
بتونس النترنت لبدباء الثاني الملتقى
2010  ماي30 و29

 صور ـ لوحات ـ توصيات ـ نصوص ـ شهابدات

إلى             وتوقا الدباء مختلف بين للصلة وربطا بأدبنا للتعريف أرحب آفاق إلى للعا تط
الثقافي           بالعمل للهتمام ا على ودأبا على الحسن نحو البداعي الهاجس تطوير

الذي            النترنت لدباء الثاني الملتقى التأم النسانية، إرساء سبل أهم من لاعتباره ب
بتونس          بنعروس بولية التراث على والمحافظة للثقافة الجهوية المندوبية نظمته

السبت     و الجمعة  29يومي
التالي      2010ماي  30و  المنهاج حسب الجهوية بالمكتبة
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تكريم شهابدة و – -إنانا لموقع الملتقى بدرع
العمدوني مرابد الشاعر لمديره
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 الملتقى بدرع يسلم بنعروس والي عيابد فائز السيد
وشهابدة تكريم للبديب محمد علي اليوسفي

*****************************

ففي الظهور بين والتخ

اليوسفي   علي محمد
1

والطابعة  القلم
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السطر          منذ تراجعت لكنني الحاسوب، على الكلمة هذه بكتابة بدأت
:    .   … بساطة     بكل لماذا؟ الورقة على بالقلم الكتابة الى وعدت الول،

خلل       من تعاني الطابعة بأن تذكرت لنني
أوراقنا           الى نعود المخضرم؟ الجيل نحن ازدواجيتنا، عن صورة هذه فهل

كهولتنا؟          فاجأت التي التقنية تخذلنا عندما المن، لشنا ع إلى القديمة،
2

فث ة النت وفايروس الكتب ع

بين          مراوحين أي كذلك؛ تجعلنا التي الوحيدة النقطة تلك ليست
والفتراضي  الواقعي

 .       …  … بعض  يهددها حريقا هناك أن أظن ل أراها أمامي مكتبتي
 … والزمن         فعله يفعل الضوء صمت، في فعلها تفعل اللمرئية الحشرات

ايضا
   :    . تندلع     ل فالحرائق أمان في لكنها غلفه ينفش بعضها رلر، يصف بعضها

يوم  كل
أيضا   أمامي والحاسوب

   . أثق        ل وأنا والوثائق والترجمات والروايات والقصائد الكتب من الكثير فيه
وأقلمي      وكتبي بمكتبتي أثق كما به

  … رحيم     والضوء صامتة بطيئة، رحيمة، الكتب عثة
      . البدائل      في التفكير من بد ول القتل في وحاسم قاتل، النت فايروس
     : الممغنطة     القراص في التخزين من هجوم أي أمام الدفاعية الحتياطية

اللكتروني       البريد الى وصول النت، في أو
3

والتخفي الظهور

منه           رلر تصف الذي الخر الضوء العلمي، الحضور الى كثيرا أسعى ل
للكتابة         المن الحضن هي داخلية بسكينة مقتنع لنني الكتب،

أي           يخشى يليا، حي منعزل، صامتا، فعل لني، ع ورثتها كما الكتابة، ومازالت
 . عين          والرحيمة الصامتة الخفية، الله، عين كانت إذا إل مراقبة، عين

  … القل   على رتمهل التي الله

4



لل            شك في كان نن وإ لي، الحقيق الصراخ وهو النت، الى أخرج كيف يذا إ
صامت؟  افتراضي

كاتب           أي ينطلق كما فيها سأنطلق أنني حسبت التجربة، رت بدأ عندما
  : انظروا      أيضا وبذاك القدر، بهذا نرجسيته هذه    شاهرا أنا، هذا وتمعنوا،

كتاباتي   هذه كتبي،
ذلك   يفعلون الجميع

لسدتها        وو العالم ثقافات فجمعت أكثر؟ أستتر كيف قلت
        .( العالم(  موسيقات وراء متخفية رمل حبة صرت هكذا الكرمة مدونتي

والمرئية    والمسموعة المقروءة ومكتباته
مدونتي      :     في رمل حبة متخفيا جليا، عني تبحث أن عليك

.   : بوك          الفايس عصرنا على الزاحف الخر المنبر في أيضا فعلته ما ذلك
كتاباتي؟      هذه كتبي، هذه أنا، هذا

كي:           ومقالتي، بقصائدي يوم كل أخاطبك فل أكثر، أستتر كيف قلت
…     : الخ       شكرا البداع، قمة رائع، بـ مقتنعا، أو ررجا، مح أو لمل مجا ليلها تذ

أكثر؟    أاستتر كيف قلت
وموسيقاه،         بالخصوص، القليات ثقافات فيها بما العالم، ثقافات فجمعت

وصوره  وكتبه،
الضواء          تلك خلف ترجمتين، أو ترجمة قصيدتين، أو قصيدة وخبأت
معجب          ألف عشر بأربعة الن؛ عالمية باتت التي والصور والصوات

يوم   كل يزدادون
ذلك؟…      كل في أنا من لكن

واليابسة      الموج بين مترددة، رمل حبة
وبالوقت         بالحجب بالرقابة، بالحركة، دائما، لدد مه أنني لي إل يخيل

جيرانه         بيت في الساكن أشبه أنني دائما لي إل ويخيل
      … لقاء      إلى يليا، به لي، الفتراض يخرج عندما ما بهجة يلغي ل ذلك كل

      … أرى     أو اليوم، أراكم مثلما تماما وتسعد تفرح بمفاجآت رلمل مح واقعي،
مجرد           الواقعي، اللقاء هذا قبيل كان، الذي بعضكم القل؛ على بعضكم

افتراضي  احتمال
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**************************

شهابدة البديب إبراهيم الدرغوثي

شهادته     يلقي الدرغوثي إبراهيم الديب

. فيكون          كن للشيء فيه نقول جديدة بعالم نفخر أن لنا
مآربه            لقضاء والعفاريت الجن لخر يس النسان كان حين الساطير عالم كما عالم

. صاغرين   لمره فيمتثلون
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. ذلك             على قادرا الجن تسخير في يرغب من كل كان ما وقتها ولكن
بجبروت             ومحكوم السود بالسحر ليج مس ذاك الشهادة عالم لن يقدر أن له وأنى

. الرمل       فوق تحريكها على يقدر ومن التمائم
لداب            وال والصغير للكبير مصراعيها على العالم ذلك أبواب انفتحت فقد اليوم أما

         . يفك     لمن تنقاد سحرية آلة مفاتيح أمام سواء الكل آدم بني من الحصير على
. خللها      من المراسلة وشفرات حروفها رموز

إلى             مكتوبك فيصل زر على وتضغط البلورية، الجهاز واجهة على تشاء ما تكتب
. طرفك          لك يرتد أن قبل القصية وأصقاعها البعيدة، العالم بقاع

في               بلقيس عرش عن يحدثه وهو القول هذا مثل الله لنبي سليمان جن يقل ألم
. سبأ  بلد

            : قدرات  امتلك لنه العلم لن ج تسخير على قادرا صار اليوم إنسان إن أقول وأنا
. وليلة      ليلة ألف ساحر قدرات تفوق

     . الدنيا        مكتبات أبواب لك تفتح أعجب وآلة عجيب عالم تحريك امكانه في صار
. تشاء    ما منها فتختار

ول               الفنون، كل في بالك على يخطر ل ما معاجمها من وتقرأ مجانا كتبها تتصفح
تتعب.

