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شارع دو ليشيكييه
Avoir peur

الخوف

Camel Joe

كتب للناشئة

كاميل جوييه

نحن نخاف كل يوم من أي شيء وكل شيء ،ونخيف االخرين
أيضًا .بعض المخاوف فردية والبعض اآلخر عالمي؛ نخاف
بمفردنا ونخاف ضمن مجموعة  ...على الرغم من أنها متأصلة
في الحالة اإلنسانية ،إال أن مشاعر الخوف يتم اختبارها دائمًا
بطريقة سلبية ،كعار نود إخفاءه .ومع ذلك ،فإن الخوف هو
إشارة تحذير وغالبًا ما يجعل من الممكن عدم إلقاء النفس في
الخطر .ألسنا بالرغم من كل شيء على حق في أن نخاف؟

تنتقم كونستانس ،الرسامة الشابة ،من ألف اعتداء واعتداء على
النساء كل يوم في قصة مصورة خاصة بها ،كاميل جوييه ،الذي
يحتفل بالحياة المحمومة لحارس قضائي مناهض للذكورية .هو
تنفيس عن النفس يمكن أن يتجسد في منشور احترافي .ارتداء
البنطال الضيق وظهور ثنيات الجسم تحته ،والتحرش في
الشوارع بشكل شرس قد يصل إلى الوقاحة ونرى كيف تتمتع
كلير دوبالن بأسلوبها الخاص ونغمتها المفعمة بروح الدعابة
والطاقة.

تم نشر العمل في مصر و الصين

FIND OUT MORE

RIGHTS SOLD
9782917770405 | 2012 | 160 pages
12x20 cm | 10.00 €

ستيفاني فيرمو

هل من الممكن التفكير بتعقل
حتى ال نخاف

> يجري حاليا اقتباسه كرسوم متحركة من قبل مايا فيلم
9782374251240 | 2018 | 120 pages
17x24 cm | 16.50 €
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قصة مصورة ورواية مصورة

كلير دوبالن

عندما تخترع امرأة شابة األنا
المتحررة من أجل محاربة
التمييز الجنسي في مجتمعنا.
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شارع دو ليشيكييه
Carnage : Pour en finir avec
l'anthropocentrisme

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

المذبحة

مثل الحيوانات
( أو كيف
أصبحت نبات ًيا)

لوضع حد لمركزية اإلنسان
يعرض جان مارك غانسيل صورة ال هوادة فيها للعالقة التي
أقامها البشر مع عالم الحيوان ،والقائمة على الهيمنة واالستغالل
ويستنكر هذه المذبحة التي تبين أنها مأساة للجنس البشري بسبب
تدمير النظم البيئية فيها .كما أنها تسبب إنكارا غير أخالقي
لحساسية الحيوان وخداعا لصناعة األغذية .أخيرًا ،يحدد مسارًا
للعمل وطر ًقا "لوضع حد لمركزية اإلنسان".

FIND OUT MORE
> وصلت للمرحة النهائية في الجائزة األدبية  30مليون صديق
عام 2020
9782374252421 | 2020 | 208 pages
14x21 cm | 18.00 €

Comme une bête (ou comment
je suis devenu végétarien) :
)je suis devenu végétarien

قصة مصورة ورواية مصورة

(أصبحت نباتيًا)

جان مارك غانسيل

مقال قوي عن عالقتنا بعالم
الحيوان.

عندما اكتشف ريتشارد أن ابنته كاميل البالغة من العمر 13
عامًا أصبحت نباتية ،أثار ذلك تساؤالت عميقة بداخله .فيتتبع
عبر صفحات الكتاب تدريجيًا مناهضة الكائنات الحية ،النباتية
واألحياء بشكل عام .لكن هل سيتمكن من تغيير أسلوب حياته
وعاداته؟
يستكشف سيدريك تاليغ قضية الطعام هنا ،وباسلوبه الفريد
وروح الدعابة لديه يروي لنا المراحل الرئيسية في االنتقال إلى
نظام غذائي نباتي.
9782374252254 | 2020 | 128 pages
17x24 cm | 17.90 €
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سيدريك تلينك

