
نــشــر يتبع »الــعــاقــات الشخصية«.  دور الــ
وهــذه العاقات قائمة على أسباب كثيرة، 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــوانـ ــ أيــــديــــولــــوجــــيــــة، ومـــنـــفـــعـــيـــة، وإخـ

القاهرة ـ محمود عاطف

ــراج  ــ مــجــســم رديء الــصــنــع والــتــنــفــيــذ واإلخــ
ــارلـــن مـــونـــرو، يــواجــه  للممثلة األمــيــركــيــة مـ
الــداخــل لقاعة الــبــاب/ ِسليم في »دار األوبــرا 
املــصــريــة«، حيث يــقــام مــعــرض ألحــد أســاتــذة 
فن النحت في جامعة املنيا )صعيد مصر(، 
وهو الفنان إيهاب األسيوطي نفسه صاحب 
ــة من  ــئـ املــجــســم املـــشـــّوه. نــســخــة مــقــلــدة ورديـ
الــتــمــثــال األشـــهـــر ملــعــشــوقــة األمـــيـــركـــيـــن، إذ 
تــمــيــل فــيــه بــغــنــج مـــحـــاولـــة بـــذراعـــيـــهـــا مللمة 
 
ّ
فستانها األبــيــض فيما يــطــّيــره الــهــواء، لكن
نسخة الفنان املصري أظهرت مارلن بأبعاد 

جسدية نافرة ومشّوهة.
ــه شــهــد الـــعـــام املــنــصــرم في  ــ فـــي الــســيــاق ذاتـ
مصر انتشار تماثيل مماثلة رديئة التجهيز 

واإلخـــــــراج، ُوضـــعـــت فـــي مـــداخـــل بــعــض مــدن 
املحافظات اإلقليمية وبنسبة أقل في شوارع 
ــذوهــا 

ّ
ــرة، حـــــاول فــيــهــا مــنــف ــاهـ ــقـ ومـــيـــاديـــن الـ

محاكاة بعض منحوتات املصرين القدماء، 
أو ترميم بعض تماثيل املشاهير في امليادين 
الـــعـــامـــة، لــكــن عــمــلــّيــتــي الــتــنــفــيــذ أو الــتــرمــيــم 

اتسمتا بفوضى تشكيلية عارمة.
قــوبــلــت التماثيل وقــتــهــا بــهــجــوم ســاخــر من 
رواد مــواقــع التواصل االجتماعي، ومــع ذلك 
لم تحّرك الدولة - ممثلة في وزارة ثقافتها - 
ساكنا إلزالــة مثل هذه التشّوهات البصرية، 
 لـــيـــل نــــهــــار عــــن الــتــغــنــي 

ّ
فــــي دولـــــــة ال تــــكــــف

بماضيها الفرعوني املعروف بآثاره مبهرة 
الجمال والحضور.

هــذا الـــورم الــبــصــري تــمــّدد ليصل مــؤخــرًا ملا 
تــعــتــبــره الـــدولـــة مــعــبــدهــا لــلــفــنــون الــرفــيــعــة: 
ســــاحــــة دار األوبـــــــــــرا، وعــــلــــى بـــعـــد خـــطـــوات 
قليلة مــن مقر »متحف الفن الحديث« حيث 
املجموعة األضــخــم واألهـــم لجيل الـــرواد من 
الــتــشــكــيــلــيــن والـــنـــحـــاتـــن املـــصـــريـــن أمـــثـــال 
محمود سعيد ومحمد نــاجــي وراغـــب عياد 
ــّري ورمــســيــس  ــ ــة ســ ــيـ ــاذبـ وتـــحـــيـــة حــلــيــم وجـ

مع أديب كمال الدين

بعد تماثيل مشّوهة 
عديدة ألسماء مصرية 

مثل عباس محمود 
العقاد ومحمد عبد 
الوهاب وأم كلثوم، 

ها هي موجة التشويه 
النحتي تطاول مارلين 

مونرو أيضًا

تقف هذه الزاوية 
مع شاعر عربي في 

عالقته مع قارئه 
وخصوصيات صنعته 

وال سيما واقع نشر 
الشعر العربي المعاصر 

ومقروئيته

ساهمت  وقد  المغرب.  في  التراثي  والمعمار  اآلثار  واقع  على  مهيمنًا  اإلهمال  ل  ا ز ي ال 
الصراعات السياسية والنظرة الفقهية في طمس عدد من المعالم

