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 شكر وعرفان

 

 حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ، المتواضعالحمد هلل الذي وفقنا إلنجاز هذا العمل 

 .والذي نرجو ان يكون عمال نافعا لنا ولجميع الطلبة الباحثين في هذا المجال

اهلل عليه وسلم: "من لم يشكر الناس لم يشكر  وكما قال رسولنا الكريم  صلى

 اهلل"

" الذي كان  نتقدم بالشكر الجزيل الى االستاذ القدير الدكتور " سعيد المكروم

عونا وسندا لنا من اجل اتمام هذا العمل وذلك بتدعيمنا بالمعلومات 

والنصائح واإلرشادات القيمة التي مهدت لنا الطريق إلتمام هذا العمل 

 المتواضع.

الذين لم يبخلوا علينا بأي  و األصدقاء دون أن ننسى جميع األساتذة والطلبة

 جهد لمساعدتنا على إنجاز هذا العمل وإخراجه إلى النـور .

 والى كل من ساعدنا في انجاز هذا البحث من قريب او بعيد .

 



 إهــــداء
 

من جرع من الكأس فارغا ليسقيني قطرة حب...الى من كلت انا مله ليقدم  لىإ

ة سعادة ...ظلي لح  

الى من حصد االشواك ليمهد لي طريق العلم ...الى القلب الكبير والحنون ...الى  

  تاج رأسي والدي العزيز

الى من ارضعني الحنان ...الى رمز الحب وبلسم الشفاء ...الى القلب الناصع 

طريقي وحياتي امي الغالية ظلمةاض ...الى الشمعة التي تنير البي . 

ي االتي يساندني الى رفيقات دربي في الحياة ومشكاة تنير ظلمة طريقي اخوات

والعيش في هناء الى إلرضائيويتنازلن عن حقوقهن  : شيماء -اكرام-اسماء  

:صبرينة وأخي العزيز ميلود   

الى ينابيع الصديق الصافي الى من معهن  والوفاء والعطاء باإلخاءالى من تحلو 

سعدت وبرفقتهن في دروب الحياة الحلوة سرت على طريق النجاح والخير ...الى 

 رفيقاتي وحبيباتي وصديقي الغالي بوبكر

 سارة خويدمي



 إهــــداء
 

 اجل من وضحت حملتني من الى ، اقدامها تحت الجنة اهلل جعل التيالى

 صالحة دعوة او بنصيحة يوما علي تبخل لم التي والحنان المحبة رمز الى تربيتي

 . العزيزة أمي الى

 الدراسي مشواري في سندي وكان هذا  نجاحي في الفضل له كان الذي الى

 .العزيز ابي الى الشهادة ونيل الدراسة فرصة وأعطاني

 اعز الى الحفظ لهما وجل عز اهلل راجية الجهد ثمرة لهما اهدي ان يستحقان

  قلبي يغمر وحبهم حياتي ايام احلى معهم عشت من ، عندي الناس

 .سفيان ، صبرينة:  االعزاء اخوتي

  مخطار :  زوجي الجهد هذا قاسمني من الى

  قلمي يكتب ولم قلبي حملهم من كل الى

 . جهدي ثمرة اهدي

 

 نصرية سعدي



 

 

 

 

 دقمة امل

 



 المقدمة
 

 أ
 

-  اشرف المصطفى الحبيب على والسالم والصالة الرحيم الرحمان هللا بسم

وبعد.... الدين يوم الى هداهم على سار ومن التابعين و الصحبة وعلى المرسلين . 

 العلمي الخيال ادب عليها يتكئ التي الجوهرية المادة االستشراقية الرواية تمثل-

 العلم ثورة قلبت حيث" االدب فنتازيا عن بعيدا اليوم االدبي عالمنا غزت والتي

 مفهوم وبدلت االنسانية العلوم في الفكرية القوى موازين الرقميات و والصناعة

 الفيزيائية القوانين ميزان الى االدبي والخيال االلهام معادلة من االدبي الخلق

 السفر عبر مغزى ذات رحلة في المستجدة الطبيعة في العلمية   والنظريات

 . الزمن افاق في يالالمتناه

 حيثما ويوجهها سحرية بعصا خياله يمسك اليوم المعقدة حضارتنا انسان اصبح لقد

 الى خياله به يشطح ما كل المستقبل،وخلق إلشراف وتطلعاته امانيه لتحقيق اراد

 ميكانيزما على السيطرة في الحقيقة في قدرته ادرك ،كلما ملموسة مادية واقعية

 .شيء يحده ان دون من وعيه في يبلورها التي الطبيعة في" المادة"

 لتقنيتها ،كشف الرواية هذه متخيل من االقتران حاولت التي الدراسات ان غير

 ادب:  االتي الشكل على االطروحة عنوان تحديد تم االساس هذا وعلى ، قليلة

 ان شرط الحلوة سأعطيك" رواية في المعاصرة العربية الرواية في العلمي الخيال

 " رداد وائل" ل تموت

 الخيال ادب مفهوم االول الفصل في تناولنا:  فصلين الى هذا  بحثتا قسمنا وقد

 الثاني الفصل في وركزنا العربية االداب وفي العالمية االداب في ونشأته العلمي

 االعتماد مع الرواية في العلمي الخيال ومميزات العلمي الخيال ادب تجليات على

 .العلمي الخيال في الرواية سيمات الى باإلضافة ، الرواية ملخص على

 ادب يكمن فيما :هو الهام السؤال عن االجابة محاولة في البحث عملية وتمثلت-

 المعاصرة؟ العربية الرواية في العلمي الخيال

 بعض ووصف سرد في والمتمثل الوصفي المنهج على هذا بحثنا غي واعتمدنا-

 .المعاصرة العربية الرواية في االحداث



 المقدمة
 

 ب
 

 ايفا فالتينا:  منها والمراجع المصادر من مجموعة على االنجاز اثناء اعتمدنا كما

 العامة المصرية ،الهيئة سليم الحميد عبد: ترجمة واألدب التكنولوجية الثورة:  شيفا

 p42. 1985 للكتاب،القاهرة

 ، الواقع استشراف على يتضافران العلمي والخيال العلن:  جواسوامي اميت-

 نوفمبر اينيسكو، ، والثقافة المتحدة االمم منظمة ،تصدرها اليونيسكو رسالة

 .   04 ص1984

 ، شكري حسين حسن ،ترجمة العلمي الخيال افاق:  اخرون و لز روبرتسكو-

 .36 ص 1996 للكتاب العامة المصرية الهيئة

 الى الباحثين يتطرق ان والمذكرات الرسائل مقدمات في التقليدية العناصر ومن

 يكتشفون وكأنهم فيذكرونها للبحث انجازهم اثناء تواجههم التي الصعوبات سرد

 صعوبات واجهتنا حقيقتا ونحن البحث بداية عند يتوقعونه يكونو لم جديدا عالما

 وغلق الدراسة توقف مع والمراجع المصادر قلة بينها من البحث هذا التمام عديدة

 كورونا جائحة ظل في البالد به تمر التي الحالي الوضع بسبب المكتبات جميع

covild 19 



 

االول الفصل
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 تمهيذ :

حٕ حُٔـظٔغ ح١ٌُ ٣وِٞ ٖٓ حُظل٤ٌَ ٝال ٣٘ـغ ك٤ٚ حالهظَحع ٣ٝٔزن ك٤ٚ حُـخِٛ ػ٠ِ 

٣ٌٖٔ حٕ  ٝٓـظٔغ كخهي ُِوَحءس ال حُٔل٠َٙ ٣٘ظَ٘ ٝال ٣ظطٍٞ ك٤ٚ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ

ك٤ٌق ٌُِظخد حٕ ٣ـخَٓ ك٢ كٖ ٣ؼِْ ِٓلخ حٗٚ ٤ٓلَ٘ ك٢  ,٣ِىَٛ ك٤ٚ حىرخ أٛال

ٝحهؼٚ ؟ هِن ػظ٤ْ ٖٓ حُ٘ؼذ ٣ـَٜ حُٜٔطِلخص حُؼ٤ِٔش ٝحُظو٤٘ش حُظ٢ هي طٔظؼَٔ 

 ك٢ ًظخرش حَُٝح٣خص كظ٠ حٕ حٌُخطذ ًحطٚ هي ط٘لِض ٓ٘ٚ ٌٛٙ حاله٤َس ، كخُؼوَ ٛ٘خ ال

ٍٝإٟ ٓٔظوز٤ِش ك٢ ظَ ػزٞى٣ش ٍُِٜٞس َُٝ٘٘حص  لِ ػ٠ِ حرظٌخٍ ٗو٤ٜخص٣ل

حالهزخٍ ُٝيػخرش ٓ٘لَس ٌَُ ٓخٛٞ حريحػ٢ ، كخٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔزيػ٤ٖ ٣وٜٕٞ ٖٓ ١زخػش 

حػٔخُْٜ حُـ٤يس ك٤ٌق حًح ًظزٞح حىرخ ٍحه٤خ ٣للِ حُؼوَ ٣ٝلظق ٓـخال ٝحٓؼخ ٝٓٔخكخص 

٤ٓ٘ظؾ ٖٓ  ٖ ٌٓ٘الص حٝ ٣ل٠ق ٓخُِٔو٤ِش ٣ٝطَف ػِٔخ ٝكِٞال ُٔخ ٛٞح هخثْ ٓ

 ٌٓ٘الص ؟

ًٔخ حٗخ ٓـظٔؼ٘خ ٓلٌّٞ رز٤جش حالٓظ٤َحى ٝحَُٝح٣خص حُـ٤ز٤ش حُلخٗظخ٣ُش حُظ٢ طزظؼي        

ًَ حُزؼي ػٖ ٍر٢ حُـَٔ رخُٞحهغ ُلَ حٌُٔ٘الص حٝ حرظٌخٍحص حٝ كظ٠ ُظلل٤ِ حُؼوَ 

طط٣َٞٙ ، رَ ػ٠ِ هزٍٞ حُٞحهغ حُؼ٢ِٔ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٢ ٝحُزلغ ك٢ ك٤ؼ٤خطٚ ألؿَ 

ػالهش ُٜخ رخُلخَٟ  .....ح٠ُ حُظٔظَ ك٢ كٌخ٣خص ػِحث٤ٔش ٓظِٜش رخُظخ٣ٍن حُوي٣ْ ال

 حٝ كظ٠ حُٔٔظوزَ .

