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 فن و ثقافة

  : الشاعرة اللبنانية نسرين بلوط لـ وقت الجزائر

 النقّاد اتهموني بالمساس بالدين ألنني كسرت الطابوهات 
 نصر الدين حديد 

هل يمكن أن تحديثينا عن ديوانك أرجوان الشاطيء الذي خصصت له جلسة توقيع باإلهداء بالصالون الدولي في  
 الجزائر؟

يضم ديوان أرجوان الشاطيء عددا من القصائد، الوطنية والعاطفية وقصصا اجتماعية ويلخص في بعض أجزائه 
األحداث األخيرة في لبنان منها جريمة القتل التي وقعت في بحر صاف بلبنان، وهي الحادثة التي أدت إلى انتحار 

أم بعد قتل أطفالها الثالثة، وواقعة سقوط الطائرة األثيوبية، ومما جاء في المجموعة قصيدة جاءتني تخبرني ، 
، وهي في مجملها تلخص الواقع العربي وتعالج الجانب . وأنت أتعلم ، و رسالة إلى إسرائيلي ، و رسالة إلى ولدي

 .اإلنساني
 

 أين يقع اختيارك أنت من بين أشكال الكتابة الشعرية الموجودة ؟

أجد نفسي في مجال قصيدة النثر، أو القصيدة الحرة المعاصرة ، ألنها تمنحني نفسا إبداعيا متواصال، ويمكنني من 
خاللها أخذ المزيد من الوقت في الكتابة والتعبير دون االلتزام باألوزان، مع احترامي لكل أنواع الشعر، ألن كل 
مجال في الكتابة له عصره وقيمته وأهله، فضال عن ذلك أنا مهتمة بكتابة األغاني، وهي أيضا تخضع إليقاعات 

 .شعرية يجب االلتزام بها
 

 هل سبق وأن تم تلحين بعض األغاني التي كتبتها؟

لدي عدد من األغاني هي بحوزة عدد من الملحنين، على غرار سمير صفير، وهيثم زياد، ووسام األمير، وياسر 
جالل وهم معروفون على صعيد واسع بالساحة الفنية اللبنانية، وبعد االنتهاء من تلحين هذه األغاني تبقى عملية 

اختيار المطربين الذي يقومون بآدائها من صالحيتهم، وهناك تواصل مع عدد من الفنانين المعروفين على الساحة 
 .العربية، أفضل تأجيل الحديث عنهم إلى غاية التعاقد معهم

 
 أال تعتقدين أن تعدد أشكال الكتابة لديك ما بين الفصحى وكتابة األغاني يجعلك تميلين إلى إحداهما؟

لم أكتشف نفسي في مجال التأليف الغنائي إال مؤخرا،حينما كنت بصدد زيارة الشاعر الصديق سمر نخلة، هو 
يعتبرني تلميذته في هذا المجال، وهو أول من شجعني على كتابتها ولقنني تفعيالت األغاني ألنه ليس من السهل 

كتابتها، نحن نعتقد أنها كذلك ألننا حين نسمعها، تبدوا لنا خفيفة على األذن، ولكنها تملك من اإليقاعات ما يمكن أن 
يغير حرف واحد كل موسيقاها الشعرية، أما الكتابة بالفصحى فبدأت الكتابة منذ سن السابعة من عمري، وكان هذا 



 سنة، نشرت فيها معظم قصائدي بمجلة المغترب 12الديوان هو باكورة أعمالي الشعرية بعدما بقيت في كندا لمدة 
 و المهاجر

 
 يقولون أن الشعر النسائي كثير التحفظ في اجتياز في ما يسميه البعض بالطابوهات فما سبب ذلك في رأيك؟

هذا خطأ، وأنا شخصيا كسرت جميع الطابوهات في هذا الديوان، حتى أنني واجهت عددا من االنتقادات على 
قصيدة جاءتني تخبرني ، ألنها تتحدث عن واقع إمرأة تحمل بطريقة غير شرعية، هناك الكثير من اللغط حول هذا 
الموضوع، في مجتمعنا العربي، ويدور الموضوع حول إجهاض الجنين أو االحتفاظ به، وأنا كصديقة لهذه المرأة 
قدمت لها نصيحة من وجهة نظري الخاصة، وألننا مجتمع ذكوري فمن الممكن أن ال يرحب بهذه األفكار الجريئة 

التي طرحتها في كتابي ولكنني حاولت أن أتناول مختلف القضايا التي من الممكن أن تحصل في كل المجتمعات 
وليس المجتمع العربي فقط، إضافة إلى ذلك عالجت الكثير من المشاكل التي من الممكن أن تتعرض لها المرأة أو 

 .الرجل على حّد سواء
 

 ما هي أشكال االنتقادات التي تعرضت لها بسبب كتاباتك؟

هذه القصيدة نشرت في إحدى المجالت وحوربت من بعض النقاد، الذين كتبوا عني من منطلق أنها تمس الدين، 
ولكن هذه القصيدة نابعة من صميم المجتمع، وهي حاالت تحدث باستمرار وال نستطيع الهروب منها، وأذكر أيضا 
أنني كتبت عن الخيانة الزوجية، وكيف أنه على المرأة الوقوف في وجه واقعها وتبرهن أنها كائن فعال، وأن تعود 

 .للبدء من جديد وال تتوقف الحياة عند أعتاب تجربة مع رجل واحد
 

 هل تعتقدين بوجود هوة ثقافية بين الكتاب في المشرق والكتاب في المغرب؟

هناك هوة ثقافية عميقة، بسبب تقصير المؤسسات الثقافية من الطرفين، وأنا خالل زياتي األولى للجزائر تفاجأت 
بعمق المستوى الفكري لمبدعيها، وشغفهم بالمطالعة، حتى أن صحفييها هم من الشعراء والروائيين والكتاب، و 

أعتقد أن هناك اهتمام كبير بالثقافة في هذا البلد، في مقابل ذلك شهد هذا االهتمام تراجعا نسبيا في لبنان بسبب أن 
  .الجيل الجديد أصبح مأخوذا بالمظاهر األجنبية
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