مرحبا ً بكم
ب ,,رن ,,ار ن ,,وي ,,ل أح ,,د ك ,,بار ال ,,كتّاب ف ,,ي زم ,,ننا .ت ,,متد أع ,,مال ,,ه ال ,,عدي ,,دة م ,,ن الخ ,,مسينيات م ,,ن ال ,,قرن
امل ,,اض ,,ي ح ,,تى ال ,,يوم .ورغ ,,م أن وس ,,ائ ,,ل اإلع ,,الم ق ,,ليالً م ,,ا ت ,,ول ,,يها ال ,,عناي ,,ة ال ,,الزم ,,ة ،ف ,,إن ق ,,راءه
متح,مسون ل,ها وه,ي م,وض,وع ال,عدي,د م,ن ال,دراس,ات ال,جام,عية ع,بر ال,عال,م .وم,ن امل,ده,ش أن,ه ل,م
أي موقع على األنترنيت ،لذا بدا لي من املهم ملء هذا الخصاص.
يخصص لها ُّ
ي ,,قترح م ,,حترف ب ,,رن ,,ار ن ,,وي ,,ل أن ي ,,كون م ,,كان ,ا ً ل ,,لتقاس ,,م ،ب ,,ما ي ,,شمله م ,,ن م ,,علوم ,,ات ع ,,ن األع ,,مال
,يت ع,ناي,ة خ,اص,ة ل,وض,ع ال,بيـبليوغ,راف,ية ال,عام,ة ح,تى ي,مكنها أن ت,صبح م,رج,عاً
ال,نوي,لية .وق,د أول ُ
ل,لقراء وال,باح,ثني ال,جام,عيني وه,واة ج,مع األع,مال .ث,م إن,ه ألول م,رة ت,حقق ح,صر م,ؤل,فات ب,رن,ار
نويل العديدة املترجمة إلى لغات أجنبية.
وال ,,ذخ ,,يرة اإلذاع ,,ية ال ,,عري ,,ضة ال ,,تي ت ,,ضم أك ,,ثر م ,,ن  200ح ,,لقة ت ,,م ج ,,معها .فه ,,ذا الج ,,رد ينش ,,ر
ألول م,,رة .وب,,إم,,كان مس,,تعملي األن,,ترن,,يت أن ي,,كتشفوا ك,,ذل,,ك ف,,ي امل,,وق,,ع ت,,دوي,,ن ج,,ميع الح,,لقات
ستج ِوبا ً.
اإلذاعية لسلسة "الشعر املتواصل" التي ساهم برنار نويل في إنجازها بصفته ُم
ْ
ويقترح املوقع مقتطفات من األعمال إلعطاء فكرة عنها ملن ال يعرفونها.
وخ,,ان,,ة ال,,فيدي,,وه,,ات وال,,تسجيالت وأي,,ضا ً أل,,بوم ال,,صور ت,,ري,,د أن تشه,,د ع,,لى ح,,ضور م,,ن خ,,الل
النصوص.
,ص ن,ادر أو وث,يق ٌة غ,ير م,عروف,ة ع,لى ن,طاق
إض,اف,ة إل,ى ذل,ك ،سينش,ر ع,لى امل,وق,ع ف,ي ك,ل شه,ر ن ٌّ
واس ,,ع .وي ,,مكن أن ت ,,كون ,,وا ع ,,لى ص ,,لة م ,,باش ,,رة ب ,,أخ ,,بار ه ,,ذه امل ,,نشورات ب ,,كتاب ,,ة ع ,,نوان ب ,,ري ,,دك ,,م
اإللكتروني )خانة اتصل بنا(
هذه هي األسس األولى ملحترف برنار نويل التي ال تتطلب سوى إغنائها بمساعداتكم.
ت ,,حيات ,,ي ال ,,حارة ل ,,كل م ,,ن ق ,,دم ل ,,ي م ,,ساع ,,دة ث ,,مينة ،أخ ,,ص ب ,,ال ,,ذك ,,ر ب ,,رن ,,ادي ,,ت غ ,,ري ,,و ،إي ,,ليان
ك,وش,نير ،أل,ن م,يلو ،ج,ان ب,يير س,ان,تيف ،ب,يرت,ران ف,يردي,ي وب,رن,ار ن,وي,ل مل,واف,قـته ال,طيبة وأج,وب,ته
عن جميع أسئلتي.
أتمنّى لكم زيارة مفيدة.
نيكول بورل ـ ماتيل ّلوتو

ترجمـة محمـد بنـيس