التماثيل المشّوهة تصل ساحة دار األوبرا

موقف سلبي غير معلن؟ محررو الصحف نقلوا أمراضهم القديمة إلى اإلنترنت

قّراء الشعر هم 
في الغالب الشعراء 

والكتّاب والباحثون

بدًال من تقديم اعتذار، 
نجد احتفاء رسميًا بقبح 

التماثيل المشّوهة

ال تزال مواقع 
أثرية كثيرة تحت التراب 

تنتظر التنقيب

في  )الصورة(  الدين  كمال  أديب  د  ل و
 1953 عــام  العراقية  بابل  ظة  ف ا ح م
ــيــا. درس  ــي أســتــرال ومــقــيــم حــالــيــًا ف
االقتصاد في جامعة بغداد وتخرج 
ويــدرس  ليعود   ،1976 م  ا ـ ـ ع ا  ه ن م
الجامعة  نفس  في  ليزي  ك ن إل ا ب  د أل ا
 19 أصــدر   .1999 عــام  ها  ن م ج  ر خ ت ي و
مجموعة شعريّة بالعربية واإلنكليزية. 
ُترجمت أعماله، التي امتازت بمنحاها 
الحروفي والصوفي، إلى العديد من 
اللغات كاإليطالية والفارسية واألوردية 

واإلسبانية والفرنسية والكردية. 

حروفيُّ بابل

2425
ثقافة

هموم شعرية

متابعة

قضية

فعاليات

يونان وعبد الهادي الجزار. بعد هجوم الذع 
وساخر تعّرض له األكاديمي الفنان صاحب 
تمثال مارلن، قام بدوره باتهام أحد الفنانن 
بالوقوف خلف هذا الهجوم، ثم تحّجج بأن 
ذ تجاري بحت طلبه أحد سماسرة 

ّ
العمل املنف

الفن! مع هذا سيبقى التساؤل مشروعا حول 
تقديمه العمل واجهة ملعرضه النحتي، الجّيد 
بــاملــنــاســبــة، والـــســـؤال األكــثــر جـــذريـــة: تمثال 

ملارلن في دار األوبرا املصرية، ِلَم؟!
العبث لــم يقف عند هــذا الــحــد، بــل إن الفنان 
أعـــلـــن عــلــى صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة فـــي مــوقــع 
»فيسبوك« أن رئيس قطاع الفنون التشكيلية  
ــد ســـرور هــنــأه بمعرضه وتمثاله، وقــّرر  خــال
مــكــافــأتــه بمنحه فــرصــة الــعــرض مـــرة أخــرى 
بــإحــدى قــاعــات الــفــنــون الــتــابــعــة لــلــدولــة في 
مــحــافــظــة اإلســكــنــدريــة بــحــيــث يــتــولــى قطاع 
الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة كـــافـــة مـــصـــاريـــف الــنــقــل 

والتجهيز.
األمر أن وزارة الثقافة بداًل من أن تقّدم اعتذارًا 
ــمـــاذج كـــهـــذه مـــشـــّوهـــة وهـــذه  عــلــى انـــتـــشـــار نـ
ــا، إذ بــهــا بــاملــقــابــل  املــــرة عــبــر ســاحــة أوبــــراهــ
تحتفي بهذا القبح وتوفر له الرعاية املادية 
والدعم، بما يمكن اعتباره تبديدًا للمال العام 
ومساهمة في إفساد الذائقة البصرية الكليلة 

.
ً
أصا

لم يفّوت جمهور الشباب املصري على موقع 
بــل ذهــبــوا بالسخرية إلى  »فيسبوك« األمـــر، 
ــنــــت فــعــالــيــة كــومــيــديــة  ــ

ّ
ــعــــد، ودش مـــداهـــا األبــ

عـــبـــارة عـــن مــســابــقــة ملــعــرفــة مــقــاس املــابــس 
التحتية لتمثال مارلن الرديء!

لماذا مارلين مونرو؟

آثار المغرب نسيان مزدوج

ضمن فعاليات الربيع الثقافي التونسي التي تتواصل حتى الشهر المقبل في 
باريس، تنظم اليوم تظاهرة بعنوان »باريس - تونس: في صيغة المؤنث« تهتم 
بقضايا السينما النسوية. ضمن برنامج التظاهرة ندوة بعنوان »حرية.. أكتب اسمك 
بصيغة المؤنث«، كما يعرض فيلم »تصفيح« )الصورة( لـ ليلى الشايبي وهيلين 

بوتيه.

