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 Aller avec la chance

اذهب مع الحظ
في سن 18 عاًما فقط، كانت إليانا هولغوين تيودوريسكو تتنقل 

بمفردها عبر أمريكا الجنوبية. على الرغم من التحذيرات 
المتكررة، قررت تحقيق هدفها في مقابلة أكبر عدد ممكن من 

سكان القارة. بأذن مصغية جمعت قصصا تروي استهالك 
العمل للبشر، الحب الضائع والندم المؤلم. كما انها تجربة تسمح 
للمؤلفة هو التعبير"Ir con el chances" . باختبار طيبة الغرباء 
المستخدم في إفريقيا الجنوبية للتجوال، والذي يلخص حرفيا هذه 

المذكرات غير العادية التي تنتقل بفضول، ومالحظة، ورحمة 
من لقاء إلى آخر.

 فيرتيكال 2020 | 9782072914751 
192 pages |  14x20 cm | 18.00 €

 Abraham

أبراهام
في تل المقّيار وفي عام 1916، تشهد هذه القرية التي تقع في 
عمق بالد ما بين النهرين باستسالم على تفكك اإلمبراطورية 

العثمانية وتدمير الخالفة. أبراهام، شاب يبلغ من العمر 18عاًما، 
ابن تارح الزعيم المحلي، ينسج هنا نصا موازيا للقصة التوراتية 
إلبراهيم البطريرك، ويعتبر نفسه نبًيا للعصر الحديث. وفيا لسفر 
التكوين، يتوجه هذا الشاب الذي يجسد ابراهيم إلى كنعان ليعلن 

عن عالم جديد من خالل عبور الشرق األوسط الدامي. يعيد 
بوعالم سنسال النظر في البادرة اإلبراهيمية بإرسال نبي جديد 

إلى الشرق األوسط في عشرينيات القرن الماضي.

FIND OUT MORE
< تم بيع 16000 نسخة في فرنسا

9782072906480 | 2020 | 288 pages 
 14x20 cm | 21.00 €

أدب و قصص خيالية

سنسال بوعالم 

حكاية متقنة رويت بأسلوب 
مبهر.

أدب وقصص خيالية

تيودوريسكو هولغان  ليليانا 

قرار جريء لشابة بالتجول 
عبر أمريكا الجنوبية
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 Broadway

برودوي
زوجة وطفالن، ووظيفة، ومنزل في مجمع سكني يتم فيه تنظيم 
حفالت الشواء اللطيفة ومشروع ركوب األمواج في بياريتز مع 

اثنين من األصدقاء الصيف المقبل ... من الممكن أن يكون أكسل 
سعيًدا، لكنه يدرك، في سن السادسة واألربعين، أن ال شيء 
يشبه ما كنا نأمله. كان يحلم أن يجد نفسه متألقا في مسرحية 

غنائية في برودواي، لكنه يجد نفسه في عرض سيء لنهاية العام 
ماذا لو حان الوقت لكي يترك أكسل كل شيء، بدالً من العودة 
إلى المنزل من العمل، ومن ساعة الكوكتيل مع الجيران؟ بعد 
"الخطاب"، يعيد فابريس كارو المرح صياغة عبثيات الحياة 

الحديثة ليؤلف كوميديا جديدة مضحكة للغاية.

FIND OUT MORE
 < تم بيع 75000 نسخة في فرنسا

< يجري اقتباس العمل لفيلم سينمائي

9782072907210 | 2020 | 208 pages 
 14x20 cm | 18.00 €

 Art nouveau

الفن الحديث
في فجر القرن العشرين، وصل الجوس لجيتي، مهندس 

معماري متدرب من فيينا إلى بودابست يحمله حلم : البناء. 
فيكتشف عاصمة نائمة تحتاج للكثير من العمل. لكن الفكر 

التقليدي المحافظ والغيرة القديمة لن يتركا المجال لطموحاته 
في الحداثة. بالرغم من ذلك تدفعه رؤيته التي يتمتع بها إلى 

االستمرار واثبات إبداعاته في هنغاريا، في زمن وصل فيه الفن 
الحديث إلى عصره الذهبي. يقوم الجوس لجيتي بعدها بتشييد 

أبنية في جميع أنحاء أوروبا. إال أن هذا األجنبي اليهودي لم ير 
اقتراب الكارثة ...

FIND OUT MORE
< تم بيع 8500 نسخة في فرنسا

9782072898433 | 2020 | 288 pages 
 14x20 cm | 20.00 €

أدب وقصص خيالية

غريفياك بول 

لوحة جدارية رومانسية مثيرة 
ومتميزة

أدب وقصص خيالية

كارو فابريس 

الحياة ليست مسرحية غنائية
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 Chronos. Esquisse d’une histoire du temps

كرونو. رسم 
تخطيطي لتاريخ 

الزمن
يقدم الكتاب دراسة عن ترتيب الوقت وحقب الزمن فعلى غرار 
بوفون الذي أدرك أزمنة الطبيعة، يمكننا التمييز هنا بين حقب 

الزمن، فننتقل من الطرق اليونانية إلدراك الوقت إلى أوجه عدم 
اليقين المعاصرة الخطيرة، ونتوقف مطوال في زمن المسيحيين، 
الذي أنشأته الكنيسة في ذلك الوقت وأقامته : هو حاضر موجود 

بين التجسد ويوم الحساب األخير. هكذا تبدأ مسيرة الزمن 
الغربي، نتابع فيها كيف انتشر زمن المسيحيين وفرض نفسه 

قبل أن ينحسر في مواجهة صعود العصر الحديث محموال 
بالتقدم ومتحركا بسرعة نحو المستقبل. أما اليوم فيبدو المستقبل 
مظلما وحقبة جديدة بدأت بالظهور، سرعان ما أطلق عليها اسم 

األنثروبوسين )عصر التأثير البشري(، أو عصر جيولوجي 
جديد أصبح فيه الجنس البشري القوة الرئيسية: القوة الجيولوجية.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 4 لغات : اإلنكليزية، البلغارية، الصينية، 

والتركية.

