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ذكر فهد العشيوي ان هناك جهة 28
عرضت عليه شراء املوقع مقابل 
مبلغ كبي����ر من املال، موضحا ان 
اجلهة رفضت املضي قدما بالصفقة 
وعدلت عن الشراء بسبب بعض 
االخبار واملقاالت التي متسهم بشكل 

مباشر.

 يريدون شراء الموقع

»موفن« يعتبر حسب التصنيف العالمي لموقع أليكسا األميركي الشهير من أقوى 3 مواقع أدبية على شبكة اإلنترنت

العشيوي: أنا الوحيد الذي يدير الموقع بجميع أقسامه الصوتية والمرئية 
وقبل ثالثة أشهر انضم إلى موقعنا مجموعة من اإلعالميين الكبار

هن�اك عش�رات المواق�ع األدبي�ة عل�ى ش�بكة اإلنترن�ت ال يعرفه�ا أح�د
وقس���م الڤيديو والصور وغيرها ولكن الذي طرأ 
على موفن مؤخرا هو تسليم األستاذ خالد املويهان 

إدارة املركز اإلخباري في املوقع.
سمعنا أنه عرض عليك بيع املوقع مببلغ ال بأس به 

ما مدى صحة هذا اخلبر؟
هذا صحيح، تقدمت لي إحدى اجلهات الرسمية 
لشراء املوقع وعرضت عليهم املبلغ املطلوب ولكن 
هذه اجلهة عدلت عن ش���راء املوقع بس���بب بعض 

األخبار واملقاالت التي متسهم بشكل مباشر. 
يقال ان فهد عش��يوي لديه معارف كثيرة وكل من 
يريد املش��اركة في املوقع البد أن تكون لديه واس��طة 

للتواجد في موفن؟
نعم هذا صحيح.. والس���بب أن جميع شعوب 
اخلليج أصبحوا شعراء ويريدون املشاركة ونحن 
في موفن ليس لدينا القدرة على استيعاب هذا الكم 
الهائل من الشعراء فحرصنا على أن تكون املشاركة 
للنجوم أوال وللش���عراء املبدع���ن ثانيا وملعارفنا 

ثالثا.
واملس��ابقات  بالب�رامج  الفض��ائي��ات  تس����ابق 
 الش��عرية. هل ترى أنها تصب ف��ي مصلحة املوروث 

الشعبي؟
ليست كلها، مسابقة واحدة فقط استطاعت تقدمي 
النجومية واملال للش���عراء وهذا ما لم تنجح فيه 

املسابقات األخرى.
يق��ال انك متحي��ز للقبيلة؟ مع أننا نرى ش��ريحة 

كبيرة من شعراء القبائل األخرى؟
هذا غير صحي���ح، موفن ألبناء قبيلتي وألبناء 
القبائل األخرى ومع أنني اسمع هذه االتهامات بشكل 

مستمر لكن ال أعيرها أي اهتمام.
هل أنت راض عما قدمته من خالل موفن؟

بال شك راض متام الرضا. 
ما رأيك في كثرة املواقع اإلخبارية؟

منها اجليد ومنها املقلد، والبقاء لألفضل.
ما ترتيب موقع موفن بني هذا الكم الهائل من املواقع 

في الشبكة العنكبوتية؟
متقدم وهلل احلمد، فموفن يعتبر حسب التصنيف 
العاملي ملوقع أليكسا األميركي الشهير من أقوى 3 

مواقع أدبية على شبكة اإلنترنت.
 من من الشعراء تتمنى أن يكون من ضمن الكوكبة 

في موقعكم؟
الكثير، بدون حتديد األس���ماء ألن الساحة فيها 
العدي���د من املبدع���ن الذين نتمن���ى وجودهم في 

موفن.
لديكم قس��م خاص اخباري، م��ن أين تأخذون كل 

هذه األخبار والسبق بها؟
 نحن م���ن نس���عى للخب���ر وهن���اك العكس، 
 فجه���ود األس���تاذ خال���د املويهان ومح���رري هذا 
القسم واضحة وهم حريصون جدا على احلصول 
على األخبار احلصرية أوال بأول ليتم نش���رها في 

موفن.

وهناك بعض اجلنود املجهولن الذين يعملون في 
صمت، وعن كيفية الوص���ول لهذا الكم الهائل من 
الشعراء فأنا وهلل احلمد تربطني عالقة قوية جدا 
بغالبية شعراء الساحة، ومن هذا املنطلق استطعت 

الوصول لهؤالء النخبة من الشعراء.
أنت تعلم أن فكرة إنش��اء موقع ليس��ت بالش��يء 
الس��هل وخصوصا إذا كنت مبفردك ودون الدعم من 

أي جهة، حدثنا عن هذه اجلزئية؟
أن���ا أختلف معك في جزئية بس���يطة، مس���ألة 
تأسيس موقع هو أمر بسيط وسهل )جدا( بحيث 
يقوم الشخص بحجز )دومن( ومساحة على أحد 
السيرفرات وتركيب مجلة أو منتدى وانتهى األمر، 
ولكن إجناح املوقع؟ هن���ا تكمن الصعوبة، فهناك 
عش���رات املواقع األدبية على ش���بكة اإلنترنت وال 
يعرفها أحد وهذه حقيقة ولم يتميز أو ينجح سوى 
موقعن أو ثالثة فقط، أما الباقي فتكملة عدد ال تقدم 
وال تؤخر، وسبب جناح موقع موفن هو بتوفيق من 