يتواصل حتى غد في »غاليري الغرماسي« في تونس العاصمة، معرض متفّرقات 
ريم زكري، وعفاف  تشكيلية الذي يجمع أعمال خمس فنانات تونسيات، هّن: 
مولود، وسوسن هدريش، ونزيهة الصولي، وزينب النفزي )الصورة(. جميع 
والواقعية  التجريدية  بين  وتوزّعت  الزيتية،  األلوان  اعتمدت  المعروضة  ل  ا م ع أل ا

واالنطباعية.

حتى آخر أيام الشهر الجاري، يتواصل في »بيت الفوتوغرافيا« في مراكش معرض 
المغرب أرض الضوء الذي يضّم صورًا التقطت بين 1870 و1950، يجمع بينها بروز 
فرنسيين  لفوتوغرافيين  وأنها  الجمالية،  خصائصها  ضمن  الضوء  على  ب  ع ل ل ا
نشط  الفترة  نفس  أن  علمًا  مسيرتهم،  في  حاضرة  الفنية  النزعة  كانت  ربة  ا غ م و

فيها التصوير ألغراض أنثروبولوجية وتوثيقية.

في »مترو المدينة« في بيروت، يقام بداية من التاسعة والنصف من سهرة الليلة 
عرض موسيقي بعنوان وصفولي الصبر يقّدم فيه عبد الكريم الشعار قراءات 
جديدة لمقاطع من أغنية »دارت األيام« ألم كلثوم. من العازفين الذين يشاركونه 
المنى  بو  وسماح  )كمنجة(  جدعون  وطوني  )قانون(  أسعد  جهاد  ض؛  ر ع ل ا

)أكورديون(.

طنجة ـ سليمان الحقيوي

ليس نادرًا أن نسمع في املغرب عن مبنى 
تاريخي ينهار دون أن تحّرك السلطات 
املعنية ساكنا. وفي مــرات أخــرى، تورد 
ناله  تاريخي  عــن معلم  الصحف خــبــرًا 
اإلهــمــال، وتــحــّول إلــى بناية تنتظر من 
صخرية  نقوش  عــن  نسمع  أو  قذها،  ن ي
تاريخية تعود إلى آالف السنن، ترعى 
املاشية بجانبها دون أن ينتبه لها أحد.

مع كل هذا اإلهمال، تشعر أن البنايات 
قائمة  تــزال  ال  التاريخية  و»القصبات« 
فقط ألنها ال تزال قادرة على ذلك، وألن 
لم تنل منها بعد. وقد  الطبيعة  عوامل 
ينتابك شعور، بــأن ال أحــد معني بهذا 
التراث، الذي يعود إلى حضارات كثيرة 
ــغــــرب الــــــذي طـــاملـــا وضـــع  مــــــّرت عـــلـــى املــ
بـــرامـــج لــجــذب الـــســـّيـــاح، ولـــو أنـــه جــرى 
ــفـــات إلــــى كــثــيــر مـــن املـــبـــانـــي الــتــي  ــتـ االلـ

نعنيها لساهمت هي األخرى في ذلك.
كثيرًا ما قيل إن موقع املغرب الجغرافي، 
ــل نعمة ونقمة لشعبه فــي آن. نعمة 

ّ
مــث

أن يكون بن قــاّرتــن: أفريقيا وأوروبــا، 
 على واجهتن بحرّيتن: املحيط 

ً
ومطا

األطــلــســي والــبــحــر االبـــيـــض املــتــوســط؛ 
 
َ
ونــقــمــة ألن املـــوقـــع نــفــســه، جــعــلــه مــحــط
أطــــمــــاٍع خـــارجـــيـــة عــلــى الـــــــدوام، وهــدفــا 

للغزاة منذ آالف السنن. 
هكذا، كان املغرب لقرون طويلة متحفا 
ــار مــن عهد الفينيقين  ن اآلثـ

ّ
حيا يــخــز

إلى غيرهم من الغزاة اآلتــن من الشرق 
والشمال. متحفا يجمع آثــارًا أمازيغية 

ورومانية وعربية وأندلسية. 
تْرُك اآلثار عرضة لإلهمال، أو االهتمام 
ــول بــــهــــا، هـــــو طــــمــــس لــــكــــل هــــذا  ــجــ ــخــ الــ
الــتــاريــخ. لــكــن، أال يــنــّم هـــذا الــوضــع عن 