9782072893070 | 2020 | 352 pages 
 14x22 cm | 24.50 €

 Chanson bretonne suivi  
de L’enfant et la guerre

أغنية بروتانية 
يتبعها الطفل 

والحرب
يناقش الكاتب بصبر هادئ عالقتنا الغامضة مع العالم، إنها 

أرض طفولته التي أتى ليستخرج منها المادة الخام للذاكرة. ما 
الذي بقي من الماضي؟ كتاب رائع من المشاعر المرّوضة، 

مشبع بنعومة رعوية تحرك صور المحاصيل في الصيف، و 
حرارة المهرجانات الليلية أو الجمال البسيط لبستان مزدهر، 

كقصيدة للريف األبدي بقدر ما هي استدعاء للذكريات الحميمة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 9 لغات : الصينية، الكرواتية، األلمانية، 

اإليطالية، االسبانية، السويدية واليابانية

FIND OUT MORE
 < تم بيع 78000 نسخة في فرنسا
< جائزة نوبل لألدب لعام 2008

9782072894992 | 2020 | 160 pages 
 14x20 cm | 16.50 €

أدب وقصص خيالية

لوكليزيو جان ماري 

من فصول الصيف المشرقة 
في طفولته في البروتاين إلى 

سنواته األولى في نيس، يعود 
المؤلف إلى مصدر ذكرياته 

األصلية

علوم إنسانية  واجتماعية - دراسات

هارتوغ فرونسوا 

الوقت في كل مكان حولنا، 
إنه حتمي، وال يمكننا فهمه، 
بل يتحكم في حياتنا ومع كل 

ذلك فقد عقدنا العزم  بالسيطرة 
عليه ...
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 Comédies françaises

الكوميديا الفرنسية
ديميتري، مراسل شاب يحقق في والدة اإلنترنت ؛ وخالًفا 

لالعتقاد الشائع، فقد طور المهندس الفرنسي لويس بوزين نظام 
نقل البيانات الذي يعتبر وراء الثورة الرقمية. إال أنه بعد أن 

خضع لضغط كبير من السلطات العامة الفرنسية في عام 1974 
اضطر لوضع حد ألبحاثه، إلى أن أتى وقت وحصل األمريكيون 

على اختراعه، وسرعان ما وجهت التحقيقات ديميتري باتجاه 
رجل أعمال قوي في مجال الصناعة، يثير وصفه الساخر 

المواقف الفرنسية النموذجية ويكشف عن قوة النخبة السياسية.

FIND OUT MORE
 < تم بيع 37000 نسخة في فرنسا

Médicis and Interrallié تم اختيار العمل لجائزة >

9782072796982 | 2020 | 480 pages 
 14x20 cm | 22.00 €

 Ci-gît l’amer. Guérir du ressentiment

هنا تكمن المرارة. 
الشفاء من 

الشعور باالستياء
في استمرارية األعمال السابقة حول الفردية وسيادة القانون 
والعالقات المرضية بين هاتين القوتين الديناميكيتين، ترجع 

سينثيا فلوري في هذا العمل إلى مسألة االستياء بشكل محدد فتقوم 
في الجزء األول بإجراء مراجعة سريرية وتوضح أنه بالنسبة 
للمريض في مرحلة التحليل النفسي ال يعتبر الهدف من العالج 
الوصول للحقيقة فقط، بل الهدف هو الوصول للحقيقة القادرة، 

أي ما هو قادر عليه. الجزء الثاني يشير إلى العمليات الجماعية 
لالستياء المنتشرة للغاية في العالم المعاصر. من خالل الرعاية 
والحكم والتثقيف تقوم سينثيا فلوري بتطوير هذه السلسلة التي 

طرحها فرويد وآخرون.

FIND OUT MORE
 < تم بيع 90000 نسخة في فرنسا

 Prix Feminaتم اختيار العمل في المرحلة الثانية لجائزة >

9782072858550 | 2020 | 336 pages 
 14x20 cm | 21.00 €

علوم إنسانية و اجتماعية - دراسات

فلوري سينتيا 

االستياء، موضوع في قلب 
القضايا االجتماعية الحالية.

أدب وقصص خيالية

رينهاردت ايريك 

نداء قوي وشرس ضد النخب 
الوطنية التي عفا عليها الزمن، 

ومديح للصدفة كوعد بالحظ 
الجيد والسعادة ...
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 Du rififi à Wall Street

شجار في وول 
ستريت

ترك الصحفي فالد آيزنجر الذي يعمل في نيويورك كل شيء 
ليكرس نفسه لألدب. وكونه في وضع مالي صعب، يقبل اقتراح 

أحد أصحاب العمل لكتابة تاريخ شركته، إال أنه يتم إحباط 
المشروع ويجد آيزنجر نفسه يكتب كيف تمت صناعة أمريكا، 

وهو كتاب يروي فيه توم كابوت عمليات اختالس أحد أكبر 
تجار الصناعة. يروي عمل شجار في وول ستريت عدة قصص 
بما فيها قصة آيزنجر الذي كان يكتب رواية توم كابوت السوداء 

إلى أن تجتمع الحقيقة بالخيال ...

