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 Ethnologie du bureau

إثنولوجيا المكتب
بعد إثنولوجيا غرفة النوم واتنولوجيا الباب، يدعونا المؤلف 

للنظر إلى أنفسنا في واحدة من أكثر االنشغاالت شيوًعا عندما 
نتحدث عن العمل اليوم، وهي: أن نكون في المكتب. من الراهب 

البينديكتيني إلى المدير التنفيذي الشاب المعاصر، من مجتمع 
مكتب نابليون إلى البيروقراطي الكافكاكي، من مكتب الناسخ 

إلى الترحال الرقمي للعمل المشترك، هذا الكتاب هو رحلة إلى 
ما يجعل المكتب والعمل المستقر هو مركز التنمية لمجتمعاتنا 
الحديثة من خالل جعلنا ندرك التعقيد الحقيقي والمحدد لحياتنا 
جالسة: مغامرة ألكثر من ثالثة قرون يتقاسمها يومًيا خمسة 

مليارات شخص حول العالم!

9791022610599 | 2020 | 304 pages 
 14x21,5 cm | 21.50 €

 Ethnologie de la porte

إثنولوجيا الباب
من ماغدالينيين في إيتيوليس إلى بوابة عشتار في بابل مرورا 

باألقواس اليونانية، وأقواس النصر الرومانية أو بوابات الجحيم، 
تتبع هذه الدراسة تشكل وتخيل هذا الشيء الحاضر بشكل يومي: 

الباب. وتدعونا، في جميع أشكالها، عبر التاريخ والمجتمعات، 
إلى التفكير في الداخل والخارج، والمنفتح والمغلق، والرفاه 

والخطر.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة العربية

9782864248415 | 2012 | 480 pages 
 15,3x24 cm | 22.00 €

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

ديبيه باسكال 

أبوابنا في كل مكان، مخارج 
ضيقة أو أبواب ضخمة.

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

ديبيه باسكال 

األشكال المختلفة للحياة 
المكتبية، من الراهب الناسخ 

إلى موظف القرن الحادي 
والعشرين.
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 Les Enfants d'Achille et de Nike :  
Éloge de la course à pied ordinaire

أطفال أشيل ونايك
في مدح الجري العادي على في مدح الجري العادي على 

القدمينالقدمين
الرغبة في التطرف، والتفوق على الذات، وعبادة الجسد: الجري 
رياضة شعبية وديمقراطية ال تزال تجتذب أتباًعا جدًدا. الجري 
في كل مكان ! في هذا الكتاب الخيالي وبمقدمته الجديدة، تصف 
مارتين سيغالين، عداءة وعالمة إثنولوجيا، هذه الطقوس الجديدة 

من خالل تحليل السباقات "التاريخية" )ماراثون نيويورك، 
ماراثون باريس( بالتوازي مع الجري في المجتمعات التقليدية. 
توضح مارتين سيغالن أن الجري هو شكل من أشكال الحرية 

يعمل على استعادة جسد الفرد والمدينة والمجتمع.

9791022606592 | 280 pages 
 14x21,5 cm | 19.00 €

 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 ... وعندما 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
 Prix جائزة 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 €

أدب وقصص خيالية

كاير هنلور 

مقاربة ال ترحم لواقع عمل 
الشرطة

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

سيغالين مارتين 

أن تكون عداًءا هو أن تكون 
عصريا!



   خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021  

ميتيلييه

  3  4  5  6   

 Patagonie route 203

طريق بتاغونيا 
302

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 Americas حصل العمل على جائزة >

2019 
 Transfuge du Meilleur romanوجائزة   

hispanophone 2020

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

 Marcher la vie :  
Un art tranquille du bonheur

المشي حياة
فن هادئ للسعادةفن هادئ للسعادة

يجمع هذا الشغف المعاصر معاٍن متعددة لنفس الشخص الذي 
يمارس المشي: الرغبة في العثور على العالم من خالل الجسد، 

واالنفصال عن الحياة الروتينية للغاية، وشغل ساعات االكتشاف، 
وتعليق متاعب اليوم، والرغبة في التجديد، والمغامرة. ثمان 

سنوات بعد عمل " امش" وعشرين عاما من نشر مدح المشي، 
يعود المؤلف إلى متعة المشي ومعناه، ويكشف لنا فضائله 

العالجية في مواجهة إرهاق الروح في عالم تكنولوجي.

9791022610728 | 2020 | 168 pages 
 12,5x19 cm | 10.00 €

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

دافيد لو بروتون

يتمتع المشي بنجاح عالمي، 
بعيًدا عن ممارسات أنماط 
الحياة المستقرة السائدة في 

مجتمعاتنا.

أدب وقصص خيالية

ادرواردو فيرناندو فاريال

رحلة برية رائعة عبر طرق 
غير مضيافة ومذهلة في 

جنوب العالم.
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 Rire : Une anthropologie du rieur

الضحك
أنثروبولوجيا الضاحكأنثروبولوجيا الضاحك

دراسة أنثروبولوجية عن الضحك في جوانبه االجتماعية 
والوجدانية والعاطفية والجسدية. ُتدرج لحظات الضحك في 

التاريخ الشخصي للموضوعات، وهي جزء ال يتجزأ من 
التواصل االجتماعي، وتشكل لحظات منفصلة نرتاح فيها من 
متاعب الحياة اليومية المجهدة في كثير من األحيان. يتم تناول 

الضحك بكل تنوعه من السخرية إلى التهكم، مرورا بالدعابة أو 
العابارات النابية.

9791022608282 | 2018 | 300 pages 
 14x21,5 cm | 22.00 €

 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 عام2016، 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 €

أدب وقصص خيالية

كاير هانلور 

كيفية تقليم جميع فروع شجرة 
العائلة، دون إثارة الشكوك 

للوصول إلى الميراث.

علوم إنسانية واجتماعية - دراسات

دافيد لو بروتون

الضحك بكل أشكاله
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