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و�شيلة بو�شي�س/ �شاعرة وناقدة وباحثة اأكادميية

ال ميكن للكاتبة التي حتيط بها القيود االجتماعية من كل 
جانب اأن تاأتي لتمار�س جراأة ن�صية موهومة

احلرية يف عريف »�شعي« وم�شي 
م�شتم��ر اإىل نقط��ة االن�شج��ام 
م��ع ما نري��د، يف احلي��اة كما يف 
هن��اك عملي��ة �شه��ر  الكتاب��ة 
ملجموع��ة معق��دة م��ن االأ�شياء 
التي نختربه��ا، تكون ح�شيلتها 
النظر ب�شفاء اإىل العن�رص الذي 
نري��ده، »نحن« ال��ذي ال ميكن اأن 
يكون �شفافا ومتوازنا ومتمازجا 
مع �رصوط احلياة واحل�شارة دون 

اأن يكون حرا. 
ي�شتل��زم احلدي��ث ع��ن احلري��ة 
الت�ش��اوؤل اأوال ع��ن مواقعنا من 
الع��امل، وع��ن ح��دود معرفتن��ا 
بذواتنا، من اأي �رصفة نطل؟ واإىل 
اأي م��دى؟ وباأي ع��ن؟ وما نوع 
الُعقد التي نريد اأن نتحرر منها؟ 
واأن��واع االأقنع��ة، من اأي��ن يبداأ 
القهر واأي��ن ينتهي؟ ومن نكون 
فعال يف مراي��ا النوافذ الداخلية، 
االأ�شئل��ة �شميمية  ه��ذه  تب��دو 
بالن�شبة للكاتبة التي ال ت�شارع 
مظلوم��ة  اأنوثته��ا  جع��ل  يف 
وم�شلوبة احلرية ومن ثم مو�شع 
ت�شاوؤل اأب��دي يف مقابل ذكورة 
منت�رصة الأن العلوم والفل�شفات 

احلديثة التي جعلت من مفهوم 
له��ا  مو�شوع��ا  »اجلن�شاني��ة« 
ق��د جت��اوزت فكرة »الن��د« اأو 
»اخل�شم« واأقرت ب��اأن ال ميكن 
احلديث ع��ن ذواتنا اإال يف اإطار 
ه��ذه اللحمة االإثنيني��ة االأبدية 
ذكر/اأنث��ى. لكن الواقع ي�شعنا 
املعادل��ة وال  ه��ذه  يف جوه��ر 
يخرجن��ا منه��ا اإال بخ�ش��ارات 
عل��ى امل�شت��وى املعن��وي الأن 
امل�شكل قائم يف حزمة االأعراف 
الت��ي تغلب��ت عل��ى القوان��ن 
ولننظر على �شبي��ل املثال اإىل 
التن�شئ��ة االجتماعية يف البالد 
العربية لندرك الفرق البن بن 

ح��دود حريت��ن ذكرية/اأنثوية ال 
تلتقيان اإال ن��ادرا، واإذا التقتا فال 

�شيء ذا بال يحدث. 
كنُت منذ م��دة اأالحظ الكاتبات 
ُيلق��ن  اللوات��ي  ال�شعودي��ات 
�ِشعرهن م��ن وراء براقع تغطي 
الوج��وه وحتجب املالم��ح حجبا 
تاما فال يبقى اإال ال�شوت، وكان 
�ش��وؤايل: م��ا ج��دوى ال�ش��وت 
حينم��ا ي�شدر عن بقع��ة �شوداء 

كبرية ويحمل ا�شما م�شتعارا؟.