9782072859441 | 2020 | 320 pages 
 14x20 cm | 19.00 €

 De nos ombres

من ظاللنا
تبدأ قصة هذه العائلة الكورسيكية الكالسيكية والعادية مع 

جوزيف البالغ من العمر 12 عاًما، والذي لديه موهبة للعثور 
على الممتلكات المفقودة من خالل االستماع إلى أصواتها : 

وكمثال على ذلك يمكن الحديث عن صورة قديمة في الجزء 
الخلفي من الدرج، وقرص مكسور في العلية، وخاتم مدفون في 
جدار غرفة فارغة. لدى جان مارك غراتسياني موهبة لعرض 
ما هو غير متوقع، يدخلنا من خالل شخصية جوزيف في حياة 

عائلة تبدو منظمة للغاية فيتم قلبها رأسا على عقب.

 جويل لوسفيلد 2020 | 9782072887710  
200 pages |  15x22 cm | 18.00 €

أدب وقصص خيالية

جان مارك غرازياني

تسلط هذه الرواية األولى 
الضوء على الجروح الغير 

ملتئمة بشكل كامل والتي تصنع 
اإلنسان، وعلى غموض هذا 

الجزء غير المكتمل.

أدب وقصص خيالية

آيزنجر فالد 

رواية سوداء على شكل دمى 
روسية ذات إيقاع وذكاء 

يذكرانا بأفضل ما كتب في 
نوعها.
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 Femmes et littérature.  
Une histoire culturelle I 

 (Moyen Âge - XVIIIe siècle)

المرأة واألدب. 
 I تاريخ ثقافي

)العصور الوسطى - 
القرن الثامن عشر(

نتاج عمل جماعي قام به عشرة أكاديميين فرنسيين وأمريكيين 
في عدة سنوات من البحث، يشكل هذا الكتاب أول بانوراما شبه 
كاملة ألعمال المرأة في األدب من العصور الوسطى إلى القرن 

الحادي والعشرين، في فرنسا و في البلدان الناطقة بالفرنسية. وال 
يقدم هذا العمل تقارير عن اإلنتاجات في األنواع األدبية الكنسية 

فحسب، بل يتناول أيًضا المقاالت والمراسالت والمذكرات 
والسيرة الذاتية والصحافة واألدب الشعبي وأدب األطفال: ويدعو 

إلى إعادة تقييم عام لألعمال األدبية للرجال والنساء، وفهم 
مختلف لألدب الفرنسي والفرنكوفوني.

9782070465705 | 2020 | 1040 pages 
 10x17 cm | 13.50 €

 Évangile des égarés

انجيل الضائعين
إنجيل الضائعين هو نص حول بقاء ونجاة فلورا راوية العمل من 

خالل ثالث لقاءات. األول مع فريتز زورن، كاتب سويسري 
بطولي كتب كتابا واحدا وتم نسيانه ولم ياخذ المؤلف حقه، يحمل 
الكتاب عنوان المريخ ، وُنشر في عام 1976، ليعرض خالل 

حياته الفريدة من نوعها ما قدمه زورن لفلورا : ثورته وغضبه. 
أما اللقاء الثاني فجرى مع مرضى في مشفى أمراض نفسية 

أقامت فيه فلورا وبفضلهم عادت للتواصل مع اإلنسانية واألخوة. 
وآخر هذه اللقاءات كان مع ابنها فالديمير، المراهق الذي 

يعارض إضفاء الطابع المادي على عالم اليوم المتصل بما حوله 
بشكل دائم. بفضله ومن خالل حدث مأساوي، تستعيد فلورا 

القدرة على الحب والعيش.

9782072870002 | 2020 | 198 pages 
 13x21 cm | 18.00 €

أدب وقصص خيالية

تاكو جورجينا 

توضح المؤلفة في عملها أن 
العودة إلى الحياة يكمن قبل كل 

شيء في عدم الخضوع لها.

علوم إنسانية  واجتماعية - دراسات

جماعي عمل 

مكانة المرأة في األدب من 
العصور الوسطى حتى يومنا 
هذا، وقائع تطور بطيء جًدا 

من موضوع إلى آخر.
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 Fille

بنت
ولدت لورونس باراكيه في عام 1959 في عائلة برجوازية 
صغيرة في مدينة روان. وادركت بسرعة، من خالل تربية 
والديها لها، أن مكانة الفتيات أدنى من مكانة الصبيان. تشهد 

باستمرار هذه التجربة في المدرسة من خالل دروس الرقص 
وفي المكتبة البلدية، حيث تفرض اللغة هيمنة مكانة الذكور. 

في هذه الرواية، يكشف المؤلف بكثافة استثنائية مصير امرأة 
واجهت التغيرات في المجتمع الفرنسي على مدار األربعين عام 

الماضية. تحمل الراوية في صوتها القضايا الرئيسية المتعلقة 
بتعليم المرأة وهيمنة الذكور ونقل القيم النسوية إلى األجيال 

الشابة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة اإلنكليزية

FIND OUT MORE
< تم بيع 107000  نسخة في فرنسا

9782072734007 | 2020 | 240 pages
 14x20 cm | 19.50 €

 Femmes et littérature.  
Une histoire culturelle II  

(XIXe-XXIe-francophonies)

المرأة واألدب. 
 I I تاريخ ثقافي

)القرن التاسع عشر - 
القرن الواحد والعشرون 

- فرونكوفونية(
نتاج عمل جماعي قام به عشرة أكاديميين فرنسيين وأمريكيين 

في عدة سنوات من البحث، يشكل هذا الكتاب أول بانوراما شبه 
كاملة ألعمال المرأة في األدب من العصور الوسطى إلى القرن 

الحادي والعشرين، في فرنسا و في البلدان الناطقة بالفرنسية. وال 
يقدم هذا العمل تقارير عن اإلنتاجات في األنواع األدبية الكنسية 

فحسب، بل يتناول أيًضا المقاالت والمراسالت والمذكرات 
والسيرة الذاتية والصحافة واألدب الشعبي وأدب األطفال: ويدعو 

إلى إعادة تقييم عام لألعمال األدبية للرجال والنساء، وفهم 
مختلف لألدب الفرنسي والفرنكوفوني.