٣ٌخىٝ  ٝحُـخُز٤ش حُؼظ٠ٔ ٖٓ حُٜٔظ٤ٖٔ رخألىد هَحءس ًٝظخرش ، حٗظخؿخ ٝطِو٢ ،ال      

م ( ػ٠ِ حال١ال ٠ٔٔ٣science fixation رؤىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ) ٣ِظلظٞح ح٠ُ ٓخ

٣ٌٝظلٕٞ رٔؼَكش ٓؼِٞٓخط٤ش ٓطل٤ش ػخٓش حٝ ؿخ٠ٓش ػ٘ٚ ، رَ حْٜٗ ٣لِٕٔٞ ٗٞػخ 

ٖٓ حُٜيٝى ٝحُظـخَٛ حُٔطؼْ رخَُكٞ طـخٛٚ،رل٤غ ٣ؼظزَٝٗٚ ١خٍثخ ح٠٣خ . ُْٜٝ 

حُلن ك٢ ًحُي .ٛٞ حُظؼز٤َ حُٔخثي ػ٘ي حُؼّٔٞ رٞٛق حٌٌُد حٝ ٓخ ٣ؼظوي حٗٚ 

الٓظولخف ... ٣َٟٝ ك٤ٚ حُزؼٞ ) ه٤خٍ ػ٢ِٔ( ٝكن ٗزَس ٓلؼٔش رخ ٓٔظل٤َ رؤٗٚ

ٛٞ اال ٗٞع ٖٓ  ٓـَى ًظخرخص ٛز٤خ٤ٗش ٣ٔظٌِٜٜخ حُٜز٤ش حَُٔحٛو٤ٖ ٝحأل١لخٍ ، ٝٓخ

٣ويّ حالىد حُلو٤و٢  كال ٛٞ رخألىد ٝال ٛٞ رخُؼِْ ، ٝحٕ  حُظَف حُٔؼَك٢ ح١ٌُ ال
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ك٢  ًظذ رخْٓ حالىد ٛٞ طِي حُظ٘زئحص )حالىر٤ش( حُظ٢ طلووض الكوخ طيٍ ػ٠ِ حٕ ٓخ

 َٛ ح١َٝكخص ػ٤ِٔش حال

أىر٤ش.حٝ ٛذ ٗظخثؾ ؿ٤َس حُؼِٔخء ٝهخٛش حُلخ٤ِٖٗ ْٜٓ٘  ال - ؿ٤َ ٝحػوش ػ٤ِٔظٜخ-

حٓظزؼخىحص ططٍٞ  ػ٤ِٔخ ٖٓ َٜٗس حالىرخء ..ٝٓخ ح٠ُ ًحُي ٖٓ هخثٔش حطٜخٓخص ٝ

ٝطظ٘ؼذ ، ٌٛح ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حٕ ػطخء حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ٣ٞحؿٜ٘خ ًَ ٣ّٞ ك٢ حٗخٍطٚ 

ٝحُظِل٣ِٕٞ ٝح٤ُٔ٘ٔخ ٝحَُحى٣ٞ ٝحُٜلق ٝحُٔـخالص ٝؿٞحثِ ٝك٠ٍٞٙ ػزَ حٌُظخد 

ٖٝٓ ػْ ٌٛح حُل٠ٍٞ حُطخؿ٢ ُٚ ػزَ حُٔٞؿش حالٌُظ٤َٗٝش حُلخ٤ُش  .ٝىٍٝ حَُ٘٘

حُظ٢ حٛزلض ؿِء ٖٓ ك٤خط٘خ ح٤ٓٞ٤ُش ٖٓ هالٍ حالٗظَٗض ،ٝحٓظ٤ؼخر٘خ ُٚ ٝط٤ٌَ٘ 

 طخ٣ٍوٚ، ٝٓٞهق ٝحٟق ك٤خُٚ . حٝ ػ٠ِ حالهَ حُظؼَف ػ٤ِٚ رٌَ٘ حك٠َ ،٣ٞٛظٚ

ٝأكخم ٓٔظوزِٚ ٝك٠ٍٞٙ ك٢  ، ، حٌٗخُظٚ ، ٓٞح٤ٟؼٚ ًزخٍ ًظخرٚ هٜخثٜٚ،

ٓٞف حكخٍٝ حُو٤خّ رٚ ك٢ ٌٛح حُلَٜ رٌَ٘  حُوطخد حَُٝحث٢ حُـِحث١َ ...ٌٝٛح ٓخ

 ٓٞؿِ هيٍ حالٌٓخٕ .

٣طخُذ رٚ حُٔ٘ـِٕٞ ك٢ ٤ٓيحٕ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ٛٞ حالػظَحف ر٘ظخؿْٜ  حٕ ؿَ ٓخ

ْٝٛ  ,ٝٓلظَٓخ ٖٓ ر٤ٖ حؿٜخٕ حُ٘ـَس ك٢ حألىد ٝحػظزخٍٙ ؿٜ٘خ حٓخ٤ٓخ

٣ٔظـَرٕٞ حػـخد حُ٘خّ ،رٜٔ٘ي حُ٘ـّٞ ك٢ ح٤َُِ ىٕٝ حٕ ٣لخُٝٞ ٓؼَكش ح٣ُِٔي 

ػٖ ٌٛٙ حُ٘ـّٞ ٓؼال ، ٝٛ٘خ ٣ٜلٕٞ حالَٓ رؤٗٚ ٗٞع ٖٓ حٌَُٔ ٝحُظوخػْ ػٖ رٌٍ 

٣َٕٝٝ ،  ؿٜي ٢ً٘ٛ ػو٢ِ ك٢ حُٔؼَكش ٝحالطٌخء رٔخ طويٓٚ حال٤ٗخء ٖٓ ًحطٜخ ًٔخ ٢ٛ

ىٍْٝٛ ٜٓٔخ ٝك٣ٞ٤خ ػ٠ِ ٛؼ٤ي حُظؼ٣َق رخُٔ٘ـِحص حُؼ٤ِٔش ٖٝٓ ؿٜش حهَٟ ٣َكي 

حالىد رٔٞح٤ٟغ ٤ٓٝخى٣ٖ ؿي٣يس ، ٌُح كْٜ ٣يػٕٞ ح٠ُ حالٓظلخىس ٖٓ حىد حُو٤خٍ 

، ٝٛٞ حَٓ ٤ٓوّٞ ك٢ حُٞهض ًحطٚ ربٗخػش  حُؼ٢ِٔ ٤ًِٓٞش إلٗخػش حُٔؼَكش حُؼ٤ِٔش

 ٝحٗظ٘خٍ ٍٝح٣ش حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ .
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 عريف ادب انخيال انعهمي :ت

حٕ طلي٣ي طؼ٣َق ٝحهؼ٢ ٝهطؼ٤خ ُٔلّٜٞ حٝ حٛطالف ) حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ( ) -

science fection  ٌَٜ٘ٗخث٢، كؤش( ٣ؼي ٖٓ حُو٠خ٣خ حُظ٢ ُْ ٣ظْ حالطلخم ػ٤ِٜخ ر 

ٖٓ حكي  حال حٗٚ ٓخ ، ٝٛ٘خى ًؼَ ٖٓٔ ٣ـخَٕٓٝ رٟٞؼٜخ حٌُؼ٤َ ؿيح ٖٓ حُظؼخ٣ٍق ،

ح حُـْ٘ حُؼوخك٢ رل٤غ ٢َٟ٣ حُـ٤ٔغ ،ٍٝرٔخ ٣ؼٞى ٌٛح حالَٓ هخىٍ ػ٠ِ ٝٛق ٌٛ

 ُ٘ٔخػظٚ ٝطؼيى حُٔٞح٤ٟغ حُظ٢ طظطَم ح٤ُٜخ ُٝظؼيى ٝؿٜخص حُ٘ظَ حُظ٢ طظ٘خُٝٚ.

ٝك٢ حُِـش حالٓزخ٤ٗش ٝكيٛخ حك٢ٜ حًؼَ ٖٓ ه٤ٖٔٔ طؼ٣َلخ ،٢ٛٝ رخُطزغ طؼ٣َلخص -

ر٤ٜ٘خ ٛٞ ًحُي ح١ٌُ ٣ظلن ػ٠ِ طظزخرٖ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ه٤ِال حٝ ًؼ٤َح اال حٕ حُوخْٓ حُٔ٘ظَى 

٤ُْٝ رخ٠ٍَُٝس ٝحهؼ٢ طْ طـَرظٚ ،ػَٜ٘ح  ٛٞ ػ٢ِٔ ٓ٘طو٢  حػظزخٍ حُؼِْ حٝ ٓخ

 .ؿ٣َٛٞخ ك٢ ط٣ٌٖٞ ح١ حٗظخؽ ٣٘ظ٢ٔ ح٠ُ ٌٛح حُظ٤ٜ٘ق 

ٝٛٞ ك٢ ًَ حالكٞحٍ "ٍٛٞس ٖٓ حالىد حالؿظٔخػ٢ رـٞ حُ٘ظَ ػٖ ىٍؿش 

خ ػ٤ِٜخ "ػ٠ِ كي هٍٞ )كخُ٘ظ٤٘خ ح٣لخ حُٔؼَكش حُؼ٤ِٔش حُظ٢ هي ٣ٌٕٞ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ هخثٔ

،حُظ٢ طَٟ حٕ حُلـٞس ر٤ٖ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ٝحألُٞحٕ حالىر٤ش حالهَٟ حهٌص  ٤ٗ1لخ(

رخالٌٗٔخٕ .ٝك٢ حالَٛ ًخٗض ريح٣خص ٌٛح حُـْ٘ ك٢ حالىد ،ػْ حٗظوَ ح٠ُ ح٤ُٔ٘ٔخ 

 ٓلووخ حُ٘ـخف ك٢ ٤ًِٜٔخ ػ٠ِ حٓظيحى حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ .

( حكي حًزَ ًظخد ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حالىد ٣وٍٞ :حٕ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ  )حٓلخم ػظ٤ٔٞف

ٛٞ حُٜ٘ق حالىر٢ ح١ٌُ ٣ؼخُؾ ٓٔؤُش حالؿخرش حالٗٔخ٤ٗش ػ٠ِ حُظـ٤َحص حُلخِٛش 

ٝؿخء ك٢ طؼ٣َق حُيًظٍٞ )ح٤ٓض ؿٞٓٞح٢ٓ ( 2ػ٠ِ ٛؼ٤ي حُؼخُْ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ "

ٍ حُؼ٢ِٔ ،حٗٚ ٛٞ حٓظخً حُل٣ِ٤خء رـخٓؼش ح٣ٍٝـٕٞ حال٤ٌ٣َٓش ،ٝحكي ًظخد حُو٤خ

ًحُي ح٠َُد ٖٓ حَُٝح٣ش ح١ٌُ ٣ؼَٝ ُظ٤خٍحص حُظـ٤٤َ ك٢ حُؼِْ ٝحُٔـظٔغ ،كٜٞ 

ٝاػخىس حُ٘ظَ ك٤ٜخ ،ٝحطوخً ٜٗؾ  ٣٘وٞ حُ٘ٔخًؽ حُؼ٤ِٔش حُؼخرظش ،ٝط٤ٓٞغ ٗظخٜٓخ ،
                                                           

1
حالىد ، طَؿٔش ػزي حُل٤ٔي ٤ِْٓ ، ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٌُِظخد ،  كخُلظ٤٘خ ا٣لخٕ : حُؼٍٞس حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش ٝ 

 42، ٙ  1985حُوخَٛس 
2
ّ ، ٤ُز٤خ ،ٓوخٍ رؼ٘ٞحٕ ك٢ ٍٝح٣ش حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ، ى ٓلٖٔ  2010، ٓ٘ش  31حُؼيى  ٓـِش ٗئٕٝ ػوخك٤ش ، 

 31ح٢َُِٓ ، ٙ 
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ػ١ٍٞ اُحءٛخ .حٕ ٛيكٚ ٛٞ حُؼَٔ ػ٠ِ طل٣َٞ ُح٣ٝش حُ٘ظَ ح٠ُ طِي حُ٘ٔخًؽ ،رل٤غ 

كزٔخ ٣ؼَكٚ حكي حػٔيس ًظخرٚ ػَر٤خ 1طٞحكوخ ٓغ حُطز٤ؼش " .طزيٝ حًؼَ طـخٝرخ ٝ

،حُيًظٍٞ )١خُذ ػَٔحٕ ( رؤٗٚ "حالٗظوخٍ ػزَ حكخم حُِٖٓ ، ػ٠ِ حؿ٘لش حُلِْ 

٣طَم ٓئُلٞٙ حرٞحد حُٔٔظوزَ رظ٘زئحطْٜ ىٕٝ  حُٔطؼْ رخٌُٔظٔزخص حُؼ٤ِٔش ،ٝؿخُزخ ٓخ

ك٤ٔظِؽ رلوخثوٚ ٓغ  ، كٜٞ ٗظَس ٝحٓؼش ح٠ُ حُؼخُْ ٣يهَ ك٤ٜخ حُؼِْ ُٖٓ ٓليى

حُو٤خٍ حٌُخطذ ،طَْٓ حكيحع ط٘وِي ح٠ُ حُٔٔظوزَ ،حٝ حُٔخ٢ٟ حُٔل٤ن ،كظؼ٤َى 

 ٝطٌِٛي .

