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خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021
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يتم إعطاء إحاالت حقوق جديدة في كل يوم، لذلك، وللبقاء على علم بكافة التحديثات، ننصحك بالتواصل مع دار النشر
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 Carnaval

كرنافال
يترك سيتام المصاب بمرض عضال أولئك الذين يشاركونه 

حياته. مدركا خطأه، يستسلم لفكرة أن يعيش حياة انفرادية. موت 
أحد أصدقائه السابقين يجبره على العودة إلى ضواحيه لتعيده 

هذه الرحلة إلى الماضي. لقد كان يشكل مع رفاقه جماعة ونشأوا 
جميًعا بين مشاكل مالية وعطش مفرط للمغامرة. من خالل 
العثور عليهم، يقيس سيتام قسوة الوجود التي فرضت نفسها 

عليها.

 بوشيه كاستيل 2020 | 9782283032251 
224 pages |  13x19 cm | 16.00 €

 Après le monde

ما بعد العالم
نوفمبر 2022، يضرب إعصار غير مسبوق الساحل الغربي 
للواليات المتحدة. لم تكن شركات التأمين قادرة على تعويض 

األضرار فأدى ذلك إلى إفالسها، وانهار النظام المالي األريكي 
في أعقاب ذلك، مما أدى أيضا إلى انهيار النظام العالمي. ال 

يوجد المزيد من األموال، وال مزيد من مصادر الطاقة، باإلضافة 
إلى سلسلة من الكوارث المناخية، وال مزيد من االتصاالت ... 

خالل بضعة أشهر، يتم ابتالع العالم الذي نعرفه بأسره.
يروي نص األصول هذا قصة ما قبل الكارثة وبعدها، ويثير 

أسئلة سياسية وإنسانية واجتماعية ملموسة: هل النزعة اإلنسانية 
حكر على المجتمعات التي تعمل بشكل جيد؟ أين يمكن ابتكار 

طرق جديدة للعيش المشترك والسكن في العالم في قلب الكارثة؟

 بوشيه كاستيل 2020 | 9782283033258 
288 pages |  14x18 cm | 18.00 €

أدب وقصص خيالية

ريشنير أونطوانيت 

رواية ملهمة وذات رؤية، في 
وقت أصبحت فيه القضايا 

البيئية ضرورية.

أدب وقصص خيالية

ماتيس هيكتور 

سيلين للعصر2.0



   خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021  

ليبيال

  3  4  5  6  7  8  9   

 Dostoïevski

دوستويفسكي
تدعو مجموعة "مؤلفو حياتي" الكتاب المعاصرين العظماء 

إلى مشاركة إعجابهم بعمل كالسيكي، كانت قراءته ذات اهمية 
خاصة بالنسبة لهم.

تمكنت جوليا كريستيفا الشابة المولودة في بلغاريا من قراءة 
أعمال دوستويفسكي. وبعد أن أصبحت واحدة من الشخصيات 
الرئيسية في أوروبا الفكرية، تقدم هنا تحلياًل عميًقا ومحفًزا لهذا 

الكاتب الذي ترك بصمة في حياتها المهنية.

RIGHTS SOLD
تم بيع الحقوق في الواليت المتحدة وإيطاليا.

 بوشيه كاستيل 2020 | 9782283030400
256 pages |  11,5x19 cm | 14.00 €

 Dieu et la Silicon Valley

هللا ووادي 
السيليكون

يعتبر األخ إريك سالوبير، البالغ من العمر50 عاًما تقريًبا، 
شخصية فريدة في الكنيسة الكاثوليكية حيث يمثل هذا القس 
الدومينيكي خبرة نادرة : فهو "مستشار" للفاتيكان في مجال 

التقنيات الجديدة ويكرس جزًءا كبيًرا من وقته لبناء الجسور بين 
روما ووادي السيليكون، لدرجة أنه أصبح اليوم المنقذ الخارق 

في االجتماعات بين البابا فرانسيس والكارديناالت ورؤساء 
التكنولوجيا الكبار.

 بوشيه كاستيل 2020 | 9782283034026 
304 pages |  14x20,5 cm | 20.00 €

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

سالوبير ايريك 

مهووس دومينيكي في الفاتيكان

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

كريستييفا جوليا 

سيد الرواية من وجهة نظر 
أحدى أعظم المحلالت 

النفسيات الفرنسيات.
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 La grande escapade

المهرب الكبير
السبعينيات، األقاليم، مدرسة ذات قرميد برتقالي، الحديقة العامة 

واألرض المفتوحة، وسكان مجموعة مدرسية : مجموعة من 
المدرسين الذين يعيشون هناك مع عائالتهم والذين ما زالوا 
يتخيلون أنفسهم كناقلين للمعرفة. لكن هذه المرة هي أيًضا 
نقطة تحول: التنبيهات األولى بشأن الحالة البيئية لألرض 

والبيئة؛ النساء يرفعن رؤوسهن؛ التعليم المختلط المفروض في 
المدارس..

