
طاهر البكري

بيبلوغرافيا

  جوان9أولد أحمد الصغير " مقابلة مع الشاعر الطاهر البكري"، مجلة المغرب، تونس، •
1989

 إستفتاء : " متى تكتب النتفاضة قصيدتها ؟ " ، حوار مع الطاهر البكري، محمد بنيس،•
1990 ، كانون الثاني 20عز الدين المناصرة، مجلة منبر أكتوبر، الجزائر ، عدد 

 بلحاتم نجاة، " لقاء مع الشاعر التونسي طاهر البكري : حديث عن التراث و الماضي" ،•
1989، 1534المجاهد، الجزائر، عدد 

  سبتمبر4بزيان سعدي، " طاهر البكري، مالك  حداد، أعمال روائية"،مجلة الحوار، •
1987

 بزيان سعدي ،" الكاتب التونسي المهاجر طاهر البكري للشعب : ترجمة الدب العربي•
997 أوت 3أحسن وسيلة للتعريف بالقضايا و الهموم العربية" ،جريدة الشعب، الجزائر ، 

 بزيان سعدي، " الطاهر البكري : من واجبنا اليوم ترجمة أعمال الكتاب العرب المكتوبة•
 1985 جوان 11بالجنبية" ، جريدة الشعب، 

 بزيان سعدي، " لقاء مع الديب التونسي المهاجر طاهر البكري" مجلة الوفاق العربي،•
1992الجزائر، جويلية 

13بزيان سعدي، " أدباء مغاربيون في المهجر" مجلة الثير، عدد •
  جانفي19بزيان سعدي، " أدب الجيل الثاني يبحث عن هوية "،جريدة المساء، الجزائر، •

1996
 بزيان سعدي، " الديب التونسي طاهر البكري : أدب المهجر وليد عنف الوطن الصلي"•

1996 جويلية 21جريدة المساء، الجزائر، 
 7بزيان سعدي، " لقاء مع الديب التونسي طاهر البكري" جريدة الحرار، الجزائر، •

1998نوفمبر 
 بن رجب محمد، "  ندوة حرية البداع في الوطن العربي  ، سرايا الغول و البداع "•

 1992 سبتمبر 30،جريدة الصباح، تونس، 
  ماي11بن رجب محمد،" لقاء مع الشاعر المغترب الطاهر البكري" ، جريدة الصباح، •

1991
 14ـ13بن طالب عثمان، " ملف خاص_ ، طاهر البكري" ، مجلة المسار، تونس، عدد •

 1992نوفمبر 
 بن طالب عثمان، " مسابح الوصل: ثلثية المنفى والعبور و العودة للطاهر البكري" ،•

 2001 ، جويلية 52مجلة المسار، عدد 
 فيفري11بن علي سمير، " مسابح الوصل للطاهر البكري، سبل أخرى" جريدة الصباح، •

1993
 بن علي سمير،" نصوص طافحة بالنتماء و إن كتبت بلغة الخر" ، بورتريه الطاهر•

996  أوت، 7البكري ، جريدة   الصباح، 
 تزغارت  عثمان، " حول سبل خلق تواصل ثقافي مغاربي" ،مجلة المسار المغربي،•

الجزائر، 
1990مارس •



 تزاغرت عثمان، " الطاهر البكري: الكتابة عبور و أنا أكره المياه الراكدة" ، المسار•
1990 مارس 26المغربي، الجزائر، 

 جبيل  ساسي، " الشاعر التونسي الطاهر البكري : المبدع هو الذي يضيف إلى اللغة"،•
1993 سبتمبر  9الصباح، تونس، 

 جف_ال لطيفة، " لقاء شعري مع الطاهر البكري في دار الثقافة ابن خلدون" ، جريدة•
1998 سبتمبر، 5الحرية، تونس، 

 10جهاد كاظم، " أغاني الملك الضليل، تأليف الطاهر البكري"مجلة اليوم السابع، باريس، •
 1985جوان 

  أفريل8جهاد كاظم، " أصوات شعرية مغربية في باريس" مجلة اليوم السابع، باريس، •
1985

 جوكي انطوان، " الشاعر الطاهر البكري للمستقبل : السلطات العربية ل تتردد في نفي•
 الشاعر أو سجنه حين ل تحاول اغتياله أو دفعه إلى النتحار أو الجنون" ، جريدة

2000 أوت 20المستقبل، لبنان، 
 حتمل جميل، " طاهر البكري : كأن الشاعر العربي المعاصر فقد الحساس بما حوله" ،•