ٝحَُحرطش ر٤ٖ حُو٤خٍ ٝحُؼِْ ٍحرطش ٓئػَس ٓظٔخٌٓش ،ٖٝٓ ٣ٌظذ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حالد 

 2ُٖ ٣٘ـق ىٕٝ ػوخكش ػ٤ِٔش ٓٔظخُس ٣ٔظويٜٓخ ك٢ حكيحع هٜٜٚ ٍٝٝح٣خطٚ"

" : هٜٚ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ رخُوٍٞ " حٕ حُوٜش j.o batilly" ػَف حال٢ٌ٣َٓ ر٢ِ٤

حُؼ٤ِٔش طظَؿْ حٌُٔظ٘لخص ٝحُٔوظَػخص ، ٝحُظطٍٞحص حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش حُو٣َزش حُظٍٜٞ 

 3،حٝ حُظ٢ ُْ طظَٜ رؼي ح٠ُ ٓ٘خًَ حٗٔخ٤ٗش ٝٓـخَٓحص حؿَح٤ٓش "

( ُٚ ًظخد ىٍّ ك٤ٚ ٌٛح حُِٕٞ ٖٓ  kingshey amisٝٗـي حَُٝحث٢ حإلٗـ١ِ٤ِ ) 

حالريحع ػ٘ٞحٗٚ ) هَحث٢ ؿي٣يس ُِـل٤ْ ( هخٍ ك٤ٚ :" حٕ حُوٜش حُؼ٤ِٔش ٢ٛ ًحُي 

حُ٘ٞع ٖٓ حُوٜش حُ٘ؼ٣َش حُظ٢ ُْ طٔظطغ حُظٍٜٞ ك٢ ٌٛح حُؼخُْ ح١ٌُ طؼَكٚ ٝاٗٔخ 

٢ٛ طوّٞ ػ٠ِ كَٙ حٓخ٤ٓش ، حرظٌخٍحص ٖٓ ٛ٘غ حُزَ٘ حٝ ٖٓ هخٍؽ حالٍٝ 

 4ٗلٜٔخ " 

ح٤ٓض ؿٞحٓٞح٢ٔٓ (  (خً حُل٣ِ٤خء ك٢ ح٣ٌَٓخ ًٔخ ٗـي ح٠٣خ ٍأ١ حُ٘لٞ حالهَ ألٓظ

حٕ " هٜٚ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ٛٞ ًحُي ح٠َُد ٖٓ حَُٝح٣ش ح١ٌُ ٣ؼَٝ  ٣وٍٞ رٔخ

ُظ٤خٍحص حُظـ٤٤َ ك٢ حُؼخُْ ٝك٢ حُٔـظٔغ كٜٞ ٣ٜظْ ر٘وي حُ٘ٔخًؽ حُؼ٤ِٔش حُؼخرظش 
                                                           

1
 ((WWW.ARALWORLDBOOK.COMٍؿذ ٓؼي ح٤ُٔي : حُؼوخكش حُـخثزش ، ٓٞهغ  

2
 02/02/2003كٞحٍ ٓغ ى.١خُذ ػَٔحٕ أؿَطٚ ٛل٤لش )ح١ُٖٞ( حُؼؼٔخ٤ٗش ك٢ ػيىٛخ حُٜخىٍ رظخ٣ٍن  

3
 01/01/1998،  1 حالريحع حُل٢٘ ك٢ هٜٚ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ، ٌٓظزش حالٗـِٞ ح٣َُٜٔش ١ ؿَس حُؼظخّ : 

 ٙ31 

4
 32َُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  
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َٔ ٝط٤ٓٞغ ٗطخهٜخ ٝاػخىس ح٠َُ٘ ك٤ٜخ ٝحطوخً ٜٗؾ ػ١ٍٞ اُحءٛخ ، ٝحٕ ٛيكٚ ٛٞ حُؼ

ػ٠ِ طل٣َٞ ُح٣ٝش حُ٘ظَ ح٠ُ طِي حُ٘ٔخًؽ رل٤غ طـيٝ حًؼَ طـخٝرخ ٝطٞحكوخ ٓغ 

 1حُطز٤ؼش " 

ًٔخ حٕ حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ٛٞ ًحُي حُلَع ٖٓ حالىد ح١ٌُ ٣ظؼخَٓ ٓغ طؤػ٤َ  -

حُظـ٤٤َ ػ٠ِ حُ٘خّ ك٢ ػخُْ حُٞحهغ ٣ٝٔظط٤غ حٕ ٣ؼط٢ كٌَس ٛل٤لش ػٖ حُٔخ٢ٟ 

٣٘ـَ ٗلٔٚ رخُظـ٤٤َ حُؼ٢ِٔ حٝ  ٝؿخُزخ ٓخٝالٓخًٖ  حُوخ٤ٛش  ٝحُٔٔظوزَ ،

٣َ٘ٔ حٍٓٞ ًحص ح٤ٔٛش حػظْ ٖٓ حُلَى حٝ حُٔـظٔغ حُٔل٢ِ  حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ ، ٝػخىس ٓخ

 2، ٝحؿِذ حالكٞحٍ ، طٌٕٞ ك٤ٚ حُل٠خٍس حٝ حُـْ٘ ٗلٔٚ ٓؼَٟخ ُِوطَ.

_ًٔخ ٣ٌٖٔ حٕ ٗوٍٞ رخٕ هٜٚ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ٛٞ ًحُي حُلَم ٖٓ حالىد حَُٝحث٢ 

ؾ رط٣َوش ه٤خ٤ُش حُظويّ حُؼ٢ِٔ ٝٓخ ٤ٓظَٞٛ ح٤ُٚ ك٢ حُٔٔظوزَ حُو٣َذ حٝ ح١ٌُ ٣ؼخُ

 حُزؼ٤ي ، ًٔخ حٗٚ ٣ٞظق حالٓخ٤١َ حُوي٣ٔش ٝرؼٞ حُوَحكخص حُ٘ؼز٤ش .

٣ٝوٍٞ ػ٘ٚ ) حٓلخم ػظ٤ٔٞف (" حٗٚ ًحُي حُلَع ٖٓ حالىد ح١ٌُ ٣ٜظْ رظؤػ٤َ حُظويّ 

 3حُؼ٢ِٔ ػ٠ِ حُزَ٘ "

ٌٌٝٛح طظؼيى طؼ٣َلخص حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ح٠ُ كي حٕ ٣ظ٘خهٞ رؼ٠ٜخ حك٤خٗخ ، ٖٝٓ 

٣٘ظ١َ ؿ٤َْٛ  ًحُي ٣٘ظ١َ حُزؼٞ حٕ ٣ٌٕٞ ًخطزٜخ ػخُٔخ حٝ ِٓٔخ رخُؼِْ ك٤ٔخ ال

٣ؼظوي حَُأ١ حُؼخّ حٗٚ ؿ٤َ  ًحُي ، ٣َٟٝ حُزؼٞ رؤٗٚ ًحُي حالىد ح١ٌُ ٣ظ٘خٍٝ ٓخ

،  ٠خ ٣ؼي ٓلٜٞٓخ ك٤ٚ ٗٞع ٖٓ حُٔوخ١َسٌٖٓٔ حُليٝع طلض ظَٝف ٓؼ٤٘ش ٌٝٛح ح٣

                                                           
1
ح٤ٓض ؿٞحٓٞح٢ٓ : حُؼِْ ٝحُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ٣ظ٠خكَحٕ ػ٠ِ حَٗحف حُٞحهغ  ٍٓخُش ح٤ٌُٞٗٔٞ ، طٜيٍٛخ  

 04ٙ  ٠٘ٓ1984ٔش حالْٓ حُٔظليس ٝحُؼوخكش ، ح٤ٌُٞٗٔٞ ، ٗٞكٔزَ ، 
2
رَص ٌُِٓٞ ٝآهَٕٝ : آكخم حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ، طَؿٔش ك٤ٖٔ ١ٌَٗ ، ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش ٍٝ 

 36، ٙ 1996ٌُِظخد 

ح٤ٓض ؿٞحٓٞح٢ٓ : حُؼِْ ٝحُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ٣ظ٠خكَحٕ ػ٠ِ حَٗحف حُٞحهغ  ٍٓخُش ح٤ٌُٞٗٔٞ ، طٜيٍٛخ - 3

 04ٙ  ٠٘ٓ1984ٔش حالْٓ حُٔظليس ٝحُؼوخكش ، ح٤ٌُٞٗٔٞ ، ٗٞكٔزَ ، 
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ٓٞف  ألٗٚ ٤ُْ رخإلٌٓخٕ حٕ ٗظلن حٝ ٗؼَف رٌَ٘ ٟٓٞٞػ٢ ٝهطؼ٢ كٍٞ ٓخ

 ٗؼظزَٙ )ٌٖٓٔ ( حٝ ) ؿ٤َ ٌٖٓٔ ( 

٣َحٙ حُيًظٍٞ ) ٣ِِٝ ٤ٌٓ٘ظ٢ِ٤ ( ٖٓ ؿخٓؼش  ٝػ٠ِ ح٣ش كخٍ كبٗ٘خ هي ٗظلن حًؼَ ٓخ

هٜش حٝ ٍٝح٣ش حٗٔخ ٛٞ حُلٌَس حُـي٣يس ٤ُْٝ  ًخ٤ُل٤ٍٗٞخ ؛ رخٕ حُزطَ حُلو٤و٢ ال٣ش

حُ٘و٤ٜش .كبًح ًخٕ ٌٛح حَُأ١ ٣٘طزن ػ٠ِ ػّٔٞ حىد حَُٝح٣ش ٝحُوٜش كبٗٚ ٣زيٝ 

أًؼَ حٗطزخهخ ك٤ٔخ ٣وٚ َٓى٣خص حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ .طخ٣ٍوٚ ٖٝٓ ػْ حُظؼَف ػ٠ِ 

اٌٗخالطٚ ، ٓٞف ٣ٔخػيٗخ حًؼَ ك٢ رٍِٞس طٍٜٞٗخ ٍٝرٔخ كظ٠  رؼٞ هٜخثٜٚ ٝ

 خ ٝٓلٜٞٓ٘خ حُوخٙ ُٚ .طؼ٣َل٘

 ثانيا : نشأة وتطىر أدب انخيال انعهمي : 

 ادب انخيال انعهمي عنذ انغرب  -1

ك٢ ٓوخُش رؼ٘ٞحٕ ؿٌٍٝ حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ، ٣ؼٞى ر٘خٍٝرٍٞص ٌُِٓٞ ح٠ُ حُظَحع -

 ح١ٌُ ح٠ُ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ .ػ٠ِ كي طؼز٤َٙ .حٗطالهخ ٖٓ حُلٌَس حُٔؤُٞكش ك٢ حُ٘وي 

ػَ٘ ؛ حُظ٢ طوظ٢٠ حُظ٤٤ِٔ حػظٔخىح ػ٠ِ  حُوَٕ حُؼخٖٓ  هالٍ  ٢ حالٗـٌِٞٓٔٞٗ

" ًٔخ  ػالهظٜٔخ رؼخُْ حُظـَرش حُٞحهؼ٢ ٖٝٓ ٛ٘خ طليى ًَ ٖٓ حُٞحهؼ٢ ٝحُو٤خ٢ُ .