قصة مصورة تتسائل بقوة
عن عالقتنا بعالم الحيوان
واستهالك اللحوم.
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شارع دو ليشيكييه
Décarcérer : Cachez cette prison
que je ne saurais voir

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

إفراغ السجون

الجذور والجينات
(علبة)

أخفوا هذا السجن الذي ال أستطيع
رؤيته
في هذا العمل ،يقترح سيلفان لويسييه إفراغ السجون بدالً من بناء
سجون جديدة ،وإبنكار عقوبات جديدة بدالً من اصالح الزنزانات
المتداعية .من المعروف منذ فترة طويلة أن السجن هو حل غير
فعال ضد الجريمة ،ولكن عندما يدخله آالف األشخاص الذين ال
يصنفون في فئة المجرمين ،أال يجب علينا مراجعة نسختنا من
السحن بشكل جماعي؟
9782374252261 | 2020 | 128 pages
11x19 cm | 10.00 €

Des racines et des gènes (Coffret) :
Une histoire mondiale de l'agriculture

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

تاريخ عالمي للزراعة

سيلفان لويسييه

ماذا لو ،لمرة واحدة ،بدالً من
اشاحة النظر ،قمنا بتقييم هذه
المشكلة االجتماعية وماذا تقول
عن طريقتنا في العيش معًا؟

في هذا الكتاب الموجز ،الذي تم جمع مجلديه هنا في علبة
واحدة ،يخبرنا الصحفي دينيس لوفيفر عن تطور الزراعة عبر
العصور ويقودنا إلى التفكير في القضايا التي ال تزال قائمة
حتى اليوم :كيف نطعم السكان الحاليين الذين سيبلغ تعدادهم 9
مليارات في عام  2050؟ كيف نعيد التفكير في عالقة اإلنسان
باألحياء؟
9782374251080 | 2020 | 512 et 592 pages
11x17,5 cm | 25.00 €
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دينيس لوفيفر

منذ عصور ما قبل التاريخ
إلى يومنا هذا ،تاريخ عالمي
للزراعة في مجلدين.
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شارع دو ليشيكييه
L'Égalité sans condition :
Osons nous imaginer et être semblables

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

المساوات دون
شرط

عائلة لعبة البيزل

قصص قصيرة لعائلة ربيبة

لنتجرأ أن نتصور أنفسنا و نتشابه

تطور ريجين سيناك تفكيرًا نسويًا مبتكرًا وجري ًئا مصحوبا
بوسائل اقناع قوية جدا .توضح لنا ،من خالل التحليالت التي
أجراها توماس بيكيتي ورفائيل إنثوفن ،ونجاح مغني الراب
أورلسان ،كيف يمكننا أن نقول عن أنفسنا بأننا نؤمن بالمساواة
في الوقت الذي نساهم فيه في إعادة إنتاج التفاوتات .مرورا
بالنضال النسوي الحالي في فرنسا ،من الكتابة الشاملة إلى
الخالفات التي أثارتها حركة مي تو  :أنا ايظا واالجتماعات
النسوية أحادية الجنس والمناهضة للعنصرية.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة اليابانية
9782374251479 | 2019 | 96 pages
11x19 mc | 10.00 €

La Famille Puzzle : Petites chroniques
d'une famille recomposée

كتب للناشئة

غموض حقيقي في مؤلفات باسكال بوجو ،القصص القصيرة
لهذه العائلة الربيبة والعديد من اللوحات القصيرة للحياة اليومية،
التي تتعاقب فيها المواقف كوميدية ،مواقف مزعجة ،حساسة أو
متفجرة .رواية مصورة باألبيض واألسود لقراءتها مع العائلة
بالطبع!