اهلل عز وجل ثم اجلهود املبذولة باملوقع .
س��ؤال يطرحه الكثيرون، من يتصف��ح املوقع ير 
للش��اعرات مكانا في موفن، وخصوصا مش��اركتهن 

بقصائد صوتية وبأسماء مستعارة ماذا تقول؟
نصيب الشاعرات في موفن كنصيب الشعراء وال 
نفرق بن اجلنسن أبدا، الشاعرات املتواجدات في موفن 
هن شاعرات معروفات بالساحة الشعبية وفتحنا 

لهن املجال في موفن ليقدمن قصائد صوتية.
 في اآلونة األخيرة نرى أن سياس��ة املوقع اجتهت 
لألخبار التي تختص بالشعر والشعراء وخصوصا أن 

موقع موفن متخصص باملواد الصوتية؟ 
 صحيح أن موف���ن موقع عرف بأنه متخصص 
بتس���جيل وإنتاج القصائد الصوتية ولكن لدينا 
أقس���ام أخرى غير الصوتية مثل القسم اإلخباري 

هل لك أن حتدثنا عن موقع موفن ومتى بدأت فكرة 
إنشائه؟

بدأت فكرة إنش���اء موقع موف���ن قبل انطالقته 
الرسمية بسنتن تقريبا والزمتني الفكرة على مدى 
العامن بعد ذلك مت تدش���ينه في شهر أكتوبر من 
عام 2002م وهو موقع أدبي على شبكة اإلنترنت، 
متخصص بتس���جيل وإنت���اج القصائد واللقاءات 
الصوتية وكذلك موقع إخب���اري ينقل آخر أخبار 

الشعر والشعراء.
ن��رى تطورا ملحوظا في املوقع في الفترة األخيرة 
من حي��ث اخلدمات وكذلك وجود نخبة من الش��عراء 

باعتقادك ما سبب ذلك؟
بالنسبة للتطوير والتحديث فهذه من أسياسات 
جن���اح موقعن���ا ونحن وضعنا نص���ب أعيننا أن 
االس���تمرارية بدون تطوير ال تخ���دم موقعنا، اما 
اخلدم���ات فنحن وهلل احلمد دائما ما نحاول تقدمي 
خدمات جديدة عبر موقعنا، وكان آخرها تدش���ن 
جوال موفن لزوار موقعنا، أما وجود هؤالء النخبة 
الش���عراء فهي بجهود إدارة املوقع وحصرها على 

وجود النخبة.
كيف جمعت هذا العدد من الشعراء ومبوقع تديره 

مبفردك دون مساعدة أحد؟
منذ انطالقة موقع موفن وأنا الوحيد الذي يدير 
املوقع بجميع أقس���امه الصوتية منها واإلخبارية 
واملرئية وغيرها ولكن قبل ثالثة أشهر انضم ملوقعنا 
مجموعة من اإلعالمين إلدارة بعض األقس���ام بعد 
توسع املوقع وزيادة عدد أقسامه فقد أسندنا مهام 
املركز اإلخباري لألستاذ خالد املويهان، أما املنتديات 
فتس���لم مهامها كل من األس���تاذ محمد الضويحي 
واألستاذ نواف التركي واألس���تاذ ذياب العسكر، 
وجوال موفن أسندنا مهامه لألستاذ طالل أباجريد 

ش�عراء يصبح�وا  أن  يري�دون  العرب�ي  الخلي�ج  أبن�اء  جمي�ع  نصيب الشاعرات في »موفن« كنصيب الشعراء وال نفرق بين الجنسين أبدا
العشيوي متحدثا للزميل هيثم السويط الشاعر فهد العشيوي

هيثم السويط
ضيفن�ا الي�وم مميزا ج�دا لدرجة أنه 
وبجهوده الفردية اس�تطاع دخول قلوب 
الشعراء بخدماته منقطعة النظير والكل 
يعرفه من الش�عراء ف�ي دول اخلليج بل 
تعدى ذلك بكثير هو الشاعر واالعالمي فهد 
عشيوي صاحب أشهر موقع على الشبكة 
العنكبوتية أس�تطاع أن يخدم املوروث 
بطريقته اخلاصة وجمع بني كثير من الشعراء 
في موقع واحد هو املوقع الشهير )موفن( 
الصوتي والذي جتد بصفحاته أغلب شعراء 
اخلليج املبدعني والذين يعرفهم كل متذوق 
للشعر وحتى املبتدئون بتجربة الشعر لهم 
نصيب األسد.. يتميز ضيفنا بطيب اخللق 
واالبتسامة الدائمة وله شعبية واسعة بني 
الشعراء. وقد استضافت واحتكم هذا املبدع 
ليأخذنا بهذا احلديث الشيق عن املوقع 

الشهير موفن.
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