 طـيٍ ح٠ُ حالٗخٍس ح٠ُ حٕ حُظَحع هي كلَ رخُٞحهؼ٢ ، ٍٝآٙ حًؼَ ه٤ٔش ٖٓ حُو٤خ٢ُ .

ظَحع ح١ٌُ ٣ئى١ ح٠ُ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ " ُٝؼَ ٖٓ حُٔالثْ ًزيح٣ش ػ٠ِ حالهَ حٕ َٟٗ حُ

حُلي٣غ ، ٖٓ ك٤غ ٛٞح كخُش هخٛش ُِوٜٚ حُو٤خ٤ُش ٝػخُْ حُظـَرش حالٗٔخ٤ٗش 

حُٔؤُٞف ..٣ٝظوٌ ٌٛح حُلَٜ ك٢ حر٢ٔ ٝحهيّ ٍٛٞس ، كٌَ٘ ػخُْ حهَ ٌٝٓخٕ 

ػيٕ ، حٍٝ حُـٖ ،حُٔي٣٘ش ,، ؿ٘ش  ، حُـل٤ْ ٓوظِق ،ٓؼَ : حُٔٔخء

 1حُو٤خ٤ُش "   ٤ِ٤ُزٞص ؿ٣َِس  حُوَحك٤ش ، ح١ِ٘طْ   حُٔؼ٠ِ،حُؤَ،ؿ٣َِس

                                                           
1
ٍٝرَص ٌُِٓٞ ٝآهَٕٝ : آكخم حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ، طَؿٔش ك٤ٖٔ ١ٌَٗ ، ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش حُؼخٓش  - 

 36، ٙ  1996ٌُِظخد 
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كخُٔزيأ ح١ٌُ ٣لٌْ حُوٜٚ حُو٤خ٢ُ ٣ؼظٔي ػ٠ِ طؼط٤َ هٞح٤ٖٗ حُطز٤ؼش ،ٌٝٛح ٗخ -

حٗظؾ هٜخثٚ ؿي٣يس ُِوٜٚ "ًخٕ ػ٠ِ حكيٟ ٌٛٙ حُطَم ..،إٔ طؼط٤َ هٞح٤ٖٗ 

٣ِٓيح ٖٓ حُوٞس ػ٠ِ حُوٞحػي حُو٤ٜٜش حُظ٢ ٢ٛ ٗلٜٔخ حٓوخ١خص  حُطز٤ؼش ُِظ٤ٔؾ

ُِظ٘لْ حُز٣َ٘ش ،ك٢ ٌَٗ ٍؿزخص ٝٓوخٝف َٓ٘ٝػش ، ٝطٌٕٞ ٌٛٙ حُوٞحػي حُزلظش 

  ك٢ ؿٌٍ ًَ ٤ٔٗؾ ه٢ٜٜ ٢ٛ ٗلٜٔخ حُٔٔخص ح٤ُِٔٔس ٝحُٔليىس ُـ٤ٔغ حالٌٗخٍ

 1"  .. حُو٤ٜٜش

 ٣َوش هخٛش ك٢ حىٍحى ٓخحٕ ػ٤ِٔش ر٘خء طٍٜٞحص ِٓ٘ٔوش ػٖ حُٞحهغ ، ٢ٛ ١-

٣لَٜ ، ػْ حٕ حُ٘ظَ ك٢ ١ز٤ؼش ٌٛح حالٗٔالم ٝحُلَم ح١ٌُ ٣ليػٚ رؼي طٞكَ 

٣ٌٖٔ حٕ ٣ٔخػيٗخ ػ٠ِ حٓظ٘زخ١ ٓلخ٤ْٛ  -ػ١َٜ٘ حُٔوخٍٗش . حُٞحهؼ٢ ٝؿ٤َ حُٞحهؼ٢ 

ؿي٣يس ػٖ حُٞحهغ حٝ ٣ٌٖٔ كٜٔٚ ؿٔخ٤ُخ ٣ٌٔ٘٘خ ٓالكظش حٗٚ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ؿي٣ش 

حهغ رخُو٤خٍ ػ٘ي ٍٝرَص ٌُِٓٞ ٝطو٣َـٚ حُٔ٘طو٢ ، اال حٗٚ حُلي٣غ ػٖ ػالهش حُٞ

؛ ك٤غ ًخٕ ٣٘خع حٕ حُٞحهؼ٢ حًؼَ ٣ٝئًي ػ٠ِ  هي ٝهغ طلض ٟـ٢ حُظَحع ٝحُظِو٢

حُؼالهش حالٗؼٌخ٤ٓش ُِٞحهغ ٖٓ هالٍ حُو٤خٍ ، رخٌَُ٘ ح١ٌُ ٣ٔيٛٔخ ٓؼخ حُو٤ٔش ًحطٜخ ، 

٤َ ٝحُوَحكخص ًخٕ ٤ِٓٝش حًح ٣َٜ ح٠ُ ٌٛٙ حُ٘ظ٤ـش ،"ٌٌٝٛح ٣ٌٕٞ حٛط٘خع حالٓخ١

 2ٓل٠ِش ػ٘ي حُٔل٣ٌَٖ حُي٤٤٘٣ٖ "

رخُؼٞىس ح٠ُ حالٓخ٤١َ حُظ٢ ًخٗض ٤ِٓٝش ٓل٠ِش ػ٘ي حُي٤٤٘٣ٖ ، ٣ٌٖٔ حٓظوالٙ 

ٓزذ ٌٛح حُظل٤٠َ ًٕٞ حُي٣خٗخص هي حهَص رٞؿٞى ػخ٤ُٖٔ ػخُْ ٝحهؼ٢ ٝحهَ ؿ٤ز٢ ، 

طزغ ًخٕ ٣ل٢ٌ ُ٘خ ٗخهٚ ٌُٝحُي كٜٞ ُحثق ٝحُؼِْ رخُ - حٕ حُٞحهغ حٌُٔٛذ حُٞحهؼ٢

، حُلو٤وش  ٗلٔخرٚ ٝ ح٢ُ٘ء ٗلٔٚ ػيس ٓجخص ٖٓ ح٤ُٖ٘ٔ ، كخُؼخُْ ح١ٌُ َٗحٙ ٝٗٔٔؼٚ 

ٌُٝحُي   ،.. ، ٝٓؼظٔيح ػ٠ِ هٞطٜخ حُزئ٣ٍش  ٗلٜٔخ ، ٤ُْ اال ه٤خال ٖٓ ٛ٘غ كٞحٓ٘خ

٣ؼ٤َ حُيٛ٘ش حٕ ٣ـذ ػ٠ِ ٓخ ٤ٔٔٗٚ حىد حُو٤خٍ ػ٢ِٔ حٓظؼٔخٍ ح٤ُِٓٞش  كبٗٚ ٓٔخ ال

؛ رٔؼ٠٘ حٜٗٔخ ٍكِظخٕ ٓظالُٓظخٕ ،  لٜٔخ ٓؼَ هٜٚ ٓخ٤ٟ٘خ حُي٤٘٣شحُو٤ٜٜش ٗ

 3ؿ٤َ حٕ هٔش حهظالكخص ر٤ٖ ٣ٌٖٛ حُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ حىد حُو٤خٍ .

                                                           
1
 28َُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ 
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٣ٌٖٔ حػظٔخى حُظو٤ْٔ ح١ٌُ حٗظٜـٚ ٓلٔٞى هخْٓ ، ُظلي٣ي حُٔٔخٍ ح١ٌُ َٓ رٚ حىحد -

ظَٔ ًَ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ػ٘ي حُؼَد ، ك٤غ ٣وظَف طو٤ْٔ ٌٛح حُٔٔخٍ ح٠ُ َٓحكَ طل

 .َٓكِش هٜخثٚ ٤ِٔٓس ، رزيح٣ش ٜٝٗخ٣ش ٓليىس حك٤خٗخ

  كالسيكيات انخيال انعهمي ) انمرحهة االونى ( -1

( 1905_1858ؿٍٞ ك٤َٕ  ٓلٔٞى هخْٓ حَُٔكِش حُظ٢ رَُ ك٤ٜخ ًَ ٖٓ )٠ٔٔ٣  -

(  ، ٝحُظ٢ طليى طخ٣ٍوخ رؤٝحهَ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ 1946-1866ٝ ) ٙ؛ؽ ،٣ِِٝ 

ٝريح٣ش حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ رٌال٤ٌ٤ٓخص حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ، حٝ ًٔخ ح١ِن حُزؼٞ ػ٤ِٜخ 

حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ كوي ٜٓطِق ٍٝٓخ٤ٔٗخص حُ٘ٞع . ٓٞف ٗـي حٜٗخ ط٘ظ٢ٜ ؿ٤ٔؼخ ح٠ُ 

ٍحكٞ  ٟٝغ ٍؿخٍ حُؼِْ حُ٘ٔخًؽ حالىر٤ش حُظ٢ حرظيػٜخ حالىرخء حٓخّ حػ٤ْٜ٘ ٝ

ٖٓ ٛ٘خ هخٓض ٣1ٜٕٔٔٞ ٓوظًَخطْٜ ُظـ٢ء حهَد ح٠ُ ٓخ حرظيػٚ ه٤خٍ حُل٘خٕ ، 

ًال٤ٌ٤ٓخص حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ػ٠ِ حُظ٘زئ رٔوظَػخص ػ٤ِٔش ، كٌَ ك٤ٜخ حُؼِٔخء 

حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ح ح٠ُ ٝحهغ ٓغ ريح٣ش حُوَٕ رـي٣ش ٝكُٞٞٛخ ٖٓ ه٤خٍ ك٢ 

 حُؼ٣َٖ٘.

