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 "محیط" ألكثر الكتب المصریة مبیعاً   بورصة

 مي كمال الدین –محیط 

  2009یونیو  17

  
في جولة شبكة اإلعالم العربیة 
"محیط" للتعرف على أكثر الكتب 
ً ، تحدثنا للناشرین  المصریة مبیعا
الذین أكدوا كم التنوع في الكتب التي 
حظت بقبول وجماھیریة واسعة من 

لمصري ، فمنھا الشبابي الشارع ا
والسیاسي والساخر واإلجتماعي 
ولكن یظل األدب والروایة تحدیدا 
تتربع على قمة ھرم المبیعات العربیة 
. وفي السطور التالیة نقدم أسماء 

  أكثر الكتب مبیعا ونبذة حولھا .

لدیھا وھي روایة "دار الشروق " أشھر دار مصریة وعربیة ، تحدث مسئول النشر عن أكثر الكتب مبیعا 
"عزازیل" للدكتور یوسف زیدان، روایة "تاكسي" لخالد الخمیسي، "أول مكرر" لھیثم دبور، المجموعة 

  القصصیة "نیران صدیقة"، وروایة "شیكاغو" للدكتور عالء األسواني .

ل فضل، روایة "ما فعلھ العیان بالمیت" للروائي الشاب بال من الكتب األكثر رواجا لدى "الشروق" أیضا 
مجموعة "علشان السنارة تغمز" ألمل محمود، روایة "ربع جرام" لعصام یوسف ، روایة "مصر لیست 

  .أمي" ألسامة غریب ، وأخیرا الكتاب الرائج عالمیا "أحالم من أبي" بقلم الرئیس األمریكي باراك أوباما

  "جالل أمین في "میریت

باعة والنشر أن أكثر الكتب مبیعا لدیھم حالیا ھو كتاب أوضح مسئول النشر بدار "میریت" المصریة للط
"مصر والمصریون في عھد مبارك" للدكتور جالل أمین المفكر المصري وأستاذ االقتصاد بالجامعة األمریكیة 

، 2008 - 1981حیث یتعرض في كتابھ لعھد الرئیس المصري الحالي محمد حسني مبارك في الفترة ما بین 
فصال یتناول المؤلف من خاللھا العدید من الملفات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة  13ویقع الكتاب في 

  التي عاصرتھا مصر خالل فترة دامت أكثر من ربع قرن تولى فیھا الرئیس مبارك الحكم.
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كما أستأثر بالل فضل بالكتب األكثر 
ً في دار میریت فحققت ثالثة  من مبیعا

كتبھ نسبة مبیعات عالیة، وھي 
"السكان األصلیین لمصر"، "بني 
بجم" وھي مجموعة قصصیة قصیرة، 

  وروایتھ "قلمین".

في كتابھ "السكان األصلیین لمصر" 
یتناول فضل مفھوم السكان األصلیین 
من وجھة نظره وھم طبقة البسطاء 
والذین ینظرون إلى غیرھم من غیر 

على أنھم المنتمین لنفس الطبقة 
البھوات بما فیھم من قضاة 
وصحافیون وفنانون ومثقفون وعلى 
الرغم من الفروق بین ھؤالء، إال أنھم 

من وجھة نظر الطبقة البسیطة الفقیرة في مرتبة واحدة، ال یعلمون عن عالمھم البسیط الفقیر سوى القشور 
  خالل تعاملھ معھم. الخارجیة فقط، ویعرض فضل في كتابھ حكایات عن بسطاء المصریین من

ً في میریت، و"فیرتیجو" ھي الروایة األولى  جاء كتاب أحمد مراد "فیرتیجو" من ضمن الكتب األكثر مبیعا
للمؤلف وتدور أحداثھا في أجواء البارات والمالھي اللیلیة وكیفیة التعامل بین الناس في ھذا الوسط، وذلك 

مامھ في عملیة انتقام وتصفیة حسابات بین الكبار، ویسعى في إطار أحداث یومیة لمصور شاب یقتل صدیقھ أ
لالنتقام من اجلھ، وتستعرض أحداث الروایة مشاكل الشباب المادیة ومشاكل التعامل مع رجال الشرطة ورجال 
الدین والتدین المغلوط، كما تتعرض لالنحالل األخالقي والبذخ الذي یحیا فیھ كبار رجال األعمال الفاسدین 

  ین الموالیین للحكومة وكتاب الجرائد الصفراء.والصحفی

  إبراھیم عیسى في "مدبولي"

ً في مكتبة مدبولي في أشكالھا الثقافیة واألدبیة من ھذه الكتب: "حدود الجزیرة  تنوعت الكتب األكثر مبیعا
دود وترجمة مجدي عبد الكریم، ویتناول المؤلف في الكتاب قضایا الح –جون.س. ولینسكي   -العربیة" 

ونزاعاتھا، والدور البریطاني في رسم الحدود عبر الصحراء بالجزیرة العربیة بكل ما لھ من آثار وإمكانیات 
سیاسي في المنطقة  -كامنة لالنفجار في قصة الحدود، كما حاول أن یرسم صورة دقیقة للوضع الجیو