منه              تطلب جهاز أمام عنه ساه وأنت الزمان لمر وي منبهر، وأنت الساعات بك لمر ت
    . أنا       ها فيقول لخره وتس وشهواتك رغباتك لكل فيستجيب وتدعوه لوامرك، فيمتشل

لذن...               مؤ لذن وأ نادى، قد الصباح فديك الغاوي أيها أفق أن لنوم ال يناديك أن إلى ذا
الفجر.

ما              أجمل ويهدينا بنا يتلعب والعلم سنين بضع في يحدث هذا كل لله، ال يا
. الحديثة      التصالت تكنولوجيا إليه وصلت

لذبنا                لك الن من فقط قرن ربع قبل سيكون أنه لنا قيل لو الخيال من أغرب عالم
. ساخرين       عنه تولينا ثم بالجنون ونعتناه قائله

حين             قديم عربي قال ما فقلت الخمسين، أبواب على وأنا العالم هذا اكتشفت
: وصدق      بها فآمن المحمدية بالدعوة سمع

. جدعة-     فيها كنت ليتني
بسحر               ولكن مثله، آمنت وقد الجديد بالدين آمن لذي ال ذاك قال ما أقول وأنا

: تذر         ولم تبق فلم الدنيا غزت التي العنكبوتية الشبكة
. جدعة-     فيها كنت ليتني

عارمة              ثورة سيحدث النترنت بأن تام، يقين على وأنا جازما، أعتقد صرت لنني
كل              إلى الدبية انتاجاتهم ليصال خاصة الدباء بين و عامة التصال ميدان في

  . العالم            هذا مشرقه إلى مغربه من العربي الوطن أجزاء كل فيها بما العالم بقاع
شبه             صار وقد كتابه يبدع ما معرفة إلى المتشوق والمكان، الزمان في الممتد
الباحث            وجه في أغلقت لما ونقدهم وأشعارهم ورواياتهم قصصه قراءة من يائس

من             أندر العرب بلد من القادم الدبي المنتوج صار حتى الحدود أبواب عنها
وحوه           في السماء وجه وأشرعت القفال حطمت النترنيت ولكن الحمر، الكبريت
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من.        .       يبلعه أن لكاتب يمكن فما خير بكل تبشر بوادر الن منذ وهناك الجميع
هذا              كان إذا قليلة سنوات في يحدث قد كامل عمر في وطنه خارج الشهرة
هذا       "  "     كان إذا خاصة النت على الدبي إنتاجه بتسويق دراية على الكاتب

السبابة      .       من واحدة بضغطة يمكنك لنه والنبوغ التفوق أسباب على يتوفر الدب
والشعرية            القصصية بنصوصك تبعث أن العجيبة اللة هذه في البث جهاز على

أصقاع     .         كل وفي العرب القراء عند نصك فيطوف الرض بقاع كل إلى والنقدية
والمرفوض            المقبول عن السطر بين تفتش رقابة ول جمركية حواجز بدون الدنيا

كما     .        إنتاجه يسوق أن الكاتب يستطيع وهكذا، وغيره العربي المبدع يكتب مما
الحرية        إلى الواسع المنفذ هذا يستغل وأن أو        يشاء بلده في عليه تضيق قد التي

يتماشى              ل ما كل على الرقابة سيف عاليا ترفع التي الخرى العربية البلدان في
والديني    . السياسي خطها مع

تحقيقه            عن عجزنا الذي التواصل هذا ستخلق التي الوسيلة هي النترنت إن
  . الذين          هؤلء والكتابة القراءة يحسنون ممن الغلبية متناول في تصبح أن بشرط

العلم             هذا استغلل على قادرين غير داموا ما الميين عداد في اليوم أصبحوا
 . الثير     ذرات فوق السابح الجديد

على          المنفتحة النتية والجرائد اللكتروني بالنشر الضاجة الدبية المنتديات ولعل
خرج             الذي الجديد الدبي العالم بهذا مبشر خير العرب الكتاب يبدع مما الجديد

. المصفى          العسل مذاق في حلل سحرا فأبدع الساحر قمقم من
 . فليس               ضده إلى انقلب حده بلغ إذا شيء كل أن ننسى يجعلنا ل هذا كل ولكن

كذلك             هو أدبا، أنه أصحابه يدعي مما النترنيت صفحات على ينشر ما كل
. والقوة  بالفعل

الخر             الشرط ولكن هناك والنشر الكتابة لدنيا الولوج سهلها التي بالقوة يكون قد
البداع          لشروط ويستجيب العوج يستقيم حتى واجبة والغربلة ، مطلوب

****************

موتاه تبكي ل الرانب

قصيرة قص ة

بدرغوثي ابراهيم

الول اليوم
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:  باكرا الصباح في
الجحر        . الرانب غادرت ، الشمس من غفلة في

بالبيض          . المرقط ، الشرس ، السود الرنب خرج ، أول
جانب           في ، زيتونة تحت بعناية المحفور الجحر باب من اندفع

الهضبة .       . وراء وغاب ، عاليا قفز الوادي
التفت    .     .  .  عطس الطري الهواء وجه تشمم وجل الرصاصي الرنب تبعه

الدغل .       . وسط وغاب ، يسرة التفت يمنة
وسلم    .      .     ، هزرأسه الجحر باب في برهة وقف ثالثا البني الرنب جاء

الرصاصي        .  الرنب وراء وقفز ، الكبيرة الشمس على
: المساء في

صخرة            وراء من السود الرنب أطل ، الجبل وراء تختفي الثقيلة والشمس
فطنا      .        الرصاصي وصل ، وصل دقيقة بعد الجحر داخل قفز خفيفا ثم ،

باب          .     في دسرأسه الشيء بعض ثقيل كان خطوه أن إل ، النظرة يقظان
الظلم     . في وغاب ،، الجحر

الرصاصي      .  وراء كالطيف البني الرنب قفز
الرانب     . جحر أمام الحركة وهدأت

: أيام ثلث ة بعد
صباحا : 