ٖٝٓ ؿِٔش حٗظوخىحص حُظ٢ ٝؿٜض ح٠ُ حىحد ه٤َٕ ٓخٍٝى ػٖ ًٞٓظِٞ ٖٓ حٕ ك٤َٕ  " 

حكَى حُؼي٣ي ٖٓ حُٔليىحص حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ٣ٌٜٔ٘خ حُظ٤ٌ٘ي ك٢ رؼٞ ػوخكش ك٤َٕ 

،ٝرٌٜح كبٕ حُٔيهَ ح٠ُ حٗظوخى ك٤َٕ ػ٢ِٔ ، ٖٓ ك٤غ هيٍطٚ ػ٠ِ كْٜ  2حُؼ٤ِٔش

حُزلخٍ ، حُزْ حَُؿَ  حُق كَٓن طلض  20حالكٌخٍ ٝحُٞٓخثَ حُؼ٤ِٔش ، كل٢ ٍٝح٣ظٚ 

هِٔٞٗش ٖٓ حَُٛخٙ ٓظٍٜٞح حٜٗخ طولق ٖٓ ٟـ٢ حُٔخء حُ٘ي٣ي ػ٠ِ حَُأّ حهَ 

َُِأّ ك٤ٔزذ ٣ِٗلخ ك٢ ٖٓ ٟـطٚ ػ٠ِ حُـْٔ ، كبٕ ًحُي ٣ئى١ ح٠ُ حٗيكخع حُيّ 

 الً٘ٚ ُْ ٣ٌٖ ػخُٔخ ،كِوي ه٢ِ ر٤ٖ حُـزخٍحص ٝ حُٔن ، ُوي ًخٕ ك٤َٕ ٍٝحث٤خ ٓخَٛح ٝ

 3"  حالهطٞر١ٞخص

                                                           
1
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 انمرحهة انثانية :

حٕ طو٤ْٔ طخ٣ٍن  حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ؿ٤َ ٓليى  : سنىات اننشاط انمحذود -

حالٕ ًحطٚ ح٠ُ حٕ طخ٣ٍو٤خ رٌَ٘ ٛخٍّ ، حًح حٗٚ ٍَٟٝس ٜٓ٘ـ٤ش ٝىٍح٤ٓش ك٢ 

، ٌُحُي كٌٜٙ  طظَٜ حالػٔخٍ حالىر٤ش حُظ٢ طوَد كوخ ػٖ طٌَ٘ ٓالٓق َٓكِش ؿي٣يس

حَُٔكِش ح٠٣خ ٝحُظ٢ ٤ٔٔ٣ٜخ ٓلٔٞى هخْٓ رَٔكِش حُ٘٘خ١ حُٔليٝى ُْ طزيأ رؼي حٗظٜخء 

هي ػخَٛطٜخ ك٤ُِٞ ًخٕ ٣ٌظذ  حَُٔكِش حٌُال٤ٌ٤ٓش ٓزخَٗس ، حً حٜٗخ ٢ٛ ٗوطش ٓخ

حُو٤خ٤ُش ك٢ حالٕ ًحطٚ ، ؿ٤َ حٗٚ حطـٚ ح٠ُ حٗٞحع حهَٟ ؿ٤َ  ٣ٝٔخٍّ ٗ٘خ١خطٚ

حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ، " ٝاًح ًخٕ ٖٓ حُٜؼذ طلي٣ي ريح٣ش ٓ٘ٞحص ٌٛٙ حَُٔكِش ، كبٗٚ هي 

، رظٍٜٞ ٓـالص حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ حُظ٢ حَٗف  1938حطلن ػ٠ِ حٜٗخ حٗظٜض ك٢ ػخّ 

، ٌُٖ  1ٌح حُظو٤ًْٔٔخ َٟٓ٘ . ٝهي حهظِق حٌُؼ٤َٕٝ كٍٞ ٛ ػ٤ِٜخ ؿٍٞ ًخٓزَ ،

٣ٌٖٔ حػظزخٍ ٌٛٙ حَُٔكِش ، َٓكِش حٗظوخ٤ُش ، ػ٠ِ حٓخّ حٗٚ ُْ ٣ٌظذ حىد حُو٤خٍ 

حُؼ٢ِٔ هخُٚ .حًحٗٚ َٓػخٕ ٓخ حطِؽ ٓغ حٗٞحع حهَٟ ، ُْٝ ٣وظَٜ طٔظَٜٙ ك٢ 

 ؿْ٘ حَُٝح٣ش رَ َٗٔ حَُٔٔف ٝحُوٜش ٝكٖ ح٤ُٔ٘ٔخ.

حُيّٝ ٢ٌِٔٛ ٖٓ ر٤ٖ ًظخد ٌٛٙ حَُٔكِش ًٌَٗ حٌُخطذ حالٗـ١ِ٤ِ ) 

(  ٓغ حالٗخٍس ػ٠ِ ػيّ طوٜٜٚ ك٢ ٌٛح حُ٘ٞع ؛ ٌُٖ ُِظَٝف 1963_1984

 حُظخ٣ٍو٤ش حٌٗحى حػَٛخ حُٞحٟق ك٢ حػخٍس ٗٞع ٖٓ حُوِن ٝحالطـخٙ رخُ٘ظَ ح٠ُ ٓخ

٣ٌٖٔ  حٕ طئٍٝ ح٤ُٚ حُل٤خس ، ًٝخٕ ٖٓ حُٔ٘ظظَ ٖٓ حُيّٝ ٢ٌِٔٛ حٕ ٣يٍّ حُطذ 

٠ُ حُوَحءس ٝحٌُظخرش ٝهي ٓخػيٙ ك٢ ًُي ؛ ٌُٖ َٟٓٚ كخٍ ىٕٝ ًحُي كؤطـٚ ح٠ُ ح

رَٝح٣خطٚ : ) ػخُْ ؿي٣ي  حالىد ،حُلٖ ٝحُؼوخكش . ٗ٘ؤطٚ ك٢ حَٓس حٛظٔض رخُؼِْ ٝ

ٗـخع ٝطوخرَ حالُلخٕ ، ٣ََٟ ك٢ ؿِٙ ، ؿ٣َِس ٤ٛق رؼي ٤ٛق ( ٍٛٞ 

أُيّٝ ٢ٌِٔٛ ٌَٗ حُل٤خس ك٢ حُٔٔظوزَ ١ٝز٤ؼش حُزَ٘ ك٤ٜخ ٝحُٔزخىة حُظ٢ ٓظـ٤َ 

ُؼِْ ٝحُٔ٘خًَ حٌُز٤َس حُظ٢ ٤ٓـي ُٜخ حالٗٔخٕ حُلٍِٞ ٤ُؼ٤ٖ ك٢ ٍحكش رلؼَ ِٓطش ح

. 
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أٓخ ؿٍٞىٕٝ ٤ٌٕٗٔٞ كِٚ هٜش " حُؼوٍٞ حالٌُظ٤َٗٝش ال ط٘خهٖ " حُظ٢ ٛيٍص ٓ٘ش 

" ٢ٛٝ هٜش ًحص طٌظ٤ي َٓى١ ػ٤ٔن طويّ ٗلٜٔخ ك٢ ٍٛٞس َٓحٓالص  1929

"  1حكيٟ حُ٘ٞحى١ٓ٘طو٤ش ٓظزخىُش ر٤ٖ ػوٍٞ حٌُظ٤َٗٝش روٜٞٙ هخٍة ٣٘ظ٢ٔ ح٠ُ 

ٝٓـِٟ ٌٛٙ حُوٜش ٛٞ حٕ حُؼوَ حالٌُظ٢َٗٝ ٣وطت ٣ٝٞهغ حالٗٔخٕ ك٢ ٓ٘خًَ 

 ًز٤َس.

رِـخًُٞ ٍٝح٣ش ) حُ٘زٞ حُٔ٘جّٞ (  . " ٝك٢ ٌٛٙ حُٔ٘ٞحص هيّ حَُٝحث٢ حُٔٞك٤ظ٢ ّ

كٍٞ حُظ٠وْ حُٔل١َ ك٢ ٌَٗ حُز٤ٞ ح١ٌُ ط٠ؼٚ حُِٝحكق رط٣َن حُوطؤ ح٠ُ 

٤ش حُ٘ٔٞ َٝٓػخٕ  ..... حُزالى رؼؼخر٤ٖ ُٝٝحكق ػالهش. حالٗخػخص حُظ٢ ط٣ِي ٖٓ هخرِ

٣ٔظط٤غ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ٌٛٙ حٌُخث٘خص حُؼٔالهش ٠ُؤظٜخ ٝهٞطٜخ .  كظ٠ حٕ حُـ٤ٖ ال

ُٝٞال ٓٞؿش حُزَى حُظ٢ ؿخءص حُزالى ٓزٌَح ُٔخ حٌٖٓ ٟٝغ ٜٗخ٣ش ٤َُٔٔس ٌٛٙ 

ًظزٚ  ٤َٜس ٓخًظذ ح٠٣خ ك٢ ٌٛٙ حُلظَس ، ك٢ حُوٜش حُو .ٖٝٓ ؿِٔش ٓخ2حٌُخث٘خص 

اىٝحٍى ٤ٔٓغ ٛخكذ ٍٝح٣ش هّٞ هِف ك٢ حُل٠خء ٝٛـٞؿَ ٗٔزخى ،ًخٍٍ 

ٗ٘خر٤ي ك٢ َٓٔك٤ش " حٗٔخٕ ٍّٓٞ حُؼخ٢ُٔ ٌٛح حاله٤َ ٛٞ ٖٓ حٓظويّ ًِٔش 

ك٢ ٓويٓش َٓٔك٤ش حٗٔخٕ حَُّٓٞ حال٢ُ  ٍٝرَص " ٣وٍٞ حُيًظٍٞ ١ٚ ٓلٔٞى

خ٣ٍخ ًٝخٗض ط٤َ٘ ح٠ُ ٌٓ٘ حُوَٕ حُؼخٖٓ حُؼَ٘ ك٢ حُ٘ٔٔخ ٝٛ٘ـ Robotحٓظويٓض 

حػٔخٍ !!!..ك٢ ِٓحٍع حالهطخػ٤٤ٖ ٝحُ٘زالء ، ًِٝٔض ٍٝرَص ٓ٘ظوش ٖٓ حُلؼَ 

Robit  ( ِ1718ك٢ حُِـش حُظ٤ِ٤ٌ٘ش  ٝطؼ٢٘ حُؼَٔ . ٝهي حٛيٍص ٓخ٣ٍخ ط٣َ٤-

(  حٓزَح٣ٍٞ١ش حُ٘ٔٔخ ٝحرٜ٘خ ؿ٣ُٞق حُؼخ٢ٗ ح١ٌُ حٛزق حٓزَح١ٍٞح ُِ٘ٔٔخ ، 1780

طليى ٓخػخص حُؼَٔ حُظ٢ ٣ؼَٔ  Robot_patente(  طَحه٤ٚ ػَٔ 1765ػخّ )

