
 بصفتك شاعرا ومسؤول منتدى بالشبكة العنكبوتية ولك خبرتك في هذا 
املجال، فكيف حتافظون على احلق األدبي لشعراء املنتدى؟

الدليه����ي: املنتدى الذي حتت ادارتي ه����و مجموعة النداوي األدبية، 
وموقع يخضع لقانون احلماية الفكرية رسميا بالنطاق وموثق في سجل 
جتاري بالغرفة التجارية وه����و أول موقع يهتم باملوروث واألدب على 
الشبكة العنكبوتية من عام 2000م ومن هذه الوثائق تتم احملافظة على 

احلقوق األدبية للشعراء.
العنزي احملافظة على احلق األدبي تكون )بالنشر باالسم الصريح( 
وتاريخ كتابته للقصيدة وأيضا معرفة الشاعر يكون لها إسهام واضح 
في احملافظة على نصوصه، وأكون صادقا رمبا تكون هناك سرقات ولكن 

من )أعضاء يدخلون بأسماء مستعارة( ومع الوقت ينكشفون.
 هل تعتبر املنتديات األدبية بديلة عن املطبوعات وتؤدي نفس الغرض؟

الدليه����ي: هنا نأخذ الطرفني من اجلهتني بعني االعتبار، هناك قراء ال 
يرغبون بالتصفح على الشبكة العنكبوتية ومازالوا متابعني للوسائل 
اإلعالمية املقروءة، ولكن تبقى املنتديات املسيرة بأنظمة واضحة ويديرها 
من يتفهمون معنى األدب واجتذاب املواد املتعلقة باملوروث الشعبي لألعضاء 
واملتابعني وحتقيق ما يبحثون عنه من نقد بناء وأخبار الساحة الشعبية 

من تغطيات شاملة هي املختصرة للغرض اذا التزمت باملصداقية.
العن����زي: املنتديات األدبية أصبحت املتنف����س احلقيقي للكثير من 
الشعراء والكتاب، وكما نرى أن األسماء املعروفة أصبحت تتواصل مع 
هذه املنتديات وتنش����ر كل جديد بها، وأيضا أصبحت املجالت املختصة 
في الش����عر تأتي لهذه املنتديات وتختار الكثير من القصائد بل جعلت 
الكثير من الصحافيني يتابعون مسيرة الشعراء والتواصل معهم ونشر 

كل جديد.
 ما املشاكل التي تواجهونها من خالل إدارتكم للمنتدى؟

الدليهي: سبق ان ذكرت ان املوقع يخضع ألنظمة وقوانني وتسجيل 
األعضاء بتزكية تامة وجلنة تقييم ولذلك ال أجد مشاكل نهائيا، فاجلميع 

نبض موحد.
العنزي: ليست مشاكل ولكن احتواء )أهل النفوس الضعيفة( واحملاولة 
معه����ا لالرتقاء والنق����اء وأيضا نكون على أهبة االس����تعداد خلدمة كل 
)مستجد( - )شاعر – كاتب( وتطوير أدواته لألفضل. وهذا العمل ممتع 
ج����دا حقيقة لهذا جنعل لهم الوقت املناس����ب لنتواصل معهم وإعالمهم 
عن بعض األخطاء حتى يتم جتاوزها مستقبال، وأنا اعتبر كل )إداري( 
صاحب رسالة أخالقية وأدبية في هذا العالم االلكتروني، وفي منتديات 
)مدن( خي����رة من أفضل اإلداريني والكتاب/ الش����عراء املعروفني الذين 
يتناولون كل جديد بأريحية تام����ة واالنتقاد برقي كبير يخرج الكاتب 
أو الشاعر )املستجد( إلى مرحلة الرضا واالستزادة باملعرفة والتواصل 

الدائم ولألفضل.
 م��ا املغري��ات باملنتدي��ات األدبية الجتذاب أس��ماء إعالمي��ة لالنضمام 

لعضويتها؟
الدليهي: االلتزام التام بالسلوك األدبي واتباع جميع ما يرضي اهلل.

العنزي: في املنتديات لدينا أس����ماء كبي����رة ومعروفة إعالميا لهذا 
منتديات مدن ولدت كبيرة وستبقى أكبر بإذن اهلل ونحن نرحب باجلميع 
من أسماء معروفة وغير معروفة األهم لدينا )املادة( املطروحة وتكون 

بحجم التطلعات.
 ما رأيك باملقولة )بأن التطبيل للمعارف هو السائد من خالل املنتديات(؟

الدليهي: هناك مثل شعبي يقول)كل يذكر ما يواجه( وبالنسبة ملنتدى 
الن����داوي فهو يضم أعضاء يتمتعون بالرقي الفكري واألدبي وهذا دليل 

اإلملام الثقافي في مجال األدب ومتتع املتلقي بذائقة متيز ما يراه.
العنزي: رمبا جند هذا األمر في منتديات أخرى ولكن كإدارة في »مدن« 
ال نتعامل أبدا بهذا األمر وما ينتجه الشاعر/ الكاتب هو الرهان الذي نضرب 
عليه دائما، لهذا نحن مبتعدون كل البعد عن مس����ألة املجاملة السم عن 