 بوشيه كاستيل 2019 | 9782283031506 
272 pages |  14x20,5 cm | 18.00 €

 Histoire du fils

حكاية ابن
االبن يدعى أندريه، واألم غابرييل، أما األب فهو غير معروف.
قامت هيلين أخت غابرييل وزوجها بتربية أندريه. نشأ بين أبناء 
عمومته، وكان في كل صيف يلتقي بغابرييل التي تأتي لقضاء 

 إجازاتها مع عائلتها.
بين فيجاك Figeac، في منطقة اللوت، شانتريل 

Chanterelle أو Aurillac أوريياك، في الكانتال، وباريس. 
يدخل عمل حكاية ابن إلى قلب األسرة،  ليعرض سعادتها العادية 
ودوارها األكثر عمقا، كل ما يحفر أثرا في مجاري الحياة، تحت 

الصمت.

RIGHTS SOLD
تم بيع حقوق النشر في 5 بلدان : ألمانيا، هولندا، السويد، بولونيا، 

اسبانيا.

FIND OUT MORE
< تم بيع 15000 نسخة في فرنسا

 بوشيه كاستيل 2020 | 9782283032800  
 | 15.00 €mc 9176 pages |  13x1

أدب وقصص خيالية

الفون ماري-هيلين 

مائة عام من حياة أسرة فرنسية

أدب وقصص خيالية

بلوندل فيليب  جان 

طفولة فرنسية في السبعينيات
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 La Terre invisible

األرض الغير 
مرئية

في عام 1945، وفي مدينة بألمانيا، فشل مصور حرب 
إنجليزي في العودة إلى وطنه. أثناء تغطيته لهزيمة ألمانيا، شهد 

تحرير معسكر اعتقال ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن من ايجاد 
الكلمات. انطلق برفقة جندي صغير في رحلة عبر الطرق دون 
وجهة محددة. بقي المصور متأثرا بشكل كبير بما رآه، والجندي 

باألحداث الخاصة التي حدثت في منزله في إنجلترا. تخبرنا 
األرض الغير المرئية عن رحلتهم.

RIGHTS SOLD
تم بيع حقوق النشر في 3 بلدان : اسبانيا، المملكة المتحدة، 

ورومانيا.

FIND OUT MORE
< تم بيع 10000 نسخة في فرنسا

 بوشيه كاستيل 2019 | 9782283032244 
192 pages |  11,5x19 cm | 15.00 €

 La petite dernière

آخر طفلة في 
العائلة

فاطمة في العشرينات من عمرها، تعيش في كليشي سو بوا 
محاطة بوالديها وأخواتها. فاطمة تخفي سًرا رهيًبا. مسلمة، 

ملتزمة، مثلية الجنس : توجه ال يمكن تصوره في بيئتها.

RIGHTS SOLD
تم بيع الحقوق لـ 5 بلدان : ألمانيا، الواليات المتحدة، اسبانيا، 

الدنمارك، كتالونيا

 نوار سور بلون 2020 | 9782882506504  
192 pages |  12,8x20 cm | 16.00 €

أدب وقصص خيالية

فاطمة دعاس

صورة المرأة مسلمة ومثلية

أدب وقصص خيالية

مينغاريلي هوبير 

مواجهة مصور حرب لرعب 
المخيمات
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 Merci qui ? Merci mon chien

شكرا لمن ؟ شكرا 
لكلبي

سأحاول أن أتذكر كل الحيوانات التي ساعدتني على العيش،
والتي أود أن أشكرها. وهكذا يبدأ إعالن الحب للحيوان، لتتبعه

األسئلة : كيف نقول لهم مرحبا؟ً هل يجب أن نتعرف عليهم؟ هل 
يمكننا أن نأكل من نحب منهم؟ ما الذي يخفي صمتهم وجمالهم؟ 

وأخيًرا ما رأيهم في البشر؟

 بوشيه كاستيل 2020 | 9782283034484 
216 pages |  13x19 cm | 16.00 €

 Le nouveau désordre numérique

الفوضى الرقمية 
الجديدة

كرست األزمة الصحية في ربيع 2020 انتصار التكنولوجيا 
الرقمية. جلبت التقنيات الجديدة األمل في عالم أكثر مساواة. إال 
أن األمل أحبط بشدة، فمن ناحية هناك أولئك الذين يشكلون كل 
شيء، ومن ناحية أخرى أولئك الذين يعدون ال شيء. كنا نظن 
أن الرقمية ستحرر األعمال، لكن في الواقع، إهي تكرس هيمنة 

عدد قليل من العمالقة القادرين على فرض قوانينهم. كنا نظن 
أنها ستخلط الطبقات االجتماعية من خالل منح الجميع فرصة. 