 .3رٜخ حالؿَحء ك٢ حٍٝ حٍُِٞىحص حُ٘زالء ٝأٛلخد حالهطخػ٤خص 

ًؤكي حرَُ ٓٔؼ٢ِ ًظخد ٌٛح حُ٘ٞع ك٢ ٜٗخ٣ش   1987-٣1904ؤط٢ ؿ٣ُٞق ًخٓزَ 

حُؼالػ٤٘خص ٣ٌٝل٢ حٕ !!!!! ػ٠ِ حُظلٍٞ ح١ٌُ كيع ألىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ػ٠ِ ٣ي 

ٝرطَ  the maskَ حٗظخؿخ ك٤غ َٗ٘ص ُٚ ٍٝح٣ظخٕ كو٢ ٛٔخ ًخٓزَ ، ٝٛٞ ًخطذ حه

، ٝٛٞ ٣٘طِن ٖٓ ٓلّٜٞ ٓليى  the one withe the same faceرؤُق ٝؿٚ  

                                                           
1
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ألىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ هخٛش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُو٤خٍ حً حٗٚ ٣لذ حٕ ٣ٌٕٞ ٌٓٔ٘خ ٝٓ٘طو٤خ 

ؿْ ٖٓ ؛ ٌُحُي ٣ٌٖٔ ٓالكظش كيس حُ٘وي ح١ٌُ ًخٕ طٞؿٜٚ حالػٔخٍ حالىر٤ش رخَُ

حك٠َ  حُىٍحثٚ ٝٗظٔٚ  الٝالثي ح٤٘ٔ٤ُٜٖٔ ػ٠ِ ح٢ُٓٞ حالىر٢ حُٔخثي ٝٓؼخ٤٣َٙ ، ٝ

هيٓش هيٜٓخ ٍرٔخ ًخٗض حَٛحٍٙ  ػ٠ِ حٕ طٌٕٞ حالٟٝخع حُزي٣ِش ك٢ حُوٜٚ ٢ٛ 

حُٔؼخُْ حُ٘خِٓش ٝحُطخؿ٤ش ؛ ُؼَ ك٤ٜخ ريال ٖٓ حُو٢٤ِ حُٔظآُق ٖٓ حُٔلخَٟحص 

حُِٜٔوش ( ٤ًلٔخ حطلن ػ٠ِ ٤ٛجش ًٞالؽ ٝحُٞٛق حُٔٔزذ ٝحُ٘و٤ٜخص حٍُٞه٤ش ) 
" ٖٓ ٛ٘خ ٗٔظ٘ظؾ حٕ ًخٓزَ هي حٛظْ ر٠ٍَٝس ًظخرش حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ًٔخ ٣ـذ 1

 ٣لَٔ هِش حٗظخؿٚ. ٌٝٛح ٓخ

ٝهي ٜٗيص حَُٔكِش ٍٝحؽ حُٔـالص حُٔظوٜٜش ك٢ حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ك٤غ 

ٓ٘خك٤ش ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ ٣ٌٖٔ حٕ ًٌَٗ ٜٓ٘خ :  ػَكض حطٔخػخ ًز٤َح

stories.galaycosmos.A mazing .Fantacyl.wonder  stories , 

scormce, Anlog,science fiction    ٓـِشiE  ٓـِش,fanatsy and  .

ًٝخٗض ٌٛٙ حُٔـخالص ٝؿ٤َٛخ ال٣ِحٍ ٣ٜيٍ . رٔؼخرش حٍٝ هٜزش ٝؿي ك٤ٜخ حىرخء 

حُ٘ٞع ٟخُظْٜ ًٝخٕ ٗـخكْٜ حُىٛخٍح ُألىد حُ٘ٞع ُيهٍٞ حُؼَٜ حٌُٛز٢ ٌُٜح 

 2حالىد ح١ٌُ ٜٗي َٓكِش حٗظوخ٤ُش رِـش حُظويّ " 

٣ٌٖٔ حُ٘ظَ ح٠ُ ٌٛٙ حَُٔكِش رٌَ٘ ٓٔظوَ ، رَ حٓظيحى َُٔكِش ٓخروش  إً ال -

، ط٤ِٔص رزؼٞ حالؿظٜخىحص حالريحػ٤ش ، حُظ٢ هي طزظؼي حٝ  ٜٝٓٔي َُٔكِش هخىٓش

رَح ٖٓ طوظَد ٖٓ حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ، ُٝؼَ ٌٛح ٣لَٔ ٝؿٞى حٌٗخٍ !!! ! ٓؼَ حٝ

 . ٛٞ ه٤خٍ ػ٢ِٔ ك٢ حٗٞحع حهَٟ  حُل٠خء ...رَ ًحد ػ٘يْٛ ٓخ

 )عصر االزدهار في ادب انخيال انعهمي (: : انمرحهة انثانثة

طِحٖٓ حُىٛخٍ حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ٓغ حُظطٍٞ حٌُز٤َ ك٢ حُؼِّٞ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش ٝٛٞ 

ططٍٞ هي كخم ًَ حُظٞهؼخص حٌُٔٔ٘ش ، حً ٜٗيص حَُٔكِش رَُٝ ًؼ٤َ ٖٓ ًظخد ح٣ٌُٖ 

                                                           
1
 69ك٢ حالىد ٙٓلٔٞى هخْٓ ؛ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ  

2
 71حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ 
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ٓخٛٔٞح رٌَ٘ أٝ رؤهَ ك٢ هَحٍ ٝحهغ حُٞكَس ٝحُ٘ٞع ، كوي ط٤ِٔص ًظخرظْٜ رخ٠ُ٘ؾ : 

رال ٛٞحىس ػخىحط٘خ ك٢ حُل٤خس ٝأِٓٞر٘خ ك٢ حُظل٤ٌَ  إٔ ٣ويّ طؼٍٞح ك٣ٌَخ ٝطَر٣ٞخ رلطْ

، ك٤ظ٤ٜؤ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ألٕ ٣ٜزق حىد حألىد رؼي حٕ ظَ حىرخ ٛخ٤٘ٓخ ٝطـ٣َي٣خ ، 

ح١ حٗٚ ربط٠خكخطٚ حُلؼ٤ِش ٝرخُٜٔخٍحص ؿ٤َ حُؼخى٣ش الٝالثي ح٣ٌُٖ رَػٞح ك٤ٚ هي 

حُظ٢ ٣طَكٜخ حُ٘ٔٞ حٛزق حُٔـخٍ حُؼوخك٢ حُٞك٤ي حُوخىٍ رلن ػ٠ِ ٓؼخُـش حُٔ٘خًَ 

ْ " ٖٝٓ ر٤ٖ ًظخد ٌٛح حَُٔكِش ًٌَٗ :٤ًِق ًَط٤َٔ  1حُٔظِح٣ي ُِظو٤٘ش ٝحُؼِ

 ٍٝح١ ىٝؿالّ , 1950 ( رَٝح٣ظٚ ػزٞى٣ش حُل٠خء حُٜخىٍس ٓ٘ش 1908-1964)

ح١ٌُ ًظذ حَُٝح٣ش ، ٝحُوٜش ٝحَُٔٔك٤ش،ك٤غ ًخٗض حُزيح٣ش ٓغ  1920رَحر١ٍٞ 

ٞ هٜٚ ك٢ ٓـِش هٜٚ حُؼِْ حُلخٍم حُوٜش حُو٤َٜس " حٓظطخع حٕ ٣َ٘٘ رؼ

science stories  ّٝطلَٔ ػ٘ٞحٕ ٍكِش  1946كَ٘٘ص ح٠ُٝ حهخ٤ٜٛٚ ك٢ ػخ

، ٝك٢ حُؼخّ حُؼخ٢ٗ ػَ٘ َٗ٘ ٓـٔٞػش  the melion years picricح٤ُِٕٔٞ ػخّ 

، ػْ  dark corrndalfحُو٤ٜٜش حال٠ُٝ حُظ٢ طلَٔ ػ٘ٞحٕ حَُٜٔؿخٕ حُٔظِْ 

،...هْ َٟٜ 1990َُٛخ ٤ٓٞ٣خص ٖٓ ًًٞذ ح٣َُٔن ػخّ طظخرؼش حػٔخُٚ حُظ٢ ٖٓ حر

، ٝطلخكخص ح٤ُٔٔ٘ش حٌُٛز٤ش   1953حُظ٢ َٗ٘ٛخ ػخّ  fahrenheit 1951ٜٗخ٣ش 

GOLDEN APPLESOFFTHE  ّ٢ٛٝ ٓـٔٞػش ه٤ٜٜش ، ػٖ 1954ػخ ،

 theطٞحُض ٓـٔٞػخطٚ حُو٤ٜٜش حالهَٟ حُظ٢ ٖٓ حَٜٗٛخ ٣ّٞ حٓطَص حُي٤ٗخ ُالري 

day it rained for ever   ُّٞٗٞٔٝحَُؿَ حthe illustraled man . 

 octoberٝٓي٣٘ش حًظٞرَ  A medicin forحٓخ ٍٝح٣ظٚ كٖٔ حٜٛٔخ :  ػوخٍ ٌُِؤرش  -

country 2   ٕٝك٢ حَُٔٔك٤ش حُؼ٤ِٔش حُؼيحإٕٝ حُٔ٘خٗي ُٚٝthe culter 

sprincer  

ٌُٖ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ًحُي كوي حٍطز٢ حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ك٢ حالطلخى حُٔٞك٤٤ظ٢ 

ح٤َُٔٓش ٓغ ًحُي ، ٣ؼٌْ ًَ حالىحد ح٢َُٔٓ ك٢ حالطلخى حُٔٞك٤٤ظ٢  رخإل٣ي٣ُٞٞؿ٤ش

؛ٝحُلـٞحص ك٤ٚ ،حًح ٣ظطَم ح٠ُ ٟٓٞٞع حُٔظـ٣َ٤ٖ ك٢ حُطلَس ٝال ح٠ُ حُٔلَ ػزَ 

خ ٣ظؼِن رخالٓظزخم رخُٔؼ٠٘ حُل١َٜ ٣زو٠ ٝٓ ، ٝال ح٠ُ حُؼٞحُْ حُـَر٤ش .. حُِٖٓ

ٓليىح ك٢ حُِٖٓ " ٝحُظلخإٍ ٣ؼ٢٘ رخهظٜخٍ ٓـخٍ حَُ٘، ٝحُظؼ٣َٞ ػ٠ِ هيٍس 
                                                           

1
 72ٓلٔٞى هخْٓ ؛ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ك٢ حالىد ، ٙ 

2
 78.79حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ 
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حالٗٔخٕ ُٔٞحؿٜش ٓوخ١َ حُل٤خس ، ٣ٝؼ٢٘ حُلـٞس ػيّ حُظطَم ح٠ُ ح٠ُ ٓٞح٤ٟغ 

حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ حُظ٢ طظؼخٍٝ ٓغ حال٣ي٣ُٞٞؿ٤ش حُوخٛش رخالطلخى حُٔٞك٤٤ظ٢ .ًؼيّ 

ٕ رٞؿٞى ؿْ٘ حهَ ؿ٤َ حالٗٔخٕ ، ٍٝكٞ كٌَس حُٔلَ ػزَ حُِٖٓ ٝػيّ حال٣ٔخ

 ؿيٝح طـ٤٤َ كٌَس ٖٓ ٖٓ حُٔخ٢ٟ ُظؼي٣َ حُٔٔظوزَ .

