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ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

يتم إعطاء إحاالت حقوق جديدة في كل يوم، لذلك، وللبقاء على علم بكافة التحديثات، ننصحك بالتواصل مع دار النشر
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
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أدب وقصص خيالية

 Chavirer

انقالب
في عام 1984 اتصلت بكليو ذات الثالثة عشر عاًما، امرأة 
تعرض عليها التقدم إلى مسابقة للحصول على منحة دراسية 

مقدمة من مؤسسة جاالتيه. هي في الحقيقة فرصة لتحقيق حلمها 
في أن تصبح راقصة. إال أنها تقع في فخ وتدخل فيه بعض 

رفقائها من المدرسة االعدادية. 
في عام 2019 تم إيجاد ملف المؤسسة على اإلنترنت. تبحث 
الشرطة عن ضحايا شبكة سلمت فتيات مراهقات لرجال ذوو 

نفوذ بحجة مساعدتهم مالياً. اآلن وقد أصبحت كليو راشدة 
وراقصة ناجحة، تدرك أن الماضي عاد من جديد ليالحقها.

FIND OUT MORE
< جائزة لونديرنو للقراء لعام 2020
 أكت سود 2020 | 9782330139346 

352 pages |  11,5x21,7 cm | 19.50 €

 Beyrouth 2020 :  
Journal d'un effondrement

بيروت 2020
يوميات االنهياريوميات االنهيار

في أوائل صيف 2020، في لبنان الذي دمرته األزمة 
االقتصادية والتضخم، يبدأ شريف مجدالني بكتابة يومياته ليكون 

شاهداً على هذه الفترة الرهيبة والمربكة. وقد جاء انفجار 4 
أغسطس / آب في ميناء المدينة ليفاقم حالة االختناق واالنهيار 

المزمنة السائدة آن ذاك، لتصبح منذ ذلك الحين، كتابة هذه 
اليوميات بمثابة شهادة على الكارثة واالنفجار المفاجئ، وصورة 

مدينة أذهلها عنف تاريخها، وقصة »األقدار الملقاة في مهب 
الريح".

 أكت سود 2020 | 9782330143695 
160 pages |  11,5x21,7 cm | 16.80 €

مجدالني شريف 

مالمح مدينة أذهلها عنف 
تاريخها

لوال الفون

لوحة معقدة ومؤثرة لراقصة 
شابة

www.actes-sud.fr  أكت سود www.actes-sud.fr  أكت سود

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Young Adult.pdf
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
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أدب وقصص خيالية

 L'intimité

الحميمية
بائعة كتب نسوية، عازبة عن اقتناع، قررت أنها لن تكون أماً؛ 
ومن جهة أخرى أب يبحث عن زوجة جديدة؛ ومعلمة فخورة 
باستقالليتها لجأت إلى موقع للتعارف. يعرض العمل تطلعاتهم 
ومخاوفهم وخياراتهم، وتنسق أليس فيرني أصوات عديدة بين 

حوار فلسفي وكوميديا نقدية معاصرة، وتسلط روايتها "الحميمية 
"الضوء على مجتمع يتعدى باستمرار حدود الطبيعة، ويتساءل 

 عن حدود األخالق.
ال تقدم أليس فيرني، كاتبة التفاصيل و المهووسة بالمتاهات 

الدقيقة، لحب االمتالك العاطفي، أي إجابة سهلة، لكنها تصل إلى 
ذروة فنها مع الحميمية بنقل التفكير إلى مستوى عال.

 أكت سود 2020 | 9782330139308 
368 pages |  14,5x24 cm | 22.00 €

 Entre fauves

بين الوحوش
يعمل مارتن حارًسا في حديقة البيرينيه الوطنية ويهتم بشكل 
خاص بآخر الدببة المتبقية. منذ عام ونصف، فقد أثر الدب 
كانيليتو، وهو الوحيد المتبقي من سالالت الدببة ذات الدم 

البيريني والذي يتردد على هذه الغابات. كل يوم يزداد اقتناع 
مارتن بأن الصيادين قاموا بقتل الحيوان. وفي يوم يرى صورة 
تظهرفيها امرأة شابة تقف أمام بقايا أسد، وفي يدها أداة الصيد، 

فيصمم مارتن على العثور عليها.

 روويرغ 2020 | 9782812620683 
352 pages |  14x20,5 cm | 21.00 €

نييل كوالن 

قصة قاسية ال يوجد فيها صياد 
واحد متأكد من الحصول 

فريسته

فيرني أليس 

كتاب تغيرنا قراءته

www.actes-sud.fr  أكت سود www.lerouergue.com  أكت سود

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Young Adult.pdf
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أدب وقصص خيالية

 Le Bon, la Brute et le Renard

الطيب والسيء 
والثعلب

يجوب ثالثة صينيين صحراء كاليفورنيا بحًثا عن احدهم، فهو 
لم يسمع عنها شيًئا منذ شهر. وفي تقدمهم البطيء، يواجهون، 
عدة مرات، ثنائي من أفراد الشرطة األمريكيين الذين يتابعون 

أثر اختفاء آخر ... وفي مكان آخر، في باريس، ثم في مرسيليا، 
يحقق صحفي صيني و مؤلف روايات سوداء، مقتنع نسبيا 

باختفاء ابنة رئيسه. هل يفسر هذا ذلك؟ وبالعكس.

 اكت سود 2020 | 9782330135218
336 pages |  11,5x21,7 cm | 21.50 €

 Le Banquet annuel 
 de la Confrérie des fossoyeurs

المأدبة السنوية 
لألخوة حفاري 

القبور
في إطار العمل في أطروحة حول "الحياة الريفية في القرن 
الحادي والعشرين"،  يتخذ طالب أنثروبولوجيا  من حارات 

قرية وهمية على حافة  مستنقع بواتفان مقرا ليرصد منه عادات 
وتقاليد سكانها الغريبين وعلى رأسهم - السيد عمدة القرية-  

رئيس قاس للشركة المحلية لخدمات الجنازات.

 أكت سود 2020 | 9782330135508 
432 pages |  14,5x24 cm | 22.50 €

اينارد ماتياس 

يستكشف كاتب البوصلة 
مصادر منطقته البواتو حيث 
ولد، ويستخرج  كنوزاً من 

الثقافة الشعبية، فيطلق لروحه 
التعبيرية الكوميدية العنان.

غارسان كريستيون 

يتساءل كريستيان جارسين عن 
أسس وجود الحقيقة، ولكن عن 

أي منها؟

www.actes-sud.fr  أكت سود www.actes-sud.fr  أكت سود

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Young Adult.pdf
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 Le petit polémiste

المجادل الصغير
في حين أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة آلالن كونالنغ، 
المجادل التلفزيوني والمحلف قانونياً لدى  الدولة والذي يحظى 

بتقدير كبير من قبل الشباب، وإذ به يرتكب حماقة بقول مالحظة 
جنسانية خالل عشاء.  أهو من الملل؟ أم من الكحول؟ أم من 
المذاق السيء؟ أم أنه ميل طبيعي لالستفزاز؟ ال يبدو أي من 

هذه األعذار مقبوال. في عالم تم تبييضه أيديولوجًيا، من المرجح 
أن يسارع االنحراف بطبيعته ليرمي بارتلبي القرن الحادي 

والعشرين في أحضان كافكا الغير قابل للصدأ.

 أكت سود 2020 | 9782330135256 
272 pages |  11,5x21,7 cm | 19.00 €

 Le grand vertige

الدوار الكبير
ُيطلب من رائد الفكر البيئي آدم توبياس استالم رئاسة اللجنة 

الدولية المعنية بتغير المناخ. فينشأ شبكة تيليماك المستقلة 
والموازية والمكونة من علماء أو فنيين ومتخصصين أو رحالة، 

جميعهم ممن ييفكرون بطريقة مخالفة للتيار ويرسلهم في 
مهمات سرية، من جنوب المحيط الهادئ إلى الغابة البورمية، 
من ماناوس إلى موسكو ... وبينما يتضح من خالل قصصهم 

المخطط الدماغي المحموم لكوكب حرارته مرتفعة، يصمم آدم 
ثوبياس، سًرا، مشروًعا مجتمعًيا بديال ومبتكرا.

 أكت سود 2020 | 9782330139261  
368 pages |  11,5x21,7 cm | 20.50 €دوكروزيه بيير 

يتساءل الكاتب عن الطريقة 
المثلى للعيش في عالم القرن 

الحادي والعشرين.

االن دوران كوهين

نكتة مضحكة  لكنها مقلقة، تم 
قولها بهدوء ليكون لها اثاراً 

جسيمة

www.actes-sud.fr  أكت سود www.actes-sud.fr  أكت سود

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Young Adult.pdf
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أدب وقصص خيالية

 Sept gingembres

سبع شرائح من 
الزنجبيل

اسمه أنطوان س. ويبلغ من العمر ثالثة وأربعين عاًما. يعمل 
كمدير تنفيذي كبير في وكالة إعالنات، وعندما يتلقى زيارة من 
مفتش العمل حول محاولة انتحار إحدى الموظفات، يقول لنفسه 
أن اإلجراء ال يمثل أدنى خطر، وأن كل شيء سيكون على ما 
يرام.  سيقوم بما يقوم به عادة: تجزئة المعلومات وتفتيتها. ما 

يفعله جيًدا هو رسم الشاشات بين الحاالت، تماما مثل الزنجبيل 
 في الوجبات اليابانية، يمنع اختالط النكهات.

سلسلة متتالية من اللقطات ترسم مسار رجل يصطدم بنهاية 
العالم.

 روويرغ 2020 | 9782812619878 
224 pages |  14x20,5 cm | 19.00 €

 Paris, mille vies

باريس، ألف حياة
لقد سبقته آالف الحيوات في هذه المدينة التي ولد فيها و جلب 

فيها إلى العالم العديد من الشخصيات. يتجول الكاتب الراوي لياًل 
في باريس الفارغة على غير العادة، مسترشًدا بظل متجول، 
متذكًرا مشاهد قريبة أو بعيدة، وحيوات مجهولة أو مشهورة، 

وشخصيات تعليمية )فيلون، هوغو، أرتود ...(.

 أكت سود 2020 | 9782330140830  
96 pages |  10x19 cm | 11.80 €

لورون غوديه

قصة تحكي حضور الغائبين 
الذي يخلط بين الخيال 
الشخصي والفانتازيا.

بيروشاس كريستوف 

متحرش تمت مالحقته من قبل 
حركة مي تو.

www.actes-sud.fr  أكت سود www.lerouergue.com أكت سود

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Young Adult.pdf
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Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr التصدير   Sandra Martel : s.martel@actes-sud.fr الحقوق في الخارج

فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
للناشئة كتب  تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين    

أدب وقصص خيالية

 Suzuran

سوزوران
تعيش أنزو في بلدة صغيرة بالقرب من بحر اليابان، وهي شابة 
تعمل في صناعة الخزف وتربي ابنها بمفردها. مطلقة ومستقلة 

ولطيفة ال تتزعزع فتبدو منيعة على تقلبات الحياة. يكمن سالحها 
السري في حبها للفخار. حين تعلن أختها الكبرى العازبة والتي 
طالما بحثت عن جذب الرجال خبر خطبتها، تتقدم أنزو وتشق 
طريقها بين أختها ووالديها المسنين وزوجها السابق وصهرها 

المستقبلي الوسيم بتكتم ومهارة وحزم.