9782072889707 | 2020 | 592 pages 
 10x17 cm | 10.30 €

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

جماعي عمل 

مكانة المرأة في األدب من 
العصور الوسطى حتى يومنا 
هذا، وقائع تطور بطيء جًدا 

من موضوع إلى آخر.

أدب وقصص خيالية

لورنس كاميل 

حكاية مأساة أن يولد اإلنسان 
امرأة في مجتمع وحقبة يهيمن 

عليها الرجل.



   خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021  

غاليمار

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   

 La bonne histoire de Madeleine Démétrius

قصة مادلين 
ديميتريوس

ما الذي حدث للفتاة الصغيرة النموذجية؟ هي فتاة يمكنها النجاح 
لدرجة كبيرة، طبيبة وابنة طبيب، حياتها مرتبة، وزواجها ناجح؟ 

بعد عشرين عاًما، تأتي مادلين لتطلب المساعدة من صديقتها 
الراوية التي عرفتها في فترة الدراسة االعدادية، فقد كن يشكلن 
فرقة موحدة مع ثالث صديقات أخريات في المارتينيك. عاشت 
الراوية المارتينيكية طفولة فقيرة ولجأت للعيش في باريس، هي 
أم عزباء تعيش من عملها في أدب الفتيات. لقاءهم فرصة لفك 

خيوط صداقة محطمة، كشفت فيها أسئلة مدفونة مؤلمة، مع 
مزيج من الفكاهة والسعادة في لوحة حساسة تتشابك فيها ببراعة 

الفكاهة والكآبة.

9782072886041 | 2020 | 272 pages 
 14x20 cm|  15.00 €

 Kibogo est monté au ciel

صعود كيبوغو إلى 
السماء

يدور العمل في رواندا القديمة، عندما حاول اآلباء التبشيريون 
غرس اإليمان المسيحي، وعندما دخل أكاييزو المدرسة الدينية 
الرئيسية وطرده المتدينون. أنقذ اكاييزو طفاًل من الموت ففسر 
القرويون ذلك على أنه قيامة واآلباء الغاضبون على أنه تدنيس 
للمقدسات. يختفي أكاييزو إثر ذلك كما اختفى كيبوغو من قبله. 

يطلب من العرافين J كيبوغو الذي ضحى بنفسه في 792 
"إنقاذ" رواندا. تظهر هنا أوجه التشابه باستمرار بين التاريخ 

المسيحي واألساطير الرواندية التي ال تزال حية : من صعد حًقا 
إلى الجنة؟ كيبوغو ابن الملك أم ييزو المبشرين؟

رواية تحتوي على البهجة في طياتها.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة اإلنكليزية

9782072886041 | 2020 | 160 pages 
 14x20 cm | 15.00 €

أدب وقصص خيالية

موكاسونغا سكوالتيك 

تروي لنا المؤلفة صفحة 
جديدية في تاريخ روندا من 
المعتقدات األسطورية إلى 

التبشير.

أدب وقصص خيالية

أوكتافيا غاييل 

سلسة متجانسة من الذكريات 
بين باريس والمارتينيك، قصة 

امرأة تروي لنا قصة أخرى.
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 La Famille Martin

عائلة مارتان
يقرر الراوي، وهو مؤلف مشهور يفتقر إلى اإللهام، أن يجعل 

من عائلة عادية يتم اختيارها عشوائًيا موضوًعا لكتابه الذي 
سيكتبه. ولكي يتمكن من الدخول في حياتهم، يختارأن يصبح 

شخصية من شخصيات هذه القصة ليقلب بذلك المسارات 
الشخصية للجميع. قصة كوميدية عائلية، مقرونة بتقرير )كاذب( 
عن رواية تفلت من مؤلفها باستمرار، يؤكد فيها ديفيد فوينكينوس 

موهبته الكبيرة التي تتخللها الكآبة والتفاؤل المزمن.

FIND OUT MORE
< تم بيع 122000 نسخة في فرنسا

9782072913068 | 2020 | 240 pages 
 14x20 cm | 19.50 €

 Là d’où je viens a disparu

اختفى المكان 
الذي أنا منه

يروي المهاجرون ليتزي وسارة ومارتا قصص المهاجرين 
الذين يصلون واللذين يختفون وهم يشقون طريقهم من السلفادور 
إلى الواليات المتحدة ومن الصومال إلى فرنسا. نشهد في العمل 

أيضا قصة جيريمي الذي ينضم إلى حركة من أجل الهوية 
الوطنية في فرنسا. ويأخذنا الكاتب إلى عالم يتحول فيه الحلم 

بحياة أفضل غالًبا إلى كابوس ويجعلنا نعيد النظر في مسؤولياتنا 
كمواطنين. يبدو أن الحياة المتباينة مترابطة بشكل ال يمكن 
فصله، كما أن القرارات السياسية لها أحياًنا تداعيات مميتة 
وبعيدة. تعكس هذه الرواية التناقضات بين اإلنسانية وردود 

األفعال الباحثة عن األمان في الوعي الغربي المعاصر.