الباب        . من أطل من أول السود الرنب كان
الرصاصي   . بعده جاء

البني  . ثم
الرانب          .  على الرصاص انهمر ، السماء صرة الشمس وصلت حين

السماء   . وجه وأظلم

مساء : 
الجحر     .  داخل السود الرنب قفز

الباب           . يخطئ يكاد ، الخطو مهزوز البني به لحق دقيقة بعد

 :أسبوع بعد
إلى           وحيدا السود الرنب عاد ، مهجورة كمقبرة الساكن المساء في

الجحر 
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أيام عشرة بعد
طارق         . الجحر باب يطرق ولم ، الذابلة الشمس غابت

 :أسبوعين بعد
:  صباحا

بالبيض        . مرقط أسود أرنب الجحر باب من أطل
رصاصي    . أرنب وراءه جاء

البني   . تبعهما ثم
على           من الطل ولحست ، الجحر أمام النابت العشب الرانب تشممت

الهضبة           . وراء وغابت ، قفزت ثم ، لتوها استيقظت التي الزهار
المنزل    .     .  فأر من بقليل أكبر صغيرة الثلثة الرانب كانت

الدنيا       .      تعب وكأن ، ثم الفسيح الحقل داخل وهناك هنا خفيفة نطت
زيتون             . شجرة ظل تحت ونامت ، بعضها من فاقتربت ، عليها حط كلها

 : المساء في 
الجحر    . إلى الرانب عادت

    ، أول السود الرنب دخل
   ، الرصاصي تبعه ثم

فالبني .
القمر    .      . بنور السماء وجه وازدان الربوة على الليل وهبط

dargouthibahi@yahoo.fr
www.arab-ewriters.com/darghothi/

*********************************************************************

بيبان قارة حفيظ ة البديب ة شهابدة

ظـلـماتـي النـتـرنـت... و أضـواء بـيـن
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قاره حفيظ ة

 بيبان

البحر)     (بنت

كويهلو. باولو الوحدة»  يقول قاتلة «النترنيت

و النترنيت عالم دخول قررت حين وحدتي، قتل إلى أسعى كنت هل

 ؟ الحديثة التقنيات مع التعامل

صصييي بعيييدا، و عاليييا الطيران كان أم  صول دافعييي هييو الدبييي، بن لختييياري ال

؟ الجديد العنكبوتي العالم في البحار و التحدي

للرحيل. جناحي الكلمة كانت

للرحيل. أجنحة إلى حاجة في ذاتها الكلمة أصبحت العولمة، زمن في لكن و

صررت هكذا، الفتراضي. العالم إلى السوار تجاوز و الطيران يوما ق

صن أعترف لدخول كافيا، كان ما الحدود، كسر و للتجاوز الدائم توقي أ

صي كانا كبيرين قلبين لول النترنيت عالم صي و مساعد صرض صقييد بنبضهما مح المتو

: الدافع

صبة النابض *  القلب صلتي : ابنتي المعرفة بمح و الحديثيية، التقنييية إلى قادتني ا

الجديد. العالم لي فتحت
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العيادي، كمال المهاجر التونسي : الكاتب العطاء و الحيوية الفياض * القلب

صي ز الموقع صاحب صل صديق و دروب، المتم الحيييوي النسييان المبدعين. هذا ك

صلذي النشيط صل ا صصييي اتصيياله بعييد – يراسييلني ظيي صول بن  –النييترنيت علييى ال

صجعا، فييي لنشييرها – جديييدة أو كييانت - قديميية نصوصييي لرسييال داعيييا مش

صلة صلييتي «دروب» المج العربييي للبييداع حقيقييية منييارة رفيياقه، مييع يريييدها، ا

صي ز. المتم

إلييى انطلقي دروب فراري» (روايتي) إلى «دروب من أخرج وجدتني، هكذا

ال زمن.  يخاتل و الحدود، فيه تسقط الفتراضي. عالم العالم

حاسوبي شاشة تضيء حالما أخبارا، و رسائل و دعوات يمطرني أصبح عالم

صل أو بريدي صندوق ينفتح و الفايسبوك. على صفحتي تط

 

! لكن .... و 

صلتي الضوئية الشاشة هذه صصي، إطلق في تساهم ا صد ل – نوافذ لي تفتح و ن تع

تربكني. الخرين، على– 

صلييتي النوافييذ هييذه و يخييترق إذ أحيانييا، ضييوؤها يقلقنييي تفتحنييي، أو أفتحهييا ا

ركنا واحدة، بنقرة و مباغتة، بصورة أحيانا يطلق إذ هدوئي، حميميتي. يقتحم

صل السفلى، ال زاوية في للحوار... داعيا فايسبوكي صديق وجه منه يط

   

صل ؟ الضوء إلى يحتاج ما بقدر العتمة من قدر إلى الكاتب يحتاج أ

صي ضييوئي... أغلييق الشييبكة. أطفييئ في الرحيل بوابة أغلق أجدني هكذا، عليي

الييروح، قبييس يكتييب يعييود الورقييية، صفحاتي على ظلماتي، في و صدفتي،

صحدا. متو

صضل ألهذا، صصه يكتب أن أوستر بول الكبير المريكي الروائي ف علييى ن

صيا الكاتبة، آلته ؟ بذلك يعترف ل كان إن و الحديثة، التكنولوجيا عن متخل

صلتي و أعماقة، الساكنة المبدع، النسان الكاتب، رغبة أهي تبييدو قييد ا

صلقيية، حميميته و وحدته في تختفي، قد و صيييع، ورق مييع الخ صل مسييتجيب ط لكيي

صلبيياته، و الكيياتب نيي زق صي تق صص حييافظ و وفيي صول البييدائي للنيي و بأخطييائه ال
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صلذي و تشطيباته، صص من أجمل يكون قد ا صلييذي الخير النظيف الن صدمه ا لنييا تقيي

الحاسوب؟ شاشة

صمل ضرورية «الوراق صص». من للتأ الن

صيلييين : «هييل مضيييفا صييحفي، حييوار في إيكو أمبرتو يقول يقييرأ شخصييا تتخ

الكتييب عيين ميياذا !... و للهييول كمبيوتر؟... يييا شاشة على اللهية الكوميديا

صلتي صب ا صلتي تلك أو ؟ النوم قبل السرير في قراءتها نح صفحها لنا يحلو ا فييي تص

صينا حضن ص زاز كرس الييدفاتر، علييى الوراق، علييى إيكو يكتب ذلك، مع ؟» و اله

الم زاج. و التجربة تمليه ما حسب الحاسوب، على و بالقلم،

! نعم

يدي... يضيئني... بين العالم

صل عبور متعة يمنحني شييوقا لحظييات... يشييعل فييي القارات و المحيطات ك

صددا قديما لرضيياء أسييوار. يسييتجيب ل و حييواج ز بل عييالم إلييى للطيران متج

صوق. و بالقدرة النساني، الغرور التف

قلقي.  يمسكني ظلماتي، و النترنيت أضواء بين لكن، و

كويهلو.  باولو الوحدة»  يقول قاتلة «النترنيت

صني، و !  ع زلتي على !... أخشى وحدتي قتل أريد ل لك

العتمة. بعض ستائري.. أدعو أسدل سريعا،

صشها و الروح جاهلية * أهي ؟ توح

صرده فيي العميياق السياكنة المبيدع رغبية هي * أم عين بعييدا حميميتيه و تفيي

؟ الباهرة المتشابكة الضواء

؟ المعاصرة النسانية الذات انفصام هو * أم

صي حميميييتي. أرفييع و قلمييي، و ورقييي الن سييأترك ذلييك مع و جنيياح

صصي أعود و المضيئين صلق الشبكة على المكتمل بن جديد. من أطير و أح
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العوني محسن البديب شهابدة