ٗٔظوِٚ ٖٓ ىٍحٓش طخ٣ٍن حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ػ٘ي حُـَد ، ٤َٓس حُلؼ٤غ ٗلٞ -

رِٞؽ ٓٔظ٣ٞخص حػ٠ِ ٖٓ حُظطٍٞ ك٢ ر٤جظٚ حُـَر٤ش ، ك٤غ ٓخْٛ ًحُي حٗظوخُٚ ٖٓ 

خٖٓ ح٠ُ أىد ُٚ طخ٣ٍوٚ ٝحٓظيحى حكخهٚ ٝطوخ٤ُيٙ حُـٔخ٤ُش حٗٔخ حٗٚ ٣ـذ حُظؤ٤ًي حىد حُٜ

ػ٠ِ حٕ حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ٤ُْ ٗٞػخ هخُٜخ كٜٞ ػ٠ِ ؿَحٍ حالٗٞحع حالىر٤ش 

٤ٔ٣ِٙ ٛٞ حُؼ٤ِٔش حُظ٢  حالهَٟ ُٚ حر٤٘ظٚ هي ٣٘ظَى ك٤ٜخ ٓؼٜخ ،ٌُٖ ٣زو٠ حْٛ ٓخ

٤ش ٝحُل٤َٟخص حُٔظو٤ِش ، ك٤غ ط٘ـغ طزظية رؤِٓٞد حىر٢ ٣ؼَٝ حُظٍٜٞحص حُؼِٔ

ؿ٤ٔؼٜخ ٝكن ٍإ٣ش حريحػ٤ش ُظظَحر٢ ٝطٌٕٞ ٜٗخ ٣٘ظ٢ٔ ح٠ُ حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ، حٗٚ 

٣ٔٔق ٝهي حهظَٜٗخ  ٣ٌٖٔ ح٣َحى ؿ٤ٔغ ًظخد حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ،الٕ حُٔـخٍ ال ال

 ػ٠ِ حٌُظخد حالًؼَ َٜٗس.
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 مسار نشأة وتطىر ادب انخيال انعهمي :

، حٟطَحرخ ك٢ حُظ٤ٔٔش ٝحٟطَحرخ ك٢ حُظؼ٣َق  ٜٓطِق حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٜٔٗي 

، ٣َٝؿغ ًُي حٓخٓخ ح٠ُ طؼوي ٤َٔٓس ططٍٞٙ حُظخ٣ٍو٢ ٝرَُٝ ًؼ٤َ ٖٓ  ح٠٣خ

حالكيحع ٝحُٔٞحهق حُظ٢ حػَص ك٢ ط٤ٔٔظٚ ٝك٢ طلي٣ي هٜخثٜٚ ، ٝك٢ طط٣َٞٛخ 

 .، ك٢ حُز٤جظ٤ٖ حُـَر٤ش ٝحُؼَر٤ش ٝحالٍطوخء رٜخ ػ٠ِ كي ٓٞحء

 ادب انخيال انعهمي عنذ انعرب : 1-

، ٌُٖٝ حًح حكظَٟ٘خ ٝؿٞى ػالهش ر٤ٖ  ُْ ٣ٌٖ ُِؼَد حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ هي٣ٔخ

، كبٗٚ ٣ٌٖٔ حُلي٣غ ػٖ ؿٌٍٝ ٓ٘ظًَش ُٜٔخ ، ٌٝٛٙ  حُل٘ظخ٣ُخ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ٝ

طوغ هخٍؽ حُظَحع حُؼَر٢ حالٓال٢ٓ ، حً إٔ حُٔؼخهلش حُظ٢ كِٜض ر٤ٖ  حُـٌٍٝ ال

، ػٖ ٣َ١ن حُظَؿٔش ٝحُ٘وَ هي ٌِٗض  حٛلخد حُل٠خٍحص حُوي٣ٔش ح٤ُِٖٔٔٔ ٝ

حٗطالهش ه٤ٓٞش ٗلٞ حُؼِّٞ كخُل٠خٍحص حُوي٣ٔش هي ًٍِص ػ٠ِ ؿٞحٗذ ٝأؿلِض 

ٛٞ  ٓخ ٛٞ طط١ٍٞ ٝ حهَٟ ، رز٘ٔخ حُل٠خٍس حالٓال٤ٓش حٓظطخػض حُـٔغ ر٤ٖ ٓخ

طَؿٔش حْٛ حُٜٔخىٍ ، ٌُٖ رؼي  ، كٜٞ حٍٝ ك٠خٍس طٜظْ رخُٜٔ٘ؾ حُؼ٢ِٔ ططِو٢

 حالىر٤ش ح٠ُ حُِـش حُؼَر٤ش . حُؼ٤ِٔش ٝحُؼوخك٤ش ٝ

حال١الع ػ٠ِ حُل٠خٍحص  حُوي٣ٔش  حٕ حالؿٞحء حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ٓخىص رؼي حالكظٌخى ٝ-

، ٌُٖٝ ٝؿيص رؼٞ حالػٔخٍ حُظ٢ ٜٓيص ُٚ  ُْ ط٘ظؾ رخ٠ٍَُٝس حىد حُو٤خٍ ػ٢ِٔ

حَُحرغ حُٜـ١َ هيٝس رؤكال١ٕٞ  ،ًٌَٗ ٜٓ٘خ : حُٔي٣٘ش حُلخِٟش ُِـَحر٢ ك٢ حُوَٕ

ٍٝٓخُش حُـلَحٕ ألر٢ حُؼالء حُٔؼ١َ ك٢ حُوخْٓ حُٜـ١َ .ػْ هٜش ك٢ رٖ ٣وظخٕ 

الرٖ ١ل٤َ ٝحَُكالص حُو٤خ٤ُش ٓغ كٌخ٣خص حُق ٤ُِش ٤ُِٝش روخٛش كٌخ٣ش حُٔ٘يرخى 

، ُوي كلَ طَحػ٘خ حالىر٢  1حُٔ٘يرخى حُزل١َ , ٍٝكالص حُٔ٘يرخى حُٔزغ حُز١َ ٝ

حالٓال٢ٓ ، رـِٔش ٖٓ حُٔظو٤الص حالىر٤ش حُظ٢ ٜٓيص ُظٍٜٞ حىد حُو٤خٍ  حُؼَر٢ ٝ

، ٓغ حٕ ٌٛٙ حُٔلخُٝش طزيٝ ٣خثٔش حً حٗ٘خ ٗئٍم ُِل٘ظخ١ُ حًؼَ ٖٓ حُو٤خٍ  حُؼ٢ِٔ

 حُؼ٢ِٔ ، ك٢ َٓكِش ٖٓ حَُٔحكَ حُطز٤ؼ٤ش ك٢ ٓٔخٍ ططٍٞ أ١ 

                                                           
1
 .1994،  1 ٣٘ظَ : ٓلٔٞى هخْٓ ؛ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ك٢ حالىد ، ىحٍ ١الّ .١ 《 - 
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رخٕ حريٗخ  ٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ ٓـٔٞػش ر٣َ٘ش ك٤غ ٣ٔٞى حُو٤خٍ ٝ حُوَحك٢،ٌُحُي ال

حُؼَر٢ حُوي٣ْ هي حكظٟٞ ػ٠ِ ٜٓخىٍ ك٢ حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ رؤ١ ٌَٗ ٖٓ حالٌٗخٍ 

 رَ ًخٕ رؼي ،ٍَٓٝ ػيس حُوَٕٝ.

أٗظـٚ  ٣ؼي ٣ٞٓق حُ٘خ٢ٍٗٝ حكي حرَُ حُزخكؼ٤ٖ ح٣ٌُٖ حُٝٞ حٛظٔخٓخ رخُـخ رظظزغ ٓخ-

ٍكخ حالىرخء حُؼَد ك٢ ٌٛح حُ٘ٞع، ؿ٤َ ٓوظَٜ ػ٠ِ ٌَٗ ٝحكي،ٓويٓخ ا٣خٛخ ٝٗخ

حُظـخٍد حالًؼَ طـ٤ٔيح ُٜخ ، ٝطٌ٘ق ىٍحٓش حُ٘خ٢ٍٗٝ ػٖ ٝػ٢ ٜٓ٘ـ٢ ٝىٍح٣ش 

 .حٗٞحع حهَٟ ًخُل٘ظ٣ِخ ىه٤وش رخُلَٝم ر٤ٖ حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ٝ

طؼي حُظٔؼ٤ِ٤خص حُظ٢ ًظزٜخ ٣ٞٓق ػِ حُي٣ٖ ػ٠ٔ٤ ،أٍٝ ٓظَٜ ٖٓ ٓظخَٛ أىد -

ٜخ  حًحػش حُوخَٛس ،" حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ػ٘ي حُؼَد ، ٢ٛٝ طٔؼ٤ِ٤خص َٓٔك٤ش ًخٗض طزؼ

٣ؤط٢ حٍٝ ًخطذ ػَر٢ ًٝ ط٣ٌٖٞ ػ٢ِٔ ٝح١ٌُ ٤ٓؼِٖ حٗطالم ٌٛح حُ٘ٞع ك٢ حالىد 

حُؼَر٢ اال ٝٛٞ حُيًظٍٞ ٣ٞٓق ػِ حُي٣ٖ ػ٠ٔ٤ ، ح١ٌُ ٗن ٣َ١وٚ ػزَ حُزغ 

ح٣ًؼض ُٚ ح٣ظخ  . ٢ٛ ػـِش حال٣خّ 1930ٝحالًحػ٢ ، ٝأٍٝ طٔؼ٤ِ٤ش ح٣ًؼض ُٚ ػخّ 

حر٘خء ٛخٓش ٖٓ  ٝ 1950ٝ ٍؿَ ٖٓ حُٔخ٢ٟ  1924رٍ٘ٞس حال٤َٓس حُٔٔلٍٞس 

حُن ًخٕ حُيًظٍٞ ٣ٞٓق ػ٣ِِ حالٗظخؽ ؿ٤َ  1960ٝحُطٞكخٕ  1955ٍحى٣ٞ حُوخَٛس 

حٕ أىرٚ ٓغ حالٓق ُْ ٣طزغ اال ك٢ ِٓوٜخص ػ٠ِ ٛللخص حُـَحثي ٝحُٔـالص ك٢ 

 1.حُٔزؼ٤٘خص حُظ٢ ٣ٜؼذ حُؼؼٍٞ ػ٤ِٜخ 

٠ٔ٤ ،رؼ٘ٞحٕ "ػـِش حال٣خّ " ك٢ حًحػش كخُظٔؼ٤ِ٤ش حُظ٢ ًظزٜخ ٣ٞٓق ػِ حُي٣ٖ ػ -

. ٢ٛ ٖٓ 1978-01-20حُوخَٛس ٝحُظ٢ َٗ٘ ُٜخ ِٓوٚ ك٢ ؿ٣َيس حالَٛحّ ك٢ 

٣لٍٞ ػٞىس حُ٘زخد ح٠ُ أٗخّ حًزَ ٓ٘خ ىٕٝ حَُؿٞع ح٠ُ حٓزخد ػ٤ِٔش  حُٕٞ حُل٘ظخُ

ٌُحُي ك٘لٖ ُْ ٗٔٔغ حكيح ٣وٍٞ حٕ حَُٝح٣ش " حالكن حُٔلوٞى " ُـ٤ْٔ ٤ِٛظٕٞ ط٘ظ٢ٔ 

"كَحٗش طلِْ " كٍٞ ك٘خء حُز٣َ٘ش ح٠ُ  حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ...ك٤غ ط٘ظ٢ٔ طٔؼ٤ِ٤ش ح٠ُ

كٔخ ٣ـؼَ حٗظخؿخ حىر٤خ ٖٓ حُل٘ظخ٣ُخ 2 حُ٘ٞع حُٔوظ٢ِ ر٤ٖ حُل٘ظخ٣ُخ ٝحُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ...