 أكت سود 2020 | 9782330129460 
168 pages |  10×19 cm | 15.00 €

شيمازاكي أكي 

سوزوران هو أول مجلد 
لسلسلة روائية جديدة ألكي 

شيمازاكي

www.actes-sud.fr  أكت سود

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Young Adult.pdf
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   Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr الحقوق في الخارج 
Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com التصدير

   Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr الحقوق في الخارج 
Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com التصدير

فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
للناشئة كتب  تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين    

أدب وقصص خيالية

 La planète des chats

كوكب القطط
بعد انهيار الحضارة اإلنسانية، لم تستطع القطط، إلى جانب عدد 

قليل من البشر وأنواع مختلفة من الحيوانات، مقاومة الفئران التي 
غزت أوروبا. تأتي مجموعة صغيرة متنوعة من القطط بقيادة 

القطة باستيت إلى نيويورك. لكن الوصول إلى أرض الميعاد كان 
كارثياً: تمثال الحرية كان مغطى بالقوارض، وقد اختفى البشر 

من جميع اآلفاق األرضية. لحسن الحظ، تم التقاطها هي ورفاقها 
من قبل آخر األمريكيين المحاصرين في المباني، وكان ذلك 

بمثابة ملجأ ثمين. وعلى الرغم من تمكن باستيت من االتصال 
عبر منفذ مفتاح اليو اس بي، كان عليها أن تجد مكاناً لها فيه من 

جديد. فـفي هذه الديمقراطية الغريبة، ال ُيسمح للقطط أن تسود 
... تتزاحم في الخارج الجرذان، قوية ومنظمة أكثر من أي وقت 

مضى بينما، ما زال البشر يجدون صعوبة بالغة في االتفاق 
للقتال مًعا.  هل ستنجح باستت في حشدهم خلفها؟

9782226455857 | 2020 | 432 pages 
 15,5x22,5 cm | 21.90 €

 Buveurs de vent

التعطش للريح
هم أربعة إخوة وأخوات، يجمعهم رباط ال يتزعزع، ولدوا في 
غور نوار، وادي منقطع عن العالم، ضائع في وسط الجبال. 
مارك : ال يتوقف عن القراءة في الخفاء، على الرغم من منع 

والده لذلك وماتيو الذي يسمع تفكير األشجار، ومابل ذات الجمال 
الطبيعي الرشيق غير العادي، ولوك الطفل المأساوي، األحمق، 

واألهدأ بال شك، الذي يعرف كيف يتحدث إلى الضفادع 
والغزالن والطيور، ويحلم أن يكون يوًما ما واحًدا منهم. كلهم 

يعملون، مثل والدهم، وجدهم من قبلهم، في المحاجر والسد من 
أجل جويس الطاغية المغامر، الحيوان ذو الدم البارد. إنها رواية 

بارعة تحدثنا عن قوة الطبيعة والوعد بالتمرد.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االنكليزية

9782226452276 | 2020 | 400 pages 
 14x20,5 cm | 20.90 €

فرانك بويس

عالم فريد من نوعه.

فيبير بيرنار 

كوكب القطط هو قصة مليئة 
باألحداث المفاجئة، ترصد 
بطريقة مدهشة تعقيد البشر

www.albin-michel.fr  ألبان ميشيل www.albin-michel.fr  ألبان ميشيل

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Young Adult.pdf
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   Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr الحقوق في الخارج 
Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com التصدير

   Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr الحقوق في الخارج 
Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com التصدير

فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
للناشئة كتب  تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين    

أدب وقصص خيالية

 Les évasions particulières

هروب من نوع 
خاص

في عام 1970 تبلغ هيلين من العمر 11 عاًما وتعيش بين 
عالمين. تقضي العام الدراسي في إيكس إن بروفانس مع أسرتها، 

في بيئة متواضعة وكاثوليكية للغاية. وتقضي كل اإلجازات 
في نويي سور سين عند عمها وعمتها، حيث تختلف الرموز 
اختالًفا جذرًيا. فهناك يخاطب األهل باستخدام صيغة الجمع 

لضمير المخاطب ويتم ممارسة رياضة ركوب الخيل والرياضة 
الشراعية، وهناك خدم ومالبس جديدة أيضا... تحيط هيلين 

كوكبة من الشخصيات لتجعلها تكتشف عالًما متغيًرا: شقيقاتها 
والممثلة المتحمسة سابين، ومارييت الصغيرة الصوفية التي 

تعرف أسرار النساء واألم السامية والمأساوية أغنيس. وكذلك 
الرجال الذين يتعثرون لكنهم يواصلون التقدم رغم كل الصعاب.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة األلمانية

9782226448071 | 2020 | 512 pages 
 14x20,5 cm | 21.90 €

 Les aérostats

أيروستات
أنج شابة طالبة في علم اللغة في بروكسل جادة للغاية بالنسبة 
لعمرها، تعطي دروًسا في األدب لـ بي   الطالب في المدرسة 
الثانوية و البالغ من العمر 16 عاًما و الذي يعاني من عسر 
القراءة. سيساعد هذا اللقاء كالً منهما على المضي قدًما في 

مواجهة الصعوبات الخاصة بهما.

9782226454089 | 2020 | 180 pages 
 13x20 cm | 17.90 €

نوتومب أميلي 

للشباب مهارات تحتاج لسنوات 
الكتسابها.

أولمي فيرونيك 

ثالث حيوات لتصبح امرأة.

www.albin-michel.fr  ألبان ميشيل www.albin-michel.fr  ألبان ميشيل

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Young Adult.pdf
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   Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr الحقوق في الخارج 
Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com التصدير

   Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr الحقوق في الخارج 
Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com التصدير

فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
للناشئة كتب  تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين    

أدب وقصص خيالية

 On ne touche pas

ممنوع اللمس
تعمل جوزفين كمدرسة فلسفة في مدرسة ثانوية في درانسي. 

تعيش حياتها بين المهدئات وعلب حفظ الطعام في غرفة 
المعلمين فهي لم تعد تتحمل أوامر التربية الوطنية: "يجب أال 
نضع الطالب في مأزق"، تطيع وتعرض على طالبها أسئلة 

متعددة الخيارات، مع ثالثة إجابات مقترحة وتصحيحات مدونة 
بقلم أخضر، ألن اللون األحمر يصدم الطالب... وهكذا فليكن 
األمر. تتغير حياتها بشكل جذري عندما تدخل إلى ناد للتعري 
في شارع الشانزليزيه، فتتعلم قواعد الليل، وتتذوق المعاشرة 

الحميمة، وتعشق رغبة الرجال والقوة التي تستمدها منها. تصبح 
جوزفين راقصة تعر في الليل  ومعلمة في النهار، األمر الذي 
يمكنها من الوقوف على قدميها من جديد. كل هذا يتحطم في 

المساء الذي تلتقي به بأحد طالبها في النادي.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين اإلنكليزية واإليطالية

9782226454102 | 2020 | 240 pages 
 14x20,5 cm | 18.90 €

 L’Illusion

الوهم
هوغو باريسي في الثالثينيات يقرأ في يوم إعالنا عن عمل في 
محطة سكي كشاب يقوم بالعديد من األشغال. إنها فرصة جيدة 
بالنسبة له، ال يعكرها إال أن فال سوغوند بلدة صغيرة تقع في 
أعماق جبال األلب وغير مأهولة بشكل كبير. ثم إن الجو فيها 

غريب، حيث تدور االحداث حول صاحب المحطة، الذي ُيقدم 
كأعظم ساحر على مدى العصور، لقد ابتعد عن العالم منذ حوالي 

أربعين عاًما، ولم يعد يبدو عليه أي أثر كإنسان، باستثناء هيئة 
عابرة تختبئ بين الظالل. بينما يستكشف هوغو المكان، يتم 

العثور على جثة، وكلما حاول هوغو فهم غموض هذا المكان 
الخارج عن الزمان، كلما اكتشف المزيد من األسرار المقلقة. 
ليست جريمة القتل األولى التي تحدث في هذا المنتجع ... وال 

االختفاء األول فيه.

9782226319500 | 2020 | 550 pages 
 15,5x22,5 cm | 22.90 €

شاتام ماكسيم 

الوهم : قصة مثيرة خلف حدود 
جبال األلب، لن تتوقف عن 

إثارة قلقكم.

كيتي روف

لياليَّ أجمل من نهاراتي.

www.albin-michel.fr  ألبان ميشيل www.albin-michel.fr  ألبان ميشيل

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Young Adult.pdf
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   Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr الحقوق في الخارج 
Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com التصدير

فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
للناشئة كتب  تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين    

أدب وقصص خيالية

 Sous le parapluie d’Adélaïde

تحت مظلة ادياليد
قتلت الشابة الجميلة روز ريفيير خنقا ً في 25 ديسمبر في ساحة 
مدينة م الكبيرة، وسط 500 شخص كانوا يحضرون حفلة عيد 

الميالد، ومع ذلك لم ير أحد شيئا. لم يبق ما يدل على الحادثة 
إال صورة باألبيض واألسود، التقطها المراسل المحلي، حيث 

ُترى يدان سوداوتين تحيطان برقبة روز. في ذلك الوقت، لم يكن 
هناك سوى رجل أسود واحد في م ... تم سجنه بسرعة، لكن 
محاميته التي عينتها المحكمة كانت مقتنعة ببراءته، فتقرر أن 

تفعل كل شيء إلثبات ذلك، هناك شاهد واحد فقط ... كان مختبًئا 
تحت مظلة أدياليد ...

9782226454171 | 2020 | 336 pages 
 14x20,5 cm | 19.00 €

بويرتالوس رومان 

لن يخلو التحقيق الجديد لرومان 
بيرتوالس من عامل المفاجأة

www.albin-michel.fr  ألبان ميشيل

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Young Adult.pdf
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   Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr الحقوق في الخارج 
Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr التصدير

   Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr الحقوق في الخارج 
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 Et que ne durent que les moments doux

وتلك اللحظات 
الجميلة فقط هي 

التي تدوم
أنجبت امرأة لتوها طفلة قبل موعد والدتها بكثير، ورأت أخرى 

للتو أطفالها األكبر سًنا يغادرون العش. يجب على األولى 
أن تتعلم كيف تكون أماً متفرغة، وعلى األخرى أن تصبح 
أماً متقاعدة. بدقة ال متناهية ومع الكثير من الفكاهة، ترسم 

أمامنا فيرجيني جريمالدي خط حياة االثنتين وتدعونا لمشاركة 
أفراحهما ومخاوفهما، وكذلك الذكريات واألحالم واآلمال.

