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أكت سود
Beyrouth 2020 :
Journal d'un effondrement

أدب وقصص خيالية

بيروت 2020

يوميات االنهيار

في أوائل صيف  ، 2020في 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
األقدار الملقاة في مهب » مدينة أذهلها عنف تاريخها ،وقصة
الريح".
أكت سود | 9782330143695 | 2020
160 pages | 11,5x21,7 cm | 16.80 €

Chavirer

انقالب

أدب وقصص خيالية

في عام  1984اتصلت بكليو ذات الثالثة عشر عامًا ،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  2019تم إيجاد ملف المؤسسة على اإلنترنت .تبحث
الشرطة عن ضحايا شبكة سلمت فتيات مراهقات لرجال ذوو
نفوذ بحجة مساعدتهم ماليا ً.اآلن وقد أصبحت كليو راشدة
وراقصة ناجحة ،تدرك أن الماضي عاد من جديد ليالحقها.

شريف مجدالني

مالمح مدينة أذهلها عنف
تاريخها

FIND OUT MORE
> جائزة لونديرنو للقراء لعام 2020
أكت سود | 9782330139346 | 2020
352 pages | 11,5x21,7 cm | 19.50 €
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لوال الفون

لوحة معقدة ومؤثرة لراقصة
شابة
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أكت سود
Entre fauves

بين الوحوش

أدب وقصص خيالية

Habiter en oiseau

أن تعيش كما
العصفور

يعمل مارتن حارسًا 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.

يمنح قلم فنسيان ديسبريت للطيور وعلمائها حياة مفعمة بالحيوية
وبعداً أخاذاً .فعند االنتهاء من قراءة الكتاب ،ربما ال ينبغي لنا
بعد اآلن ،اعتبار فكرة األرض أمرًا مفرو ًغا منه ،وقد ال نسمع
الطيور تغني مجدداً بنفس الطريقة.

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

أكت سود | 9782330126735 | 2020
224 pages | 11,5x21,7 cm | 20.00 €

كوالن نييل

قصة قاسية ال يوجد فيها صياد
واحد متأكد من الحصول
فريسته
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علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

فانسيان ديسبريت

كيف يمكن أن تكون األرض
من وجهة نظر العصافير؟
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أكت سود
Je ne mangerai pas de ce pain là

لن آكل من هذا
الخبز
أصغر أطفال أدريانو فارانو المقيم في الواليات المتحدة ال يمكنه
تناول الغلوتين .فيبدأ األب البحث ألكثر من ثالث سنوات اليجاد
الخبز الحي ،ويضع بذلك إصبعه على مشكلة صحية عامة
وحقيقية .هذا هوالعمل الذي يدعونا لمتابعته أدريانو فارانو،
والذي يبدأ من أصول صناعة الخبز إلى ظهور الخبز "الحديث"
المملح ج ًدا و الحلو ج ًدا و الذي يحتوي على الغلوتين المهجن...
والخطير على الصحة .الخبر السار يكمن في وجود بدائل!
روويرغ | 9782812621130 | 2020
128 pages | 14x20,5 cm | 16.00 €

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

L'Affaire Roundup à la lumière
des Monsanto Papers

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

قضية راوندآب
في ضوء وثائق
مونسانتو
أدريانو فارانو

تحقيق حول الحيوان الذي
يعتبر أيقونة التاريخ البشري
منذ العصر الحجري الحديث.

يكشف هذا التحقيق ما قامت به هذه الشركة متعددة الجنسيات
للقضاء عن الدراسة التي أجراها جيل ايريك سيراليني ،والذي
كان يبين سمِّية روندوب والكائنات المعدلة وراثيًا المرتبطة به،
وكيف يتم إساءة استخدام اللوائح التي من المفترض أن تحمي
السكان ،وأخيرًا ،كيف يتم تنظيم انحراف العلم والطب والسلطات
العامة.
أكت سود | 9782330140588
192 | 11,5x21,7 cm | 15.00 €
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جيل ايريك سيراليني
جيروم لوروسيلي

تحقيق زاخر بالمعلومات في
قلب وثائق مونسانتو
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أكت سود
L'Europe réensauvagée :
Vers un nouveau monde

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

عودة أوروبا إلى
الحياة البرية

الحميمية
بائعة كتب نسوية ،عازبة عن اقتناع ،قررت أنها لن تكون أما؛ً
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.