FIND OUT MORE
Alain Spiess جائزة الرواية الثانية >

 9782072876172 | 2020 
288 pages | 14x20 cm | 19.50 €

أدب وقصص خيالية

بوا غييوم 

ما يمكننا أن ننقل ألطفالنا دون 
أن تقوم الحدود بإلغائه ؟

أدب وقصص خيالية

فوينكينوس ديفيد 

يقرر كاتب يفتقر لإللهام أن 
يروي قصة أول قادم يلقاه
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 La Vie ordinaire

الحياة العادية
هل الحياة هي أكثرما يمكن أن يكون "عادًيا" وغير عادي 

في نفس الوقت؟ في هذا العمل تعّرفنا المؤلفة بفكر الفالسفة 
األمريكيين مثل إيمرسون الذي "يستكشف ما هو مألوف 

ويتبنى ما هو مشترك"، وألن الفلسفة منتشرة في كل مكان 
في الحياة اليومية فهي ال تتردد في االستشهاد بفيرجينيا وتتبع 

فلسفتها العائلية التي حثت النساء على "قتل المالك في المنزل. 
لتحقيق إمكاناتنا في الحياة، يجب علينا إبعاد هذا الطاغية المحلي 

المخلص. يتحدى المؤلف من خالل مفهوم "الحياة العادية" 
تفكيرنا حول الحياة نفسها.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة التركية

FIND OUT MORE
< تم نشر 39000 نسخة في فرنسا

9782072894893 | 2020 | 192 pages 
 14x20 cm | 16.00 €

 La Loi du rêveur

قانون الحالم
يلعب دور الراوي في كتاب قانون الحالم طفل صغير يبلغ من 

العمر10 سنوات، يرى ذات يوم حلما غريبا عن مدينة مغمورة 
بالمياه، فيقرر أن يفهم ما هذا الحلم الغريب حتى لو كان ذلك 

يعني قضاء حياته كلها في البحث. ينجح الصبي الذكي في إقناع 
كل شخص يعرفه - أواًل صديقه المقرب ووالديه، ثم بعد بضع 

سنوات زوجته وأطفاله - لمساعدته في سعيه. حكاية مفرحة 
يكرم فيها دانيال بيناك أعظم بطل له، المخرج فيديريكو فيليني، 

ويعبر عن حبه للفن واألدب.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بخمس لغات : العربية، الجورجية، اإليطالية، 

الرومانية والتركية.

FIND OUT MORE
< تم بيع 73000 نسخة في فرنسا

9782072879388 | 2020 | 176 pages 
 14x20 cm | 17.00 €

أدب وقصص خيالية

بوناك دانييل 

عمل يجمع بين السيرة الذاتية 
والخيال والحلم والواقع، في 

انعكاس رائع على الكتابة 
واإلبداع األدبي.

علوم إنسانية  واجتماعية - دراسات

أديل فان ريث

يعرض الكتاب موضوعا كان 
تعامل الفالسفة معه في فرنسا 

نادرا
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 Le monde n'existe pas

العالم غير موجود
عندما رأى الصحفي في مدينة نيويورك آدم فولمان صورة 
لرجل مطلوب على شاشات تايمز سكوير تعرف عليه على 

الفور: إنه إيثان شو. اتهم إيثان الذي كان قبل عشرين عاًما نجم 
المدرسة الثانوية وصديقه الوحيد، باغتصاب وقتل فتاة مكسيكية 

صغيرة. رفض آدم تصديق ذنبه، وقرر العودة إلى درايسدن 
حيث التقيا للتحقيق في األمر، ليدرك بسرعة أن هذا األمر يفوق 

أي شيء يمكن أن يتخيله ...

RIGHTS SOLD
نشر العمل باللغة األلمانية

FIND OUT MORE
 < تم نشر 14000 نسخة في فرنسا

 Filigranesلعام 2020 ، وLucien Barrière  جائزة >
 2020، Shortlisted for the Prix Libraires لعام

2020

9782072880315 | 2020 | 256 pages 
 14x20 cm | 19.00 €

 Le Jihadisme français.  
Quartiers, Syrie, prisons

الجهاد الفرنسي. 
األحياء، سوريا، 

السجون
لماذا لم يكن لدى غالبية السياسيين والمثقفين سوى قراءة سطحية 

وغير فعالة للظاهرة الجهادية التي دفع مجتمعنا بشكل خاص 
ثمنها غاليا.ً تمكن هوغو ميشيرون من خالل مقابالت مع 

جهاديين مسجونين من إعادة هيكلة شبكات وأراضي الجهاد، 
ويقدم رأيه المخالف للرأي العام الذي يجعل من عالم السجون 

مؤسسة شمولية معزولة عن المجتمع، ويحلل التفاعالت 
المستمرة بينها وبين "األحياء السكنية". وُيظهر كيف أن اإلسقاط 

إلى العنف المفرط في سوريا وعلى األراضي الفرنسية هو 
تتويج لمسار بدأ في بعض األوساط السلفية في نهاية القرن 

الماضي. مسار تخللته االضطرابات الكبرى لهجمات 11 أيلول 
)سبتمبر(  2001 وجرائم القتل التي ارتكبها محمد مراح في

آذار2012  تمهيداً إلعالن "الخالفة" في الرقة.

FIND OUT MORE
< تم بيع 21200 نسخة في فرنسا

9782072875991 | 2020 | 416 pages 
 15x22 cm | 22.00 €

علوم إنسانية و اجتماعية - دراسات

ميشرون هيغو 

نص تنويري يعرض السيطرة  
الحديثة المنهجية التي قلبت 

أعماق المجتمع.