اللكتروني ة: المواقع

حضاري ة وواجه ة وقراءة كتاب ة ورشات 

العوني محسن

كتابته         بتطوير للكاتب تسمح حقيقية ومخابر ورشات اللكترونية المواقع
أفقه           لسع ويو ورؤيتة ذائقته لور يط بأن للقارئ تسمح كما وتقنياته وأسلوبه

        .. من  المواقع هذه تتيحه الذي والتفاعل التواصل بفضل واهتمامه الفكري
صار          حتى الجسور لد وم الخبرات وتبادل والرد والتعليق النشر خلل
أشهر            في الخبرة من ويراكم لور التط من يحقق أن والقارئ الكاتب بإمكان
النشر           عالم تدشينه قبل وعقود سنوات منه يأخذ كان ما قليلة

 .. ببركاته..    الله نفعنا اللكتروني
تقديم         توظيفها يحسن لمن تسمح حضارية واجهة اللكترونية المواقع
الكرام          ( الكاتبين الكرام من ليدة ج كوكبة مع والتواصل بلده وثقافة نفسه
أجمل)         وخوض ثقافية جسور لد وم فكرية صداقات وإنشاء الراقنين
وتربية..         الفق على المنفتح والنقاش والتبادل القراءة مغامرة مغامرة

زادا        :"    غدك من خذ نعيمة ميخائيل طريقة على الفضل الغد في المل
ليومك".

  .. الكبير           الشاعر الله يشكر ل الناس يشكر ل ومن منها لبد حق شهادة
النشر            عالم وبين بيني وصل همزة أروع مثل عبيد سوف العزيز الستاذ

  .. ذلك..        أذكر مرافقه أجمل إليه ورافقني وأهداني هداني فقد اللكتروني
عندما         الجميلة الضاحية الياسمين رادس مدينة في لي الند الصباح
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لمحطة          المقابل النترنت لل مح إلى لرفيع ال وذوقه ولطفه لده بو اقتادني
   .. سوف..      الكبير الشاعر اللكتروني والنشر والحداثة لدم التق قطار القطار
توجيه           في وفاعل رائد فهو الملتقى هذا في التكريم يستحق عبيد

عالم          هو ورائع وجميل رحب عالم لتدشين والمبدعين الدباء ومرافقة
       .. وأقول  والعرفان الشكر خالص شخصيا مني فله اللكتروني النشر

.." والوطان :"        النسان في لبب ويح فوق إلى يشد مثلك له
في         لبان الش الدباء لملتقى والمنظمين القائمين لجميع لددة متج تحية

. لسداد      وال التوفيق لهم وأرجو الثانية دورته

*******************

فد أحلم الج

العوني محسن

    .. النشر :       إلى مرافقا عبيد سوف الستاذ الكبير الشاعر إلى الهداء
.. رائدا   و اللكتروني

      ..   ... الرض  يحرث وهو حتى الحلم يدمن لدي ج كان هكذا رائع حالم

   .. الصيف       ليالي في كان الحارقة أيلول شمس تحت عرقا لصد يتف وجبينه

.. وشمال           يمينا ذراعيه لد ويم المنزل باحة في ظهره على يستلقي المقمرة

القويين         زنديه لسد نتو أن ويدعونا أحفاده نحن بأسمائنا وينادينا

هذه   :          لني م تجلسوا أن منكم طلبت لماذا تدرون أو يسألنا ثم المعروقين

.. وحيرة..     فضول عيوننا فتلتمع الجلسة؟

في            اجتهدنا مهما الجابة إلى نهتدي لن أننا سلفا علم وكأنه ويتابع

         : حينما   البعيدة أحلمي نحو بكم أطير أن أريد إني قائل لمنا وخ البحث

      .. تصبحون      لو لد أو كم أحبابي يا آه لضة الغ قلوبكم حرارة صدري إلى للل تتس
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في          الموت أطعن سوف عندها وشمال يمينا لي زند لسدون فتتو بالعشرات

      !..   : صدره   فوق لدس فنتك إليه لمنا يض ثم ؟ الكعبة لب ور فزت وأقول مقتل

.. لما        وش وتقبيل وذغدغة لضا ع معابثتنا في ويشرع الواسع

وعمل            حبا يوم كل الحياة يفتض بالحلم متوهجا الثمانين في فتى كان

.. وسعيا  وغراسة

  ..    ..  : صديق     أن بل حفيد مجرد لست أنت أحمد لرة م أذني في همس

      :   .. عينها  ترتاح الذي لرجل ال تحب المرآة لدك ج عن إحفظ لر س ومستودع

رطقس             تمارس وهي كلمة أو حركة أو بنظرة يربكها فل إليه تنظر وهي

يقترب..         أحدا لست أح إذا وتضطرب تنتبه التي كالغزالة تماما للي التم

        .. المحيطين    يثقل باهتا لدا ج أكون أن مني تنتظر ل لنبع ال من تشرب وهي

على          أستأمنه قد لزمان ال وكأن مناسبة وبغير بمناسبة لنصائح بال به

ل..           ومن للبيب ال للرجل لجه مو خير والفصول واليام الساعات إن أسراره

ردى              رينا كمن لنه آخر نداء أي يلبي لن وعقله قلبه في الحياة نداء لبي يل

        .. وبي   المستقبل لنك بصداقتك لز المعت صديقك أنا بل سحيق مكان من

      .. وأنت      التي وشوق الماضي خبرة أنا خللك من أحياه أن عظيمة رغبة

      .. شوقي    تاج لوتك وق لوتك ق بداية شوقي المستقبل لوة وق الحاضر للع تط

.. بيننا   جسر ووالدك

      : مواهبه      على وحافظ وأكرمه به اعتن لي وقال جميل صقرا لرة م أهداني

المنقار:          لوة ق البصر، لدة ح البعيدة، الفاق لبة مح عاليا، لتحليق ال فيك

الثبات          عنوان المخالب صلبة بها، لسك والتم الحياة على الصرار عنوان

..         .. ذلك..     بعد شيئا لي قال أنه أذكر ول عزيزي يا سعيدا لظا ح والتوازن
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السرايري سليمى الشاعرة شهابدة

