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فالماريون
2030

2030

أدب وقصص خيالية

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.

Amrita

أمريتا

أدب وقصص خيالية

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  82عامًا ،بينما كان عملها ينبأ
بمستقبل مشرق.

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

فيليب دجان

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

في صباح أحد األيام ،في عام
 2019وقع جريج على تقرير
كتب منذ عشر سنوات عن
معركة "الشابة ذات الضفائر".
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باتريسيا ريزنيكوف

تميزت أمريتا شير جيل
في تاريخ الرسم الهندي في
النصف األول من القرن
العشرين.
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فالماريون
Athènes 403

أثينا 403

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

بعد الحرب البيلوبونيسية وهزيمة أثينا عام  404قبل الميالد،
قامت لجنة مكونة من ثالثين أثينيًا ،بوضع حد للمؤسسات
الديمقراطية .كان رد الديموقراطيين فوريًا ،وبعد عدة معارك
مدوية ،تمت المصالحة في خريف عام  . 403استنا ًدا إلى
مصير عشر شخصيات غير عادية ،تقارب هذه القصة الكورالية
ً
مخالفة التصنيفات المعتادة
الحدث من زاوية غير مسبوقة،
(الوافدين والمواطنين والعبيد) .هكذا يكشف المؤلفون عن تعدد
المجموعات المتحركة والمنتظمة حول شخصيات رئيسية مثل
سقراط أو الكاهنة ليزيماشيه.
9782081334724 | 2020 | 464 pages
15x24 cm | 25.00 €

Comme un empire dans un empire

كامبراطورية في
قلب امبراطورية

أدب وقصص خيالية

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 التهدي

فانسن أزوالي
بولين ايسمارد

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

كيف يصل مجتمع إلى تمزيق
نفسه وتفكيكها ومن ثم إلى
إعادة بناءها؟

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

أليس زينتير

اسمه أنطوان ،وهي تطلق على
نفسها اسم ل... .هو مساعد
برلماني ،وهي هاكر .ما هي
النقطة المشتركة بينهما؟

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

فالماريون
! Crénom Baudelaire

بودلير !

ادب وقصص خيالية

هو رجل ذو شخصية مروعة ،ال يحترم شي ًئا ،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 بارو 9782080208842 | 2020
432 pages | 13x20 cm | 21.00 €

Dialogue avec les signes du zodiaque

حوار مع األبراج

فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه

ما هي العبارات التي يمكن أن يقولها الحمل؟ كيف يرتبط مولود
برج السرطان بأسرته ؟ ما الذي يجعل الجوزاء سعيداً ؟ ما هي
األمراض التي تصيب برج األسد ؟ كيف يمكن جذب الميزان؟
ماذا تعني الصداقة لبرج الدلو؟ ولماذا برج الجدي هو أفضل
برج ؟ يعطي هذا الدليل صوتا لمختلف أبطال دائرة األبراج كما
لو كنا نتحدث إلى كل منهم ،ومن خالل ذلك أقدم للقارئ فرصة
الدخول في خصوصيته .إلك فارون.

جان توليه

بيغمار ليون 9782756432779 | 2020
576 pages | 14x22 cm | 19.90 €

حتى لو كان العمل رائعا
فالرجل مقيت
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إلك فارون

دليل كامل واستثنائي يجمع كل
الدالالت ويدققها ليمكننا من
فهم من نحن بشكل أفضل
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فالماريون
! Halte au catastrophisme

أوقفوا الكارثة !

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

في الوقت الذي تقاضي فيه غريتا ثونبرج وعدد قليل من
المنظمات غير الحكومية فرنسا بسبب تقاعسها عن االهتمام
بالمناخ ،فإن مسألة التزام بلدنا بتحويل الطاقة تستحق أن ُتطرح
علميًا .في مواجهة علماء االنهيار والمعلومات المضللة التي تتنبأ
بانهيار حتمي ،يشهد هذا الكتاب على ثروة االبتكارات التقنية
التي تدعم التفاؤل العقالني النتقال محكم للطاقة .يهدف شعار
أوقفوا الكارثة إلى تزويد المواطنين بأحدث وأشمل المعلومات
حول قدرة العلم على مكافحة االحتباس الحراري.
9782080207371 | 2020 | 224 pages
13x21 cm | 19.00 €

L'école de la vie

مدرسة الحياة

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

المدرسة مكان يجمع بين األجساد كما يجمع بين العقول ،مكان
يعمل على تزايد االنجذاب الجسدي والعقلي الغير مرتبطين
بالجنس .وأيضا على نشر الطاقات التي من الممكن دائمًا تعلمها
ولو أتى ذلك من معلم "سيء" .إن الدراسة "غير مجدية" ،أو
يمكننا القول بأنها تفيد في شيء واحد فقط :معرفة كيفية التفاعل
مع اآلخرين .في هذا العمل نجد دعوة إلى المعرفة الشغوفة،
بعيدة كل البعد عن ما قرأته سابقا عن المدرسة وستجعلك تندم
على عدم وجودك فيها بعد اآلن ...