أدب وقصص خيالية

هامبير فابريس 

تطرح هذه الرواية تساؤالت 
كبيرة إلى درجة نشعر فيها 
بالدوران في مجتمع أعمته 
األكاذيب  وأصبح الواقع 

والخيال واحًدا.
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 Le Siècle vert :  
Un changement de civilisation

القرن األخضر
تغيير في الحضاراتتغيير في الحضارات

من خالل البصيرة والذوق المميزين، يقّيم ريجيس دوبريه الثورة 
الخضراء ويخلص )بحيادية تامة( إلى أن المجتمع البشري لم يعد 

ينظر بتفاؤل إلى المستقبل، بل يسعى بدالً من ذلك إلى استعادة 
حالة النقاء المفقودة. بعد طرح سلسلة من األسئلة الممتعة، يبين 
لنا بأنه بينما يطارد الغرب احتمالية تفكك األرض "نشهد والدة 

عالم آخر أمام أعيننا" - عالم من اآلمال والمخاوف والفرص 
والقيود.

RIGHTS SOLD
نشر باللغتين األلمانية والبرتغالية

FIND OUT MORE
< تم بيع 25000 نسخة في فرنسا

9782072879289 | 2020 | 64 pages 
 15x26 cm | 4.90 €

 Le Pays des autres

بلد اآلخرين
غادرت ماتيلد التي وقعت في حب أمين المقاتل في الجيش 

الفرنسي لتوها موطنها األلزاس لتتبع زوجها. تكافح األسرة 
التي استقرت بالقرب من مكناس على تل قاحل عملوا فيه على 

تحسين المحاصيل، لكن الحياة ال تسير كما هو مخطط لها. كتاب 
يعرض فيه الفقر والعمل الدؤوب والعالقات األسرية القاسية ... 

تحتج ماتيلد على التمييز ضد المرأة، فيما تعاني ابنتها عائشة 
من العنصرية السائدة. تعرض ليلى سليماني ببراعة وتعاطف 
كبيرين، ومن خالل مجموعة من الشخصيات رفضها للطبائع 

المختلفة للمغرب المتورط في عاداته القديمة وفريسة العنف قبل 
االستقالل.

في الجزء األول من الثالثية Le Pays des autres، تمزج 
ليلى سليماني تاريخ المغرب وفرنسا  مع تاريخ عائلتها.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 34 لغة : )يمكن طلب القائمة(

FIND OUT MORE
 < تم بيع 280000  نسخة في فرنسا

< جائزة l’Héroïne الكبرى لعام 2020

9782072887994 | 2020 | 368 pages 
 14x20 cm | 20.00 €

أدب وقصص خيالية

سليماني ليلى 

تصور هذه الرواية المعقدة 
التأثير البشري في إنهاء 

االستعمار.

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

دوبريه ريجيس 

يطلق ريجيس دوبريه اإلنذار 
ضد األصولية البيئية ذات 

العواقب الوخيمة.
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 Les Caves du Potala

أقبية بوتاال
في عام 1968، تم احتجاز بستان با وهو رسام الداالي الما، من 

قبل الثوار الشباب المتعصبين. يدفعه زعيم الثوار بكل الوسائل 
للتخلي عن قيمه، إال أن الرسام يعرف جيدا أنه بإمكان الجسد 

المعذب إيواء روح حية. في هذا االستحضار الشعري والجمالي 
والمضطرب نتيجة تأثير القوى التاريخية على التراث الثقافي، 

يتابع داي سيجي، أفكاره حول مكانة الفن في المجتمع، أمال منه 
بأنه من الممكن أن يكون الفن منقذا كتعبير عن حرية العالم. 

من خالل قصة فنان قتل خالل الثورة الثقافية، يقوم الكاتب داي 
سيجي، مؤلف بلزاك والخياطة الصينية الصغيرة بالقاء الضوء 

على اإلبادة الجماعية التي ارتكبها الصينيون بحق التيبت.

RIGHTS SOLD
نشر باللغة التشيكية

FIND OUT MORE
 < تم بيع 16000 نسخة في فرنسا

< جائزة الرواية التاريخية لعام 2020

9782072906435 | 2020 | 192 pages 
 14x20 cm | 18.00 €

 Le Tiers Temps

ثلث الوقت
ترسم هذه الرواية للكاتبة مايليس بيسيري الصورة المفاجئة 
لبيكيت وهو ينتظر النهاية - كما لو أنه أصبح شخصية في 

مسرحيته األيقونية في انتظار جودو - وتتيح لنا بذكاء سماع 
صوت الكاتبة العظيمة وهي تتخيل مالحظاته الواضحة ولكن 

الالذعة. عمل ساحر تستحضر فيه كتابات بيكيت الرشيقة، 
وتدهور جسد منهك، وتقدم أجزاء من المراحل الرئيسية في 

حياته، كما تصف الحياة اليومية في رواية "ثلث الوقت" المنزل 
الذي قضى فيه بيكيت أيامه.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بعشر لغات : األلبانية، العربية، الصينية، التشيكية، 

الفارسية، اليونانية، اليابانية، الكورية، البرتغالية، الصربية 
والتركية

FIND OUT MORE
 < تم بيع 8300 نسخة في فرنسا

< جائة الرواية األولي Goncourt لعام 2020، جائزة 
Ulysse للرواية األولى 2020

9782072878398 | 2020 | 184 pages 
 14x20 cm | 18.00 €

أدب وقصص خيالية

بيسري مايليس 

عرض لنهاية حياة صموئيل 
بيكيت في دار للمسنين 

الباريسية.