النت شبك ة على انتشاري عن فقرة

السرايري سليمى

شبكة على انشر وأنا بالقصيرة ليست فترة منذ
صلت المنتديات ذلك فى بما عام بشكل النترنت والمج
صية هذا أن اكتشفت الوقت مرور ومع .العديدة الثقاف
البلد في خاصة به بأس ل انتشارا لى حقق النشر

القراءة متابعة من حرمني بالمقابل لكن .العربية
صية صية اراها والتي بانتظام الورق صمة ضرور صدا وها ..ج

النترنت شبكة تعنى إلكترونى نشر كلمة أن أعتقد
من اكبر لعدد متاحة كتاباتك تصبح بحيث عام بشكل
تتفاوت هنا المتابعين ان المستويات، بشتى القراء

وقناعاتهم مشاربهم وتختلف الثقافية مستوياتهم
ل ومتابعين بقراء نصطدم ما وكثيرا والدينية الفكرية

كتابة يتقنون ل قراء او النص على الحكم يحسنون
ان كلنا فينا يفترض التي ، الم لغتنا وهي العربية اللغة
النوعيات هذه تخصص اقول ول ، بها المام لدينا يكون
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سبيل على منها ، عدة عوامل النفس في تثير ما كثيرا
لكن ، والمعقب القارئ على للرد التحف ز ، المثال

دد ما سيفهم عليه عقبت اذا هل:  وهو السؤال اري
ده ام ، له ايصاله وهنا وفهمه قدره من انتقاصا سيعتبر

في ثم النفس في والتردد الرتباك يشبه ما يحدث
قراء يوجد أنه رغم الرد عن الحجام الحيان من كثير

. متاحة النصوص على والردود
من لنص ولدة كل بعد ننتظرهم الذين والقراء

. المدركون القراء نصوصنا،
صيدة المنتديات اختيار يجب انه وأرى بعيدا للنشر والجادة الج

نافعة وغير كثيرة اخرى بأشياء تهتم التي المواقع عن
.للمبدع

بعد المفضلة هوايتي هى فالكتابة لى بالنسبة
في أصابع" المعنونة الولى مجموعتي واصداري..الرسم

صف فالكتابة الحتراف في ارغب أني يعني ل" الشمس ك
صور وان حتى كذلك وستبقى فقط هواية هي عندي تط

.الدبي مستواي

************

قق تشتهيها طفل ة المشان
 

السرايري سليمى

نن دق مم رر نس ةة مي مض نم من مو رء رم ضضيا ال

لر     رم رق نل ا لط نر لق فـي ره رح نر رج رق لل ل رع ري رو
رة؟    رم نت رع نل ا لت رف رع رتضا ما لإذا

ةة؟        طائش سهام لة رف لص نر رل ا رلل رك رف ، يدا ربعي رلنا لم نح ريـ نن رم
رمدى     نلـ ا فـي رخطانا رم رس نر ري نن رم
لر؟     ل رم رم نلـ ا فـي رق رر نز رأ يرا رج رش رر له نز ري رو
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رت      أن الغبار تدق التي النواقيس رلل رك

.. نن    المنسيي لخطى ةم نرمي رت رك رت نم رص رو
****

لت     لتهاءا نش لل ا لر ند رص رق نو رف رع رلربي ال رش لر ل رع ري رس
خفيفة   سماء لك رح رن نم تبكي    ري ونجوما

لي     ل لد نر رو نل ا لتها ني رب نن لم نأتـي رت رس رس لر رلنوا روال
لل     ن الظل منها تخرج ية رل نف لط يا

نق؟     رحري نلـ ا رز نجتا رأ رف ني رك لي قولي

*****

الريح      أصابع فوق الراكظة رتها رلي رأ له آ

لض؟؟      المري القلب شرك من ننجو نل ره
رننا        رج رش رو رمنا رد ره رل رب ره رن ةم رقدي ةح نر رج رن رمكا نلـ ا ههذا

لا         منسحب يأتي الذي بالمكان لة رح لش رلت رم نلـ ا لدنا لئ رقصا رع رجـمي ره رل رب ره رن
للق          العشا بنزق وتلهو بعضها في الحدائق تصب التي الطفلة أقصد

رغ،         الفرا كقوس طرفيها من الرض يشد الذي رن رمكا نلـ ا ههذا
رة    رلي لد رب رأ نل ا رتنا رر ني رح رر رب نع رت ني رك

ةة    رل رجـمي رللها رك نت رس ني رل رس رلطواوي ال

******

نن     رذ لإ رلوا رح رر رن رللذي ا رء رربا رغ نل ا رأنادي رس
نت     رر رح نب رأ رللتي ا لن رف رلس ال رلل رك رأنادي رس
لم     لد نلقا ا لرنا رف رس لل رر رخ آ يرا نح رب رر رأبتك رو

*****

رم    رلظل ال رس رلس رح رت ري رر رف رلس ال لتـي نأ ري رو
لتنا          رب نر رغ على لة رع رلر رش رم لة رف نر رش لإلى رح لري ل ال نتها رل رم رحـ لئ لف رمرا نلـ ا رلل رك رلن رأ رك رو

النهر             قرب الحجرية المرآة تسكن التي الطفلة و القدامى الموتى و رع لر رلشا ال رل ريقو
نم  رك رع رم رخذونـي

لء      ربقا نل لبا نغريني ري ةر رط رم رول ةق نر رب ل

نم      رك لد رأناشي رن دو ردتي نح رو رف لز نع رت ةة رر قيثا ل
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لد     لدبا نن لس ل ال لة رع نل رق نن لم رر رف رلس ال نأتي ري رو
لتلوا       رق رن رللذي ا لق رلشا رع نل ا لت لحكايا له لت رب رحقي فـي رل لم نح ريـ

ةم  الملح نم ره نت رل نغتا روا
الليل       آخر حواس يشاغب رع لر رلشا ال لد رع ري نم .رلـ

********

رلي      لد رلرما ال رن رم رلز ال لي، نر رع فـي رر لظ رت نن رت ةة رأ رر نم ا

رق؟؟       لن رمشا نلـ ا لك رتهي نش رت رللتي ا رة رلي لر رللو رب نل ا رتها رلي رأ لت نن رأ نن رم
رة    رن رلو رل رم نلـ ا لك لت رفراشا رق رن نخ ريـ رع رج رو نل روا

لة      رئ لد رلص ال لر لج رخنا نلـ ا لت رعنا رط رم نغ رر لت نل لز ما

رل  رجما نلـ ا رن لقصي رترا
لن    رلسكو للل رة رلي لز رم نر رق نل ا لك رن نلوا رأ رن رهبي رت