9782213709840 | 2020 | 360 pages 
 15,3x23,5 cm | 18.50 €

 Et puis mourir

ومن ثم الموت
لثالثة أسابيع على التوالي، أيام السبت، بينما يتم تعبئة جميع 

أجهزة الشرطة في فرنسا بسبب مظاهرات السترات الصفراء، 
ُترتكب جرائم قتل في أحياء باريس الجميلة. قد يكون المسؤول 
عن هذه األفعال شخص مختل دفعته الرغبة في تحقيق مطالب 
العدالة االجتماعية لالنتقام من أصحاب الثروة، لكن القائد جان 

إيف لوجين ال يصدق ذلك، فيحاول حل هذه اللعبة، مع نائبه 
الكابتن باتريزيو أغوستيني، في سباق مع الزمن.

9782213717272 | 2020 | 342 pages 
 13,6x21,6 cm | 18.00 €

جان لوك بيزيين

قصة مثيرة تجمع بين المطالب 
االجتماعية واالنتقام الشخصي.

غريمالدي فيرجيني 

القصة العالمية للحظات التي 
تغير الحياة، ولتلك اللقاءات 

التي تغير المصير.
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 Le Sourire de l'aube

ابتسامة الفجر
تعيش كميل في شقة صغيرة تقع تحت سقف البناء في باريس 
بالقرب من نوتردام. في هذا العمل تتعلم كاميل مجدًدا بصحبة 
ابنتها بيرل كيف تعيش بعد أن اقتربت من الموت بشكل كبير، 

لتستمتع باللحظات الجميلة ورائحة الزهور التي يقدمها لها 
شخص غريب سرعان ما يسعد قلبها. كما نتعرف أيًضا إلى 
الرجل العجوز الذي يعيش في الطابق الذي يقع تحت شقتها 

والذي يجعلهما تكتشفان أسرار الحياة الصغيرة والكبيرة، وطريق 
االستمتاع ببساطة وسعادة باللحظة الحالية. لقراء باولو كويلو.

9782213717227 | 2020 | 208 pages 
 12,5x19,2 cm | 17.00 €

 L'Ile de Jacob

جزيرة يعقوب
في مستقبل ليس ببعيد، يلتقي الراوي بصديقة من سنوات 

مراهقته في جزيرة كريسماس التي كانت تستخدم في استراليا 
كمركز احتجاز لطالبي اللجوء. هذا اللقاء شكل لدى الراوي 

حافزا للتعمق في ذكرياته، خاصة فيما يتعلق بصداقته مع رجل 
اسمه يعقوب. فعندما يبدأ هذا األخير عالقة مع امرأة في مركز 

االحتجاز، تبدأ بداية انهياره المدمر ونهاية براءة الراوي إلى 
األبد.

9782213713168 | 2020 | 208 pages 
 15,3x23,5 cm | 18.00 €

دوروتيه جانان

رواية ذات قوة وتنبؤ تتناغم 
بشكل غريب وغامض مع 

العصر.

بلونش دي ريشمون

في نفس الوقت الذي كانت 
كامي تعتقد بأنها تفقد حياتها، 

كانت تعيد اختراعها.
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 Sauve-la

أنقذها
بينما كان أليكسيس الباج على وشك الزواج، يتلقى رسالة على 
هاتفه يعلم من خاللها أن كالرا حبيبة طفولته، قد عادت لتطلب 

منه المساعدة في العثور على ابنتها. يتردد أليكسيس، ويسأل 
نفسه ما السبب وراء رفض كالرا مقابلته؟ فيغوص في ماض 
لم ينته حزنه عليه أبًدا، وينطلق باحثاً عن فتاة يجهل أسرارها. 

سيقوده بحثه مباشرة إلى الجحيم، فعندما يكون الحب قريبا جدا، 
يكون الكابوس قريبا أيضا .

9782213717234 | 2020 | 400 pages 
 13,6x21,6 cm | 17.00 €

 Né sous une bonne étoile

ولد في ساعة 
سعيدة

في المدرسة، هناك طالب جيدون ... وهناك جوستاف الذي 
يتمنى أن يرجع إلى والدته ويخبرها بدرجاته الجيدة، إال أن األمر 

مخالف تماما فهو يعود إلى المنزل باستدعاءات موجهة من 
المدير ألمه. يقضي جوستاف وقًتا في انجاز واجباته المدرسية 
أكثر من معظم زمالئه في الفصل، لكن حاله على عكس حال 
أخته الكبيرة المغرورة واألولى في صفها جوزفين، فمن كثرة 

سماعه أنه كسول، اقتنع بذلك، دون أن يتخيل أن لقاء ما يمكن أن 
يغير مجرى األمور. رواية عالمية نابضة بالحياة  يطغى عليها 

طابع فكاهي وعاطفي.

 مارارين 2020 | 9782863744826 |
342 pages |  13,7x21,5 cm | 18.90 €

فالوني اوريلي 

يمكن أن تنقلب الحياة من 
الجانب الجيد إلى الجانب 

السيئ، وأحياًنا ال يتطلب ذلك 
إال شيئا صغيرا.

فورج سيلفان 

قصة مثيرة حول اقتحام 
الرقمية لحياتنا، وتأثيرها على 

تصورنا للعالم -وللموت.
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 Yougoslave

يوغوسالفي
تمتد هذه الحكاية على مدى 200 عام من التاريخ األوروبي، 

تجسد صورة خاصة لعائلة المؤلف من جانب والده، وهجرتهم 
البطيئة والمؤلمة من أوروبا الشرقية إلى فرنسا، حيث ولد 

المؤلف في عام 1958. من خالل الملحمة العائلية، والتي ترتبط 
ارتباًطا وثيًقا بيوغوسالفيا السابقة )ومن هنا يأتي العنوان(، 

يحلل المؤلف الطريقة التي يؤثر بها التاريخ على حياة أشخاص 
نعتبرهم عاديين، ويلقي بالتالي الضوء على الجوانب غير العادية 

لقصصهم.

9782213717050 | 2020 | 560 pages 
 15,5x23,8 cm | 24.00 €

 Tout va me manquer

سأشتاق لكل شيء
إنها قصة حب ذات مصير مشؤوم يعيشها كلوي وإتيان، كالهما 
في أوائل العشرينات من العمر، وما زالت طرقهم تتقاطع صدفة 

في المدينة الصغيرة حيث يعيشان. يعمل إتيان الشاب الخجول 
في متجر ألعاب عائلته، ويشعر أن حياته أكبر منه. أما كلوي 
فهي متمردة، ومليئة بالطاقة، غاضبة، وأحياًنا عنيفة وصعبة. 

يؤدي التقاء الشابين إلى حدوث سلسلة من االنفجارات في 
حياتيهما. رواية أولى لمؤلفة شابة وموهوبة جداً تبلغ من العمر 

19 عاًما.

9782213717449 | 2020 | 270 
 13,5x21,7 cm | 18.00 €آدم جولييت 

قصة مذهلة تبدد المفهوم 
الرومانسي الذي يخيم على 

حب في مرحلة الشباب.

بينستانجيل تيري 

تفكير مهم جدا عن مفهوم 
أوروبا
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 Amrita

أمريتا
عاشت أمريتا شير جيل، المولودة في بودابست عام 1913، 

وهي المرأة ذات الشخصية الجذابة والموهبة الرائعة، حياة 
بوهيمية حافلة بين باريس وفلورنسا والهور وبومباي 

وبودابست. سمحت لها رحالتها المستمرة بين أوروبا والهند 
بتشكيل سمعة متألقة كرسامة بارزة. تهتم باتريشيا ريزنيكوف 

بهذه الشخصية األنثوية الغير عادية وتتتبع المصير المأساوي لها 
فقد ماتت فجأة عن عمر يناهز 28 عاًما، بينما كان عملها ينبأ 

بمستقبل مشرق.

9782081511767 | 2020 | 384 pages 
 14x22 cm | 21.90 €

 2030

2030
يشعر جريج بأنه عالق بين أنطون صهره الذي قام للتو بتزوير 

نتائج دراسة عن مبيد حشري، وابنة أخته لوسي الملتزمة 
بالنضال البيئي .عندما عرفته لوسي على فيرا، اهتزت نظرة 

جريج للعالم.

9782081473317 | 2020 | 224 pages 
 13x21 cm | 20.00 €

دجان فيليب 

في صباح أحد األيام، في عام 
2019 وقع جريج على تقرير 

كتب منذ عشر سنوات عن 
معركة "الشابة ذات الضفائر".

ريزنيكوف باتريسيا 

تميزت أمريتا شير جيل 
في تاريخ الرسم الهندي في 

النصف األول من القرن 
العشرين.

http://editions.flammarion.com  فالماريون http://editions.flammarion.com  فالماريون

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Young Adult.pdf


   ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021  

  4...  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ...56   

Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr التصدير   Florence Giry : fgiry@flammarion.fr الحقوق في الخارج Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr التصدير   Florence Giry : fgiry@flammarion.fr الحقوق في الخارج

فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
للناشئة كتب  تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين    

أدب وقصص خيالية

 Crénom Baudelaire !

بودلير !
هو رجل ذو شخصية مروعة، ال يحترم شيًئا، ويحتقر العادات 

والبشر بشكل عام، لم يكن لديه طموح آخر سوى أن يستخدم 
الجمال الذي اجتاح رأسه لينقله من خالل الشعر. فجمع من 

خالل مائة قصيدة كل ما هو وضيع وجليل وألقى بها في وجه 
اإلنسانية. مائة من زهور الشر التي غيرت إلى األبد مصير 

 الشعر الفرنسي.
بعد رامبو وفيرلين وفيلون، كان على جان تولي أن ينظر إلى 

حياة وأن يدرس عمل شارل بودلير.

 ميالي و بارو2020 | 9782080208842  
432 pages |  13x20 cm | 21.00 €

 Comme un empire dans un empire

كامبراطورية في 
قلب امبراطورية

هما في الثالثين من العمر وقد اختارا تكريس حياتهما للمشاركة 
السياسية. عندما تبدأ القصة، نجدهما يشعران بالضعف: فأنطوان 
بدأ يفقد ثقته بالسياسيين. أما ل. فمنذ اعتقال رفيقها بتهمة التهكير، 

وهي تعلم أنها تخضع للمراقبة، وربما بعد ذلك التهديد.