نشأت فیھا اإلشكالیة، وإن كان  موضوع الدراسة من خالل القوى اإلقلیمیة الرئیسیة بھا في الفترة التي
ً كبیراً منھ لنشأة الدولة السعودیة.   الكتاب مختصاً باألوضاع الحدودیة ونزاعات الحدود إال أنھ یفرد جزءا

ومن أكثر كتب "مدبولي" مبیعا ، 
"كتابي" و"لدي أقوال أخرى" كتابان 
للصحفي المصري المعارض ورئیس 

صحیفة "الدستور" إبراھیم  تحریر
عیسى، تحدث فیھما عن سلبیات نظام 
الحكم المصري الراھن ، وعدید من 

  قضایا الفساد التي تالحق الكبار .

  "الثورة الشعبیة لتحریر السودان"
تألیف الم أكول، یصور الحركة 
الشعبیة لتحریر السودان، واألوضاع 
في الجنوب خالل العھد المایوي، 

لجنینیة التي تشكلت فیھا والمرحلة ا
الحركة الشعبیة والجیش الشعبي، 
والعمل السري في أوساط المواطنین 
الجنوبیین إلشعال الشرارات األولى 

 

 
   غالف السكان االصلیین 

 

 

 
   كتابي البراھیم عیسى 
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  وأبرز الشخصیات التي أسھمت في صناعة تلك األحداث .

مكثف  مایكل لي النتع وترجمة صادق عبد على الركابي، والكتاب عبارة عن استعراض -"المعارك المائة" 
    لمعلومات عن أھم المعارك والحروب التاریخیة مدعمة بالخرائط والصور التوضیحیة.

ً أفضل مبیعات "فیصل  تحریر" كتبھ الصحفي حمدي  –والزلنا مع "مدبولي" حیث حققت الكتب التالیة أیضا
د حسین یونس، محم –عبد الرحیم، "مع الحركات اإلسالمیة" لحسام تمام، "قراءة حدیثة في كتاب قدیم" 

  د.عبد المنعم الحسني. –"موسوعة محمد" 

  إخناتون وأوباما في "آفاق" 

ً في دار  یحتل كتاب "عبادة إیزیس وأوزیریس في مكة الجاھلیة" للباحث زكریا محمد قائمة أكثر الكتب مبیعا
"آفاق" ویتناول الكتاب العالقة بین دیانة المصري القدیم ودیانة مكة قبل اإلسالم، ویربط في فصول الكتاب 

بل اإلسالم ھذه اآللھة التي عبدھا العرب ق، و - وفق المعتقد المصري القدیم  –بین إیزیس وأوزیریس اآللھة 
  وصنعوا لھا األصنام.

كما دخل كتاب "إخناتون الفرعون المارق " لدونالد ریدفورد إلى قائمة أكثر الكتب مبیعاً، ویتناول الكتاب 
الفرعون إخناتون ویقدم معلومات عن شخصیتھ التي اعتاد الكتاب تقدیمھا على أنھا شخصیة رومانسیة 

للسالم ، واستنادا إلى تلك المعلومات یقرر الكاتب أن إخناتون كان أول من بذر عبر األتونیة عاشقة 
  بوحدانیتھا الصارمة التي دعا بھا وإلیھا بذرة التكفیر في العقل البشري.

احتلت "األعمال الكاملة" ألورھان 
ولي، "القطب الثاني" أحمد إسماعیل، 

ایة الكاتب التركي و"جمیلة" رو
الراحل أورھان كمال، مكانھا ضمن 

  لكتب األكثر مبیعاً في "آفاق" .ا

وبشكل عام مازلت روایة "عزازیل" 
لیوسف زیدان، وكتاب باراك أوباما 
"أحالم من أبي"، وكتاب "أوكى مع 

لرشید الضعیف تحقق   السالمة"
  نسب مبیعات عالیة.

  عالم في "ابن سینا" 100

الشاھد مسئول قسم  قال سمیر
أن الكتب   التوزیع بمكتبة "ابن سینا"

ً بالنسبة للمكتبة " عالم غیروا  100الثقافیة والتعلیمیة ھي األكثر مبیعاً، وتأتي على قمة الكتب األكثر مبیعا
وجھ العالم " ألكرم عبد الوھاب، و"أحداث تاریخیة غیرت مجرى العالم" لعلي الجوھري، و"الموسوعة 

  .والمعاصرة" في قواعد اللغة اإلنجلیزیة لمحمد غریب جودةالشاملة 

  الحقیقة والوھم في"الھالل" 

أن الكتب الطبیة بمختلف تخصصاتھا تحقق نسب توزیع   عبد المنعم السید مدیر التوزیع بدار "الھالل" أوضح
" د.محمد أبو الغار، عالیة، ومن الكتب أیضا التي حققت أكبر نسبة مبیعات "یھود مصر من االزدھار للشتات

ویرصد المؤلف فیھ الحیاة االجتماعیة للیھود في مصر والذي قال عنھم في كتابھ أنھم كانوا ال یختلفوا عن 
عامة الشعب المصري في شيء في اللغة أو الشكل أو المظھر، ولكن لم یوجد اختالط اجتماعي كبیر بینھم 

  وبین المسلمین واألقباط.