رة      رب رغري نل ا رة رل نف للط ال رتها رلي رأ رن رغبي نر رت ما لك رل

لك    لت نتما رع رب رتـجو ةت نجما رن نك رل

لك   رؤ رل نم ري ةر رط رم لك رل

رلن    لئ ري ةع رج رو رو ةح نر رج لك رل

لس    نم رلش ال لإلى لك رل لم نح ريـ ةق رر نو رز رو
رة    رج نرطا رق رة رل رسلي يا له آآآ

لك     لف لضفا رعلى ننمو رت رر نزها رأ نل ا ردعي
لك      لت رسما رق رج لل رت لح رز رق لس نو رق رن نلوا رأ ردعي

لة       رم لئ رلنا ال لت ررقا رلط ال لر رغبا رر ني رغ لك رت لغ ريبا رء ني رش ل

****

رلي     للـ رز رأ نل ا رفها نه رك رن رك نس رت ية رأ رر نم ا يا

لت    رليا لر رب نر رب نل ا رر رعطو ننها لم رق رب نع رت
لة     رد رجدي لة رق نشرا لا نن لم رد رلد رج رت رت ررها رأساطي

أعمارهم          –    خلف ماتوا الذين و العشاق فيها يبعث أخرى قيامة رل لم نح رتـ ية رأ رر نم ا ر-يا

رق؟؟     لئ رحرا نلـ ا ره نت رف رلل رخ لبما رن لي ربئ نع رت نل ره
رة   رف رلفا رلش ال رتها رلي رأ رقولـي

رح    لريا ل ال رجنا لل رت رن ني رأ نن لم
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رم   رل رح نلـ ا رن لنقي رتعا لك رد نح رو
لد    لئ رقصا نل ا رف لش رشرا رن لرزي ل رط رت لك رد نح رو رو

كفها      على الغيوم رلط رح ريـ ية رأ رر نم ا يا

مهرجان            و بالغرقى البحر يكتحل حين العرافين نبوءة يديها خطوط بين رتسقط
لح المل

 ****

لن      رسمي يا رن رد رم لك رت نم رص رن كا رف ني رك قولي

ية   رئ رمضي رل رقنادي لك رر نب رص رو
ية      رر لم نق رم ية ري لن نغ رأ رلفها رك رح رن نم رتـ ية رأ رر نم ا يا

رن لبري نلعا لل

رحزانى نل لل

لع      رج رو نل ا لت رربا رع رعلى ردروا غا رن رللذي ا للل رك لل

رن؟    لئ رمدا نلـ ا لت رن لي ل رز رف ني رك قولي

ية؟    رك رل نم رمـ رة رر لف نق رم نلـ ا رع لر رلشوا ال لت رل لع رج رو
رد   لئ رقصا نل ا لك ني رل لإ رر رتطي رس
رل   نفعو رم نلـ روا رل لع نلفا روا رل نع لف نل را

الكمنجات    تشيعك .....و

****

لر    نب رلص لبال ية رئ رملي ية رأ رر نم ا يا

لء   نسما رأ نل ا للل رك لب رن رتنادي
رل   رح رر رللذي ا رب رغري نل ا

ية     رل رف نن رر رق لك رع رر نز ري رل مازا رللذي ا رل رجمي نلـ روا
لر    رلطيو ال رلل رك يا لردي ل رغ

رل     لص رفوا لبل لب لكتا فـي لفعي رت نر روا
رن   رتشائي ما لك رل

لر  نع لش نن لم

لر  نث رن نن لم

لل   ني رلل ال لت ربل رق نن لم

لح   نب رلص ال لة رش نه رد نن لم رو
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لد     لبل نل ا لب رجنو فـي ةة رم نج رن لك رل

لب     رحبي نلـ ا لع لب رأصا فـي لل ني رس رة رش نع رر رو
لع        رج رو نل ا لة رط نق رن رد نن لع رف لق رت ل ية رأ رر نم ا يا رليا ره

القلق    رة رم نك لح رح لري ل ال للمي ل .رع

أحمد بن جليل ة البديب ة شهابدة

 فتن ما النترنات من و

أن علي يصعب عالما ’ مبهمة كلمة لي بالنسبة كانت النترنات
إلى أعود معلومات إلى احتجت كلما ... كنت ألجه أن أو أفهمه

للنترنات العمومي المحل أقصد ... أو كتبي في ... لبحث مكتبتي
معلومات من عنه أبحث عما هناك المسؤول إفهام أحاول أين

...  أحتاجها
أن فكرة أصدقائي بعض على عرض أن ... إلى يحرجني أمر هو و

ل لي بالنسبة المر ... كان النترنات شبكة على لي مقال أنشر
مقالي الناس ... سيقرأ ... أنا النترنات على ... مقالي يصدق: أنا

آنذاك له كنت ... و المقال نشر على صديقي ساعدني ... و
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على بصيرتي فتح ... فقد جدا له ممتنة اليوم لكني ..و شاكرة
حرية من إليه أصبو ما فيه إكتشفت ... عالم فاتن سحري عالم

 البحث
 فن و ثقافة و أدب من المواضيع تنوع و الصورة جمال و
... اللعاب حتى و قانون و سياسة و

... فقد جدا فرحة كنت ... و النترنات على الول مقالي نشرت
 زملئي و أصدقائي بين سريعا الخبر إنتشر

الموجود الحاسوب لي زميلة فتحت قد ... و تلميذي لدى حتى و
... مقالي كاملعلى يوم طيلة زملئي بالمعهدلتطلع الساتذة بقاعة
متباينة كانت فعلهم ردود لكن ... و مقالي يقرؤون جميعا كانوا

هنأني ) و ( إيميل إلكترونية رسالة لي أرسل من : فمنهم مختلفة
في إكتشف من منهم ... و الكتابة على بقدرتي تفاجأ من منهم و

و ؟ كتبت لماذا و ؟ كتبت : كيف تساءل من منهم ... و للدب حبي
؟ كتبت ما نشرت لماذا و ؟ كتبت ما نشرت كيف ؟ كتبت ماذا

 توطدا زملئي ببعض علقتي إزدادت
. اليميل عبر نتراسل أصبحنا و
رسائل – اليميل عبر –لي أرسل و تلميذي بعض هنأني قد و

في إكتشف من منهم ... و بي فخورا كان من ... فمنهم مشجعة
و التمي ز عن البحث هو و غربيا و جديدا إلي بالنسبة كان آخر جانبا

.... أخرى مقالت لي يقرؤوا أن آخرون تمنى و البداع
 مقالي على الوطن خارج أصدقائي بعض إطلع كما

 النقد و النصح شأنه في قدموا و كثيرا به فرحوا و
مكان كل في مشهورة أصبحت و الكتابة مواصلة على التشجيع و

... لذلك أخطط أنا دون ... و مقدمات بدون و فجأة
هي نشرته مقال أول مع لي حصلت التي الطرائف أبرز من لعل و