قل��ت اأع��اله اأن احلري��ة »�شعي« 
مبعن��ى اآخ��ر اأن بع�شه��ا يدف��ع 
بالبع���ض اإىل االأم��ام، فال ميكن 
للكاتب��ة التي حتيط به��ا القيود 
االجتماعي��ة م��ن كل جان��ب اأن 
ن�شي��ة  ج��راأة  لتمار���ض  تاأت��ي 
موهوم��ة وه��ي تلب���ض حجاب��ا 
ا�شطراريا وت�شارع خوفا مبطنا 
ممن يراق��ب زالت قلمها، فحتى 
واإن متكن��ت هي حق��ا من الكالم 
بهام���ض معن م��ن احلري��ة فاإن 

هناك يف اجلان��ب االآخر قراء 
اإط��ار م��ن  �شيقراأونه��ا يف 
القه��ر الن�شي التاأويلي –اإن 
جاز التعبري-. ومن هنا يكون 
الغياب �شب��ه الكلي للحرية 
االجتماع��ي  املحي��ط  يف 
موؤطرا لوهم احلرية الن�شية، 
والب��د م��ن اأن هنالك �شائال 
�شي�ش��األ –وه��و على حق-: 
هل الكاتبات هن من ير�شن 
احلرية يف جمتمع تعّود على 
بروتوكوالت ال�شمت، اأم اأن 
الرتبية املجتمعي��ة هي التي 
الِكتابة وم�شار  متهد طري��ق 
املتح��رر؟  للن���ض  التلق��ي 
الوقت كفي��ل باالإجابة ومبراكمة 
الن�شو�ض  اأخرى م��ن  حزم��ات 
الت��ي على �شاكلة تل��ك اللِبنات 
اجلريئة لكل من نوال ال�شعداوي 
وفاطمة املرني�شي ونينا بوراوي، 
وبعده��ن  كث��ريات  وقبله��ن 
الثائ��رات  م��ن  ج��دا  كث��ريات 
اجل��دران  كل  حتدي��ن  اللوات��ي 
اأ�ش��وات  واجرتح��ن  املتخلف��ة 

احلرية يف �شماء االإبداع.

خرية بلق�شري/ كاتبة جزائرية مقيمة بالأردن

اأعرف حدود حريتي لكن حني اأكتب اأجتاوز بع�س 
اخلطوط احلمراء 

هل تتمتع امل��راأة املبدعة باملقدار 
نف�ش��ه م��ن احلرية كتل��ك التي 
يتمت��ع به��ا الرجل؟، ه��ل هناك 
حرية بالفعل ميكن اأن نقول عنها 
حق��ا م�رصوعا بالت�شاوي يف كل 
االأم��ور احلياتية واأهمها االإبداع، 
اأم الهيمن��ة الرجولي��ة واملجتمع 
واملحيط ه��ي ال�شلطة ال�شائدة، 
وما هي ح��دود احلرية التي تقف 
عندها الكاتب��ة؟، اأ�شئلة متداولة 
وعميق��ة واالإجاب��ة عنها حتتاج 
اإىل نوع من اجلراأة التي نفتقدها.
بداي��ة اأعتقد اأن »احلرية ال حتتاج 
ككاتب��ة  ع��اري«،  ج�ش��د  اإىل 
اأو مبدع��ة فاأن��ا منوط��ة كباقي 

الكاتب��ات يف هذه امل�شاح��ة املقدرة 
يل م��ن مناخ معزول عن كم الثقافة 
الت��ي اأرج��و واجلغرافي��ا التي حتفها 
اأ�شالك الع��ادات والتقاليد واملجتمع 
والدين اأي�ش��ا،، فاأنا حن اأكتب اأعلن 
ب�شكل ما التمرد مبنظور االآخر، علي 
بتجاوز بع�ض اخلطوط احلمراء، فهل 
ه��ذا يعن��ي »اإذا مل ت�شتح��ي فافعل 
م��ا �شئت؟«. عل��ي ككاتب��ة اأن اأمتتع 
مب�شاح��ة �شعورية وا�شعة ال ُت�شنف 
اإبداع��ي بالطابع االأنث��وي فقط، اإن 
تداعي��ات االإب��داع وجماليته هو يف 
حد ذاته ال�شمو فوق كل ذلك الدور 
التقلي��دي الرتاجيدي ال��ذي ي�شور 
امل��راأة العربي��ة يف اأغل��ب اأدواره��ا 
باملنتقمة اأو بال�رصيالية التي تتخفى 
وراءها ماأ�شاة الكاتبة يف ن�شو�شها 