مارك فونتكاف

9782081504295 | 2020 | 288 pages
13x21 cm | 19.00 €

تخيل كوكبًا تحترمه أخيرًا
مجتمعات بشرية منظمة بشكل
مستدام
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ماكسيم روفير

تعلمنا المدرسة فن التفاعل
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فالماريون
L'Invention du colonialisme vert

اختراع االستعمار
األخضر
لدى البشر تصورات خيالية جداً تخص إفريقيا مرتبطة بالغابات
القديمة والسافانا والواحات واألسود والفيلة والزرافات ووحيد
القرن ،إلخ .إال أن أفريقيا هذه لم تكن أبدا .يفتح هذا الكتاب أعيننا
على أعمال اليونسكو والصندوق العالمي للطبيعة ،ويعرض أن
هناك  350متنزهًا وطنيًا في إفريقيا لما ال يقل عن مليون مبعد.
ويبين أن هناك تهجير قسري للسكان ،ويتحدث عن الغرامات،
والسجن ،واالنهيار االجتماعي ،والضرب ،واالغتصاب والقتل
هذه هي النتائج الكارثية للرؤية الغربية ألفريقيا.9782081504394 | 2020 | 352 pages
13x21 cm | 21.90 €

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

L'Odyssée des gênes

ملحمة الجينات

علوم إنسانية وعلوم اجتماعية  -دراسات

منذ أن تمكن أسالفنا من الوقوف قبل  7ماليين سنة ،شرعوا
بغزو الكوكب في رحلة غير عادية ال يمكننا تصورها ،لتترك
هجراتنا واختالطاتنا أثرًا يرتبط ارتباطا وثيقا بجيناتنا .في
هذا الغوص المذهل في أصولنا ،تأخذنا الكاتبة لرؤية األنواع
المنقرضة مثل إنسان نياندرتال ودينيسوفا وأيضا في رحلة على
خطى المزارعين األوائل في الهالل الخصيب .من جنكيز خان
إلى بنات الملك ،ومن العبيد األفارقة إلى األشكناز ،في اكتشاف
لملحمتنا البشرية.

غييوم بلون

9782081428225 | 2020 | 388 pages
16x22 cm | 22.90 €

كلما اختفت الطبيعة في
الغرب ،كلما حلمنا بها في
إفريقيا .وكلما دمرناها هنا،
كلما حاولنا إنقاذها هناك.
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ابفلين هاير

تروي إيفلين هاير قصة
اإلنسانية بجعل الحمض
النووي "يتكلم".
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فالماريون
La science de la résurrection

علم القيامة

علوم وتكنولوجيا  -طب

ماذا يحدث في دماغنا عندما ننتقل من الحياة إلى الموت؟ هل
تعتبر "تجارب االقتراب من الموت" (ت.ق.ب ).حوادث بعث؟
في هذا التحقيق الموثق جي ًدا ،يستكشف المؤلف حدود الموت من
خالل تفصيل األعمال المذهلة لجالفاني أو دوبويترين أو الري،
جراح نابليون .كما أنه يكشف عن أحدث االنجازات في الطب،
بدءًا من "موجة اإلنعاش" الغامضة التي أخرجها لتوه.

La science des rêves

علم األحالم

علوم وتكنولوجيا  -طب

الدليل العملي الذي ال غنى عنه ليال ،مع جميع التقنيات الالزمة
لتذكر أحالمك ،لتعلم كيفية فكها بفضل أحدث االختراقات في علم
األعصاب ،والتحكم فيها باستخدام الكأس المقدسة للنائم :الحلم
الواضح.
9782081499621 | 2020 | 272 pages
15x21 cm | 19.90 €

9782081503335 | 2020 | 368 pages
14x22 cm | 22.90 €

ستيفان شاربييه

كيف نعرف الموت ؟
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غييوم جاكمون

الدليل العملي الذي ال غنى عنه
ليال ،مع جميع التقنيات الالزمة
لتذكر أحالمك
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فالماريون
Le bûcher des sorcières :
Les plus grands procès de sorcellerie
de l’histoire décryptés

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

محرقة السحرة

حول أكبر محاكمات السحر في
التاريخ
في هذا العمل ننتقل من محاكمة كيلكيني إلى ساحرات سالم
مروراً بالمسكونين بلودون ومقابر ترير وفورتسبورغ والكثير
غيرها ،فهو يقدم فك عمليات السحر الكبيرة واالستحواذ ،ويعيد
هذا البحث عرض مناخ التعصب والهستيريا الفردية أو الجماعية
للقرون الثالثة التي مضت والتي تشكل فترة متناقضة وغنية
بشكل مدهش حيث تصطدم وأحيا ًنا تختلط  -ظالمية مجنونة
وتقدم فكري لمونتين وديكارت وإيراسموس ...
بيغمارليون 9782756425801 | 2020
200 pages | 15x24 cm | 19.90 €

