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غرب مـوقع ليكسوس األثـري بعد تهيـئته وإعداده للزائـرين والذي يجسد آثـار مدينة ليـكسوس الشهيـرة التي كانت من أعرق احلـواضر في غرب البحر افتتح ا
تد عـلى مساحة  62هكتارا ويضم آثـارا فينيقـية ورومانية وقع شمال شرق مـدينة العرائش 190 كيلومـترا شمالي الـرباط) و . يوجـد ا توسط بالعـالم القد ا

وإسالمية تشمل عمالت فضية وبرونزية وذهبية وأوان فخارية إضافة إلى حلي ذهبية.
لك األمازيغي يوبا الثاني ومسرح مدرج فريد ومجموعة معامل رومانية لتمليح األسماك. عمارية أطالل قصر شيد في عهد ا وتشمل آثاره ا

وقع كـان ومتحفا يضم أهم مـا عثر عليه با وقع في تصريح إن مشـروع التهيئة بدأ في ” 2010 وشمل بناء مقر محـافظة (إدارة) بع ا وقال هشام احلسيني مـدير ا
من حلي وأوان وأدوات باإلضافة إلى فضاءات أخرى من بينها قاعة محاضرات ومقهى ومكاتب إدارية وقاعة عمل ومخازن.“

وقع هو ـوقع إن الهدف من افـتتاح هـذا ا غربي مـحمـد األعرج للـصحفـي بعـد زيارة ا ي لـلتـراث  وقال وزير الـثقافـة ا وقـع مع االحتفـال باليـوم العا وتزامن افتـتاح ا
واقع األثرية من خالل ترميمها وصيانتها واحلفاظ عليها وجعلها رافعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية وفرصة الستقطاب السياح ”إعادة االعتبار لهذا النوع من ا
يالد وظلت عامرة على مدى  22قرنا من غربية فـإن مدينة ليكسـوس تأسست على يد التـجار الفينيقـي في القرن الثامن قـبل ا األجانب .“وبحسب وزارة الثقافة واالتـصال ا

يالدي حيث انتقلت من مدينة مورية مستقلة مزدهرة إلى مستوطنة رومانية ثرية ثم مدينة إسالمية باسم ”تشميس.“ يالد إلى القرن الرابع عشر ا القرن الثامن قبل ا

رسالة الرباط

ÍdŁ_« ”u JO  l u  ÕU²² ≈

6

 ÊULF½ qOIŽ

بغداد

Î«bł …dOB  hB
ـنـاديل و فـسـأله  يـا غالم لمَ تـبـيع ا

أنت في هذا السن ?
أجاب الطفل 

ألن والـدي شـهـيـد و والـدتي جـمـيـلـة
ظهر و أخاف ا

 ÊUDOA « qzU³Š

اجــتــمع نــســاء احلي في مــنــزلــهم
ريضة  لعيادة والدتها ا

كــانت جــالــســة بــيــنــهم  و فــجــأة
شـعـرت بـتـقلـب معـدتـهـا و احلـاجة

للتقيؤ 
ذهـــبت مـــســـرعـــة نـــحـــو احلـــمـــام
فضـجت الصـالة بنـميـمة الـنساء و

انتشر 
خبـر حـملـهـا من خـطيـبـها بـسـرعة

البرق في منازل احلي 
شــعــر أخـوتــهــا الــثالث بــالــعـار و

قرروا قتلها لغسل عار أختهم 
تــــكـــفل األخ األكـــبـــر بــــقـــتل أخـــته

اخملطئة على أن يتحمل العقاب 
القانوني أخيـهم األصغر سناً لعدم

وجود زوجة و أطفال لديه 

بـعــد تـشـريح جـثـة الــفـتـاة أخـبـرهم
ضابط التحقيق أن أختهم كانت

تعاني من جرثـومة في معدتها و لم
تكن حامل . 
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ــقـهى جــلس بــجــوار صــديـقـه في ا
يتـصفح موقع التـواصل االجتماعي

فيس بوك 
فلـفت انـتبـاهه مـنشـور ذكر به العب
ـاني بـرقمه  13مـايكل كرة الـقـدم األ

باالك 
فسأل صديقه . . .  

لم يُـــصــر هــذا الالعـب عــلى ارتــداء
الــرقم  13الــذي جــلب له الــنــحس و

خسر جميع
النـهـائيـات القـارية الـتي ترشح لـها

بــرفــقـه األنــديــة الـــتي لــعـب لــهــا و
انيا ? منتخب أ

فقال الصديق . . . 
ألنه يـقول بـأن هذه خـرافات و أنا ال
أؤمن بـهــا و أمـا مـنـتــقـديه فـجـاءوا

بفكرة النحس 
هـــذه من لـــوحــة الـــعـــشــاء األخـــيــر

لدافنشي 
قال الكاتب . . . 