9782081515437 | 2020 | 400 pages 
 14x22 cm | 21.00 €

زينتير أليس 

اسمه أنطوان،  أما هي فتطلق 
على نفسها اسم ل. ...هو 

مساعد برلماني، وهي هاكر. 
ما هي النقطة المشتركة بينهما؟

توليه جان 

حتى لو كان العمل رائعا 
فالرجل مقيت
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 Sale bourge

برجوازي قذر
يقضي بييراليوم في مركز الشرطة، بعد أن تقدمت زوجته 

بشكوى ضده بتهمة العنف المنزلي. فهو شخص نشأ في 
فيرساي وبقي مخلصا "لتربيته الجيدة": هو االبن األكبر لعائلة 

كبيرة تعتبر من ذوي االمتيازات، يشعر أفرادها بانهم أعلى من 
اآلخرين مما يعطيهم الحق بالقيام بكل أنواع العنف. وبالرغم 

من كل هذا، فإن بيير كان قد حاول مقاومة التعليمات والضرب. 
كيف وصل األمر إلى ما هو عليه؟

9782081511514 | 2020 | 224 pages 
 14x21 cm | 17.00 €

 Nature humaine

الطبيعة اإلنسانية
في عام 1999 وفي فرنسا التي غرقت في عاصفة تبدو وكأنها 

نهاية العالم.، ينتظر ألكسندر المنعزل في مزرعته في اقليم 
اللوت، رجال الدرك الذين سيأتون العتقاله. من المخطئ؟ هل 

هي "العولمة" التي ستتلف أرضه؟ أم العصر الذي ولّد التطرف 
السياسي، أم تشيرنوبيل، أم جنون البقر؟ أم هو ألكسندر نفسه 
الذي لم يكن لينصت لرغبات كونستانس الجميلة بمكان آخر؟

FIND OUT MORE
< جائزة فيمينا لعام 2020

9782081433489 | 2020 | 400 pages 
 14x22 cm | 21.00 €

جونكور سيرج 

رواية عن نهاية الحياة الريفية 
وعن الطالق بين اإلنسان 

والطبيعة

رودييه نيكوالس 

قام بيير بالضرب كما تم 
ضربه
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 Une chance sur un milliard

احتمال واحد في 
المليار

كنت قد بلغت الحادية عشرة من عمري عندما أدركت ألول 
مرة ما هو القدر. من خالل قصة ممتعة ومؤثرة، يقودنا جيل 

لوجاردينييه إلى الوقت الذي يجب أن يقرر فيه كل شخص ما هو 
مهم حًقا في حياته. ال نملك المزيد من الوقت لنضيعه، وال مجال 
للضياع. لنرمي بأنفسنا دون شبكة، ولنضع األمور في نصابها، 

. أحب وكن حرا أكثر من أي وقت مضى. قل، افعل، تمنَّ

9782081495999 | 2020 | 432 pages 
 14,7x22,2 cm | 21.00 €

 Se le dire enfin

فلنقلها في نهاية 
األمر

على رصيف محطة فان، رجل في الخمسينيات من عمره اسمه 
ادوارد، يترك زوجته وعمله إثر نزوة، ليذهب للقاء روائية 

إنجليزية متقدمة في السن تعيش منعزلة في نزل عائلي يقع في 
وسط غابة بروسيلياند. سيساعده االحتكاك بالطبيعة، والوحدة، 
ووجدود الجيران الغريبين والمحببين، على فهم هذا التحول في 
حياته المنظمة جيًدا. وسيجعله يعترف بحبه إليليز، المختبئة منذ 
أكثر من 30 عاًما ... لم يسبق أن قدمت أنييس ليديج لقرائها هذا 

الكم من استكشاف العواطف بحرفية أدبية عالية كما هو الحال 
في هذه الرواية العظيمة التي تدور في أكثر مناطق البروتاين 

رمزية، غابة بروسيلياند.

9782081457966 | 2020 | 432 pages 
 14x22 cm | 21.90 €

ليديغ انييس 

لو بحث إدوارد في الطبيعة 
القوية عن أسباب رحيله، 

لوجد فيها قبل كل شيء سبب 
وجوده.

لوجاردينييه جيل 

في حياتنا ال نرى أبدا مجيء 
األحداث المهمة حقا
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أدب وقصص خيالية

 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 

باختبار طيبة الغرباء. "Ir con el chances" هو التعبير 
المستخدم في إفريقيا الجنوبية للتجوال، والذي يلخص حرفياً هذه 

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

 فيرتيكال2020 | 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 18 
عاًما، 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 €

سنسال بوعالم 

حكاية متقنة رويت بأسلوب 
مبهر.

تيودوريسكو هولغان  ليليانا 

قرار جريء لشابة بالتجول 
عبر أمريكا الجنوبية
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أدب وقصص خيالية

 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 متألقاً 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 €

غريفياك بول 

لوحة جدارية رومانسية مثيرة 
ومتميزة

كارو فابريس 

الحياة ليست مسرحية غنائية
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أدب وقصص خيالية

 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 €

 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 €

لوكليزيو جان ماري 

من فصول الصيف المشرقة 
في طفولته في البروتاين إلى 

سنواته األولى في نيس، يعود 
المؤلف إلى مصدر ذكرياته 

األصلية

رينهاردت ايريك 

نداء قوي وشرس ضد النخب 
الوطنية التي عفا عليها الزمن، 

ومديح للصدفة كوعد بالحظ 
الجيد والسعادة ...
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أدب وقصص خيالية

 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 €جان مارك غرازياني

تسلط هذه الرواية األولى 
الضوء على الجروح الغير 

ملتئمة بشكل كامل والتي تصنع 
اإلنسان، وعلى غموض هذا 

الجزء الغير المكتمل.

آيزنجر فالد 

رواية سوداء على شكل دمى 
روسية ذات إيقاع وذكاء 

يذكرانا بأفضل ما كتب في 
نوعها.

www.gallimard.fr  غاليمار www.gallimard.fr  غاليمار
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أدب وقصص خيالية

 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 €

 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 €

تاكو جورجينا 

توضح المؤلفة في عملها أن 
العودة إلى الحياة يكمن قبل كل 

شيء في عدم الخضوع لها.

لورنس كاميل 

حكاية مأساة أن يولد اإلنسان 
امرأة في مجتمع وحقبة يهيمن 

عليها الرجل.

www.gallimard.fr  غاليمار www.gallimard.fr  غاليمار
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أدب وقصص خيالية

 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 | mc 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. 

كيبوغو الذي ضحى بنفسه في J792 يطلب من العرافين 
"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 €

موكاسونغا سكوالتيك 

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

التبشير.

أوكتافيا غاييل 

سلسة متجانسة من الذكريات 
بين باريس والمارتينيك، قصة 

امرأة تروي لنا قصة أخرى.

www.gallimard.fr  غاليمار www.gallimard.fr  غاليمار
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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 Spiessجائزة الرواية الثانية >

 فيرتيكال2020 | 9782072876172 
288 pages |  14x20 cm | 19.50 €

بوا غييوم 

ما يمكننا أن ننقل ألطفالنا دون 
أن تقوم الحدود بإلغائه ؟

فوينكينوس ديفيد 

يقرر كاتب يفتقر لإللهام أن 
يروي قصة أول قادم يلقاه
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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 >
 Shortlisted for the Prix Libraires ،2020 لعام

2020

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

 La Loi du rêveur

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

العمر 10 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 €

بوناك دانييل 

عمل يجمع بين السيرة الذاتية 
والخيال والحلم والواقع، في 

انعكاس رائع على الكتابة 
واإلبداع األدبي.

هامبير فابريس 

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

والخيال واحًدا.
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   Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr الحقوق في الخارج 
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
للناشئة كتب  تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين    

أدب وقصص خيالية

 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

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

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

 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 43 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 €

سليماني ليلى 

تصور هذه الرواية المعقدة 
التأثير البشري في إنهاء 

االستعمار.

بيسري مايليس 

عرض لنهاية حياة صموئيل 
بيكيت في دار للمسنين 

الباريسية.

www.gallimard.fr  غاليمار www.gallimard.fr  غاليمار

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
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   Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr الحقوق في الخارج 
Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr التصدير

فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
للناشئة كتب  تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين    

أدب وقصص خيالية

 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 €

 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 €

داي سيجي

شعور بالتغير المطلق في 
المكان والزمان.

مارتينيز كارول 

قصة رائعة عن الحب والموت 
والعاطفة واللعنة ، ترجع فيها 

األشباح  إلى الحياة ...

www.gallimard.fr  غاليمار www.gallimard.fr  غاليمار
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
للناشئة كتب  تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين    

أدب وقصص خيالية

 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 €

 L’Anomalie

العيوب
حدث مجنون يقلب حياة مئات الرجال والنساء رأًسا على 
عقب في يونيو 2020، 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

978207289509 | 82020 | 336 pages 
 14x20 cm | 20.00 €

تيلييه لو  ايرفيه 

كيف ستكون ردة فعل المجتمع 
أمام ما ال يمكن تفسيره؟

سنيغاروف توماس 

قصة بوتزي المأساوية 
والساخرة التي يلفها الغموض، 

وقصة بطل في رواية.

www.gallimard.fr  غاليمار www.gallimard.fr  غاليمار
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
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أدب وقصص خيالية

 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 €

فايفز كارول 

رواية مؤثرة تلقي نظرة نسوية 
ونقدية على الفن والمجتمع.

www.gallimard.fr  غاليمار
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أدب وقصص خيالية

 Frangines

األخوات
قضت األخوات الثالث ماتيلد وفيوليت ولويز كاربنتير أسعد 

أيام حياتهم في ال غاريغ، المنزل الذي اشتراه والديهم في سان 
ريمي في بروفانس، في فترة ما قبل وصول السياح إلى القرية. 
شكلت أفراح ومشقات الحياة رابطة قوية بينهن - ماتيلد، األخت 
الكبرى، الجميلة والمهيمنة ؛ وفيوليت التي تعيش دائًما في ظلها؛ 

ولويز األصغر سناً. في هذا الصيف، تلتقي األخوات مًعا مرة 
أخرى في ال غاريغ للمرة األولى منذ األحداث الدرامية التي 
وقعت العام السابق. سيكون لم شملهم عالجا عائليا للجميع، 

تكشف فيه األسرار ويمتزج مع دفئ حرارة الشمس الجنوبية 
الحبيبة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين السويدية والتشيكية.

FIND OUT MORE
< تم بيع 25000 نسخة في فرنسا

8792709666367 | 2020 | 378 pages 
 21x13 cm | 19.90 €

 Et toujours les forêts

وال تزال هي الغابات
لم يكن أحد يرغب بـ كورنتين - ال والده المنفصل عنه وال 

والدته التي تخلت عنه، فتنقل من دار رعاية إلى أخرى وكانت 
طفولته صعبة. في يوم، تتركه أمه وحيدا على حافة الطريق مع 

أوغسطين سيدة عجوز من القرية، وبدأ معها حياة جديدة في 
الغابة. في مرحلة الشباب والدراسة، ينجذب إلى المدينة وحياة 

الحفالت.، لكن العالم يحترق من حوله، ترتفع حرارة األرض، 
تجف األنهار وتفقد األشجار أوراقها في يونيو. سيحدث شيء 
ما، الكل يشعر بذلك بمن فيهم كورونتان، كل شيء ينهار في 

ليلة واحدة.. مختبًئا في سراديب الموتى بالمدينة، يبقى كورونتان 
على قيد الحياة. وعندما يعود، يجد نفسه وحيدا في عالم هامد. 
فيشرع في رحلة عبر الغابة على أمل العثور على أوغسطين. 
إنها مهمة يائسة وعاطفية وذات أهمية تهدف إلعادة العالم إلى 
الحياة، يتمسك فيها الشاب باالعتقاد بأن الحياة ال تتوقف تماًما.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين اإلنكليزية واإليطالية

FIND OUT MORE
 < تم نشر 52 ألف نسخة في فرنسا
 < حصل العمل على الجوائز التالية

"Grand Prix RTL-Lire" 2020  
   "Prix de la Closerie des Lilas" 2020 

   "Prix du livre France Bleu Page 
 des Libraires" 2020

9782709666152 | 2020 | 334 pages 
 21x13 cm | 20.00 €

كوليت ساندرين 

رواية عن عنف الرجال تطرح 
مسألة البقاء.