لي كأجر طائلة أموال على حصلت أني ظن أصدقائي أحد بعض أن
للدب و للكتابة حبي أن يعلم ل ... لنه نشرته الذي المقال على
كل من أبقى الكلمة أن ... و المال من عندي أسمى و أرقى و أكبر

يصيبها ل طيبة شجرة ... هي يفنى ل كن ز ... فالكلمة الدنيا أموال
صامدة زيتونة هي كتاباتي و ... فكلمتي ته زل ل و تهرم ... ل الفناء
 تذل ... ل تنكسر ل ... زيتونة الرياح أمام

ل معين من ترتوي بالصالة متشبثة جذورها ... زيتونة ته زم ل و
...  المقدسة الصيلة اللغة معين هو ينضب

... زيتونة راقية حديثة للغة تؤصل التفتح إلى رانية فروعها و
القارئ ... تهب بيانا و بديعا و حكما و عبرا مكتن زة ثمار مملوءة

... حياة و إشراقا و نجاحا تهبني و للحياة حبا و أمل ت زيده و سحرا
. إيناعا صباي ي زيد أكتبه جديد من ... أولد أحيا بالكتابة فأنا
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إزددت و للكتابة حبا إزددت النترنات على اليوم نصوصي بنشر و
مباشرة ...تقرأ مكان كل في تقرأ ... فنصوصي بالنترنات إفتتانا

أصدقائي كل إلى اليميل عبر بسرعة تصل رسائلي و نشرها بعد
.. كانوا أينما

التواصل عملية من جعلت أنها ذلك عديدة فضائل إذن فللنترنات
توزعان الفكرة و فالمعلومة يسيرا أمرا القارئ و الكاتب بين

فنطلع آراءنا و أفكارنا نشر على يشجعنا ما ...وهذا بسرعة
... وجودنا ونثبت وثقافتنا مواهبنا و قدراتنا على الخرين

أول  بالنفع يعود فهو  ايجابيات الخر مع السريع التواصل ولهذا
مثل) الغربي المتقبل( الخر على و  التونسي والكاتب الديب على
... منهما كل  وثقافة  معارف وينمي وذاك هذا معلومات يثري بأن

كما الدب أن و  بينهما.خاصة القائمة  الهوة  تقليص في ويسهم
النسان" رسالة  أخيه إلى  النسان "رسالة هو المسعدي يقول

معرفة على  قائم الحضارات  بين لحوار  لتؤصل الحدود كل تتجاوز
الخر. وهوية  بثقافة  طرف كل

بل فقط كتابه نشر  الكاتب على تيسر ل أنها  النترنت فضائل ومن
لمؤلفاته جديدة طبقة ينتظر ل :فهو تنقيحه  عملية له   تيسر كذلك
بكل القيام يمكنه بل مثل الرقن خطأ يصلح أو معلومة ينقح حتى
بموقعه تحيينه إمكانية إلى   بالضافة هذا البان في ذلك

أقاصيصه أو  قصائده أو جديدة معلومات بالضافة اللكتروني
الخيرة...
  بها افتتن جعلتني فضائل عديدة فضائل إذن للنترنت

علوم  دراسة م زيد في وأفكر النترنت على البحار  اعشق و
بفنون جدا شغوفة أصبحت إني خاصة النترنات و  العلمية
مع المختلفة.. حكايتي وضروبها  النترنات

مع فموعد فخوف فإعجاب باكتشاف بدأت حكاية هي النترنات 
عوالم في فإبحار فشغف  التجربة

بها... وافتتاني للنترنات عشقي حكاية إذن مختلفة...هذه
ول ينتهي ل مستمر البحار أن طالما متواصلة مازالت  الحكاية و 

.محال الوصول  آن وطالما يتوقف ول ينقطع
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أحمد بن جليل ة الشاعرة قصائد

ليلة

السكون يعم المكان
ل أنام

و أنا بين مد وج زر الحلم
تهدهدني المواج

يغويني البحر
ليتني 

في
أحضانه

أنام

وسن

حين كنا في الجنة 
كنت ترفرف

حولي
م زق زقا

حتى تنام
حين ن زلنا الرض

صرت 
موجة أسابقها 

فتسبقنا
الحلم

حلم
من ألق الحلم

من ثمالة الذاكرة
من حرقة الوجع

طائرا ورديا 
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انبعثت
لتحيا

في ...
رحيق الشفاه

يقظة

لبست أحلى حللي
ت زينت بأذكى الطايب
امتطيت صهوة الموج 

وحين غنيتك يومياتي المكتوبةعلى الشطآن
اصعدنا...

بين جدائل الشمس

يقين

أنت هنا وهناك
تمضي

بين جفون سكرى
تحلم 

كل ليلة
و أنا هنا

شهوة ثملة
تذوب فيها

وتمضي
كجارية مهداة

ليوم وليلة

إشراق

مبتسمة أجيؤك
فتبددني شهريار
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وتلقيني 
زهرة ذاوية

على الرصيف

أنتشي 
من روائح بن زين السيارات

من ضربات القدام تدوسني
من أشلئي الرثة

فيشرق صباي
و ألهو مبتسمة

ول...
أجيؤك

فقدان

(كانوا اربعة أصدقاء تعرضوا لحادث سير لم ينج منه ال صديق لي)

رنينا...رنينا

هاتفك يرن 
ل تجيب

ثلثة 
أنت رابعهم

تمرحون 
تنثرون الحب زهرا

تسابقون الموج
تضيؤن مع الشموع 

كل ليلة
تراقصون الحلم

تركضون خلف بالونات ملونة
تطيرون مع الريح
وتهبون الحياة...

عادوا ثلثة
شموعا منطفئة

وعدت رابعا
ذات ليلة

ح زينا
لقيتك هذا الصباح
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وحيدا
عمرا جديدا

وهبتك الحياة

التراب جمرة قراءة في فصل

بوغديري الدين شرف

:البد - البدء1-

البدء في

بالهيولى احتفاء للرض

البدء وفي

صصدى القيانوس احتفاء رض لل بال

صنار و والماء بال
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 البدء في

ص زل  البد الثير يتن

الينابيع تفاصيل في

صندى موجات وفي ال

 البدء وفي

احتفاء للثير

المدى بعواصف

 البدء في

صليل اختلف صنهار عن ال  ال

صليل واختلف صنهار إلى ال ال

 البدء وفي

 الورى فلق من الغسق مجيء

صي ؟!...  يشظى فلق .....أ

صي صتم غسق وأ صنهى؟!... يع ال

جذلى البدء في العناصر تأتي

وصفا.../ وصفوة

صلي زر" و وتمازج صنووي" "ال "ال

صذرى....  في الهباءات شحن تمازج أو ال

العاصير... فإذا

المدى في انفجار

العاصير... وإذا
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القاليم لحدود خلخلة

المنتهى ولحدود

.......................