احلرام، اأح��اول يف كتابات��ي التعري 
امللمو�ض،  الفا�ش��ح  باملعن��ى  لي���ض 
ولكني اأعتق��د اأين اأنا واللغة �شيئان 
ال ينف�ش��الن ال اأخفيه��ا �شيء وهي 
الكافي��ة  اجل��راأة  متنحن��ي  بدوره��ا 
واأدوات اجلماليات الفنية التي اأك�رص 
به��ا حاج��ز املعتقد واملتع��ارف عليه 
وكل م��ا هو تقلي��دي اأو م�شعى من 
م�شاع��ي التفريق بن اإب��داع الرجل 
واملراأة اأو حماولة م��ا لكتم ال�شوت 

النابع من اأعماقي.
كل م��ا يتعل��ق بالكتاب��ة الن�شوي��ة 
وو�شط الهيمنة الذكورية للمجتمع 
ب����: ف�شاميت��ه الثقافية ب��ن احلرية 
والقي��د هي جمرد اأ�شاب��ع اتهام الأن 
اله��دف ه��و اإ�شق��اط احلري��ة عنها، 
اإما يكون ذلك بتج��رمي اإبداعها الأنه 

يتعلق باجل�ش��د اأو يتعلق بق�شايا 
التح��رر وامل�ش��اواة اأو باتهامه��ا 
الرجل،  التع�شب��ي �شد  مبوقفها 
ال ت��زال امل��راأة اإذن حم�ض اتهام 
وقذف واأنا اأحاول جاهدة اأن اأمنح 
اأو امل�شي  نف�شي �شفة الت��وازن 
عل��ى احلب��ل الرفي��ع، ال يهمني 
م��ا يقول��ه االآخ��ر، الأين اأع��رف 
حدود حريتي. وبه��ذه اأنا اأكر�ض 

اأ�شلوبية اإبداعية خا�شة بي.
امل��راأة ه��ي بالفعل ذاك��رة ج�شد 
وذاكرة م��كان وذاك��رة حرمان، 
يف بع�ض االأحي��ان هي العن�رص 
يل��ف  ال��ذي  للظ��الم  املح��رك 
�رصيالي��ة املجتم��ع املُعّل��ق ب��ن 
بع���ض امل�شلم��ات وثقاف��ة الكبت. 
علي ككاتبة اأي�ش��ا اأن اأحقق بع�ض 
الفحولة كتل��ك التي يرجوها الرجل 

يف كتاباتي.
يبق��ى علي الق��ول اأن احلري��ة التي 
اأطمع اإليها لي�شت باملراهقة الفكرية، 
ب��ل هي �شم��اء م��ا اأطم��ع يف مل�ض 
�شغافه��ا باأدواتي اخلا�ش��ة، ال يرجو 
الكات��ب م��ن وراء حريت��ه امل�رصعة 
�ش��وى اخلل��ود يف ذاكرة م��ا، احلرية 
من اأجل هدف ج��اد ي�شتحق عناء ما 
يقول��ه و�شاة امل��راأة واالأدب واجلمال 

واالإبداع احلقيقي.
يف االأخ��ري ال اأري��د الت�شبه بالفكرة 
الديكارتي��ة الأثبت وج��ودي اإبداعيا 
ولك��ن اأرى اأين امراأة ُخلقت لتكتب 

وكفى.

ن�شيمة بولوفة/ قا�شة وكاتبة

ظاهرًيا الكاتبة حرة لكن يف الباطن هناك رقيب 
ي�صري اإىل احلدود

مبدئيا، الكاتب��ة حرة، مبقدورها 
اأن تكت��ب يف املوا�شي��ع التي 
ت�شتهويه��ا، ه��ذا ظاهريا، لكن 
م��ن الباطن هن��اك رقيب ذاتي 
كمنب��ه ينبهه��ا اأن��ه ال يج��وز 
الع��ادات  ح��دود  تتخط��ى  اأن 
يخ��رج  م��ا  غالب��ا  والتقالي��د، 
ال�رصط��ي م��ن عم��ق ال��ذات 
ليذك��ر الكاتب��ة باحل��دود التي 
ال يج��وز له��ا اأن تتعداها، ماذا 
�شيق��ول عنِك املجتم��ع؟ كيف 
�شينظر لِك وال��دك، زوجك، اأو 
ابن��ك؟، �شتجلبن ل��ه العار، اإن 
خرجِت ع��ن القطي��ع وفكرِت 