أدب وقصص خيالية

داي سيجي

شعور بالتغير المطلق في 
المكان والزمان.
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 Libres d’obéir : Le management,  
du nazisme à aujourd'hui

حرية االنصياع
ادارة االعمال من النازية إلى ادارة االعمال من النازية إلى 

وقتنا الحضروقتنا الحضر
رينهارد هون )2000-1904( هو النموذج األصلي للتكنوقراط 

المثقف الذي عمل في خدمة الرايخ الثالث. يتميز كرجل قانون 
بالطبيعة الراديكالية لتأمالته حول االختفاء التدريجي للدولة 

لصالح "المجتمع" المحدد بالعرق و "مكانه المعيشي". أنشأ بعد 
الحرب معهًدا للتدريب اإلداري دخله على مر العقود النخبة 

االقتصادية والتجارية في ألمانيا الغربية. يوضح العمل كيف كان 
اعتقاد النازيين بأن قادتهم يجب أن يكونوا أحراًرا في اختيار 

وسائل تحقيق أهدافهم عنصًرا أساسًيا في تطوير تقنيات اإلدارة 
الحديثة. هذه هي بالضبط سياسة الرايخ إلعادة تسليح وتجويع 
السكان السالفيين وإبادة اليهود. بعد عام 0891 تظهر نماذج 

أخرى، وتعد النازية مرحلة إدارية مهمة وأحدى بدايات اإلدارة
الحديث

RIGHTS SOLD
نشر العمل بأربع لغات : األلمانية، اليونانية، اإليطالية واالسبانية.

FIND OUT MORE
 < تم بيع 34000 نسخة في فرنسا

 < القائمة الطويلة لجائزة 
"Prix Medicis )2nd selection(

9782072789243 | 2020 | 176 pages 
 11x18 cm | 16.00 €

 Les Roses fauves

الورود البرية
تنشأ صداقة بين ال بروتاني وإسبانيا حيث تلتقي الراوية الروائية 
بسيدة شابة تدعى لوال تعمل في البريد. هي إنسانة غريبة تحب 
الزهور وتهتم بحديقتها وتحتفظ بعناية شديدة بقلوب مخيطة في 
خزانة مالبسها ... عندما يكشف إحداها أسراره بقوة يقوم بقلب 
شخصيات هذه الرواية الساحرة والحسية وذات اإليقاع الناعم. 
كتاب يحكي قصصا عائلية، ميراث أنثوي، حب، والعديد من 

الموضوعات التي تم تناولها في هذا العمل الرائع.

FIND OUT MORE
 < تم بيع 55000 نسخة في فرنسا

Goncourtالقائمة الطويلة لجائزة >

9782072788918 | 2020 | 352 pages 
 14x20 cm | 21.00 €

أدب وقصص خيالية

مارتينيز كارول 

قصة رائعة عن الحب والموت 
والعاطفة واللعنة، ترجع فيها 

األشباح  إلى الحياة ...

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

يوهان شابوت

دراسة مثيرة عن الحياة الثانية 
لرينهارد هون، مؤسس مدرسة 
إدارة األعمال األلمانية الرائدة.
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 Paul Morand

بول موراند
بالقرب من مارسيل بروست الذي يحتضر ولد إلهام بول موراند 

لممارسة مهنة أدبية، وانتهت وسط صخب الحداثة الذي عبر 
عنه جان كوكتو. كان موران واسع المعرفة وخيالًيا، رفضته 

البرجوازية الباريسية، ورحب به كل من الجناح اليساري 
البوهيمي والنخبة الجمهورية اليمينية. في الواقع، كال العالمين 
المنغلقين بإحكام هما اللذين حددا شخصيته ومهنته المزدوجة 

ككاتب ودبلوماسي. تعطينا الكاتبة بولين دريفوز صورة مقربة 
لموراند بفضل دراستها لألرشيفات الخاصة، والمذكرات 

الشخصية، والخطابات الغير المنشورة.

9782072740480 | 2020 | 496 pages 
 15x22 cm | 24.00 €

 L’Anomalie

العيوب
حدث مجنون يقلب حياة مئات الرجال والنساء رأًسا على 
عقب في يونيو 0202 ، وجميعهم ركاب على متن رحلة 

باريس - نيويورك. من بينهم: بليك، رب عائلة يعمل كقاتل 
مأجور؛ وسليمبو، نجم البوب النيجيري الذي سئم من العيش 

في عالم غير حقيقي؛ وجوانا، المحامية الهائلة التي حاصرتها 
أخطائها؛ وفيكتور ميسيل، كاتب سري أصبح فجأة محط إعجاب 

كبير. جميع هؤالء اعتقدوا بأن لديهم حياة سرية ولم يتخيل أي 
منهم إلى أي درجة يمكن أن يكون ذلك صحيحا. رواية خالبة 

وصادقة، شخصياتها مركبة ومؤثرة.

RIGHTS SOLD
نشر العمل بـ 35 لغة )يمكن طلب القائمة(

FIND OUT MORE
 < تم بيع 900000 نسخة في فرنسا

< حصل العمل على جائزة غونكور لعام 2020

9782072895098 | 2020 | 336 pages 
 14x20 cm | 20.00 €

أدب وقصص خيالية

تيلييه لو  ايرفيه 

كيف ستكون ردة فعل المجتمع 
أمام ما ال يمكن تفسيره؟

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

دريفوز بولين 

سيرة ذاتية لبول موراند الذي 
تظهر أخيرا حقيقة وجوهر 

حياته.
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 Putzi

بوتزي
كان ُيدعى بوتزي "الصغير" بالرغم من أن طوله مترين. كان 

يلقب بـ "عازف بيانو هتلر" ألنه كان يعزف له موسيقى فاغنر. 
أمضى المؤرخ والصحفي توماس سنيغاروف بضع سنوات في 

إعادة بناء وجود هذه الشخصية التي ظهرت إلى جانب هتلر، 
وأصبحت صديقه المقرب في أوقاته العصيبة، ثم أبعدت عنه، 

وأنتهت حياتها بشكل غامض في بلد كألمانيا المشوهة التي بدأت
تتعافى.

