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 أطرافه الباقية على قيد 
ُ

كّمد ال أدري لماذا غطسُت جسدي في حوض الماء الساخن، أ

الصالحية، وأشد على أزر وجعي، وإن لم أعد ملونة بزرقة الضرب والركل ؟

 تفتش عنها في أعقاب الحياة !
ٌ
ما تزال ثمة امرأة

كرة من شوائب الماضي وما دنسته أيادي الزمن والخطيئة ! أحاول غسل الذا

أحاول استعادة حقي في إرادة الحياة ! 

بما يستجيب القدر ؟!  ر

بما يشتعل الحب بعد أن فتر !  ر

بما أتفّوه ولو بالقليل المختصر ! ر

 أحالمي ! وكم كانت عرجاء أيامي ! وكم كانت كثيرة أسئلتي تلك 
ً
كم كانت وحيدة

الليلة، وهي تنخر عقلي، دون أن أحظى بجواب !

يئة وساذجة حين سألت أبي: كم كنُت بر

ــ هل سأسجن أنا كذلك سنتين مثلك ؟

ار وذكي...
ّ

كن أعلم أن الزمن غد لم أ

ين سنة ! أضاف صفًرا على يمين السنتين، لتقضي في سجنها عشر

كي نصاري الزا
أ
رشيدة اال

شاعرة وروائية من المغرب، مقيمة في إيطاليا

Dipartimento di Studi sull'Asia 
e sull'Africa Mediterranea

Conversazione 
con la scrittrice marocchina
Rachida El Ansari Zaki
coordina
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Venerdì 23 novembre  2018 ore 12.15
Aula C - Ca’ Cappello San Polo 2035 - Venezia
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