أنه مـحق فـهـذه حـقـاً خـرافـات و أنا
ايضاً ال أؤمن بها 

نــــشـــر الــــكـــاتـب عـــبــــر صـــفــــحـــته
الـشـخصـيـة مقـال ذكـر فـيه الرقم 13

فكانت النتيجة هي
اغــتـــيــاله من قـــبل مــســحــلــ ب13
رصـــاصـــة اســــتـــقـــرت في جـــســـده

الطاهر 
الكاتب عقيل نعمان
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ـــســـؤول من مـــقــر أثــنـــاء خـــروج ا
الرئاسة 

ـناديل الـورقـية شـاهد طـفالً يـبـيع ا
رور  في إشارة ا

ـوظـفـ عـلـيـهـا من حتـرش بـعض ا
بها أثناء

ذهابـها للدوائر احلـكومية للـمطالبة
عاش أبي . 

ـسـؤول حــاشـيـته بــأن يـلـقـوا أمــر ا

القبض على الطفل  
فـحكم عـلـيه القـاضي بـالسـجن سـتة

أشهر بتهمة التسول 
الكاتب عقيل نعمان
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كــان يـســر عــلى قـدمــيه في الــشـارع
العـام فشاهـد صديقه القـد يستقل

سيارة فارهة .
ديـر العام بـعد تعـيينه في مـنصب ا
لــلــدائــرة احلــكــومــيــة بــتــزكــيــة من

موظفي الدائرة 
بدأ يـسرق األمـوال و يـأخذ الـرشوة
حتى أصبح  أغـنى من صديقه الذي

صادفه
في الطريق يستـقل السيارة الفارهة
و اصــبح مــشــهــوراً و حــقق حــلــمه

بامتالك 
بــيت فـــخم و عــدة ســـيــارات و بــ
احلـ و األخـر يظـهـر عـلى شـاشات

التلفاز يحث
الــنــاس عـــلى االلــتــزام بــالــشــرف و

األمانة و خدمة الوطن ..
 وقف صديقه أمامه و قال . . . 

ألم أقل لـك أن الـــشـــرف و األمـــان
أصبحـتا عـملـة نادرة بـهذه األيام

تعالي معي 
و ال تـــبــــقى هــــكـــذا تــــســــيـــر في

الشوارع باحثاً عن فرصة عمل 
قال له 

مـحـال يــا سـارق قـوت الــفـقـراء و
الـيـتامى واألرامل مـحال أن أسـير

في دربك 
أكـــمـل ســــيــــره و تـــرك صــــديــــقه

يضحك بصوت عالي .
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جلس عند ضفاف نهر دجلة
شــاهــد شيء يــطــفــو عــلى ســطح

اء قادم من بعيد ا
تسـارعت نـبضـات قـلبه  يـا إلهي

من جديد !!! 
عادت نـبضـات قلـبه إلى االنتـظام

بعد أن تيقن 
اء بـأن الـذي يـطـفـو عـلى سـطح ا

كيس نفايات
كبير و ليس جثة رجل بال رأس .

الكاتب 
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اءِ لم أزل أتنفسُ في شهقةِ ا
 رمالً من الغمّ  

هل كُسرَ النهرُ ح اعتراني اخلواءْ?
أتهجى إصطباري 

إلواجه ما كنتُ سمّيتهُ 
 قبل جيل باإلنكفاءْ
قابعاً فوق إرجوحةٍ

بإنتظارِ الرحيلِ 
وأعني البقاءَ ..

على صخرةٍ بالهواء  

تتذكّرُ ما قد تَأنْسَنَ من حجرٍ  
في زمان العواءْ .

 ......
أيُّهذا احلن الذي تتبرعمُ أنفاسهُ  

و الذي قد تفجَّر
ا نأى   أبعد 

ربّما وسعَ الشمس كرسيّها
: إنَّ لي فيكَ ما يُسكرُ النخل

 قبلَ احلَمامْ
 عندَما تستفيضُ  

  ........
لم أزلْ قابعاً حتت جلدي  
 ومنتظراً في كهوفِ القلقْ  

في مساء األرَقْ  
فأعَوذُ برب الفَلقْ  

من شرورِ الرزايا وما قَْد خَلقْ  
المةِ والرمل    ب ماءِ ا

أدخلتني في سُبات التأمل  
 في األفقِ .. واألفقُ غابْ   

ربّما أركبُ البحرَ مغترباً ..  
وأغترابي هنا في اخلرابْ  

في اختالجِ الغياب 
في انشقاق التضاريس  
من صخبٍ بثَّ ترّحالهُ  

في دماء ِالترابْ
في هوى حُلمٍ من شراعٍ نأى  

وانئُ غارقة في الضبابْ  وا
هل أهاجرُ ..?