FIND OUT MORE
< تم بيع 29000 نسخة في فرنسا

9782072904141 | 2020 | 352 pages 
 14x20 cm | 22.00 €

 Pour en finir avec la nature morte

إعادة النظر في 
الطبيعة الصامتة

يدعونا هذا الكتاب إلى إعادة التفكير في تاريخ وجغرافيا تمثيل 
األشياء: فهو يعود إلى عصور ما قبل التاريخ ويفتح الحدود أمام 

دول أخرى غير أوروبا والواليات المتحدة ويفتح أيضا باب 
المراسالت بين الفنون المعاصرة والفنون القديمة. هذا العمل هو 
أيًضا قصة التوتر بين الوفرة ونقيضها، بين الوجود واالمتالك 

منذ أن بدأنا بتجميع األغذية واألدوات واألسلحة والفرائس 
والمالبس والزينة. هو عمل مبني على تأمل أعمال فنية لرسامين 
ولنحاتين، لمصورين ولمخرجين، مبني أيضا على فكر العلماء، 

ويتخلله فكر الشعراء والكتاب.

9782072886096 | 376 pages 
 16x22 cm | 26.00 €

فنون

بيرترون دورلياك لورونس 

ال يزال ُينظر إلى الطبيعة 
الصامتة كمكان للحوار بين 
األحياء وغير األحياء، بيننا 

وبين األشياء ...

أدب وقصص خيالية

سنيغاروف توماس 

قصة بوتزي المأساوية 
والساخرة التي يلفها الغموض، 

وقصة بطل في رواية.
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 Tracts de crise :  
Un virus et des hommes 
 (18 mars - 11 mai 2020)

منشورات األزمة
 الفيروس والبشر  الفيروس والبشر 

))1818 مارس - 11مايو( مارس - 11مايو(
 لقد كانت أزمة كوفيد 19 بمثابة "عامل عظيم كشف لنا األمور 

بشكل جلي" على الصعيد الفردي والجماعي.
 يهدف العمل من خالل المجموعة التي يقدمها، إلى المساهمة في 

أن تكون هذه األزمة والتجربة شهادة دائمة ومحفزة لنا جميًعا، 
كمشاركين ومتفرجين في "مهرجان عدم اليقين ". من بين 

المشاركين نجد مؤلفين مثل ريجيس ديبراي، وإيري دي لوكا، 
وفرانسوا هنري ديسابلز، وميشيل كريبو، ويوهان شابوتوت، 

وأالن باديو، وإريك أورسينا، وسيلفان تيسون، وأديل فان ريث، 
وآني إرنو، ونانسي هيوستن، وأليساندرو باريكو، وآنا هوب، 

فابريس هامبرت، إدغار موران، ومشاركة أللبير كامو، وغيوم 
دي ماشاوت، وسيمون فيي.

9782072913013 | 2020 | 560 pages 
 15x21 cm | 17.00 €

 Térébenthine

تيريبينتين
يرسم هذا العمل المسيرة الفنية لثالثة طالب فنون في العقد األول 
من القرن الحادي والعشرين، تقدم فيه كارول فايفز بموهبة كبيرة 

نًصا قوًيا يعرض صورة الذعة لمؤسسة قاسية تخنق تطلعات 
األشخاص، تحتقر طالبها، تسحق األضعف، وتمحو الفنانات 

من النساء من التاريخ. هي رواية تعليمية قاسية تعرض الكاتبة 
فيها رسالة قوية يختار فيها كل من أبطالنا الثالثة طريًقا مختلًفا 

لتحقيق أنفسهم. عمل عاطفي تتناوب فيه الحوارات الواقعية جدا 
مع الكثير من المونولوج الداخلي. 

FIND OUT MORE
< تم بيع 10000 نسخة في فرنسا

9782072869808 | 2020 | 176 pages 
 14x20 cm | 16.50 €

أدب وقصص خيالية

فايفز كارول 

رواية مؤثرة تلقي نظرة نسوية 
ونقدية على الفن والمجتمع.

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

جماعي عمل 

ثالثة وستون مقاالً قصيراً 
غير منشور، جميعها مرتبطة 
بهذا الظرف االستثنائي ألزمة 

الكوفيد-19، نشرت سعيا 
لتقدير معناها وقياس أهميتها.
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 Un tout autre Sartre

سارتر آخر 
مختلف تماما

يرغب فرانسوا نودلمان باعادة اكتشاف سارتر الرجل واكتشاف 
عمله أيضا - من خالل الوثائق التي تخص ابنته بالتبني والتي 

ُمنح المؤلف حق االطالع عليها. يكشف هذا البحث عن جوانب 
جديدة من كتابات سارتر، وعن رومانسيته المكبوتة، وحبه 

للسفر، وميله إلى الحلم، وفترات اكتئابه، ولحظات ضحكه، مما 
يشجعنا على قراءة أعمال غالًبا ما يتم تجاهلها. ال يحاول نودلمان 

إعادة تعريف النشاط السياسي لسارتر طوال حياته، بل يسلط 
الضوء على العديد من الجوانب المتفردة األخرى من حياته.

9782072887109 | 2020 | 208 pages 
 14x20 cm | 18.00 €

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

نودلمان فرونسوا 

صورة غير متوقعة لكائن معقد 
ومتعدد
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