1991 يونيو 4القدس العربي، 
9/7/1997خليل  هادي، " مذكرات الثلج و النار للطاهر البكري" ، الملحظ ، تونس، •
  كانون7خياطي خمي_س،  تحقيق" أي_ ثقافة في عقد التسعينات ؟ "، مجلة اليوم السابع، •

 1991الثاني 
/20/2دياب صالح، " طاهر البكري : شعورنا بالنقص أمام الغرب عقدة نفسية "، الوطن، •

2006
 1994زرن جمال، " لقاء  مع  الديب الطاهر البكري" ، جريدة الرأي العام، •
 سعيداني منجي، " قصائد إلى سلمى" للستاذ الطاهر البكري} طبعة ثانية{ صفير المنفى و•

1996 أوت 16احتدام الذاكرة ، الصحافة الثقافية، 
 ضيف ال سليم ،" في لقاء قصائد من الضفتين بفرنسا ، جدلية الداخل و الخارج "•

1990 جويلية 3الصحافة ، تونس، 
 عبود حمزة، " ندوة : ظاهرة التفاعل بين الدب العربي و الداب الغربية_" ، مجلة•

1990 جوان 2 ، باريس، 645ـ644الفرسان، عدد 
 عبودي هنريت، " " طاهر البكري : الكتابة بلغة أجنبية مزيج من الحرية و السر"،•

1995 كانون الثاني 17الحياة، 
1992 جويلية 21عش_ عبد الجبار، " شعراء من الضفتين في باريس" ، جريدة الصباح •
1992 سبتمبر 30غدامسي عمر، " ما البداع ؟ ما الحرية ؟ "، الصحافة ، تونس، •
 قلل رضا، " لقاء مع الشاعر الطاهر البكري: الرض مركز البداع العربي، جريدة•

1990أوت، 3الصحافة ،  
 مبروك سعد، " طاهر البكري : الدب المغربي الناطق بالفرنسية ثراء لعالمية الدب•

ه1404/ 15/4العربي" ، الربعاء، السعودية، 
 مبروك سعد ، " لقاء مع الشاعر التونسي طاهر البكري" ، جريدة المدينة، السعودية،•

1985جوان 11
 مبروك سعد، " الدب المغاربي ليس زجاجة فرنسية يصب فيها الكتاب المغاربة ماء•

1988 أبريل 20مغربيا" ، جريدة الربعاء، السعودية، 
 مجمع أ.م.ع، الجزائر " الكاتب طاهر البكري : التراث العربي السلمي تراث إنساني"،•

1990 جانفي 4جريدة المساء، 
1990 جويلية 16مختار آمال، " هؤلء يتحدثون عن المنفى" جريدة الصباح، •



  ديسمبر13مخلوف عثمان ، " مقاطع من نشيد الملك التائه" للطاهر البكري، الصحافة، •
2001

1991 ماي 11مسعودي عبد الحليم، " الغرب ليس واحدا"،جريدة الصحافة، تونس، •
 موسى آمال، "مداخلت  حول الكتابة و تقديم لكتاب " آخر قصص الصيف " ، الصباح،•

20/9/2005تونس، 
  شوال6نجار خالد، " طاهر البكري : الجمال مجرد عنف يسكننا" ، أخبار الدب، مصر، •

1422/2202
   حزيران10نجار خالد، " التونسي طاهر البكري : اليديولوجيا تقتل الشعر" ، الحياة، •

2002
 نرايس   حسن،" حوار مع الشاعر طاهر البكري حول كتابه " في الدب التونسي•

1995 فيفري 11والمغاربي"، القدس العربي، 
 نوارة هيثم، " الشاعر التونسي الطاهرالبكري : الكتابة بالفرنسية ل تتعارض  مع•

1990الوطنية"  مجلة الفق،  قبرص،  مارس، 
 5نوري  شاكر، " ندوة عن الرواية التونسية بمعهد العالم العربي في باريس" القدس، •

2000فيفري 
1991 أفريل 1هداجي سيد، " حوار مع الشاعر طاهر البكري" ، مجلة الجالية ، باريس، •
 ولد العروسي طيب، " الشاعر التونسي الطاهر البكري ل يعيش اللغة كمنفى" ، مجلة•

 1986فلسطين الثورة، 
  : الشعر ل يحدد مفهومه " ، جريدةطاهر البكريولد العروسي طي_ب ، " الشاعر التونسي •

1986 سبتمبر 3النصر، الجزائر، 
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