ب�شورة مغايرة.
طبع��ا م�شاح��ة حرية الرج��ل اأكرب 
الأنه الذك��ر املقد�ض، مثال لو كتب 
الرج��ل يف مو�ش��وع »اجلن�ض« مبا 
اأنه جزء من احلياة �شيقال عنه رجل 
فحل وي��درك اأغ��وار االإن�شان، اأما 
اإن كتب��ت املراأة يف نف�ض املو�شوع 
�شيق��ال عنه��ا اإنها جم��رد عاهرة، 
عدمية احلياء واالأخالق، تريد اإف�شاد 

املجتمع، ث��م غالبا ال يفرق املجتمع 
بن احلقيقة واخليال، ال نكتب دائما 
حقيقتنا، ال نحكي دائما عن جتاربنا 
ال�شخ�شي��ة، كثريا ما نلجاأ للخيال، 

ن�رصد حكايا الغري.
اأن  واالع��رتاف  االإق��رار  يج��ب 
الكاتب��ة ت�ش��ع نف�شه��ا قب��ل م��ا 
ي�شعها غريها حتت املجهر، ت�شعى 

�شورته��ا  عل��ى  حتاف��ظ  الأن 
املحرتم��ة«  الوق��ور  »الكاتب��ة 
الت��ي ت���رصد النق��اء والنظافة، 
وحت��ل  التناق���ض  يق��ع  وهن��ا 
االزدواجي��ة، نحن ال نعي�ض يف 
اجلنة بل عل��ى كوكب االأر�ض، 
واالإن�ش��ان بطبع��ه خّطاء يغرق 
يف اأوحاله. تقت�شي املو�شوعية 
الو�شاخة والوحل  الِكتابة ع��ن 
وخملف��ات كل ال�شلبيات وهي 
من مكون��ات املجتمع، يح�شل 
ال���رصاع بن م��ا يري��ده اخليال 
اخل��ام املجن��ح، وب��ن ال�رصطي 

نع.  م وميمَ الذي ي�شبط وُيقوِّ
ويف النهاي��ة الب��د للحري��ة اأن 
الكاتب��ة  �شتتع��ب  واإال  تنت���رص 
و�شتعاين من ع��دم �شدقها بينها 
وب��ن نف�شها، حت��رر خياله��ا الأنه 
اأ�شال ُخل��ق »حر« كالري��ح، اإما اأن 
تك��ون اأو ال تكون، اإم��ا اأن تكتب 
ب�ش��دق، بعدم اخلوف م��ن البوح، 

واإما التوقف عن الكتابة.

�شهرزاد زاغز/ روائية 

اأكتب بفعل انت�صار احلرية داخلي وكل كاتبة تختار رقعة 
احلرية التي تنا�صب مدارها

يكرب وينمو مع الكاتبة اإح�شا�ض 
فتمار�شه��ا  باحلري��ة  رهي��ب 
بجن��ون، وبعن��ف اأحيان��ا حينما 
حت�ض اأن هن��اك خطر ما يرتب�ض 
تداف��ع عن  ومثلم��ا  بحريته��ا، 
حريته��ا من التحل��ل تدافع عن 

حرية االآخرين.
لقد كرب معي هذا الهاج�ض ولهذا 
جتدينني اليوم اأمار�شه يف املنزل 
م��ع اأبنائي، واأمار�ش��ه باجلامعة 
مع طلبتي، واأفرح كطفلة حينما 
اأجن��ح يف اإقناعهم ب��اأن اأثمن ما 
اأن ميتلك��ه االإن�ش��ان هو  ميك��ن 
حريت��ه، واأن اأتع�ض م��ا ميكن اأن 
يفقده هو ه��ذا االإح�شا�ض. اأذكر 
واأن��ا طفل��ة �ش��وت ُمدر�ش��ة 
اللغ��ة الفرن�شي��ة م��دام ح��داد 
وهي تن�ش��د ن�شيد احلرية اجلبار 
 Liberté/ Paul لب��ول اإيل��وار
اأن هذا الن�شيد  Eluard. واأذكر 
ُرحُت اأتغنى  �شكنني كاللعن��ة فمَ
ب��ه ممتلئة به��واء احلري��ة. كنت 
�شعيدة مبا يكفي كي يكون هذا 
الن�شي��د �شع��اري ال��ذي اأرفعه 
وممار�ش��ة،  �شل��وكا  احلي��اة  يف 
اأكت��ب فقد  وحينم��ا وجدتن��ي 
كان هذا بفع��ل انت�شار �شوت 
احلري��ة داخل��ي، اأكت��ب كي ال 