ريجين سيناك

9782374251998 | 2020 | 96 pages
15x21 cm | 15.00 €

ريجين سيناك تفكك أسطورة
المساواة من أجل التفكير في
المساواة غير المشروطة
وتعزيزها.
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باسكال بوجو

األسرة الربيبة تشبه لعبة
البيزل ،مصنوعة من القطع
التي تتحد معا ،أو ال تتحد!
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شارع دو ليشيكييه
Le climat qui cache la forêt :
Comment la question climatique occulte
les problèmes d'environnement

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

المناخ الذي يخبأ
الغابة

9782374251776 | 2019 | 256 pages
11x17,5 cm | 9.00 €

الكوسموغونيال

أغنية سيلين

تدعونا هذه المجلة المصورة ،مع الرسوم التوضيحية بالحبر
الهندي الى رحلة فريدة ،وهي خلق الكون ،من الشرارة البدائية
إلى ظهور الحياة على األرض .يواجه ياسنتيس ما تخبرنا به
المعرفة العلمية الحالية عن أصولنا مع رؤية كونية مستمدة
من نصوص المؤلفين اليونانيين والالتينيين الكالسيكيين .وتقدم
الفجوة الملموسة بين الفترتين نظرة جديدة وشاعرية حول ظهور
عالمنا و ظهور األحياء.

كيف تحجب قضية المناخ القضايا
البيئية
أن كان التغير المناخي قضية رئيسية ،فهو ال يبدو أكثر أهمية من
تلوث الهواء أو الماء ،أو تآكل التنوع البيولوجي أو حتى تدهور
التربة .يوضح غيوم سانتيني هذا من خالل مقارنة ،فيعرض
على سبيل المثال ،عدد الوفيات المبكرة المرتبطة بهذه الظواهر
أو تكاليفها االقتصادية أو التسلسل الهرمي للنتائج وتوصيات
المنظمات الدولية الكبرى.

Les Cosmogoniales : Un chant de Silène

قصة مصورة ورواية مصورة

غيوم سانتيني

هل األولوية المعطاة للمناخ
اليوم من قبل الدول والمنظمات
غير الحكومية ووسائل اإلعالم
لها ما يبررها؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة التركية
9782374251530 | 2019 | 192 pages
18,5x30 cm | 24.90 €
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يا سنتيس

ألبوم يحتوي على رسوم قوية
واستثنائية يتتبع إنشاء الكون.
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شارع دو ليشيكييه
Ma cuisine bio et zéro déchet :
58 recettes végétariennes pour cuisiner
responsable et mieux se nourrir

فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه

حسائي العضوي،
الذي ال ينتج عنه
أي نفايات

مطبخي العضوي،
الذي ال ينتج عنه
أي نفايات

ثمانية وخمسون وصفة نباتية
للطبخ بمسؤولية وتناول طعام
أفضل

نشأت دلفين بوكار في عائلة كانت تعد طعامها وال تزال تقوم
بذلك وتتجنب الهدر قدر اإلمكان وتستخدم األطعمة المنحدرة من
الزراعة الخالية من المواد الكيميائية ،العضوية .بفضل التربية
التي تلقتها في عائلتها ،أصبحت واثقة من أن الطعام المسؤول
مغ ٍذ بشكل أكبر من غيره ،بل وهو أكثر اقتصادا .صورت
المؤلفة بشكل جميل  25وصفة منحدرة من الزراعة الخالية من
المواد الكيميائية ،العضوية والخالية أيضا من النفايات و قدمتها
هنا لتعزيز المأكوالت الصحية والذواقة والممتعة.

Mes soupes bio et zéro déchet :
75 recettes de veloutés, soupes et
accompagnements gourmands

فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه

خمسة وسبعون وصفة :حساء
ومقبالت شهية.
دلفين بوكار

الطعام الي ال ينتج عنه نفايات
هو طعام لذيذ و مفيد للصحة

وصفات سهلة وسريعة التحضير ،مقطعة أو مطحونة ،ساخنة
أو باردة ،حلوة ومالحة ،حارة ،مطبوخة أو نيئة ،يقدم من خاللها
الحساء بطرق عديدة إلرضاء جميع األذواق ومفاجئتها ،ففي
هذا الكتاب ،تعرض ستيفاني فوستان  57وصفة حساء مدهشة
ومنوعة باإلضافة إلى العديد من األفكار لمأكوالت بقوام عجائن
قابلة للدهن لمرافقتها.
9782374251899 | 2019 | 144 pages
17x22 cm | 13.90 €

9782374251585 | 2019 | 128 pages
17x22 cm | 13.90 €
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ستيفاني فوستان