نحو عالم جديد

تكشف هذه الجولة األوروبية المعناة بحالة إعادة بناء البيئات
الطبيعية المختلفة أنه على الرغم من االنقراض الوشيك للعديد
من األنواع ،تنطلق مبادرات ملهمة وناجحة في جميع البلدان،
فالجواميس الطائرة والدببة والنسور وسمك الحفش والفقمات
عادت من جديد ،والتعايش بين اإلنسان والحيوانات البرية يبدو
ممكنا ً.يشجع هذا الكتاب القائم على تبادل الخبرات اإليجابية،
على التفكير والعمل.
أكت سود | 9782330132620 | 2020
336 pages | 11,5x21,7 cm | 23.00 €

L'intimité

أدب وقصص خيالية

جيلبير كوشيه
بياتريس كريمير كوشيه

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

أحيانا يكفي أن نغير وجهة
النظر لنتقدم ونتخطى
الحواجز.
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أليس فيرني

كتاب تغيرنا قراءته
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أكت سود
Le Banquet annuel
de la Confrérie des fossoyeurs

أدب وقصص خيالية

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

ماتياس اينارد

Le Bon, la Brute et le Renard

الطيب والسيء
والثعلب
يجوب ثالثة صينيين صحراء كاليفورنيا ً
بحثا عن احداهم ،فهولم
يسمع عنها شي ًئا 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.
أكت سود | 9782330135218 | 2020

أدب وقصص خيالية

كريستيون غارسان

336 pages | 11,5x21,7 cm | 21.50 €

يستكشف كاتب البوصلة
مصادر منطقته البواتو حيث
ولد ،ويستخرج كنوزاً من
الثقافة الشعبية ،فيطلق لروحه
التعبيرية الكوميدية العنان.
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يتساءل كريستيان جارسين عن
أسس وجود الحقيقة ،ولكن عن
أي منها؟
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أكت سود
Le grand vertige

الدوار الكبير

أدب وقصص خيالية

يُطلب 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 ،سرًا ،مشروعًا مجتمعيًا بديال ومبتكرا.
أكت سود | 9782330139261 | 2020
368 pages | 11,5x21,7 cm | 20.50 €

Le petit polémiste

المجادل الصغير

أدب وقصص خيالية

في حين أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة آلالن كونالنغ،
المجادل التلفزيوني والمحلف قانونيا 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 أيديولوجيًا ،من المرجح
أن يسارع االنحراف بطبيعته ليرمي بارتلبي القرن الحادي
والعشرين في أحضان كافكا الغير قابل للصدأ.

بيير دوكروزيه

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

يتساءل الكاتب عن الطريقة
المثلى للعيش في عالم القرن
الحادي والعشرين.
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االن دوران كوهين

نكتة مضحكة لكنها مقلقة ،تم
قولها بهدوء ليكون لها اثاراً
جسيمة
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أكت سود
Manières d'être vivant :
Enquêtes sur la vie à travers nous

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

كيف تبقى حيا

Océan plastique :
Enquête sur une pollution globale

المحيط البالستيكي

بحث عن الحياة من خاللنا

بحث عن تلوث عام

يتعمق هذا الكتاب في سلسلة من االستفسارات الفلسفية القائمة
على ممارسة التعقب ،ويتم البحث عن البصمات الداخلية التي
تركتها الحيوانات في أخالقنا ،واالنطالق لتتبع الترابط في نظام
بيئي مليء بالمروج واألغنام والرعاة والحيوانات المفترسة،
لتخيل سياسة أخرى للكائنات الحية .تقترح هذه الحمالت إعادة
فتح مسارات الوعي تجاه الكائنات الحية ،لتعلم معايشتها من
جديد والنظر إليها بشكل مختلف.

من بين األضرار الجانبية لحضارة ما بعد الحداثة التي نحن فيها،
يعد التلوث البالستيكي ضررا لم نتحدث عنه بشكل كاف ويهدف
هذا الكتاب إلى تقديم لمحة عامة عن هذه اإلشكالية والسبل
المختلفة المتاحة لنا لمكافحة هذا التلوث ،ويقدم مبادرات نساء
ورجال في جميع أنحاء العالم يعملون للحفاظ على هذا المورد
األساسي الذي يعتمد عليه بقاؤنا :المحيط.

| 9782330129736 | 2020أكت سود
336 pages | 11,5x21,7 cm | 22.00 €

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

باتيست موريزو

أكت سود | 9782330140786 | 2020
384 pages | 14x19 cm | 22.00 €

يستكشف الكاتب وفيلسوف
الواقع ،أوجه الشبه والخالف
بيننا و بين الحيوان.
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نيللي بون