وردى طوفان العاصير وإذا

صتراب2- صلذي - ال ماء: تحته ا

صشاعر ينظر  المطلق المدى في ال

صني: ويغ

صتراب سماء" فوقه "ال

صنه  صللزوردي حلمه في يغفو لك ا

القرب الفضاء عن ويسهو 

والرحب

صثرى عليه فينهال ال

الماء هيولى في وين زلق

والهنا...  الن

 أبدا البد البدء في

الماء.../ 

القصى إلى الدنى من

العناصر... يروي

المنتهى وتخوم

الماء.../ 

 وليونة سيولة
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شظى و ويبوسة ورطوبة

الماء.../

الحياه سلسبيل

صنار الكرم. منه/ المعدن وال

الماء يجانسني

 العناصر فتجانسني

صرواقي ويحضرني البد ال

صما صرف ل صل يتط  الجاحد الخ

صمد من ومضة وفي 

بي: يهتف 

الواحد يأمرك كما استقم أن

صن بي تعصف الخوارق لك

صد صسائد. بي فيستب ال

صتراب ماء تحته ال

صرواقي قال  العائد ال

صتراب جمر والقبس../.من ال

ص زاهد به يستضيء ال

...............................

الرض بي تميد

صنني صتراب جمر من لهب على فأرى..../ كأ ال

 الجمر تراب من أو
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المارد يذريه كأنني..../ عصف أو

صهابي شيخي ويباغتني  الو

صرواقي الوالد هيأة على ال

صي ثمل وكان  المباهج من بالورد

وكنت......

مريديه من جمع في

الجمع: في مهيبا فيهتف

صرقوا " أل صق سبل في فتف  الح

صرقتم كما صرزق.... سبل في تف ال

صتحدوا." صم...ا ث

صنا ويحتجب ع

صتفاضل مراتب من أفق في ال

ويذرنا...

 الحداثة فوضى في

هباء... 

صمعه ل الواحد. يج

لحظة... وفي

 الوقت صمد من

صسمت الفضاء صرد ومن ال

يسائلني...

 الخي زران شجر
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صربيع... دفء عن ال

صتراب جمر شظى وعن  ال

الوديع. الخروف مفاصل في

صلي وعند صسهروردي النوجاد تج  ال

صرالغفاري يحضرني أبوذ

 الفقر شبح على سيفه شاهرا

صظلم شبح على ال

 الخاشع المل في ويهتف

الجبروت:  أمام

صي تنشدون تطبيع أ

وتنشدون!؟

صي تطبيع!؟ أ

صصي صدون علف أ للقطيع!؟ تع

ل!...ل!...

صتنازل الرض حقوق عن ل!... لل

صتنازل المتعبين حقوق عن ل!...لل

ل!...ل!... 

صتطبيع ل!...لل

صتنازل ص زل حقوق عن ل!...لل الع

المستضعفين:

هرم شيخ من
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ثكلى وامرأة

حذر وكهل

صب مستبسل وشا

ورضيع وطفل

صي ذئب بين تصالح أ

 وديع!؟ وخروف

**********************************************

النترنات لبدباء الثاني الملتقى توصيات 
بتونس

بن            بمدينة المنعقد النترنات لدباء الثاني الملتقى في المشاركون الدباء لدد يج
يومي   للثقافة     2010ماي  29و  28عروس الجهوية المندوبية نظمته والذي

عليه             والساهرين الملتقى لهذا دعمهم عروس ببن التراث على والمحافظة
يلي   : بما ويوصون

شبكة*           على التونسية الدبية المنشورات لل لك متابعة لجنة إحداث ضرورة
الوطني          . البداع من لزأ يتج ل جزءا تعتبر لنها ل وذلك النترنات

ضرورة*            إلى ويدعون الدبية بالملكية الخاص القانون صدور لارتياح ب يسجلون
اللكتروني          .  النشر مجال فيها بما النشر مجالت جميع في تطبيقه

واب*             موقع إحداث إلى تونس في التراث على والمحافظة الثقافة وزارة يدعون
في           أساسيا مصدرا يكون لتى ح التونسي الدبي للبداع شاملة لونة مد ليمثل

. لبحث   و الطلع
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عند*           باليواء الخاصة التكاليف في التخفيض إلى المسؤولة الطراف يدعون
واسترجاع            الدبية حقوقه ضمان على الحرص مع بالدباء لص خا واب موقع إنجاز

استنساخا             . أو طباعة أو قراءة كان سواء الموقع هذا استغلل من الفائدة نسب

عموما*           اللكتروني النشر ترشيد ضرورة إلى خاصة الشبان الدباء نظر يلفتون
ما           أكثر ونبتعد لرع والتس للستسهال ا لنب نتج لتى ح الدبي المجال في وخاصة

والرداءة    . السفاف عن يمكن

بما*           الدبية للحركة مرآة تكون تونسية إلكترونية أدبية صحيفة بإحداث يوصون
في            حاضرا ليكون التونسي بالدب التعريف إلى وتهدف وتعدد تنوع من فيها

العالمي      . و العربي الدبي المشهد

لصاحب*           وتسند اللكتروني بالدب تعنى وطنية جائزة إحداث إلى يدعون
التونسي     . بالدب لرف يع موقع أحسن

تعمل           أن بتونس النترنات لدباء الثاني الملتقى في المشاركون يأمل وإذ
المنظمين          يدعون لنهم فإ المشروعة الحلم هذه تحقيق على المسؤولة الجهات

للملتقى           والعداد التفكير على الحرص ضرورة إلى الملتقى هذا على والمشرفين
التنظيم            حسن من لمسوه لما نظرا القادمة السنة خلل سينعقد الذي الثالث
الملتقى             هذا نجاح يؤكد ما وهو والثانية الولى الدورتين خلل العداد في وحرفية

هذا           لستمرار دافع خير سيكون والذي والعربي الوطني الصعيدين على وإشعاعه
الملتقى 

                                                                                    
في                                                         عروس 2010ماي  29بن

لرر                                                                           المق
السخيري كمال محمد                            

لوحات من معرض الفنان ة لمياء جنويز الذي 
نظمته بالمكتب ة الجهوي ة بمدين ة بنعروس على 

هامش الملتقى
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لوحة الربيع
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القدس لوحة
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شهريار لوحة

الملتقى من صور
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بولية للثقافة الجهوي المندوب سعيد السعد الستاذ
الملتقى يفتتح بنعروس
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كيفية اليمين- يشرح عماري-على علي محمد المهندس
خاص موقع إحداث

بن محمد – الدرغوثي إبراهيم – السخيري آسيا اليمين من
جبارة آمال – أحمد بن جليلة – رجب

فريال النس ة اابنتنا إلى الجزيل بالشكر *نتقدم
الملف هذا تنسيق في ساعدتنا التي فريق ة
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