اأموت. يعني م��ا تركه هام�ض 
الواق��ع �شيكون مرك��زا على 
ال��ورق. هل كنت اأمار�ض على 
ال��ورق ما ي�شتحي��ل ممار�شته 
عل��ى الواقع؟ هل ه��ذا البديل 
اأنن��ا  لنق��ول  كاف  ال�شكل��ي 
نكت��ب بحري��ة؟ وم��اذا تعني 
الكتاب��ة اإن مل تك��ن اأن�ش��ودة 
طويلة يف متجيد احلرية، حريتنا 
نح��ن الكاتب��ات رغم اختالف 
زواي��ا الروؤيا بيننا، فكل كاتبة 
يف  طريقته��ا  عل��ى  ت�شع��ى 
اختي��ار الرقع��ة الت��ي تنا�شب 

مدارها.
اإن �شوؤال جرعات احلرية املتاحة 

ال تتعلق بالكاتب��ة فح�شب، بل 
ه��ي اأزم��ة م�شرتك��ة، فن�شيب 
الكات��ب مثل ح��ظ الكاتبة، هل 
�شاهدِت يوم��ا �شجرا ينمو دون 

ن�شغه؟. 
ال ميك��ن فت��ح املو�ش��وع م��ن 
دون هام���ض ذك��وري، املراأة يف 
تاريخه��ا متن��ح املي��الد للذك��ر 
البيولوج��ي،  املي��الد  مرت��ن، 
وميالد ما بعد العتمة، اإنها النور 
ال��ذي يعبد طريق احلرية. اأق�شد 
هنا »امل��راأة الكامل��ة والتي هي 
منط الإن�شاني��ة ُعليا على الرجل 

الكامل«. مثلما قال نيت�شه.
يرتب��ط م�ش��ري الكاتبة مب�شري 
الكات��ب حينم��ا يتعل��ق االأم��ر 
بهام���ض احلري��ة، فحيثما يكون 
هن��اك مت�ش��ع م��ن اأوك�شج��ن 
ي�شتن�شق��اه  ف�ش��وف  احلري��ة 
مع��ا، وحينما تكون هن��اك ردة 
اأو تراج��ع، اأو انتكا�ش��ة داخلية 
اأو  القم��ع،  بفع��ل  خارجي��ة  اأو 
امل�شادرة، اأو اخل��وف من االآخر، 
م��ن املوؤ�ش�ش��ة، اأو م��ن الذات. 
فاملعاناة واح��دة، والهم م�شرتك، 
ول�ش��ت مع من ت�شتح��وذ عليه 

ط��رف  ا�شتب��داد  فك��رة 
فالِكتابات  االآخ��ر،  بالطرف 
اإال  تنت��ج  ال  اال�شتبدادي��ة 
اإرهاب��ا فكري��ا، وم��ا تكون 
الكتاب��ة اإن مل تك��ن ك��وة 
الن��ور التي نط��ل بها على 
وم��اذا  وبحري��ة؟  احلري��ة 
ت�ش��اوي الِكتابة اإن مل تكن 
بينها وبن احلرية عقد اتفاق 

اأبدي. 
ومت��ى يك��ون ه��ذا العق��د 
الكاتبة هي  تك��ون  ملزم��ا 
ب�شدق  تت���رصف  نف�شه��ا، 
م��ع نف�شها، وم��ع حميطها 
باأن تنافح بقوة عن مبادئها، 
تت��ربم م��ن ا�شطه��اد اجلوه��ر 
الثاب��ت حتى ال يكون هناك حيز 
منتهك، اإننا ال نتحدث عن احليز 
نتحدث  ب��ل  املنتهك  الن�شائ��ي 
املنتهك  االإن�ش��اين  احلي��ز  ع��ن 
با�شم الِع��رق اأو الدين اأو اللغة. 
نرف���ض اأن ي�شي��ق بن��ا املكان، 
والزم��ان يف جمتمع ُيظهر ما ال 
ُي�شمر، له قابلي��ة  فظيعة على 
املحق وال�شح��ق واملحو وو�شع 
اإىل  يدعون��ا  حينم��ا  االأفخ��اخ 
اجلاهزة،  بالقوانن  حرية م�شوبة 

والقيود الالمرئية.