وصفات أصلية ومبتكرة
لتتناول الحساء بسرورعلى
مدار السنة!
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شارع دو ليشيكييه
Mission déconnexion

مهمة االنفصال
عن شبكة
األنترنت
تغطي لورانس بريل التي عملت كمراقبة لالستخدامات الرقمية
ألكثر من عشرين عامًا موضوع الرقمية بوضوح  :األخبار
الصحيحة أواالشاعات ،األصدقاء عبر اإلنترنت ،التأثير على
الصحة ،المضايقات  ،إلخ .تدعو األطفال إلى طرح األسئلة
الصحيحة على أنفسهم وتقديم الحلول حتى يتعلموا كيفية اتخاذ
قراراتهم بأنفسهم .كما أنها تعرض الجانب اآلخر من المشكلة
الرقمية :التلوث الذي يولده ،دون أن يكون األطفال على دراية
به.
9782374252339 | 2020 | 40 pages
14x19,6 cm | 8.00 €

'Mission récup

كتب للناشئة

مهمة خاصة
باألشياء القديمة
المعادة التدوير

لورانس بريل
ليو لوي أونوريه

الدليل الصغير لمنع الشاشات
من تلويث حياتنا وكوكبنا.

تدعو فانسيان أوكومو األطفال للسير على خطى جرذها فيستول
الكتشاف فن إعادة استخدام األشياء القديمة .تقدم المؤلفة نصائح
وحر ًفا من جميع األنواع ،بمواد مختلفة :الخياطة بالمالبس
القديمة ،والنسيج باألكياس البالستيكية ،وصنع األثاث بالكرتون
 ...مجموعة من األفكار البسيطة التي يمكن تطبيقها عن طريق
اتباع الرسوم التوضيحية لتوجيه القارئ الصغير خطوة بخطوة.
9782374251905 | 2019 | 40 pages
14x19,6 cm | 8.00 €
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كتب للناشئة

فانسيان أوكومو
كلير لوغال

ماذا لو أعدنا االستخدام بدالً
من التخلص والهدر؟
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شارع دو ليشيكييه
Ne plus se mentir :
Petit exercice de lucidité par temps
d'effondrement écologique

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

لنتوقف عن الكذب
على أنفسنا

ممر المشاة

قصة التخلص من السموم الرقمية
عن طريق المشي

تمرين صغيرعن الوعي في زمن
االنهيار البيئي
في مواجهة نظام رأسمالي ال يبالي بقدرة كوكبنا على التحمل،
يدعو جان مارك غانسيل إلى النظر في الحقائق كما هي من أجل
تقديم إجابات تكون على مستوى التحديات .إنه يوضح لنا مسارًا
ً
ومنشطا :العمل القتالي وإظهار قوتنا الجماعية في مواجهة
جذريًا
المصالح الخاصة .ألنه ،إلنقاذ ما ال يزال من الممكن إنقاذه ،ليس
لدينا خيار آخر سوى ممارسة الدفاع عن النفس ضد النظام.

FIND OUT MORE
> تم بيع أكثر من  7500نسخة في فرنسا

Passage piéton :
Récit d'une détox numérique
par la marche

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

جان مارك غانسيل

رؤية جان مارك غانسيل
الراديكالية لبيئة ال هوادة فيها.

في عام  ،2017تشعر صحفية دائمة االتصال بشبكة األنترنت،
تدعى لورانس بريل بأنها غارقة أكثر فأكثر في حياتها الرقمية،
لدرجة أنها قررت أن تضغط على زر التوقف وأن تنأى
بنفسها ،حرفيًا  :قررت ألكثر من عام ترك اإلنترنت والشبكات
االجتماعية للذهاب في نزهة على األقدام.
ممر المشاة هو قصيدة رائعة للمشي ،ويعتبر وسيلة لإلبطاء
و(إعادة) اكتشاف الطبيعة وإعادة االتصال باألساسيات في عالم
يسير دائمًا بشكل أسرع.
9782374251950 | 2020 | 136 pages
13x20 cm | 12.00 €

9782374251462 | 2019 | 96 pages
11x19 cm | 10.00 €
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لورانس بريل