أديل بريو

3 شقيقات، بيت عائلي، صيف 
يغير حياتنا وأسرار خفية

JC  www.editions-jclattes.fr التيس JC  www.editions-jclattes.fr التيس

  Eva Bredin Wachter : ebredin@jclattes.fr الحقوق في الخارج 
Elsa Misson : emisson@jclattes.fr الحقوق في الخارج  

 Sophie Perfus Mousselon : sperfusmousselon@jclattes.fr التصدير
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 La colline à l'arbre seul

التل ذو الشجرة 
الوحيدة

هم في العاشرة من العمر، وال يملكون فلسا واحدا، يعشقون 
السينما و أكل البطاطا وشرب الكوكاكوال. إلرواء هذا التعطش 

لالكتشاف وكسب القليل من المال، يجمع هؤالء األشخاص 
الخمسة األذكياء المعادن وصناديق الكرتون والزجاجات التي 

يمكن إرجاعها من حاويات القمامة إلعادة بيعها إلى تجار 
غير نزيهين يعملون في بيع الخردة. لكن المنافسة محتدمة، 

فالغجر ومومو المتشرد يقومون بنفس العمل. بانتظار مرحلة 
النضج، يتسكع الفتيان الصغار في المدينة مع الشانس، قطتهم، 
ويتساءلون عن أصل العالم، عن هذين الزوجين اللذين رأوهما 

عاريين في أعلى التل مع الشجرة. نص مؤثر ورقيق لعبد 
الحفيظ ميتالسي، على غرار La vie devant soi لرومان 

غاري، حرب األزرار و 400 ضربة.

9782709667333 | 2020 | 189 pages 
 22x14 cm | 19.00 €

 L'étreinte

العناق
تحب إيما الباغلة من العمر الخامسة واألربعين، الحرية. تعيقها 

الحياة وتجارب الحب المؤلمة، وتصمم على أن تعيش في الوقت 
الحالي. في صباح أحد أيام فبراير، تلتقي برجل يؤثر فيها كثيرا. 

لكن، بسرعة كبيرة، دخلت فرنسا في حجر ليحكم على قصة 
الحب التي هي في طور النشوء أن تجري عن بعد، عن طريق 

الهاتف، عن طريق البريد اإللكتروني والرسائل النصية التلفونية. 
كيف نعيش رغبتنا باالخر عندما ال نستطيع أن نتالمس او 

نتعانق؟ وعندما يمكنهم فعل ذلك، ما الذي بسيبقى منهم؟

9782709668293 | 2020 | 175 pages 
 21x13 cm | 18.90 €فالفي فالمون

نص قوي وحساس عن والدة 
الحب وعن الفيض الذي يأتي 

معه.

ميتالسي الحفيظ  عبد 

في بلدة صغيرة تعيش فيها 
الطبقة العاملة في شرق فرنسا، 
يسير خمسة أطفال في الطريق 

الخطأ.
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 Le complexe de la sorcière

عقدة الساحرة
ذات ليلة، حلمت إيزابيل سورينتي بامرأة ساحرة ذات رأس 

حليق وعيون صافية. من تكون ؟ لماذا ظهرت تلك الليلة؟ لماذا 
يأتي الحلم عدة مرات كمكالمة؟ تعمل إيزابيل سورينتي كروائية 
لذا بدأت في البحث وبدأت ساحرة حلمها تطاردها. خالل ثالثة 
قرون، تم إعدام 100000 امرأة في أوروبا واتهام أكثر من 

200000. لكن كلما عرفت إيزابيل سورينتي المزيد عن هؤالء 
النساء، كلما أعادت أحالم الساحرة ذكريات الطفولة والمراهقة 

والشباب في ذاكرة الكاتبة. كأن الساحرة تعمل بداخلها، تخاطبها، 
تعيد جزًءا منسًيا منها. كما لو كانت تبرم ميثاًقا معها. لها ولكل 

النساء، ألم تترك عمليات الصيد واستشهاد السحرة بصمة، 
وعالمة سرية في ذاكرة جميع النساء: بعنفهن، والخوف، والشك 

الذي أحدثته هذه المطاردة؟ إنه استكشاف داخلي، تحقيق حول 
من نحن، وما نرتديه، وكيف تتحرك عقدة الساحرات بداخلنا، 

وكيف ينقذنا أيًضا.

9782709666268 | 2020 | 299 pages 
 21x13 cm | 20.00 €

 La deuxième femme

الزوجة الثانية
نشأت ساندرين في كنف أب مهين، متحيز جنسياً، مسيء، 

وعاشت ضحية التحرش منذ صغرها، أدرجت ساندرين هذه 
الكراهية الذاتية كقاعدة بداخلها وعزلت نفسها. إلى أن اختفت 
هذه المرأة المتزوجة وأم لطفل رضيع أثناء الركض، وبسبب 
اإلعالن عن القضية وأثناء المسيرة البيضاء، تتقرب ساندرين 

من الزوج المدمر. رجل يبكي كثيرا ورجل يعاني مثلها ويمسها 
 بعمق.

عندما تبدأ العالقة بعد العديد من التبادالت، تكون بمثابة حلم 
يتحقق بالنسبة لساندرين، فأخيًرا شخص ما يقدرها ويلمسها. 
وأخيًرا شخص ما يحبها ويحتاجها. تنتقل للعيش مع الرجل 

وابنه، صبي صغير خائف وضعيف الشخصية، وتعتني بكل 
شيء. لكن في يوم من األيام تعود الزوجة األولى للظهور فهي 
على قيد الحياة، لينهار عالم ساندرين، المرأة الثانية. من هو حقا 

الرجل الذي يبكي؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االنكليزية

FIND OUT MORE
< تلفزيزن عومون

 منشورات دوماسك 2020 | 9782702449462
332 pages |  21x14 cm | 20.00 €

لويز ماي

رواية سوداء مؤثرة للغاية عن 
امرأة شابة عالقة في عالقة 

سامة وعنيفة.

ايزابيل سورونت

قصة بحث تاريخي عن 
مطاردة الساحرات واكتشاف 

العالمات التي تركوها 
وراءهم.
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 Le cycle du soleil noir (Tome 2) :  
La nuit du mal

سلسلة الشمس السوداء )الجزأ 2(
ليلة الشرليلة الشر

تستمر الحياة في لندن رغم التفجيرات. لتحوير الصراع ذو 
النتيجة الغير المؤكدة، يحاول مالورلي، الضابط البريطاني 
المسؤول عن اإلجراءات الخاصة، اختراق أسرار سجينه، 
رودولف هيس، سيد SS االيزوتيريسم المحبوس في برج 

 ،Ahnenerbe لندن. في الطرف اآلخر ألوروبا، يقوم معهد
وهو معهد نازي متخصص في التنجيم وعلم اآلثار، بالتنقيب 

في جزيرة كريت، في موقع كنوسوس القديم. يأمل األلمان في 
العثور على الصليب المعقوف الثالث، لكن سلسلة االغتياالت 

 الغامضة تمنعهم من ذلك.
يقوم هيملر بإرسال تريستان وإريكا للعثور على أثر الصليب 

المعقوف. ويبدأ سباق مجنون، من قلعة Wewelsburg إلى 
دير في النمسا كان يتردد عليه هتلر في شبابه، والذي سينتهي في 

 البندقية، حيث تجري المبارزة النهائية في حرب الظل هذه.
فمن أجل الحصول على الصليب المعقوف، يجب الوصول إلى 

هتلر نفسه.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل في ثالث بلدان : المملكة المتحدة، بولونيا وإيطاليا. 

بيعت حقوق النشر السبانيا، اليابان، صربيا والصين.

FIND OUT MORE
< تم بيع 60000 نسخة في فرنسا

9782709656092 | 2019 | 426 pages 
 21x14 cm | 22.00 €

 Le cycle du soleil noir (Tome 1) :  
Le triomphe des ténèbres

سلسلة الشمس السوداء )الجزأ 1(
انتصار الظالمانتصار الظالم

التيبت في يناير 1939، تحصل بعثة من القوات الخاصة 
على صليب معقوف محفور في معدن غير معروف. إنه أحد 
العناصر األربعة )النار والهواء والماء واألرض( والتي، وفًقا 

للنبوءة القديمة، ستسمح لمن يحملها بأن يصبح سيد العالم. إسبانيا 
في يناير 1939، قام كوماندوز جمهوري بقيادة مغامر فرنسي، 

تريستان، بسرقة دير مونتسيرات واكتشاف لوحة مرتبطة 
بمخبأ أحد العناصر. في أكتوبر 1940، تهيمن ألمانيا النازية 

على أوروبا، إنه انتصار الظالم. يبدأ بعد ذلك السباق الستعادة 
 ،SS Weistort العناصر الثالثة األخرى. حرر الكولونيل

رئيس Ahnenerbe )معهد متخصص في الباطنية واآلثار(، 
تريستان من سجون فرانكو إلجباره على التعاون معه. سيقودهم 

سعيهم إلى مونتسيغور، آخر معقل لبدعة الكاثار. في إنجلترا، 
قام القائد مالورلي، وكيل شركة SOE )الخدمة السرية الجديدة 
لتشرشل(، بإعداد عملية للحصول على العنصر الثاني. ثم يبدأ 
الصراع بين "النجمة" و "الصليب المعقوف" ، والذي سيحدد 

نتيجة الحرب العالمية الثانية.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل في أربع بلدان : المملكة المتحدة، بولونيا، اسبانيا، 

وإيطاليا

FIND OUT MORE
< تم بيع 60000 نسخة في فرنسا

9782709656085 | 2018 | 475 pages 
 23x14 cm | 22.00 €

سلسلة الشمس الشوداء

جياكوميتي ايريك 
جاك رافين

الغوص في األسرار السرية 
للحرب، والكشف عن البعد 
الغامض وغير المعروف 

للنازية.

سلسة الشمس الشوداء

جياكوميتي إيريك 
جاك رافين

ماذا لو كانت الحقيقة موجودة 
في فترة الشباب ذو األسرار 

المحرمة  لـ أدولف هتلر؟
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 Les amants météores

العشاق النيزكيون
"ما هذا الجنون الذي استحوذ عليها، ال يمكن ألحد أن يجيب 

على هذا السؤال، ولكن ببطء وثبات كان هذا الجنون ينمو في 
الداخل، وينشر جذوره في كل مكان، في أصغر ثنايا جسدها 

 وأحالمها. "
في إحدى األمسيات، في حانة سرية في الدائرة الثامنة عشرة، 

تلتقي ماريان بفيرجيل ،منسق حدائق موهوب وغريب األطوار 
ومثلي الجنس. ومن الواضح إنهما يقعان في الحب بسرعة 

كبيرة. من شوارع باريس إلى شواطئ منطقة ال بروتون، يتمتع 
حبهم بالطعم الحامض والجاف للمارغريتا، وللمحار الميود، 

وللنبيذ الجيد واألمسيات المجنونة ؛ في الموسيقى التصويرية، 
نسمع التنوع اإليطالي في الثمانينيات، باتي سميث، وجانيس 

جوبليني تعيش ماريان وفيرجيل مًعا حياة مليئة باالحتفال 
والبهجة، يخططان معا للمستقبل، والرغبة في إنجاب طفل 
قريبة، عندما يقلب حدث درامي قصتهما رأًسا على عقب.