أكثر من  8مليون طن من
البالستيك تخترق المحيطات
كل عام.
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أكت سود
Paris, mille vies

باريس ،ألف حياة

أدب وقصص خيالية

Penser comme un iceberg

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

لنفكر كما لو كنا
جبال جليديا

لقد سبقته آالف الحيوات في هذه المدينة التي ولد فيها و جلب
فيها إلى العالم العديد من الشخصيات .يتجول الكاتب الراوي ً
ليل
في باريس الفارغة على غير العادة ،مسترش ًدا بظل متجول،
متذكرًا مشاهد قريبة أو بعيدة ،وحيوات مجهولة أو مشهورة،
وشخصيات تعليمية (فيلون ،هوغو ،أرتود .)...

يأخذنا أوليفييه ريمو في رحلة حول المظاهرحيث يتساقط الثلج
ويتصدع جليد البحر وتنجرف الكتل الجليدية في المحيط،لنتنقل
في القوارب و نغوص في المياه الباردة و نسمع أصوات
الشعوب األصلية ،فال شك في أنهم بيننا ومعنا .هذا هو السبب
في أن كل ما يؤثر عليهم يؤثر علينا اليوم أيضًا.

أكت سود | 9782330140830 | 2020
96 pages | 10×19 cm | 11.80 €

لورون غوديه

أكت سود | 9782330140625 | 2020
240 pages | 11,5x21,7 cm | 22.00 €

قصة تحكي حضور الغائبين
الذي يخلط بين الخيال
الشخصي والفانتازيا.
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أوليفييه رونو

كيف نرى الحياة البرية بعيون
جديدة؟
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أكت سود
Révolution : I. Liberté

ثورة

قصة مصورة ورواية مصورة

حرية

ما يتم عرضه في هذا الكتاب نتاج خمس سنوات من العمل،
لوحة جدارية أنتجها طموح مجنون ،تستحضر من خاللها
األحداث من  9871إلى  4971مالمسة قدر ما أمكن الشعب،
دون أن تتبع الشخصيات العظيمة لتلك الفترة .عمل موثق بشكل
كبير جدا ومكتوب ومرسوم بأربعة أيد (يتناوب المصممون
عليها كل  51أو  02صفحة).

FIND OUT MORE
> حصل العمل على الجوائز التالية Fauve d'or :
d'Angoulême : Prix du meilleur album 2020
Prix Château de Cheverny de la bande
dessinée historique - 2019
Bulles d’Humanité 2019
Prix Millepages - BD indés/americaine 2019

أكت سود | 9782330117375 | 2019
336 pages | 19x24 cm | 26.00 €

فلورون غرووازيل
يون لوكار

ثورة هو مذكرات وقائع
مدهشة لسنوات كانت نقطة
تحول في العالم

Sept gingembres

سبع شرائح من
الزنجبيل
اسمه أنطوان س .ويبلغ من العمر ثالثة وأربعين عامًا .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 جي ًدا 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 | 9782812619878 | 2020
224 pages | 14x20,5 cm | 19.00 €
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أدب وقصص خيالية

كريستوف بيروشاس

متحرش تمت مالحقته من قبل
حركة مي تو.

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

أكت سود
Suzuran

سوزوران

أدب وقصص خيالية

العالم السري
ألظافرك

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 | 9782330129460 | 2020
168 pages | 10x19 cm | 15.00 €

Vos ongles, tout un monde :
Embellir - soigner - guérir

علوم وتكنولوجيا  -طب

تجميل  -عناية  -شفاء

أكي شيمازاكي

سوزوران هو أول مجلد
لسلسلة روائية جديدة ألكي
شيمازاكي

ما هي نقاط ضعفهم؟ ما هي المشاكل التي يمكن أن تكون
األظافر سببا لها وكيف يمكن عالجها؟ تقوم صوفي غوتمان
بإعطاء المشورة الجيدة بشأن العناية اليومية باألظافر وأفضل
طريقة للحفاظ عليها وكيفية استخدام مستحضرات التجميل.
توضح لنا مدى االرتباط بين الجلد واألظافر وحالتنا العاطفية في
عمل ال مثيل له.
في أول كتاب عن األظافر وعالمها السري ،تضع إحدى
المتخصصات ،بين أيدي عامة الناس ،المعرفة التي لم يتم
الكشف عنها حتى اآلن.
أكت سود | 9782330135164 | 2020
352 pages | 13,5X21,5 cm | 21.50 €
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صوفي غوتمان

هل األظافر مرآة لصحتنا
وتغذيتنا؟