ن�شرية حممدي/ �شاعرة

يف الن�س كما يف احلياة اأجتاوز الو�صي و الرقيب واملقد�س
الكتاب��ة كم��ا احل��ب ال تك��ون اإال يف 
احلري��ة، عادة ما يكون املظهر اخلارجي 
لل�شاعر م�شلكا خاطئا لدخول اأعماقه، 
ومعرفة باطنه. قد تكون هناك بوابات 
اأخرى لط��رق داخل��ه وا�شتبطان ذاته. 
ن�ش��ي هو اإحدى البواب��ات التي ميكن 
العب��ور منها اإىل ذاتي، وتلم�ض داخلي 
املتمرد القل��ق الثائر على كل ما ي�شوه 
اإن�شانيتن��ا، ويعوق حريتنا ورغبتنا يف 
الك�شف واالإب��داع. اأن��ا كائن �شامت 
مغلف بخجل االأنثى اله�شة وال�رص�شة 
يف اآن واح��د، ه�شة اأم��ام كل االأ�شياء 
الت��ي  املده�ش��ة  وامل�شاع��ر  اجلميل��ة، 
تعرتين��ا يف هذا الك��ون، و�رص�شة اإزاء 
واحل��روب  والظل��م  والب�شاع��ة  االأمل 
واملاآ�شي وال���رصور التي حتيط بنا من 
كل جانب. ملاذا عل��ي اأن اأفتعل مظاهر 
لي�ش��ت هي اأنا، ال تقارب حقيقتي، وال 
تنفتح عل��ى جراحي واأ�شئلتي، وعاملي 
املبه��م الرح��ب. اأكره االإدع��اء يف كل 
�ش��يء، اأك��ره اأن اأ�شتفي��ق يوم��ا على 
�شورة ام��راأة ال ت�شبهني، وال تتواطاأ 
معي، ال ت�شتدرجه��ا ناري، وال توؤمن 
باأن ال�شعر جوهري وكينونتي الباهرة؟ 
ح��ن اأعجز ع��ن اإيجاد لغ��ة م�شرتكة 
بين��ي وب��ن االآخري��ن اأ�شم��ت. حن 
تتجرحني احلياة اأ�شمت، حن يطوقني 
احل��ب اأ�شمت، حن تنت�رص البهجة يل 
اأ�شم��ت. اأ�شمت الأرح��ل اإىل اأعماقي 
والأ�شتجي��ب لن��داء الكتاب��ة امللتب�ض. 
اأ�شم��ت وداخلي ي�شطخ��ب باحلكي 
واللغ��ات والرثث��رة والهدي��ر ووج��ع 

الكائن املنذور للموت. 
لي�ض تبجحا اأن اأكون هكذا يف �شعري 
اإن�شان��ة جريئة ومتجاوزة للطابوهات، 
الأنني اأ�شعر بانت�ش��اري على الزيف، 
املت��وارث  والنف��اق  واالزدواجي��ة، 
يف جمتمعاتن��ا العربي��ة الأن امل�شائ��ل 
ُح�شمت ب�شكل تلقائي وواع اأي�شا يف 
داخلي، ومل اأعد تل��ك املراأة املُعلقة بن 

هاويتن، وجرحن.
الروحي��ن،  الأ�شدقائ��ي  مدين��ة  اأن��ا 
للُكت��اب والفنان��ن والفال�شفة الذين 
اأ�ش��اءوا عتمت��ي، ون��ذروا حروفهم 