RIGHTS SOLD
تم بيع الحقوق في 3 بلدان : ألمانيا، إيطاليا ورومانيا.

9782709666022 | 2020 | 328 pages 
 21x13 cm | 20.00 €

 Le cycle du soleil noir (Tome 3) : 
 La relique du chaos

سلسلة الشمس 
السوداء )الجزأ 3(

بقايا الخراببقايا الخراب
في يوليو من عام 1918، أعدم الثوار األسرة اإلمبراطورية 

الروسية، وقبل موته، يكشف القيصر نيكوالس الثاني عن المكان 
المخبأ فيه آخر صليب معقوف. في تموز )يوليو( 1942، كان 
من غير الممكن تحديد لمن ستحسم الحرب، في حين تم استبعاد 

خطرالغزو من قبل انكلترا، فإن روسيا الستالينية تنحني تحت 
ضربات جيوش هتلر. خالل البحث عن الصليب المعقوف، 

يتم إطالق العنان للحرب الخفية، من يأخذ آخر ما تبقى هو من 
سيفوز. في برلين وموسكو ولندن، يستمر السباق مع الزمن، 

ويدخل أبطال المجلدات السابقة من سلسلة الشمس السوداء، في 
دوامة كبيرة:  تريستان ماركاس، العميل المزدوج، إريكا، عالم 

اآلثار األلماني، لور، المقاومة الفرنسية الشابة  ...

RIGHTS SOLD
تم بيع الحقوق في 5 بلدان : اسبانيا، بولونيا، الصين، اليابان، 

إيطاليا

FIND OUT MORE
< تم بيع 60000 نسخة في فرنسا

9782709663366 | 2020 | 421 pages 
 21x14 cm | 22.00 €

سلسلة الشمس الشوداء

جياكوميتي ايريك 
جاك رافين

بدأ السباق مع الزمن، مما أدى 
إلى دخول كل من : إريكا، 
عالم اآلثار األلماني ولور،  

والمقاومة الفرنسية الشابة ..في 
دوامة كبير تصيب بالدوران

تيماري ايلوييز كوهين دو 

الحب المبهر والمتوهج 
لشخصين توأمين في  الروح 

في مواجهة حدث درامي.
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 Mémoire de soie

ذاكرة من حرير
في 9 يونيو 1936، بلغ عمر العشرين عاًما وغادر ألداء خدمته 
العسكرية. ومع ذلك، ال يمكن زعزعة عادات والديه، فمن غير 

المهم أن يبتعد عنهم لمدة عامين، فهم ال يشعرون بالفخر وال 
بالقلق.في حقيقة األمر،  ال يوجد أبطال يرتدون الزي العسكري 
في المنزل، لم تشارك عائلته في الحرب الكبيرة، وهي فترة ال 

يتحدثون عنها أبدا، يستحضرون مزرعة دودة القز القديمة، فخر 
 األسرة الكبير، حيث ربت العائلة عام 1918، دودة القز.

هذا الصباح لم تظهر والدته أي حنان خاص. هناك فقط كتيب، 
محشو في الجزء السفلي من حقيبة ابنها، قبل أن يستقل الحافلة 
إلى مونتيليمار، دفتر العائلة، وبداخله، اسمين : والدته سوزان 

والثاني بابتيستين، ليس بوالده فمن هو؟ لكي تفهم، عليك أن تزيل 
 الشرنقة وتسحب الخيط، حتى تعود إلى أول لعنة عرفتها العائلة.
تغرقنا هذه الرواية األولى الموهوبة في قلب عالم يعتبر الصمت 

فيه القاعدة والوداعة رفاهية. يستكشف المآسي والحروب 
الحميمة ويحكي عن آليات النسيان، وعن الحب، على الرغم من 

كل شيء :الحياة التي تتكيف وتستمر.

FIND OUT MORE
< تم بيع أكثر من 10000 نسخة في فرنسا

9782709666190 | 2020 | 247 pages 
 21x13 cm | 19.00 €

 Les imbattables

الذين ال يهزمون
بعد انتهاء دروسها في اآلداب في الجامعة، تعتني فيكتوار 

بباسيل، هو في التاسعة من عمره، وهي في الثالثة والعشرين. 
تحلم الفتاة بالذهاب للدراسة في الواليات المتحدة، وباسيل 

يحلم بأن يكون لديه صديق، ويحلم أيضا بزيارة منزل الشاعر 
بريفيرت في النورماندي. إنه صعب اإلرضاء ودقيق بشأن 
ما يتم فعله وما ال يجب أن يتم فعله. وهي فتاة تسرق أشياء 

في المتاجر وتتخطى بوابات مترو األنفاق ويتحكم طالعها في  
مزاجها. ذات مرة، يوم اإلثنين، ذهبت الحافلة دون أن يتمكن 

باسيل من الذهاب في رحلته المدرسية، لذلك يجب أن تبقى 
فيكتوار معه لمدة أسبوع، سيعيشان فترة زمنية ستغير حياتهم.

9782709666237 | 2020 | 302 pages 
 21x13 cm | 19.90 €

مايغت سارا 

سارة مايغت ال تخاف من 
العاطفة ،هي ال تتظاهر. يقال 

إن المزاج واأللم ممزوجان 
بالبساطة الرائعة.
 كاثرين بانكول

أدريان بورن

مزرعة سابقة لدود القز في 
فترة ما بين الحربين العالميتين، 

ساد فيها الصمت واألسرار 
العائلية.
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أدب وقصص خيالية

 Otages

رهائن
سيلفي امرأة متواضعة، دقيقة، صلبة، رفيقة جيدة، امرأة بسيطة، 

يمكننا االعتماد عليها. عندما تركها زوجها، لم تقل أي شيء، 
لم تبكي، حاولت أن تتصرف وكأن كل شيء على ما يرام، 

لتربي أبنائها، لتشغل مكانها في هذا السرير الذي أصبح أكبر 
منها. وعندما طلب منها رئيسها أن تعمل لساعات إضافية، 

وأن تراقب الموظفين اآلخرين، لم ترفض : فقد تصرفت كما 
كان يأمل اآلخرون ان تتصرف، إلى أن أتى صباح هذا اليوم 
في نوفمبر عندما فرض عليها هذا العنف الذي مارسه العالم 

واآلخرون وحدتها وظلمها. في ليلة واحدة، تدمر كل شيء، فما 
تفعله مستنكر، قابل للمالحقة القضائية، للسجن لكن سيلفي تشعر 

بالحياة، نتيجة هذا االنتفاض، ولدت من جديد.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة السويدية وتم بيع الحقوق في إسبانيا

FIND OUT MORE
 < تم بيع 30000 نسخة في فرنسا

< ألف أون

9782709650557 | 2020 | 151 pages 
 21x13 cm | 18.00 €

 Noces de jasmin

زفاف الياسمين
تونس، يناير 2011، يدور مهدي في زنزانته، وليس لديه 

أدنى فكرة عما سيحدث له. الزنزانة تعرف كل شيء، رأت ما 
فعله السجانان بالسجناء اآلخرين فتهمس في أذن مهدي لتخبره. 

في الخارج، إيسيا، شابة في المعهد الفرنسي، قلقة من اختفاء 
مهدي حبها الجديد. تذهب إلى الجريدة حيث يعمل لتسأل عنه، 

ثم تتجه إلى صفاقس، مسقط رأس الشاب في محاولة للعثور 
عليه، ويتذكر ياسين والد إيسيا االستقالل، يشعر بأالم تحت 

قدمه اليسرى، تماما كما حدث عندما غادر الفرنسيون في عام 
1956. يرتاد الناس صيدليته أكثر من المعتاد، وخاصة الشباب. 

هناك شيء ما يحدث في تونس، تخضع الصحف للرقابة ولكن 
يتم نشر المعلومات على اإلنترنت. ال يزال المهدي الوحيد الذي 

 يعرف بما يجري: إنها ثورة.
بقيادة كتابات حسية قوية ومثيرة للذكريات، تصف هيال فقي 
ثورة الياسمين من الداخل. تحكي شخصياتها عن ذكرياتهم 

وجراحهم وآمالهم ومخاوفهم وهزائمهم ورغبتهم في تغيير كل 
شيء، لكسر كل شيء. إلعادة البناء بشكل أفضل.

9782709666862 | 2020 | 208 pages 
 22x14 cm | 18.00 €

فيكي هيال 

نظرة غير مسبوقة نجدها في 
هذه الرواية عن الربيع العربي، 

كتبت برومانسية جامحة.

بوراوي نينا 

كل كلمة من كلمات سيلفي 
تصبح لنا وتردد صدى حياتنا 

وآمالنا في الحرية والسالم.
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 Une piscine dans le désert

مسبح في الصحراء
غادرت فاوستا بيروت لالسترخاء في منزل عمها رودولف 

كيرياكوس، الواقع أعلى قرية محاطة بالجبال، على حدود ثالث 
دول كانت في حالة حرب لسنوات. إال أنه بالنسبة لفاوستا المكان 
الحلو واللطيف لصيف الطفولة، مكان يسحقها ويهدئها في نفس 
الوقت. قررت فجأة بناء مسبح رائع، غير قانوني، على قطعة 
من أرض ال تعود لهم. فاوستا تريد فقط الغوص فيه،  قبل أخذ 

حقنة أخيرة من الهرمونات التي قد تسمح لها بإنجاب طفل. 
لكن قدوم ليو بيندوس عطل جميع خططها عندما جاء من كندا 

لتسوية أعمال المسبح. لم يأت من قبل إلى أرض أسالفه، ويعتقد 
أنه يمكن بيع أرض عائلته والعودة إلى كندا، واالرتياح من هذا 
الماضي. هو الغريب الذي يريد أن يعرف كل شيء، ويتجول  
حامال معه كاميرا ترمى بعد االستخدام. العم رودولف يرحب 

به، يطمئنه في ليالي التفجير، وفوستا تراقبه وتعيش ببطء. لكن 
كالهما مفتون بهذه القرية التي من المحتمل أن تحتوي على 

العالم، بهذه المناظر الطبيعية، واألساطير المرتبطة بها، كما لو 
كان عليهم مواجهة قوتهم للعثور على أنفسهم، البقاء هناك أو 

الهروب.

