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ملاذا هذه النظرة التشاؤمية؟ 
ليست نظرة تشاؤميه، بل هي واقع.

لنعد للموقع.. أكثر عدد مشاهدات كان من 
نصيب من؟

الع���دد 65 أل���ف مش���اهد، للش���اعرة 
االردنية سهام العدوان اثناء مشاركتها في 

»املليون«.
ومن أكثر الشعراء املطلوبني في البحث؟ 

ناصر الفراعنة، محمد بن فطيس وسعود 
احلافي والشيالت لقصائد مختلفة. 

والشعراء اآلخرون؟
من خ���الل قراءتي ل����طلب���ات الزوار.. 
ه���ناك شعراء مشهورون ليس عليهم أي 

بحث أبدا.
وما خططكم للفترة القادمة؟

تبلورت الفكرة لدينا، وسنطبقها في بداية 
العام القادم وهي البحث عن شعراء اختفوا 
عن الساحة وسنقوم كذلك بعمل لقاءات مع 
الشعراء ونؤسس لها قسما خاصا وسنطور 
املوقع بشكل مختلف ليصبح أقرب وأسهل 

للمتصفحني.
وكيف يتم التواصل مع املوقع؟

al_sahli@ يتم التواصل عن طريق االمييل
.hotmail.com

كلمة أخيرة؟ 
أش���كر )الواح���ة( على متيزه���ا وعلى 

تسليطها الضوء على الشعر أينما كان.

مب��ا أننا حتدثن��ا عن املجالت الش��عبية.. 
لنتوس��ع ف��ي احلدي��ث قليال.. م��ا رأيك في 

الساحة الشعبية الكويتية؟
الش���عر في الكويت، لشهر فقط.. وهو 
فبراير، وال توجد س���احة شعبية كويتية 

حاليا، وبالسابق كنا أفضل بكثير.
وهل أمسيات »هال فبراير« تنصف الشاعر 

الكويتي؟
لألسف لقد س���قطت امسيات »فبراير« 
س���قوطا مدويا وكان الشاعر الكويتي هو 
املظلوم، ليس هناك دعم مادي وال معنوي وال 
شيء، تعتقد اللجان املنظمة بأن الشاعر ممنت 
لهم باملشاركة وهذا االمر خطأ هم ممتنون 
للشعراء، وهذا االمر أثر فيهم وأمسيات هال 
فبراير الع���ام الفائت كانت أكبر دليل على 
ذلك، وأمتنى أعادة تصحيح املسارات لكي 

يصبح اجلميع بخير.
واملجالت الش��عبية، لنتحدث عنها قليال.. 

ما رأيك فيها؟
لنتح���دث بصراحة هناك مجلتان وهما 
االشهر ولكن الواسطة نخرت في العظم وهذا 
ما حتدثنا عنه سابقا لذلك توجهت املجاميع 
املتابعة للشعر للمنتديات واملواقع بسبب 
عدم وجود الواسطة ولألسف هذا االمر قتل 
اجلملة الش���هيرة للشعراء اخلليجني وهي 
»الكويت هوليوود الشعر الشعبي« وأصبح 

هذا االمر من املاضي لألسف.

الش���عرية أصبحت رابطا مهما بني املتلقني 
واحملبني للشعر والشعراء وسأحتدث عن 
موقعي بس���بب أن االمر حصل معي، زوار 
موقعي يوميا 1200 زائر وش���هريا 50 ألف 
زائر وفي السنة يزيد عدد الزوار على نصف 
مليون زائر بح���دود 600 ألف زائر.. وعدد 
مبيعات املجالت الشعبية حاليا أق��ل م��ن 
ال� 50 ألف بكثير وهذا الرقم ال يصل ملرحلة 

املنافسة مع املواقع أصال.

املختص في »التراث والشعر الشعبي«.
وهل قابلت مشاكل مع الشعراء بخصوص 

بعض مقاطع الڤيديو؟
نعم لق���د تعرضنا ملش���اكل مع بعض 
الشعراء، وأجددها شاعر معروف شارك في 

شاعر املليون اتهم بسب أحد الشعراء.
وهل للمواقع الشعرية تأثير على الصحافة 

الشعبية؟
نعم وبش���كل كبير فاملواقع واملنتديات 

متابعة لقصائدهم املصورة وهناك 150 مقطع 
ڤيديو ينزل في املوقع بشكل يومي من 1700 
عضو تقريبا وكذلك اهتممنا بالناحية الكتابية 
وقد أضفنا منتدى للمواضيع املهمة وهو من 