دومينيك الباريير

(إعادة) اكتشاف أعظم
محاكمات السحر في التاريخ

Le temps des gens ordinaires

زمن األشخاص
العاديين
بعد أن نجت فرنسا من األزمات السياسية واالجتماعية ،أصبحت
اآلن في قبضة أزمة صحية تكشف عن االنقسامات العديدة في
البالد :بين المركزية والالمركزية ،والعولمة والتوطين ،والشباب
والكبار ،والنخبة والناس العاديون .هل سنتعلم منها ونبني عالما ً
أفضل نتيجة لذلك؟ يركز الكاتب والجغرافي كريستوف جيلوي
اهتمامه على الشخص العادي ،الذي أصبح الموضوع الرئيسي
للدراسات االجتماعية وانشغال السياسيين..
9782081512290 | 2020 | 208 pages
13x21 cm | 19.00 €
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علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

كريستوف جيلوي

لقد خرج الناس العاديون من
الظل إلى دائرة الضوء ،في
حين تجتذب الثقافة الشعبية
اهتمامًا متزاي ًدا على نطاق
واسع.
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فالماريون
Le théorème du parapluie :
ou L'art d'observer le monde
dans le bon sens

علوم وتكنولوجيا  -طب

مسألة المظلة

الطبيعة اإلنسانية
في عام  1999وفي 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؟

فن النظر إلى العالم باالتجاه
الصحيح
ما هو الهدف من اإلشارة إلى أن سكان باريس هم أقرب إلى
سكان قرية يبلغ عدد سكانها  12نسمة ،من سكان نيويورك؟
غالبًا ما يتم انتقاد الرياضيات لكونها غير عملية ،أو عديمة
الفائدة في الحياة اليومية ،ومع ذلك ،فقد تقدمت البشرية من خالل
مالحظات بدت في أول األمر تافهة .ال يمكن تقسيم العالم بين
ما هو مفيد وما هو عديم الفائدة ،فكم من المهارات المكتسبة
في حياتنا قد تم بناؤها على ممارسة الكثير من التدريبات الغير
المجدية؟ ال يتعلق األمر دائمًا بكونك األذكى أو األقوى لحل
المشكالت الكبيرة -عليك أن تكون ماهرا قبل كل شيء.

Nature humaine

أدب وقصص خيالية

FIND OUT MORE
> جائزة فيمينا لعام 2020

مارك لوناي

لن ترى العالم بنفس الطريقة
بعد اآلن!

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

9782081427525 | 2019 | 304 pages
15x24 cm | 19.90 €
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سيرج حونكور

رواية عن نهاية الحياة الريفية
وعن الطالق بين اإلنسان
والطبيعة
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فالماريون
Sale bourge

برجوازي قذر

أدب وقصص خيالية

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؟

Sandor Ferenczi

ساندور فيرينزي

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

قصة كفاح لفترة طويلة في عالقة مضطربة بين األب واالبن،
تنشأ فيها المأساة من خالل الوضع العاطفي بين ساندور وعشيقته
جيزيال وابنتها ألما :يقوم فيرينزي بتحليل نفسي للمرأتين ،وبعد
وقوعه في حب إلما ،يرسلها لمواصلة عالجها عند فرويد .هذا
الكتاب ليس أطروحة علمية وال سيرة ذاتية كالسيكية ،إنها قصة
مؤثرة جدا عن صداقة ربما تكون مستحيلة.
9782081347274 | 2020 | 384 pages
15x21 cm | 23.90 €

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

نيكوالس رودييه

قام بيير بالضرب كما تم
ضربه
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بونوا بيتيرس

من أكثر الشخصيات المحببة
لبدايات التحليل النفسي و من
أكثر المنتجين لنظرياته.

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

فالماريون
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 جي ًدا .وسيجعله يعترف بحبه إليليز ،المختبئة منذ
أكثر من  03عامًا  ...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 €

أدب وقصص خيالية

Une chance sur un milliard

احتمال واحد في
المليار

أدب وقصص خيالية

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 ح ًقا في حياته .ال نملك المزيد من الوقت لنضيعه ،وال مجال
للضياع .لنرمي بأنفسنا دون شبكة ،ولنضع األمور في نصابها،
قل ،افعل ،تمنَّ  .أحب وكن حرا أكثر من أي وقت مضى.

انييس ليديغ

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

لو بحث إدوارد في الطبيعة
القوية عن أسباب رحيله،
لوجد فيها قبل كل شيء سبب
وجوده.
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جيل لوجاردينييه

في حياتنا ال نرى أبدا مجيء
األحداث المهمة حقا