والريحُ تدفعني لتالمسَ ضوءاً  
هوى غُربةً في الوطنْ !

تَلَفّتَ قلبي  
فَيعْشِبُ في راحتيَّ الغمامْ  

أتُرى تسكرُ الشمسُ قبل الغروب 
دى والـسـهوبْ أم تـراهـا تخـاتلُ بـ ا

 ?
هْ  وجةِ احلا راراتنا قلقُ ا

قلقُ الرملِ في الدمعةِ الغائمهْ  
قلق  والعواصفُ تستنفرُ الثلجَ  

ُسْتَفزّ    والشجرَ ا
فهل هطل الغيثُ ..  ?

أم اليزال السحابُ بعيداً  
وجدّاً بعيدْ

كان أبعدَ .. أبعدَ ..  
دعني على صهوة الريحِ  

اءِ   في قلقٍ أتنفَّسُ من شهقة ا
رمالً بحبلِ الوريدْ   

كيف أن أستزيدْ  
كيفَ 

 كيفْ .. ? 
. .......

كطفلٍ شاردٍ يفضحهُ احلن !
طعم الت ..

ما أشقاني بك ..
أغـــوصُ في بـــيـــادرِ الـــذكـــرى بـــشـــوقٍ

مترامي األطراف
يطوقني حزن دف

أكتبُ إليكَ بال مناعة
ببراءةِ طفلٍ مسلوبة

أترجمُ األيقونات وأفكُ الطالسم ..
أطـبعُ كـلـمـاتي بـأحـرفٍ كـبـيـرةٍ ألصـرخ

كما أشاء
كتوم بغيابك بدالً من صدى صوتي ا بـ الرصـاصـة الطـائشـة والـشجـاعة

هُدرَ الكثير من العشق ..
وما ب الصمت والـكالم تكمنُ شفاه

مرجتفة ..
حروف متمردة ..

أمــواج دمٍ صــاخـــبــةٍ مــتــغـــلــغــلــةٍ في
األحشاء ..

وأنامل مرتعشة ..
أختصرُ ب ذراعيكَ بدايتك ومنتهاك
أشتـاقُ لدرجـة الهذيـان التي حتـملني

إليها عواصف الشوق
بـــعــد أن أُصــيــبت مـــفــاصلُ عــشــقي

بالضمور ..
أطـردُكَ كــفـكـرة مــنـبــوذةٍ من أفـكـاري

البكر
يـنــعـطفُ عـمــري عـلى طـريـقِ أبـجـديـةِ

هواك
حتتقن نفسي باسمك .. ألكرر حديثَ

الوجد ..
وأمــارس اجلــنــونَ حــتى آخــر قــطـرةِ

لهفةٍ من عمري معك !
شتات وإنكسار ..

مشاعر تغتالُ التفاصيلَ من حولي ..
أحالم مـغـتصـبـة ما بـ احلـيرةِ وقـلة

احليلة ..
وأتساءلُ .. هل لي حقُ اإلختيار ?

أي طـريقٍ تــسـلـكهُ أنت ? وأين أنـا من
كل هذا?

وصدة ح تستوقفني أبوابكَ ا
ويــتـثــاقلُ الــوهمُ عــلى كــاهلِ صــبـري

واإلنتظار
يـرتــديـني لــيل غـامـقُ الـلـونِ كــاخملـمل

وتستوطنني ذاكرةُ الغياب
يـنـشبُ احلــريقُ بـ مـفــاصـلي أللـعنَ

سافات بيننا تلكَ ا
وحش .. وأقتضي من صمتك ا

أقسو على حنيني بجرعاتٍ مكثفةٍ من
النسيانِ

أحــــرقتُ أوراقكَ كـــلــــهـــا .. ومـــا زلتَ
مشتعالً في قلبي !

غروب ..
تـعـزفُ عــلى أوتـارِ الـقـلـبِ مـقـطـوعـات

عشقٍ
بدون فواصل ..

سمفونياتٍ موجعة ..
تقيمُ طقوسها في صومعةٍ كاذبة
وقسمُ والءكَ ال يغادرُ حرمَ قلبي
أغارُ عليكَ من نصوصكَ وأوراقك

حاتك من فرشاتكَ و
من قطراتِ مطرٍ ..

