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
قراءه متحمسون لها وهي موضوع العديد من الدراسات الجامعية عبر العالم.
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
"يت ع"ناي"ة خ"اص"ة ل"وض"ع ال"بيـبليوغ"راف"ية ح"تى ي"مكنها أن ت"صبح
األع"مال ال"نوي"لية .وق"د أول ُ
م""رج""عا ً 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
مؤلفات برنار نويل العديدة املترجمة إلى لغات أجنبية.
ت"مت فه"رس"ة وث"ائ"ق اإلذاع"ة وال"تلفـزة .وال"ذخ"يرة اإلذاع"ية ع"ري"ضة ع"لى ال"خصوص ،بج"مع
أك ""ثر م ""ن  200ح ""لقة .فه ""ذا الج ""رد ينش ""ر ألول م ""رة .وب ""إم ""كان مس ""تعملي اإلن ""ترن ""يت أن
ي""كتشفوا ك""ذل""ك ف""ي امل""وق""ع ت""دوي""ن ج""ميع الح""لقات اإلذاع""ية لس""لسة "ال""شعر امل""تواص""ل"
ستج ِوبا ً.
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
خالل النصوص.
"صا ً ن""ادرا ً ل""برن""ار أو وث""يق ٌة ل""ه غ""ير
إض""اف""ة إل""ى ذل""ك ،ننـشـ""ر ع""لى امل""وق""ع ف""ي ك""ل شه""ر ن" ّ
"تتـوص""لوا ب""رس""ال""ة إخ""باري""ة
ّ""
م""عروف""ة ع""لى ن""طاق واس""ع .ض""عوا ه""نا ع""نوان""كم اإلل""كترون""ي ل"
شهرية.
نرحب بمساهماتكم أو معلوماتكم.
ت ""حيات ""ي ال ""حارة ل ""كل ال ""ذي ""ن س ""اع ""دوا ع ""لى ب ""لورة ه ""ذا امل ""وق ""ع ،وأخ ""ص ب ""ال ""ذك ""ر ب ""رن ""ادي ""ت
غ ""وري ""و ،إي ""ليان ك ""وش ""نير ،ج ""ان ب ""يير س ""ان ""تيف ،ب ""يرت ""ران ف ""يردي ""ي وب ""رن ""ار ن ""وي ""ل مل ""واف ""قـته
الطيبة وأجوبته عن جميع أسئلتي.
أتمنّى لكم زيارة مفيدة.
نيكول بورل ـ مارتيل ّلوتو