لألسف، إنها تفصل النخب التكنوفيلية عن السكان الغير متصلين 
والذين ال مستقبل لهم. كنا نعتقد أنها ستعزز الديمقراطية. وما 
الذي نراه؟ لم تكن الديمقراطية أكثر ضعفا من ذي قبل، عالقة 
بين الديكتاتوريات الحديثة للغاية وادعاءات األقلية التي تقوض 

أسسها. ستدمر التكنولوجيا الرقمية الحضارة في حال لم نتحرك، 
يتوجب علينا تغيير مؤسساتنا، وتسخير القوة البروميثيوسية 

التي تمنحها التكنولوجيا، وإعادة المجتمع إلى توازنه، ومساعدة 
اإلنسان في العثور على مكانه الجديد.

 بوشيه كاستيل 2020 | 9782283034293  
272 pages |  14x20,5 cm | 19.00 €

علوم وتكنولوجيا - طب

أوليفييه  بادو

كيف أدت التكنولوجيا الرقمية 
إلى توسيع االنقسامات 

االجتماعية.

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

جان لوي فورنييه

دليل عن حسن رعاية 
الحيوانات
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 Noir Canicule

موجة الحرارة 
السوداء

نحن في عام 2003 ، تعمل ليلي على سيارة أجرة. إنها ترافق 
اثنين من المزارعين القدامى على الطريق إلى مدينة كان، في 
وسط الحر الشديد. ماذا لو استمرت الموجة الحارة إلى أجل 

غير مسمى؟ مع ارتفاع درجة الحرارة، تكشف الشخصيات عن 
نفسها، بين الحب والعنف. تفكر ليلي في ابنتها الكبرى، جيسيكا، 
التي تعرضت في سن المراهقة للنكسات العاطفية األولى، وفي 

زوجها السابق الذي تركها لزوجة أصغر منه، وصوال إلى 
ألعابهم المثيرة القديمة ... هناك شيء فاسد في الجو. يبدو أن 

الحياة تتلخص في الخوف من المعاناة. والقارئ بعيد عن تخيل 
ما ينتظره ...

 فيبوس 2020 | 9782752912237 
192 pages |  14x20,5 cm | 17.00 €

 Miarka

مياركا
كانت دينيس جاكوب في التاسعة عشرة من عمرها عندما 

دخلت المقاومة تحت اسم مياركا. ضابطة االتصال في ليون، 
تقوم بجمع الطلبات الورقية المزيفة، وتجمع المعلومات وتنقلها، 

حتى يوم القبض عليها في 18 يونيو1944. تعرضت ميركا 
للتعذيب، وتكشف عن شجاعة غير عادية. هي ال تتكلم وال 

تستسلم. ثم جاء الترحيل إلى رافينسبروك ثم محتشد ماوتهاوزن، 
بينما كانت عائلتها في نفس الوقت، بما في ذلك أختها الصغيرة، 

سيمون فيي المستقبلية ، قد سقطت في ليلة المحرقة. عرف 
أنطوان دي مو دينيس جاكوب جيًدا، التي أصبح اسمها 

فيرناي بزواجها بعد الحرب. هنا يسترجع التاريخ المؤثر 
لميركا وعائلتها الرمزية، مستفيًدا من أرشيفات غير منشورة، 
ومراسالته ، وكتاباتها الحميمة والشعرية، ودفاتر والد، أندريه 

جاكوب ميركا، صورة حساسة المرأة استثنائية، هي تكريم 
رائع لروح المقاومة، وعمل قتالي، ضروري أكثر من أي وقت 

مضى.

 فيبوس 2020 | 9782752912190  
256 pages |  14x20,5 cm | 18.00 €

أدب وقصص خيالية

أنطوان دومو

المصير المذهل والغير 
المعروف ألخت سيمون فيي.

أدب وقصص خيالية

شافاسيو كريسيلن 

ملحمة قاتلة في قلب موجة 
الحر
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 Une vie et des poussières

حياة وبضع 
سنوات

ماتيلد لم تعد شابة ، تصل إلى دار لرعاية المسننين للعمل، بدأت 
في كتابة يوميات تحكي فيها عن حياة وبضع سنوات. تحكي عن 
ذكريات قديمة: الطفولة أثناء الحرب، اختفاء األب، الهروب إلى 
المنطقة الحرة، اختفاء األم، مخبأ الفالحين. ثم العودة إلى الحياة 

عندما ينهار كل شيء. تروي أيًضا الحياة اليومية لهذا الكون 
الغريب إليفاد وكيف أن صداقتها مع مقدم الرعاية تمنحها القوة 

للقتال.
 بوشيه كاستيل 2020 | 9782283033036 

240 pages |  11,5x19 cm | 16.00 €

أدب وقصص خيالية

كلو فاليري 

عالقة صداقة بين نساء عبر 
األجيال
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