آخر، اجلميع سواسية واجلميع بحجم احملبة والتقدير.
 كيف تتأكدون من ان القصائد املنش��ورة باملنت��دى تخص كاتبها وغير 

مسروقة؟
الدليهي: جميع األعضاء املسجلني بأسماء صريحة يعلمون بالقوانني 
والشروط الصارمة ومن يتجاوزها ال يجهل مصير ما يحدث لعضويته 
وبالنسبة للنداوي فجميع أعضائه أكبر وأرقى من هذه التعديات التي 

ال تخدم العضو نفسه.
العنزي: املتابعة تكون كبيرة لدينا حيث التجول في محرك البحث 
)جوجل( وهو ما س����هل لنا الكثير من كش����ف الس����رقات وأيضا نحن 
كإدارة لنا خبرتنا مبعرفة أسلوب وحجم ما يكتبه )املستجدون( ونحن 
لدينا قوانني صارمة في تسجيل أي عضو جديد حيث نطلب بعضا من 
كتاباته وأماكن تواجده، ومن نكتشف سرقاته يتم )طرده( من املنتدى 
مباش����رة، لهذا نحن نشعر بأريحية تامة كون جميع أعضاء »مدن« من 
األسماء التي حتمل األخالق احلميدة وحبها ملدن يجعلها تعمل ليل نهار 
من أجل النجاح ملنتداهم املفضل وكما يقولون )أس����رة واحدة( ال فرق 

بني عضو وإداري.
 كيف يتميز املنتدى مع هذا الكم الهائل من املنتديات التي نراها بالشبكة 

العنكبوتية؟
الدليهي: مبا انه يخضع لقانون احلماية الفكرية رسميا بالنطاق وموثق 
في سجل جتاري بالغرفة التجارية بحد ذاته هذا متيز وتفرد حتى عن 

بعض املطبوعات التي يعتبر تصريحها مستثمرا أجنبيا.
العنزي: حقيقة نحن نتطلع دوما )للقمة( والوصول لها سهل ولكن 
ما نريده التفوق الدائم وبحكم أننا منتدى عمره )عام( واحد ووصولنا 
لهذه الشهرة دليل جناح كامل وإن شاء اهلل القادم أفضل وأميز وخطط 
التطوير مستمرة، ودائما النجاح يقاس بحجم طلبات االنضمام ونحن 
يوميا تأتينا الكثير من الطلبات من أسماء معروفة وغير معروفة وبإحلاح 
شديد واحلمد هلل النجاحات متتالية بظهور الكثير من األسماء املميزة 
عن طريق »مدن« وحبها الش����ديد للعمل والتواصل وال ننسى ان كثيرا 
من الش����عراء والكتاب لدينا مت نش����ر نصوصهم بالكثير من الصحف 

واملجالت املعروفة.
ما إيجابيات وسلبيات املنتديات األدبية؟

الدليهي: اإليجابيات هي متنفس لبعض الش����عراء والكتاب واألدباء 
إلبراز إنتاجهم الذي لم يحظ بزخم إعالمي اكبر للمتابعني السيما اجلنس 
الناعم الذي يقبع حتت قيود الع����ادات والتقاليد التي متنعه التواصل 
مع املنابر اإلعالمية األخرى، والس����لبيات وضع عقول حتمل فكر بقايا 

عشعشة العصر احلجري على تولي زمام األمور.
العنزي: املنتديات كأي حالة )دنيوية( فيها االيجابي والسلبي، ولكن 
ما يهم كيفية احتواء السلبيات وتطويرها االيجابي ملصلحة »منتديات 
م����دن« وهذا هو األهم لدينا كإدارة، نري����د أن نخرج بعمل أدبي )جبار( 

يجعلنا نتسيد قمة األخالق والتميز.

الدليهي:
 هناك مثل شعبي يقول 

»كل يذكر ما يواجه«

العنزي:
 مبتعدون كل البعد عن مسألة

 المجاملة السم عن آخر

الشاعر واإلعالمي حمد الدليهي مدير مجلة »حقائق« السعودية ومدير منتديات النداوي الشهيرة التي تسلم ادارتها لتفرده بطرحه وقدرته على ادارة 
مواقع لها ثقلها بالشبكة العنكبوتية ويعد من املنتديات األوائل والذي يهتم باملوروث واألدب منذ عام 2000 ويضم نخبة من الشعراء والشاعرات.

ومن اجلهة األخرى ضيفنا اإلعالمي مبارك العنزي ش�اعر وإعالمي ومش�رف عام منتديات مدن األدبية التي تضم أسماء المعة من األدباء والشعراء 
والشاعرات في اخلليج والوطن العربي هذا املنتدى الذي استطاع النهوض بقوة ليصبح من املنتديات الكبيرة املشهورة في الشبكة العنكبوتية.