فكرة اإلعالمي حمدان جاراهلل.
حتدثت في جوابك عن املقاطع التراثية هل 

يضم املوقع مقاطع تراثية كذلك؟
نعم، املوقع يضم تسجيالت نادرة وقدمية 
سواء ل� »الش���يالت« و»القلطة« او الشعر 
وأذكر منها قصائد للش���هيد الشاعر فايق 
عبداجلليل والرديات وهناك خطط لزيادة 
املقاطع القدمية ليصبح لدينا أرشيف تراثي 
متكامل ويكون مصدرا للمواقع الشعرية كما 

هو مصدر بالنسبة للشعر الشعبي.
حدثنا عن أمر سرقة الفكرة من قبل احدى 

اجلهات االعالمية؟
بعد أن بدأنا في وضع اللبنات االساسية 
في املوقع قمن���ا باالتصال باحدى اجلهات 
الفكرة ولرعايتها اعالميا  االعالمية لتبني 
وقد أعجبت الفكرة املسؤولني وأبدوا اعجابهم 
الشديد بها ووعدوني باالتصال بي بعد اسبوع 
ولكنهم ل���م يتصلوا وفوجئت بعد أقل من 
شهر من االتصال بأنهم وضعوا في موقعهم 
الرسمي »فكرتي« وقد قمت باالتصال بهم 
أكثر من مرة ولكنهم تهربوا ولكن تقليدهم 
لي لم يثنني فأنا »األصل« لذلك استمررت 
في تطوير موقعي لكي أصبح املوقع االول 

حدثنا ع��ن كيفي��ة بداية موق��ع »قصيد 
تيوب«.

بدأنا في العمل باملوقع بالتزامن مع برنامج 
شاعر املليون في نسخته الثانية وقد كانت 
الفكرة في بدايتها مبسطة ولكن بعد فترة 
من اثبات الوجود مت توسيع املوقع وإعادة 

تصميمه بشكل مميز.
وما املشاكل التي واجهتكم في البداية؟

املش���كلة األولى »صدور الفكرة« وبعد 
ذلك مشاكل في التقنية والعرض.
وهل تعديت هذه املشاكل حاليا؟

هلل احلم���د، التقنية من أقوى التقنيات 
حاليا وهذا االمر يسجل لصالح املوقع وال 
ينافسه اي موقع شعري آخر باالضافة الى 
سهولة تصفحه وأرقام البحث في »قوقل« 
متقاربة مع موق���ع »يوتيوب« العاملي في 

الشعر الشعبي.
حدثنا عن مقاطع الڤيديو.. كيف تعمل؟

اآللية سهلة جدا، هي التسجيل ووضع 
أدنى  الڤيديوه���ات بش���كل س���ريع دون 

تعقيدات.
هل هن��اك توزيع معني لكم أم األمر يرجع 

لألعضاء؟
لألعضاء مطلق احلرية في وضع املقاطع 
الشعرية او التراثية سواء لهم او للشعراء 
املعروفني وبالنسبة للشعراء الشباب نحن 
من جانبنا ندعمهم ونوفر لهم أكبر شريحة 

الشاعر سعود احلافي الشاعر ناصر الفراعنة

ع�دد الزوار س�نويًا أكثر من نصف 
مليون زائر وال عزاء للمجالت الش�عبية 

ين��زل  ڤيديو  مقطع   150 هناك 
في الموقع بشكل يومي من 1700 عضو

حسين الشمري

بدر سعود العصمان صاحب موقع »قصيد تيوب« www.qsedtube.com والذي يعتبر أضخم موقع 

شعري هو الوحيد املختص باملقاطع الش�عرية والتراث ويعتبر مصدرا متميزا ملتابعي الساحة الشعبية، 

بدر العصمان استضافته »الواحة« ليتحدث عن املوقع، وأسرار املتابعني للساحة الشعبية من خالل النت، 

العصمان حتدث بصراحة وقال: هناك ش�عراء مش�هورون، ال يهتم بهم أحد، وقال ايضا ان للفراعنة نصيب 

االسد في البحث وحتدث بصراحة عن الساحة الشعبية الكويتية، العصمان ولقاء فريد من نوعه نسلط الضوء 

من خالله على زاوية مختلفة في الشعر الشعبي، العصمان ولقاء مختلف جدا:
)حسن حسني(بدر العصمان

صاحب أكبر موقع مرئي للشعر الشعبي والتراث يتحدث لـ »الواحة«

العصمان : المجالت الشعبية ال تنافسنا.. وهؤالء هم الذين سرقوني


