Άρθρο (της Τζούλιας Πουλημενάκου)
«Η ΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!»
“Verba volant, scripta manent” (Tα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν)
Λατινική παροιμία
Αν αναζητήσεις τη λέξη γραφή στο λεξικό, σημαίνει παράσταση του λόγου
με γράμματα. Εγώ θα έλεγα παράσταση της ψυχής με λέξεις.
Πολλά έχουν ειπωθεί για τη γραφή, αυτό το πανέμορφο, ατέρμονο ταξίδι
στο νου και στην ψυχή. ΄Αλλοι το λένε καταφύγιο, άλλοι πάλι το λένε
δοκιμασία. Πάντως, όπως και να το πεις, από όποια μεριά και να το κοιτάξεις,
η ουσία είναι μία: η γραφή για τον καθένα μας είναι το δικό του ορατό ή και
αόρατο σύμπαν.
Η γραφή είναι ένας ολόκληρος κόσμος. ΄Ενας κόσμος αποτυπωμένος,
άλλοτε με πόνο και άλλοτε με ευχαρίστηση σε μια λευκή σελίδα. ΄Αλλοτε με
δάκρυα και άλλοτε με χαρά, αλλά πάντα με εκείνη την στοχαστική αγάπη και
το ασίγαστο πάθος τής έμπνευσης.
Η γραφή είναι εκείνη η τεράστια, βαθιά σπηλιά που εισχωρείς και
αντικρίζεις την ψυχή σου, τα λάθη σου, τις ομορφιές μα και τους πόνους σου.
Είναι αυτό το καταφύγιο των πραγμάτων που βλέπεις να συμβαίνουν γύρω
σου, ακόμα και αυτών που φαντάζεσαι να συμβαίνουν, ή ακόμα και αυτών
που θα ήθελες να συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Η γραφή είναι η
καταγραφή της μικρής, πολύπαθης ζωής μας. Με τη γραφή δραπετεύεις,
ελευθερώνεσαι και χτίζεις ζωή στη ζωή, απέναντι στον θάνατο.
Η γραφή είναι μια σιωπηλή πράξη, που ταυτόχρονα κραυγάζει, φωνάζει,
δακρύζει, θυμώνει, αντιστέκεται, ονειρεύεται και σμιλεύει έναν πραγματικό ή
φανταστικό κόσμο. Είναι η αφετηρία μιας επίπονης διαδρομής αναζήτησης
μέσα στην αθέατη κοινωνία της ψυχής.
Κάθε λέξη και μια καινούργια εικόνα. Κάθε λέξη και μια μικρή ζωντανή
κουκίδα στο άπειρο.΄Ενα ονειρικό ταξίδι στο παρελθόν, στο παρόν και στο
μέλλον, με συνοδοιπόρο το ταλέντο και την έμπνευση. Είναι αυτή η πλατιά
θάλασσα του λογισμού που βυθίζεσαι και αναδύεσαι καλύτερος άνθρωπος.
Γράφεις για να μιλήσεις, για να διεκδικήσεις, για να μεταφέρεις τις γνώσεις
σου και να ανακαλύψεις κι εσύ μαζί με όλους την αλήθεια. Την αλήθεια την
πραγματική, την αλήθεια την φανταστική, την αλήθεια του ονείρου που εσύ
φτιάχνεις και αποτυπώνεις στο λευκό χαρτί. Και το λευκό χαρτί γεμίζει φως με
τα δικά σου φωτεινά γράμματα.
Η γραφή είναι δάσκαλος, μα ταυτόχρονα και μαθητής. Είναι ένας άγνωστος
ταξιδιώτης που ψάχνει τα μεσάνυχτα, με οδηγό τ’αστέρια, το φως...
Η γραφή είναι ταξίδι αλαργινό, η γραφή είναι παραδεισένιο πουλί, η γραφή
είναι φαντασία.
Η γραφή είναι ονειρική συμφωνία, είναι μελωδία ψυχής, είναι χορός στο
φως και αξία στο χρόνο.
Η γραφή ενώνει τον κόσμο, οδηγεί τα ποτάμια της σκέψης στις απέραντες
θάλασσες του ανέγνωρου, περιδιαβαίνει στο άπειρο σύμπαν και θωπεύει τις
λέξεις στη μνήμη μας.
Η γραφή είναι το ξίφος που κόβει τον Γόρδιο δεσμό της καταπίεσης!
Η ΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!!