كيف أفلت من ادمان االتصال
بشبكة األنترنت عن طريق
المشي

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

شارع دو ليشيكييه
Permacomix : Vivre en permaculture,
mode d'emploi

قصة مصورة ورواية مصورة

بيرماكوميكس

إعادة التدوير،
الخدعة الكبرى

حياة الزراعة المستدامة ،
تعليمات لالستخدام

مكتئبًا بسبب وضعه كموظف في شركة كبيرة ،يريد غايتان
التخلي عن كل شيء .االكتشاف غير المتوقع للزراعة
المستدامة ،التي أثارت اهتمام شريكته إيزيا وجذبتها منذ فترة
طويلة ،أتاح له الفرصة أن يتنفس من جديد .قررا معًا قضاء عام
في إجازة دون أجر للتعرف على عملية االنشاء األخالقية التي
تهدف إلى بناء انسان مستدام من خالل االستلهام من الطبيعة.
9782374252506 | 2020 | 160 pages
17x24 cm | 19.90 €

Recyclage, le grand enfumage :
Comment l'économie circulaire
est devenue l'alibi du jetable

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

كيف أصبح االقتصاد الدائري
ذريعة األشياء التي نستخدمها مرة
واحدة ونرميها
غيزو
سيسيل بارنيو

أول مجلة مصورة لفهم كل
شيء عن الزراعة المستدامة.

في سياق االستهالك المفرط للموارد واالنفجار في كمية نفاياتنا،
يبدو أن إعادة التدوير هي الدواء الشافي في مواجهة بدعة دفن
النفايات أو الحرق .المراقبة المتميزة إلدارة النفايات  :تحلل فلور
بيرلينجن وعود اقتصاد دائري كاذب ،يحافظ على أسطورة
المنتجات القابلة إلعادة التدوير إلى ما ال نهاية .توضح الكاتبة
كيف أن خصائص هذا االقتصاد  :اإلنتاجية والرأسمالية ،تساعد
على إدامة استهالك السلع ذات االستخدام الواحد.
9782374252001 | 2020 | 128 pages
14xc 12m | 13.00 €

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

فلور بيرلينجن

ماذا لو كانت إعادة التدوير
مجرد طعم؟

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

شارع دو ليشيكييه
Renard se jette à l'eau

الثعلب يلقي بنفسه
في الماء

Thoreau et moi

كتب للناشئة

أنا و تورو
من خالل تغذيه على قراءة المخاطر البيئية وضرورة التقليص
الجذري الستخدام الطاقة ،يقوم ،سيدريك ،فنان ورسام باريسي،
يبلغ األربعين من العمر ،باالتصال مع روح هنري ديفيد
تورو( ،)1862 -1817الشخصية المؤسسة للفلسفة المتضائلة.
وهكذا يواصلون محادثة فلسفية متقطعة تسمح لهم بمالحظة أنه
بعد قرنين من الزمان ،لم يطرأ أي تغيير فين القضايا الناشئة
عن تفاقم الرأسمالية والنزعة االستهالكية .يقدم هذا الكتاب عملية
بحث داخلية رائعة ولدت من مخاوفنا البيئية ،مستوحاة بحرية
من كتاب هنري ديفيد تورو ،والدن.

يعمل منظف فوازان الجديد بشكل رائع ،.رائع لدرجة مبالغ فيها
ألنه يدمر كل شيء في طريقه .لحسن الحظ أن الثعلب موجود:
عندما يالحظ أن السمك يهرب عبر المجاري ويصل إلى النهر،
يعتلي دراجته إلنقاذ الحيوانات من الكارثة .إال أنه ال يمكن إيقاف
المنتج بمجالد انتشاره .إلى أين سيقودهم هذا المنتج؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة البولندية
9782374251004 | 2018 | 40 pages
17x20,5 cm | 12.90 €

قصة مصورة ورواية مصورة

فلوريان ريشارد
فيبر تيغر

حكاية بيئية تجعل الصغار
يفكرون في تلوث المياه.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االنكليزية
9782374251523 | 2019 | 128 pages
17x24 cm | 17.90 €
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سيدريك تلينك

كيف يمكننا أن نعيش حياة
منطقية في مواجهة غير مجدية
لنموذجنا التنموي؟