تداعبُ أنفكَ الذي لم تنل منه اخليبات
زدحمُ فيك أجاهدُ شوقي ا
ودع ! كلما أتذكرُ غروبكَ ا

تقاسيم ..
شاعرِ هي تـلكَ التي أرتشفها أعمقُ ا

من منابعِ قلبك
أحـلقُ بهـا في فضـاءٍ عابـرٍ .. أتوه في

دهاليزكَ
أتـسـلقُ جـدارِ أحــسـاسـيك راجـيـةً أن
أسرقَ تفـاحةَ عشقٍ من شـجرتك التي
تـمـتـد جـذورهـا بـ شرايـني وأوردتي

..
تـقـاسـيم أدمنـتـها .. وإيـقـاع كالـسـحِر

يعزفُ ترانيماً في عروقي
تتسارعُ نبضاتُ القلبِ كإنهمار مطر
شوق صاخب .. يرعدني يزلزلني

ثورة من اللهفة ..
ملحمة أنت جتتاحُ تفاصيلي
ٍ إليكَ .. أُصاب بوعكةِ حن
َ يصبحُ الصمتُ لغتي ح

وال تتعدى خُطى احلروف رسائلي !
اجتياح ..

أراكَ بع القلب ..
أشتاقُ لبعضك .. أشتاقُ جلميعك

يا دقات الزمن .. يا غصنَ الزعفران
كحمامةٍ هجرت مكاناً ..

وسبية حربٍ أضاعت العنوان ..
صبابتي الرصينة .. ربابتي احلزينة

إحتالل غاشم يستبيحُ غنائمي
أنزوي على نافذةٍ تأخذني
في مجرى رياحٍ مضادة

أجمع مسوداتي ورؤوس األحالم
ألهرب بها إليكَ ..

فتونُ بهدوءك .. ا

غرومُ بروحك .. ا
تعلق بكلكَ حدَ األنا! ا

عود كبريت ..
أُالحقُ عــــقــــاربَ الــــســــاعــــة .. أُطــــفي

وأُشعل الشموع
وال مناص لي سوى اإلنتظار !

حــــ يــــنــــمــــو جـــنــــ األمـل في رحم
الوصال

وترافقُ األحالمُ حروفي
فـي حقـائـبٍ حُـزمت لـرحـلـةٍ مع الـقـلوبِ

غادرة ا

أســـمعُ صــريـــرَ أغــصــانـك .. وفــحــيح
إطالالتكَ اخلجلى

طرزةُ في لوحةِ العشاق وصورتكَ ا
َ يـصـبحُ شيء مـا يـضجُ بــداخـلي حــ

البوحُ يتيماً
فــــأي هـــربٍ هـــذا واألشـــيـــاءُ مـــا زالت

تسكننا?
كم أشـتـاقُ إلى لـقـاءٍ يعـيـد الـرتـابةَ إلى

النبضِ فيَ
ويوقفُ عناءَ الفقد ..

فلستُ بخير بدونك أنت !
وشم ..

تـــاهـت مــــعكَ أزمــــنــــتي في مــــوسم
احلصاد

أُصــارعُ شـعــاعكَ الـذي يــتــسـلــلـني
بخجل

وأتدثرُ بصقيعك الذي يغلفني
واألحالم موشومة على عاتقي

ُ إلى زمـانٍ تـاه فـيهِ يـراودنـي احلـنـ
عنواني

أتـوسلُ غـيـمات عـطـفكَ أن تـهـطل لو
بقطرة

تختنقُ الكلمات في حنجرتي
تـتــصـاعــدُ األمـنــيـات إلـى فـضـاءاتٍ

دى واسعة ا
بــالـــرغم من اســـتــيــعـــابكَ الــبـــطــيئ

وخطواتكَ الثقيلة
وما أصعبَ اعتقال الوهم

َ تنامُ الروحُ بسكينةٍ .. ح
لــتـــصــحـــو عــلـى فــوضى اخـــتــراقِ

الذاكرة!
مشاعر غافية ..

أُداعبُ عطركَ خلسة ..
ـــبـــتــورة بـــعـــيـــداً عن الـــنـــهــايـــاتِ ا

تملقة وحكايات احلب ا
ـبـهم والـواقع بـعـيـداً عن اإلنـتـظـار ا

العنيد
ؤدب لك .. هو احتياجي ا

اء زمزمك .. عطشي 
شــوق ألحــاســيسَ ال أشــاركــهـا إال

معك
أنتظر بها دعـوتك على رقصةٍ تطرقُ

بابي بفرحٍ ال ينتهي
تـمــحـو تــفـاصـيـل األلم الـعــالـقـة في

الذهن
كــــــصــــــوتِ الــــــرعــــــدِ في لــــــيــــــلــــــةٍ

مـــــــــــــــاطرة ..