FIND OUT MORE
 Renaudot, Fémina,: القائمة الثانية للجوائز التالية >

Médicis et Fémina des Lycéens

9782709666138 | 2020 | 197 pages 
 21x13 cm | 19.00 €

ديان مظلوم

رواية مغناطيسية وساحرة عن 
الهوية واألرض التي تشكلنا 

وتحولنا.
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أدب وقصص خيالية

 Dans les yeux du ciel

في عيون السماء
تعمل نوركعاهرة مثل والدتها من قبلها. لقد عاشت دائًما إهاناتها 

في صمت، في الخفاء، مثل األشخاص الذين تراهم تحت نوافذها 
وعلى شاشات التلفزيون. لكن هؤالء الناس لم يعودوا يريدون 

الصمت والربيع العربي يزمجر اآلن في الشوارع. هذا الغضب 
تدركه أيًضا من خالل زبائنها الذين يفضون ما بداخلهم. لكن 
تمكنها من معرفة حقيقة  هؤالء الرجال بشكل ممّيز وبشكل 

متناقض يعطي هذه الصوت األنثوي، المحتقر والمعزول، كل 
قوته للتحدث عن هذا العالم الخارجي الذي يتم اإلطاحة به.

9782021433272 | 2020 | 176 pages 
 14x20,5 cm | 17.00 €

 Café vivre : Chroniques en passant

مقهى فيفر
قصص في طريقناقصص في طريقنا

من خالل قصصها، تتسائل شانتال توماس عن هذا المزيج من 
الغرابة واأللفة الذي يقع في قلب األسفار، في أماكن مألوفة أو 

في أماكن يتم اكتشافها ألول مرة. إنها تعيد خلق سحر المقاهي، 
ومقهى بون بون في كيوتو، ومقهى أورالن ومقهى نيرفال في 
نيويورك، وكذلك مقهى فيفر في كيوتو. إنها تعبر عن شعور 

اإلنسان بوجودة في مكان آخر، يدور قليال في فلكه، أمام منظر 
طبيعي أو عمل فني.

FIND OUT MORE
< تم بيع 17500 نسخة في فرنسا

9782021451740 | 2020 | 208 pages 
 14x20,5 cm | 17.00 €

توما شانتال 

كتاب الصلوات في الزمان 
والمكان المعاصرين.

بنزين رشيد 

رواية قوية عن عالم يفقد 
موطئ قدمه و عن الحياة 

غير الالئقة التي تسامحه على 
بساطته.

www.seuil.com  لو سوي www.seuil.com  لو سوي
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
للناشئة كتب  تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين    

أدب وقصص خيالية

 Le cœur synthétique

القلب االصطناعي
أدياليد هي فتاة في األربعين من عمرها منفصلة حديًثا  وتغرق 
بسرعة في تناقضاتها الخاصة، تريد أن تعيش مكتفية ذاتًيا  وال 
تفكر في البقاء بمفردها لفترة طويلة. أدياليد امرأة خبيرة ولكنها 

ساذجة، ذكية ولكنها طفولية : تعيش في ظروف مشروطة 
وتصنع أفالًما لنفسها، وتصبح بطلة لها وتختار الموسيقى 

التصويرية الخاصة بها. أي غريب تقابله يصبح رجل حياتها من 
خالل سيناريو ال تتوقف عن تجديده إلى ما ال نهاية.

FIND OUT MORE
< تم بيع 76000 نسخة في فرنسا

9782021425451 | 2020 | 208 pages 
 14x20,5 cm | 18.00 €

 Des kilomètres à la ronde

على بعد أميال
تدور هذه الرواية حول الصداقة بين فتاة مراهقة ومجموعة من 
الشباب من القرية التي يمتلك فيها والديها منزل صيفي. صداقة 

تتوقف خارج أوقات العطل المدرسية، وكذلك بسبب عالقة 
رومانسية مع أحدهم، قبل أن تنتهي األمور بمأساة. هذه الذكريات 
التي رويت بعد سنوات و المكونة من تبادل األحاديث و لحضات 

 الملل والضحك والحماقات، ال تزال مشرقة.
أول رواية حسية جدا كحسية الشباب، قوية كقوة مجموعة من 

األصدقاء.

9782021461237 | 2020 | 240 pages 
 14x20,5 cm | 18.00 €فانكا فان ايك

أي حب أول لم يذهب الى 
الجنة؟

دولوم كلوييه 

غوص مضحك ومؤثر في 
حياة المرأة. متعة خالصة في 

القراءة.

www.seuil.com  لو سوي www.seuil.com  لو سوي
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
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أدب وقصص خيالية

 Personne ne sort les fusils

لن يخرج احدكم 
البندقية

خوًفا من أن يتم رصدها، تصطدم االنتهاكات بنا وتخنبىء في 
أعماقنا، تحركنا من الداخل وتتبعنا. خوًفا من أن يكون األداء 

منخفًضا، نطلق النار على أصحاب األداء المنخفض. من مايو 
إلى يوليو 2019، عقدت محاكمة فرانس تيليكوم، حيث ُيتهم 
سبعة مدراء تنفيذيين بتنظيم إساءة معاملة موظفيهم، التي أدت 

أحياًنا إلى الوفاة. هؤالء المدراء ال يرون في األمر المشكلة، إنهم 
يشعرون بأنهم أداروا العملية بشكل جيد، ويندمون على شيء 

واحد فقط: "في النهاية ، قصة االنتحارات هذه، شيء فظيع، لقد 
أفسد المنتحرون الحفلة. "

9782021456554 | 2020 | 156 pages 
 13x18,5 cm | 15.00 €

 Marcel Proust : Mélanges

مارسيل بروست
مزيجمزيج

فبراير 1980.
 يخطط بارت لعرض صور ألشخاص حقيقيين عملوا كممثلين 
لشخصيات البحث عن الوقت الضائع لمارسيل بروست. يجب 

أن يذهب إلى المعهد الفرنسي للتحقق من تركيب جهاز العرض، 
لكنه لن يجري هذا التحقق أبًدا ألن شاحنة صغيرة صدمته. إن 

جمع مالحظات كاتب السيناريو هذا بعد أربعين عام  والنصوص 
والملفات التي كتبها بارت حول بروست سيسمح بإصالح الظلم 

وسد فجوة: مساهمة بارت في تجديد قراءة بروست وإدراجها 
في الحداثة.

9782021449426 | 2020 | 400 pages 
 14,5x22 cm | 24.00 €

روالند بارت

لم يكتمل فيلم "بروست  من 
قبل بارت" . ها هو، متأللئ، 

يهز العالم و ينتشر بسرعة.

لوكبير ساندرا 

نص مبهر وغاضب على لغة 
ومنطق الرأسمالية.

www.seuil.com  لو سوي www.seuil.com  لو سوي

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Young Adult.pdf


   ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021  

  4...  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56   

Pierre Hild : pierre.hild@seuil.Com التصدير   Maria Vlachou : maria.vlachou@seuil.com الحقوق في الخارج Pierre Hild : pierre.hild@seuil.Com التصدير   Maria Vlachou : maria.vlachou@seuil.com الحقوق في الخارج

فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
للناشئة كتب  تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين    

أدب وقصص خيالية

 Saturne

زحل
عام 1977 : وفاة شاب بشكل مأساوي، اسمه هاري. تبلغ ابنته 

خمسة عشر شهرا من العمر. عام 2019: في جنيف، التقت 
الفتاة بالصدفة بامرأة كانت تعرف هاري، ثم تتكشف رواية هذا 

األب المفقود، وريث ساللة من األطباء اليهود الذين أجبروا على 
الفرار من الجزائر أثناء االستقالل، إلى أن اقتحمت امرأة ذات 
جمال قاتل حياة هاري. في الطرف اآلخر من هذه األسطورة، 

قصة أخرى، تعكس األولى : المرأة التي كتبت هذا الكتاب 
تتحدث وتحكي عن طفولة يطاردها فيها حداد والدها ووالدة 

 جديدة غير متوقعة.
رواية سيرة ذاتية بارعة.

FIND OUT MORE
< تم بيع 24000 نسخة في فرنسا

9782021454901 | 2020 | 208 pages 
 14x20,5 cm | 18.00 €

 Piero Heliczer : L’arme du rêve

بيرو هيليزيه
سالح الحلمسالح الحلم

شاعر أمريكي كبير في النصف الثاني من القرن العشرين 
وصاحب دار طباعة ونشر، هناك زهد في كلماته ويدافع 
عن الحظر المفروض على األحرف الكبيرة، رفيق سفر 

ويليام بوروز وغريغوري كورسو وألين جينسبيرغ، عاشق 
ألوليفيا دي هالفيل، شاعرة و ابنة أخت ألدوس هكسلي  صانع 
أفالم تجريبية، مصدر إلهام ألندي وارهول مخترع عروض 
الوسائط المتعددة، موسيقي و مؤسس مشارك منسي لـ فيلفيت 

اندرغروند، الممثل الرئيسي لجيل اإليقاع والبوهيمية الباريسية 
في الخمسينيات، متشرد، سماوي، غريب األطوار،  منفصم 

الشخصية، و أحد أعمدة االندرغراوند في نيويورك.

9782021087758 | 2020 | 432 pages 
 14,5x22 cm | 21.00 €

بار باتريك 

أمضى بيرو هيليزيه حياته في 
ابتكار الواقع.

 كل شيء صحيح وكل شيء 
باطل.

سارا شيش

نجم يقطع بشجاعة مسافة 
الحداد الالمتناهية ويكون 
مصدر إلهام كاتبة عظيمة.

www.seuil.com  لو سوي www.seuil.com  لو سوي
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أدب وقصص خيالية

 Traduction et violence

الترجمة و العنف
في الوقت الذي تمر فيه الترجمة بتغير أنثروبولوجي حقيقي 

بسبب برامج الترجمة الفورية التي يمكن أن تكرس بشكل نهائي 
سيطرتها أو حتى سحق اللغات الصغيرة من قبل اللغات الكبيرة. 

تنخرط تيفين سامويولت في تساؤالت عميقة عن ما يكلفنا 
االنتقال من لغة إلى أخرى.

9782021451788 | 2020 | 208 pages 
 14x20,5 cm | 18.00 €

 Somb

سومب
في كل يوم يستمع فيكتور إلى السجناء الذين يروون له أبشع 

جرائمهم، وبالنسبة له األصفاد تسمى السرية المهنية. ذات يوم، 
تم العثور على المرأة التي يحبها ميتة ووجهها ممزق على 

شاطئ بالقرب من الفيال الخاصة به. كل القرائن ضده، فيسابق 
فيكتور الزمن للعثور على الجاني. الحقائق التي كان يعرفها عن 

 حياته على وشك االنهيار الواحدة تلو األخرى.
فيلم إثارة نفسية عالي الفعالية.

9782021445961 | 2020 | 304 pages 
 14,5x22 cm | 18.50 €

مونيه ماكس 

الجزء األول من تحقيقات 
عالم النفس في السجن فيكتور 

كاران.