الدليهي والعنزي

ب�����اق�����ي ل�����ي ش����������وي.. ق����ب����ل ش�������وي ي�����ا س��ل��م��ى
وب����اق����ي ل����ك ش��������وي.. ب���ع���د ش��������وي.. ف����ي ع��ي��ن��ي؟

أب������ن������ش������دك..؟ ع�����ن خ����ف����اي����ا ت���س���ك���ن ال���ظ���ل���م���ى
ي���ع���ن���ي ب����أم����ان����ة جت�������ي.. )م������ن ن���ف���س���ه���ا( ف��ي��ن��ي

م������ن غ����ي����ر داع���������ي اش���������رع ق���ل���ب���ي )واك������م������ى(
واف��������زع )ن��������واي��������اك(... وأت����ه����ّج����ى.. ع���ن���اوي���ن���ي؟

م�����ن ب������اب أول��������ى روي��������ت إح����س����اس����ك وأظ����م����ى؟
وم������ن ب������اب )أح����������رى( ع���ط���ش���ت���ي ل�����ني ت��ظ��م��ي��ن��ي

ي���ع���ن���ي ع����ل����ى رض��������اك ل�����و ش����اي����ف أن�������ا أع���م���ى
وي���ع���ن���ي ع���ل���ى ج����ف����اك ل����و راض����������ي.. ت��ب��ك��ي��ن��ي؟

أب����ح����س����ب ال����ع����م����ر ك�����م ل������ خ�������اط�������رك.. أدم�������ى؟
واب������ن������زع ال������ص������در.. ق���ب���ل ي������دي������ك.. ت��دم��ي��ن��ي

ت����ع����ال����ي ال�����ي�����وم )ك����������ان( ال�����ي�����وم ب�����ك أس���م���ى
الن�������ي ك���ت���ب���ت���ك )وف�����������ا( م������ن ق����ب����ل ت��ن��س��ي��ن��ي

خ���ل���ي���ت���ك ش���������وي.. ل������ ج�����ل ش���������وي.. ي�����ا س��ل��م��ى
ب���ن���ث���ر )ب�����ق�����اي�����اك( ق�����ب�����ل.. اط����ي����ح م�����ن ع��ي��ن��ي

ت�����أم�����ل وال��������ع��������اق��������ل  األي������������������ام  دارت 
م��������ا ت�������ق�������دم خ������ي������ر مي������ن������ى ك��������ل ط����اغ����ي

األص�����������اي�����������ل ت�����س�����ت�����ج�����د وم������������ا ت����س����ّم����ل
م����ات����خ����ال����ف����ن����ي وان������������ا ص������اح������ي دم�����اغ�����ي

األص����������اب����������ع ك�����������ان م��������ا ق�������ام�������ت ت����ن����ّم����ل
ي����زاغ����ي م������ا  ال�����ل�����ي  ال�������ف�������ارس  ق����ل����ب  زاغ 

ارم��������������ل األف����������ك����������ار ي�����ق�����ع�����د وي������ت������رّم������ل
م��������ا ي����ح����ق����ق ش������ه������رة ج����م����ي����ح����ي ون�����اغ�����ي

احل�����ل�����ي�����ب ال������ل������ي ب�����ق�����ى دي������س������ه م����ش����ّم����ل
ض�����اي�����ف�����ه م�����ك�����ت�����وب ف��������ي ن������ب������ذة ب����الغ����ي

م��������ن ت�������ع�������ذر ع��������ن ل��������زوم��������ه م��������ا جت����ّم����ل
ه���ي���ك���ل ف���������ي.. ث����������وب.. وع�������ق�������ال.. وش���م���اغ���ي

خ������ط������وت������ه ل�����ل�����خ�����ل�����ف م������ن������ب������وذ م����ه����ّم����ل
وم���������ن ص������ف������وف امل����ج����ت����م����ع الغ������ي������ه الغ�����ي

واجل��������م��������ل الص�������������ار ي�������ج�������زع م��������ا حت����ّم����ل
ل���������و.. ه�����������در.. م�������ره ي���ص���ي���ر أم�����������رار راغ������ي

ال��������ث��������واب��������ت واض���������ح���������ه م�����ات�����ن�����ت�����زّم�����ل
ي�����ف�����رق ال�������راف�������ض ع������ن ال�����ل�����ي ق��������ال ب���اغ���ي

ال�������غ�������ن�������امي ل�������ل�������ع�������زوم ال�������ل�������ي م����ص����ّم����ل
م���������ا حت�����ق�����ق�����ه�����ا س�������وال�������ي�������ف ال������ف������راغ������ي

م�������ن ي�����ت�����اب�����ع ن�����ق�����ص غ������ي������ره م�������ا ي���ك���ّم���ل
اس����ت����س����اغ����ي ل�����ل�����ن�����اس  دام  ه�����م�����ه  ع���������اش 

مت������ض������ي األي�����������������ام وال��������ع��������اق��������ل ت������أّم������ل
م�������ا ج����ه����ل����ت ال������ش������ر م����ن����ه����ج ك�������ل ط����اغ����ي

)سلمى(  ما تقدم خير

حمد الدليهي

مبارك العنزي  
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