موقف سلبي غير معلن تجاه التراث؟ 
ة الحضارات 

ّ
يعيد بعضهم مقولة أن سن

ــهــا تطمس مــن سبقها، فيما  الغالبة أن
يشبه تبريرًا ملا يحدث في الحاضر من 
إهــمــال. ربــمــا لعب الــصــراع على الحكم 
في املغرب دورًا كبيرًا في إهمال املعمار 
التراثي، فهذا الصراع كان ينتقل بشكل 
غــيــر مــبــاشــر، صـــوب املــخــلــفــات الــرمــزيــة 
للدولة املنهزمة، سواء في شكل معماٍر 
أو مآثر، إذ يهتم املنتصر فقط، بما يراه 
مناسبا ويترك الباقي لرحمة الطبيعة. 

لكننا فــي الــعــصــر الــحــديــث، بــتــنــا على 
مــســافــة كــافــيــة مــن هـــذه الــصــراعــات كي 
ــة. إن الــتــراكــم  ــيـ ــأريـــحـ نــتــعــامــل مــعــهــا بـ
الــعــمــرانــي الــطــبــيــعــي الــــذي عــرفــتــه مــدن 
مثل مــراكــش وفــاس يشبه وثــائــق حية: 
جامع القروين، وسور املدينة القديمة، 
ــــاس. وفـــي  املــــدرســــة الــبــوعــنــانــيــة فــــي فــ
مراكش مآثر أخرى مثل مسجد الكتبية، 

وقصر البديع، واملنارة وغيرها.
لم تكن هذه املدن/ العواصم تبحث عن 
تخليد تــواجــدهــا عــمــرانــيــا، إالّ انطاقا 
مــــن حــتــمــيــات وضـــــــــرورات تــحــتــكــم فــي 

اإلجماع الفقهي على تحريمها.  في هذا 
السياق، نذكر حدثا طريفا؛ حينما أقدم 
قبل أشهر عمدة مدينة طنجة على طلب 
ــن املــجــلــس الــعــلــمــي لــلــمــديــنــة،  فـــتـــوى مـ
بخصوص مشروعية تشييد تمثالن: 
األول  لــلــرحــالــة ابــــن بــطــوطــة والــثــانــي 
لــإلمــبــراطــور البيزنطي هــرقــل الـــذي مّر 
فــي املــديــنــة. هـــذا الــحــذر يــفــّســر إلـــى حد 
ــمــات عن  كبير غــيــاب التماثيل واملــجــّس

املدن املغربية بشكل مطلق. 
ــا إلــــى أن الــنــظــرة  ــة تــشــيــر أيـــضـ ــادثـ الـــحـ
إلــى الــتــراث املغربي ال تــزال تشابه إلى 
حد كبير نظرة املاضي. هذه الخيارات 
ــتــــراث،  االنـــتـــقـــائـــيـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الــ
ــتــعــّرف على جــزء كبير من  جعلتنا ال ن
 

ّ
تاريخ املغرب، وفي أحسن األحــوال ظل
االقــــتــــراب مــنــه مــحــتــشــمــا، مــثــل مـــا هو 
الــحــال بالنسبة ملدينة »ليكسوس« أو 

»وليلي« وغيرها من املواقع األثرية.

ــة نـــظـــر ضـــّيـــقـــة إمـــا  ــهـ ــــى وجـ الـــغـــالـــب، إلـ
»ديـــنـــيـــة« أو أمــنــيــة. فــالــجــانــب الــديــنــي 
الـــذي شــّكــل شــرعــيــة الــحــكــم كـــان مدخا 
للكثير من التشييدات أهمها، املساجد 
والزوايا والقباب التي امتزج فيها الفن 
املعماري املغربي باألندلسي منذ جامع 
الــقــرويــن بــفــاس حــتــى مــســجــد الحسن 
الثاني بالدار البيضاء. ال ننسى أيضا 
أن مــواقــع أثــريــة وتــراثــيــة كثيرة ال تــزال 
ــة إلى  ب عنها، بــاإلضــاف

ّ
تنتظر مــن ينق

ضـــيـــاع الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــمـــاثـــيـــل بــســبــب 
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