واإبداعاته��م لذواتنا الباحثة عن النور. 
مل يك��ن باالإم��كان اأن اأك��ون على ما 
اأن��ا عليه االآن لوال ه��وؤالء، لوال تاريخ 
حياتي امل��وؤمل، لوال عذاب��ات الطريق، 
احلي��اة  يف  احلارق��ة  رغبت��ي  ول��وال 
والكتاب��ة. لي�ض �شه��ال اأن متنح داخلك 
احلمي��م لالآخرين، ل�ش��ُت جمربة على 
اإع��الن فو�ش��اي وحماقات��ي وعمقي 
ومباهج��ي ال�رصية، واآالم��ي امل�شترتة 
مل��ن ال ي�شتوع��ب كل ذل��ك. �شمتي 
الغام�ض اأو غمو�شي ال�شامت مبطن 
ب�شخب احلياة، والتوق اإىل امت�شا�ض 
رحي��ق االأ�شياء، والب���رص، والعامل من 

حويل.
بجنون وظماأ اأُقبل على احلياة وال�ِشعر، 
ب�شهوة وقوة وحنان البحارة، والرحالة، 
والُع�ش��اق اأمار���ض ه��ذا الرتح��ال يف 
ذات��ي، ويف االآخ��ر، ويف احلياة. اإىل اأي 
م��دى اأن��ا ح��رة؟، ل�شت اأع��رف، فقط 
تظ��ل رغبتي يف احلري��ة ال حدود لها. 
يف الن���ض كم��ا يف احلي��اة اأبحث عن 
حريتي، حرية اأن حتيا وتكتب، وتع�شق 
وتتاأمل، وتكرب بال اأقنعة اأو زيف. كيف 
يل اأال اأحتدث عن كاتبة مالأت روحي؟ 
»غ��ادة ال�شمان« التي كتب��ت لها اأنني 
مدين��ة له��ا باالت�شاع ال��ذي بداخلي، 
ب�شوئه��ا الذي يبدد عتمت��ي، بروحها 
واأنفا�شه��ا الت��ي اأنقذتني م��ن املوت 
اآالف امل��رات. كن��ت اأحتم��ي به��ا من 
املوت. ُكتبها كان��ت مالذي و�شلوتي 
واأن�شي و�شعادتي وعذاباتي واأ�شئلتي 
يف مراح��ل عم��ري، كان��ت �شديقتي 

الروحية االأعمق واالأجمل واالأنبل. 
يف حرب اجلزائر االأهلية كنت اأ�شتعيدها، 
اأ�شتح�رصها، اأ�شائلها، اأعي�ض ما عا�شت 
يف »كوابي���ض بريوت« ودمارها. كيف 
كان يل اأن اأخرج بقدمن من حياة لوال 
»غ��ادة ال�شمان« الت��ي وهبتني القوة، 
و�شريتن��ي كائن��ا بع���رصات احلوا�ض 
والق��درات واالأح��الم؟، كيف كان يل 
اأن اأط��ري واأع�ش��ق واأتخب��ط يف احلياة 
ل��وال حتري�شها ال���رصي واملُعلن على 
احلي��اة واحلري��ة وال�ش��وء. االإرمتاء يف 
احلياة وجتاربها وع�شق الكتابة والفن، 

اأبجديات لفهم عامل »غ��ادة«، تعلمتها 
�شغرية منه��ا، و�رصبت م��ن نبعها اأنا 
الظماأى دائم��ا. لي�ض �شهال اأن تكوين 
امراأة كاتب��ة يف اجلزائر، اأتكبد �رصاوة 
كل ذلك مب��ا تبقى يف روحي من قدرة 
عل��ى التنف���ض والرك���ض والع�ش��ق 