 

 

 
   أحالم من أبي 
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الراحل الدكتور رؤوف عباس، والكتاب عبارة عن سیرة ذاتیة غیر منفصلة عن "مشیناه خطى" للمؤرخ 
تاریخ مصر الحدیث، ویناقش الكاتب فیھ العدید من القضایا االجتماعیة الھامة خالل مسیرة حیاتھ، یتناولھا 
في وقائع وشخصیات، مع سرد للتغیرات التي حدثت في مصر ورصد لتاریخ الجامعة المصریة، وللشخصیة 

  المصریة وما أصابھا من تدھور للقیم واألخالق.

كما حققت الكتب التالیة نسبة مبیعات عالیة لدى " الھالل" : "الحقیقة والوھم في الواقع المصري" رشدي 
سعید، "عجائب وأساطیر" شوقي ضیف، "بنت من شبرا" لفتحي غانم، وللكاتب محمود السعدني "بالد تشیل 

"، "على باب هللا"، إلى جانب كتاب "طوق الحمامة في األلفة واألالف" تحقیق وبالد تحط"، "طفولة صعلوك
  طاھر احمد مكي.

  دیوان خالد الصاوي في "شمس"

ً لما قالھ رجاء الدین الھواري المسئول اإلعالمي  ً بمؤسسة شمس للنشر واإلعالم تبعا الكتب األكثر مبیعا
جموعة من المقاالت شعارھا كما یقول الكاتب "أدعى للمؤسسة ھي "مصر من البلكونة" لمحمد فتحي وھى م

  على بلدى، وأكره اللى یقول آمین" وھو عبارة عن جولة في الحیاة المصریة من كل جوانبھا.

"مقھى مراكش" للشاعر والروائي 
العراقي منعم الفقیر والذي قال عن 
روایتھ " تستند في بنائھا الدرامي 

من سیرتي الشخصیة  إلى جوانب
ومن سیرة أشخاص عرفتھم، حد 
تبني ذكریاتھم ومن وطن انعدمت فیھ 
فرصة التعرف علیھ، وطن شغلتھ 
الدولة عن مواطنیھ بالقمع، افتعال 
األزمات، تفعیل الحرب والتكثیر من 
الدعوات إلیھا، وھنا فعل الكلمة ال 
یقل عن فعل الطلقة فكالھما سواسیة 

ة" وترجمت ھذه في الذنب والمسؤولی
الروایة إلى كل من الفرنسیة 

  والدنمركیة.

كما حقق الدیوان الشعري "أجراس" 
للفنان والشاعر خالد الصاوي نسبة 

ً، وقد صدر الدیوان خالل الدورة األخیرة لمعرض القاھرة الدولي للكتاب وأوشكت نسخ  مبیعات عالیة جدا
ً للتھافت ا لشدید من قبل القراء والمكتبات علیھ ، وكذلك حققت الطبعة األولى منھ على النفاذ، نظرا

  "األوبانیشاد" لعبد السالم زیان، وھي أول ترجمة للعربیة نسبة مبیعات عالیة بدورھا. 

 

 

 
   األوبانیشاد 
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  في "العین"   المسیري وعكاشة  
  

وفقا لمحمد فوزي المسئول اإلعالمي 
بدار "عین" للنشر حقق كتاب "أبناء 

جبالوي" إلبراھیم فرغلي نسبة ال
مبیعات عالیة، إلى جانب كل من 
"احترس مصر ترجع إلى الخلف" لـ 
د. محمود عطیة، "أیام صالح 
جاھین" محمد توفیق، "مبدأ الریبة" 
نجیب الحصادي،" بورتریھ: برج 
البالبل"، و"بورتریھ:عناقید النور" 
لخیري شلبي، "الدرجة الصفر 

  للكتابة" محمد برادة .

"مدینة  ومن الكتب األكثر مبیعا أیضا
اللذة" عزت القمحاوي، "الصحافة فـــوق صفیح ساخن" سالمة أحمد سالمة، "مصر على كف عفریت" 
جالل عامر، "القـدم" محمد عالء الدین، األرملـة تكتـب الخطابـــات سرا" طارق أمام، "یومیات صیدالنیـة" 

أسامة أنور عكاشة، حـوادیت األخــر" حسام فخر، الیھــود فـي عقل د. كریمة الحفناوي، "ســوناتا لتشرین" 
ھــــؤالء" د. عبد الوھاب المسیري، مصـر المفـروسـة" د. محمود عطیة، ممــر التنمیة والتعمیـر" د. فاروق 

 الباز، "موســم الھجـرة إلـــي الشمال" الطیب الصالح، "التنـویر الزائـف" أ.د. جالل أمین.

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=269443&pg=1 
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