سامويو تيفين 

دراسة مؤثرة حول مسألة تقبل 
اآلخر الغير قابلة للتغير وعنف 

الترجمة.

www.seuil.com  لو سوي www.seuil.com  لو سوي
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أدب وقصص خيالية

 Un crime sans importance

جريمة غير مهمة
عندما علمت إيرين فراين بوفاة أختها الكبرى، كانت قد مرت 

سبعة أسابيع على تعرض المرأة البالغة من العمر 97 عاًما 
لالعتداء في منزلها. من خالل كتابة كثيفة وشفافة في نفس 

الوقت، يرسم المؤلف الذي ال يتوقف أبًدا عن المطالبة بتحقيق 
العدالة في القضية وإيجاد المذنب، صورة أخت محبوبة. في 

الخلفية، تظهر الكاتبة برقة، امرأة غارقة في الهشاشة والقوة، 
يملؤها الشك وال تستطيع أن تبقى دون معرفة الحقيقة.

9782021455885 | 2020 | 256 pages 
 14x20,5 cm | 18.00 €

ايرين فران

قصة حميمة وملتزمة، تفتح 
آفاًقا رائعة للتفكير في ثقل 

الصمت.

www.seuil.com  لو سوي
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   Laurence Badot : laurence@editionsleduc.com الحقوق في الخارج 
Pierre-Benoit de Veron : pierrebenoit@éditionsleduc.com التصدير

   Laurence Badot : laurence@editionsleduc.com الحقوق في الخارج 
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أدب وقصص خيالية

 Le jardin de l'oubli

حديقة النسيان
  في عام 1910 تلتقي أجاث الشابة مغنية الراب بأوتيو، 

الراقصة الشهيرة، في الفيال التي تعمل فيها. لقاء يقلب حياتها 
رأًسا على عقب، مصيران مرتبطان إلى األبد بثقل سر. بعد قرن 
من الزمان، تذهب فوستين، صحفية تتعافى للتو من حالة اكتآب، 

إلى المناطق النائية في نيس لكتابة مقال عن الزمن الجميل، 
ستروي لها عمتها قصة أجاث، الجدة االستثنائية. من خالل 

الخوض في أسرار عائلتها، ستشكك الشابة في مستقبلها، كما أن 
وجود سيباستيان الغامض والسري للغاية له دور أيضا. ...

 شارليستون 2018 | 9782368121870 
430 pages |  14,5x23 cm | 19.00 €

 La vie rêvée des chaussettes orphelines

الحياة المثالية 
للجوارب اليتيمة

يبدو أن أليس بحالة جيدة للغاية )أو تقريًبا(. في الواقع، لم تعد 
أليس تنام بدون أخذ حبوب منومة، وتعاني أيضا من اضطراب 
الوسواس القهري وتجمع نوبات القلق ظنا منها أن الدراما التي 

دفنتها بعمق قبل بضع سنوات ستعود إلى السطح. أمريكية 
وصلت حديًثا إلى باريس، ولديها هدف واحد فقط: البدء من جديد 

وإعادة بناء نفسها. وافقت على العمل في شركة ناشئة يديرها 
مدير تنفيذي شاب غريب األطوار اتضح أن مشروعه غريب 
نوعا ما : فهو يريد جمع الجوارب الغير المتطابقة من جميع 

أنحاء العالم. لم يعد لدى الشابة شك بأن اللقاءات التي ستعيشها 
في هذه المدينة المجهولة ستقلب حياتها رأًسا على عقب

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين األلمانية والتشيكية

 شارليستون 2019 | 9782368124727 
399 pages |  14,5x23 cm | 19.00 €

ماري فاريي

حكاية امرأة قوية

كالريس سابارد

أسرار العائلة، التاريخ، 
شخصيات نسائية قوية ... 

وصفة النجاح.

 www.editionsleduc.com لودوك.س www.editionsleduc.com لودوك.س
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https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
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https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
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Nicolas Filicic : n.filicic@lesbelleslettres.com الحقوق في الخارج

فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
للناشئة كتب  تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين    

أدب وقصص خيالية

 L'Affamé : Les dits de Shams de Tabriz

الجائع
أقوال شمس التبريزيأقوال شمس التبريزي

بعد سنوات من البحث الفاشل، وجد شمس موالنا وهو رجل 
يشاد بتعليمه وجاللته، لكنه أسير شهرته، والذي سيتمكن شمس 

من تحريره. من خالل لقائهما ثم انفصالهما، سيصبح موالنا 
أحد أكثر الشعراء إثارة للدهشة في األدب العالمي، والذي نعرفه 

اليوم باسم الرومي. في هذا الكتاب القوي والشاعري، يستخدم 
نهال تجدد كلمات شمس الخاصة -المأخوذة من مقاالته، وهي 

مجموعة ضخمة من "األقوال" المتقطعة والغير مرتبة – تمكن 
من الدخول في أعماق حياة رجل رائع.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بالفرسية

9782251451084 | 2020 | 240 pages 
 12,5 x 19 cm | 19.50 €

تجدد نهال 

في القرن الثالث عشر، وبينما 
كانت بالد فارس تغرق بين 

الحديد والدم تحت وطأة 
هجمات المغول، ينطلق 

الصوفي شمس التبريزي في 
بحثه عن معلم فيصبح تلميذه.

www.lesbelleslettres.com  لي بيل ليتر
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   Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr الحقوق في الخارج 
Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr التصدير

   Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr الحقوق في الخارج 
Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr التصدير

فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
للناشئة كتب  تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين    

أدب وقصص خيالية

 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 األمريكي 
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 €

ريشنير أونطوانيت 

رواية ملهمة وذات رؤية، في 
وقت أصبحت فيه القضايا 

البيئية ضرورية.

ماتيس هيكتور 

سيلين العصر2.0 

www.libellagroup.com  ليبيال www.libellagroup.com  ليبيال
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   Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr الحقوق في الخارج 
Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr التصدير

   Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr الحقوق في الخارج 
Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr التصدير

فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
للناشئة كتب  تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين    

أدب وقصص خيالية

 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 
176 pages |  13x19 cm | 15.00 €

الفون ماري-هيلين 

مائة عام من حياة أسرة فرنسية

بلوندل فيليب  جان 

طفولة فرنسية في السبعينيات

www.libellagroup.com  ليبيال www.libellagroup.com  ليبيال
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   Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr الحقوق في الخارج 
Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr التصدير

   Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr الحقوق في الخارج 
Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr التصدير

فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
للناشئة كتب  تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين    

أدب وقصص خيالية

 La Terre invisible

األرض الغير 
مرئية

في عام1945، 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 €

فاطمة دعاس

صورة المرأة مسلمة ومثلية

مينغاريلي هوبير 

مواجهة مصور حرب لرعب 
المخيمات

www.libellagroup.com  ليبيال www.libellagroup.com  ليبيال
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   Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr الحقوق في الخارج 
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   Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr الحقوق في الخارج 
Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr التصدير

فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
للناشئة كتب  تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين    

أدب وقصص خيالية

 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 يونيو 1944. 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 €

أنطوان دومو

المصير المذهل والغير 
المعروف ألخت سيمون فيي.

شافاسيو كريسيلن 

ملحمة قاتلة في قلب موجة 
الحر

www.libellagroup.com  ليبيال www.libellagroup.com  ليبيال
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   Christine Bonnard Legrand : christine.bonnardlegrand@libella.fr الحقوق في الخارج 
Sophie Fourcade : sophie.fourcade@libella.fr التصدير

فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
للناشئة كتب  تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين    

أدب وقصص خيالية

 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 €

كلو فاليري 

عالقة صداقة بين نساء عبر 
األجيال

www.libellagroup.com  ليبيال

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Young Adult.pdf
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 Patagonie route 203

طريق بتاغونيا 
203

باركر، عازف ساكسفون غامض، يسافر في طرق بتاغونيا 
المفقودة. يضاعف لقاءاته مع شخصيات غير متوقعة وغير 

متعاطفة منطقها مربك، ويواجه مواقف مفاجئة أو عدائية ويقع 
في حب أمينة الصندوق في أحد المالهي األلعاب. 

أول رواية للكاتب.

FIND OUT MORE
 Casa de las حصل العمل على جائزة >

 Americas2019 
 Transfuge du Meilleur romanوجائزة   

hispanophone 2020

9791022610605 | 368 pages 
 14x21,5 cm | 22.50 €

 La Daronne

العرابة
كيف نعيش، عندما تكون امرأة عزباء، تعمل بجد  مستندة إلى 

رؤية أخالقية للوجود ... وعندما نبذل مجهودا في حياتنا للحفاظ 
على رأسنا فوق سطح الماء أثناء تربية أطفالنا ... وعندنا نكون 
قد خدمنا العدالة دون تقاعس، كل ذلك في إطار ترجمة اآلالف 

من ساعات من التنصت على المكالمات الهاتفية من قبل شخص 
يعمل باألسود دون عقد عمل ...  كيف نتمكن من تخطي الخط 

األصفر ؟ ال يمكن لشيء أن يكون أبسط، نحن نختطف جباًل من 
الحشيش من Go Fast ونفعل ذلك برفق، دون الشعور بالذنب 
أو الرهبة، بل باألحرى ... دعنا نقول ... أننا نشعر باالنفصال 

المبهج. ونصبح العرابة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل في سبع بلدان : الواليات المتحدة وكندا، المملكة 

المتحدة، ألمانيا، اسالندا، اسبانيا.

FIND OUT MORE
  Prixجائزة األدب البوليسي األولى لعام 2017، وجائزة >

Le Point du polar européen 2017 
< فيلم سينمائي من اخراج جان بول سالوميه مع ايزابيل اوبير

9791022606073 | 2017 | 176 pages 
 14x21,5 cm | 17.00 €

كاير هنلور 

مقاربة ال ترحم لواقع عمل 
الشرطة

ادرواردو فيرناندو فاريال

رحلة برية رائعة عبر طرق 
غير مضيافة ومذهلة في 

جنوب العالم.

www.editions-metailie.com  ميتيلييه www.editions-metailie.com  ميتيلييه
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 Richesse oblige

الثراء يلزم
في القرن التاسع عشر، صنع األثرياء ثروات واشتروا بدائل 
حتى ال يذهب أطفالهم إلى الحرب. اليوم، لديهم ورثة وأحفاد 
غير معروفين لكن يمكنهم أن يكونوا الورثة الشرعيين ! في 

عام 1870، كان أحد أبناء عائلة صناعية كبيرة طوباوًيا كريًما 
واعترف بطفل غير شرعي. وفي عام 2016، سمعت بالنش 
المتحررة، التيتتنقل باستخدام عكازين، عن الحداد الذي أصاب 

هذه العائلة عديمة الضمير واكتشفت أنها أيًضا تستطيع الوصول 
إلى هذه الثروة.

FIND OUT MORE
< جائزة الرواية السوداء لعام 2020

9791022610223 | 2020 | 224 pages 
 14x21,5 cm | 18.00 €

كاير هانلور 

كيفية تقليم جميع فروع شجرة 
العائلة، دون إثارة الشكوك 

للوصول إلى الميراث.

www.editions-metailie.com  ميتيلييه

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art et Beaux livres.pdf
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https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Jeunesse.pdf
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