والكتابة. 
غجري��ة هك��ذا وعي��ت ذات��ي التي ال 
ته��داأ، روح قلق��ة ال تع��رتف باحلدود 
واملوان��ع واالأطر وال�ُشل��ط واالأمكنة. 
روح ال ته��داأ، ع�شقه��ا الرتح��ال اإىل 
الالنهائي. كي��ف يل اأعرف اال�شتقرار 
باحلرية  امل�شتعلة  وروح��ي  وال�شكينة 
تطل��ق حممها يف الك��ون؟، اأعتقد اأين 
امراأة بال مكان وال زمان، اأنا عابرة يف 
هذا الع��امل، ولكن هذا العبور يجب اأن 
يك��ون ذا اأثر، �رصخ اأو �ش��وء اأو ندبة 
اأو و�ش��م اأو ح��رارة اأو رائحة ال تزول. 
ق��دري كان دائما الرتحال، يف الرتحال 
اأع��ي احلري��ة والفق��د، معن��ى الفق��د 
الف��ادح. كان املوت دائما باملر�شاد يل، 
عرفته، تاآلفت معه، �رصت اأنتظره عند 
كل عتب��ة، يف كل م�ش��اء يف �رصيري. 
اأن��ا ك��ربت يف ملحمة كامل��ة ا�شمها 
املق��ربة، مق��ربة االأطف��ال يف بريي��ن، 
املقربة الت��ي اأثث��ت طفولتي، وكربت 
يف مق��ربة كبرية �شنعته��ا احلرب يف 
وطن��ي. وكربت على وج��ع ليلي دائم 
اأين �شاأظ��ل امراأة تن��ام بعيون ن�شف 

مغم�ش��ة، ن�شف مفتوح��ة، واأنني يف 
كل رحي��ل اأن�ش��د ليلة ن��وم اأ�شتغرق 
فيها �شب��ه ميتة، ولكن عبث��ا اأنا التي 
تريد اأن تنام وتهداأ، اأنا املنفلتة، التائهة، 
املوجوع��ة. اأن��ا الذاهل��ة يف �شماوات 
احلرية، عبثا تتلقف االأر�ض ذاتي، عبثا 
ي�شري جل�شدي �شك��ن غري ق�شيدتي. 
لي���ض ما يعذبن��ي العاب��ر وال�شطحي 
يف حي��اة املراأة الكاتب��ة، وق�شور احلياة 
االجتماعية العربية، و�شخب اليومي، 
ووجاهة االأنثى، بقدر ما تعذبني اأ�شئلة 
�شائكة اأخرى واأفكار م�شنية، ك�شوؤال 

احلرية الكبري. 
اأدرك اأنن��ي �شاأنتهي اإىل حفرة �شغرية 
يف ه��ذه االأر���ض، و�شيتحلل ج�شدي 
اإىل ق�شائد اأخرى يجب اأن اأكتبها قبل 
ذل��ك بكل طاقتي عل��ى احلرية واحلب 

واجلمال.
االأ�شن��ام،  م��ن  الكث��ري  ك���رصت 
وت�شادم��ت م��ع ذات��ي يف مواجهات 
قا�شي��ة ومريرة مع جمتمع��ي الغارق 
يف التقاليد واالأوهام واملفاهيم املتخلفة 
ع��ن امل��راأة والرج��ل، وكي��ف تك��ون 
الكتابة عملية حتري��ر م�شنية. راهنت 
على قوت��ي الداخلية ووعيي باالأ�شياء 
والبلي��د  اجلاه��ز  رف�ش��ت  والع��امل. 
وال�شطح��ي، ونذرت روح��ي للبحث 

عن حريتي وحقيقتي.
م�شاح��ة احلري��ة تت�ش��اءل يف جزائ��ر 
ي�شتبد بها العت��ه والدرو�شة واجلهل، 
مداهن��ون  زمامه��ا  يف  ويتحك��م 
و�شما���رصة ومزيف��ون، ويتقل�ض فيها 
دور االأقلي��ة املتن��ورة الت��ي ت�شن��ع 
التاريخ وتوؤ�ش�ض لقيم احلرية والعدالة 
واملواطن��ة والدميقراطي��ة. درب احلرية 
مازال بعي��دا، تظل فيه الكتابة اأق�شى 

اأ�شكال التحرير والنور. 
�شاأكون اأنا دائما ذاتي النازفة املتحرقة 
دوم��ا للحري��ة. كن��ت ف��وق الو�شي 
والرقي��ب واملقد�ض واملبت��ذل حلياة لن 
تكتم��ل اإال باحلرية وكتاب��ة هي �شفاء 
ال��روح الالهث��ة خلف معن��ى ال ميكن 

النهو�ض به.

عن الكاتبة وم�ساحة احلرية يف كتاباتها

غالبا ما يخرج ال�شرطي من عمق الذات 
ليذكر الكاتبة باحلدود 

اإ�ستطالع/ نـّوارة لحــر�ش
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