، ك٤٘ٔخ ٣٘ؼيّ ٌٛح حُظز٣ََ ٣يهَ  حُو٤خٍ   حُؼ٢ِٔ ٛٞ طوي٣ْ حُظل٤َٔ حُٔ٘طو٢ أٝ

طلَٔ ك٢ حُل٘ظخ٣ُخ طل٤َٔح ٓ٘طو٤خ  ي حٕ حالكيحع الحُ٘ٚ ح٠ُ ك٤ِ حُل٘ظخ٣ُخ "ًٝحُ

ٗلٞ هخٙ . حٓخ حُل٘ظخ٣ُخ  ًٌحُي ٣ظٔخّ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ٓغ حُل٘ظخ٣ُخ ٝح٤ُٞطز٤خ  ػ٠ِ
                                                           

1
٣َش : حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ حُؼَر٢ ، حَُحٖٛ ٝحُٔٔظوزَ ، ٓـِش ك٠ٍٞ ح٤ُٜجش حُٜٔ ٓلٔٞى ٜٓطل٠- 

 .88، ٙ  2007-71حُؼخٓش ٌُِظخد ، حُؼيى 
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كٜٞ ٣ظوخ١غ ٓؼٜخ ك٢ حالِٓٞد ٝح٠ُٕٔٔٞ ٓؼخ،ًٌحُي ٣ظٔخّ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ٓغ 

ػخُْ أهَ ٓؼَ حُل٘ظخ٣ُخ ػ٘يٓخ طٌٕٞ حُلٌخ٣ش ك٢ حُٔٔظوزَ حُزؼ٤ي حٝ حٕ طوغ ك٢ 

، حٕ  1)كَد حُؼٞحُْ( ك٤غ ٗـي ػ٘خَٛ ٓٔخ ٍٝحء حُطز٤ؼش ٝأكٌخٍ ػ٤ِٔش حٟخك٤ش

٣زٍَٛخ ك٢ حالىد حُؼَر٢ ،ك٤غ ٣ٜق ٓلٔٞى هخْٓ حٗظخؽ ػِ  ريح٣ش ًٌٜٙ ُٜخ ٓخ

، ٌُحُي كٜٞ كٔزٚ ُْ  حُي٣ٖ ػ٠ٔ٤ رخالػظٔخى ػ٠ِ حُٟٔٞٞػخص حُؼ٤ِٔش حُظو٤ِي٣ش

، ٓؼَ حُش حُِٖٓ ...ح٠ُ  حُظو٤ِي٣ش حُٔظؼخٍف ػ٤ِٜخ٣ٌظذ حىد حُٟٔٞٞػخص حُؼ٤ِٔش ، 

"  حٕ حَُٝح٣ش حُظ٢ ًظزظٜخ ٌٓ٘ ػيس حػٞحّ ه٤ِِش طوض ػ٘ٞحٕ " حَُؿَ ح١ٌُ رخع ٍأٓٚ

، ٝهي هيّ رؼٞ  ط٘ظ٢ٔ ه٢ ح٠ُ حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ال ، ٝ ط٘ظ٢ٔ ح٠ُ حىد حُل٘ظخ٣ُخ

٣َٗي حُل٤خس "  ٌٛٙ حالػٔخٍ ك٢ ٌَٗ َٓٔك٤خص ه٤َٜس ٟٜٔ٘خ ًظخد ٝحكي ٛٞ " ال

ػٖ ٓـٔٞػش ٖٓ حال١لخٍ ٣َك٠ٕٞ حُل٤خس  ٣َٗ1955ي حُل٤خس  ٝطل٢ٌ طٔؼ٤ِ٤ش ال2، 

 . رٔزذ ٍإ٣ظْٜ ُل٤خطْٜ حُٔٔظوز٤ِش رؼي ٓ٘خٛيطٜخ ػزَ ٗخٗش ر٣ٍِٞش رخٍٗٞح٤ٓش

٢ٛٝ طل٢ٌ ػٖ ٓلَ ح٠ُ  1960ػزَ حًحػش حُوخَٛس طٔؼ٤ِ٤ش حُطٞكخٕ  ٝهي ح٣ًؼش

ح٣ٌَٓخ ٣وّٞ رٚ ٍؿَ  ٍكوش ٗخد ٝٗخرش طوّٞ ٌٛٙ حُظٔؼ٤ِ٤ش ػ٠ِ كٌَس حُظ٘ي٣ي روطَ 

 ، ك٤غ طٜزق ػ٤ِٔش حٗـخد ١لَ ؿ٣َٔش ٣ؼخهذ ػ٤ِٜخ حُوخٕٗٞ . حالٗلـخٍ حٌُٔخ٢ٗ

٣ٞٓق ػِ حُي٣ٖ ػ٠ٔ٤ هي ٣وِٚ ٣ٞٓق حُ٘خ٢ٍٗٝ ح٠ُ حٕ حُظٔؼ٤ِ٤خص حُظ٢ ًظزٜخ 

؛ ٌُحُي ٣وٍٞ " رخَُؿْ ٖٓ  ؿِذ ػ٤ِٜخ حُؼَٜ٘ حُل٘ظخ١ُ حًؼَ ٖٓ حُـخٗذ حُؼ٢ِٔ

طـِذ ػَٜ٘ حُل٘ظخ٣ُخ ػ٠ِ حُـخٗذ حُؼ٢ِٔ ػ٘ي حُيًظٍٞ ٣ٞٓق ػِ حُي٣ٖ ٝػيّ 

حه٘خػ٘خ ك٤٘خ ٝػ٤ِٔخ طزؼخ ٌُحُي رٌؼ٤َ ٓٔخ طظ٠ٔ٘ٚ هٜٜٚ كبٕ ُٚ ك٠َ ح٣ُِخىس ك٢ 

  3د رِـظ٘خ حُؼَر٤ش "ٌٛح حُِٕٞ ٖٓ حالى

ًٝحُي الٛظٔخٓٚ رخألكٌخٍ حًؼَ ٖٓ حُـخٗذ حُؼ٢ِٔ ، ٖٓ ٛ٘خ ٣ٌٖٔ حػظزخٍ طٞك٤ن 

حُل٤ٌْ حٍٝ ٖٓ َٗ٘ حػٔخال ُٚ ػالهش رؤىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ، كوي ًخٕ ٣ٞٓق ػِ 

حُي٣ٖ ٣ٌظزٜخ ُإلًحػش ُْٝ ٣َ٘٘ٛخ اال رؼي ٍَٓٝ ٝهض ػ٠ِ ٌَٗ ِٓوٜخص كِؼَ 

َٗ٘ ك٢ حىر٘خ حُؼَر٢ حػٔخال ًحص ِٛش رخُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ،  طٞك٤ن حُل٤ٌْ ٛٞ حٍٝ ٖٓ

، هٜظ٤ٚ حُو٤َٜط٤ٖ ك٢  َٗ٘ ك٢ ٓـٔٞػظٚ حُو٤ٜٜش حٍح٢ٗ هللا 1952ك٢ ػخّ 

                                                           
1
 29، ٙ  12دمحم حُؼ٤ي ، حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ حٓظَحط٤ـ٤ش َٓى٣ش ، كٍٜٞ ،ع - 

2
 .289، ٙ  249،ٙ  ٣1986ٞٓق ػِ حُي٣ٖ ػ٠ٔ٤ : ٣َٗي حالؿَٔ ، ىحٍ حُٔؼخٍف ؛ حُوخَٛس ، - 
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َٓٔك٤ظٚ ٍكِش ح٠ُ حُـي  1958ٓ٘ش ٤ِٕٓٞ ٝحالهظَحع حُؼـ٤ذ ، ًٔخ َٗ٘ ك٢ ػخّ 

َٗ٘ َٓٔك٤ظٚ ًحص حُلَٜ حُٞحكي طو٣ََ ه١َٔ ٝٗخػَ ػ٠ِ  1953، ٝك٢ ػخّ 

ًحص حُلَٜ حُٞحكي طو٣ََ ه١َٔ ٝٗخػَ ػ٠ِ حُؤَ  حُؤَ ك٢ ٓـٔٞػش َٓٔك٤خطٚ.

، ًخٗض حُزيح٣ش حًٕ ٓغ  1ك٢ ٓـٔٞػش َٓٔك٤خطٚ ًحص حُلَٜ حُٞحكي ٓـِْ حُؼيٍ

حَُٔٔف ، ك٤غ حٓظٞػذ ٌٛح حُـْ٘ حالىر٢ ٓؼَ طٞك٤ن حُل٤ٌْ ح٠ُ ٟٓٞٞع حُو٤خٍ 

ك٤ن حُل٤ٌْ رخُظطٍٞحص حُؼ٤ِٔش حُؼ٢ِٔ ٣ًٌَٝ حُ٘وخى حٗٚ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٓؼَكش طٞ

ح٠ُ حٕ ًظخرظٚ ٌٛٙ ُْ طَم ح٠ُ ٓٔظٟٞ حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ " ٝطظ٤ِٔ حُٔئُق 

رخهظَحرٜخ ٖٓ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ حُلو٤و٢ رل٠َ حٛظٔخٓٚ حُزخُؾ رٔخ ٣ـ١َ كُٞٚ ٖٓ 

 حكيحع ٝططٍٞحص ك٢ ؿ٤ٔغ ح٤ُٔخى٣ٖ : ؿ٤َ حٗٚ ُْ ٣َم ح٠ُ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ حَُٜف

، كوي ٜٗيص حُلظَس كًَش  ٞك٤ن حُل٤ٌْ ٌُِظخرش ك٢ ٌٛح حُ٘ٞع حٓزخرًٚٝخٕ ٤َٓ ط2، "

؛ ك٤غ ًخٗض كظَس  ٝطـ٤َحص ؿ٣ٌٍش ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُظطٍٞحص حُلي٣ؼش حُؼ٤ِٔش

حُو٤٘٤ٔٔخص كظَس ػِّٞ حُل٠خء رخٓظ٤خُ " ٣ٝؼٞى حٛظٔخّ طٞك٤ن حُل٤ٌْ رٌظخرش حىد 

حَُٔكِش ك٤غ ًخٕ ٓزؼؼٚ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ح٠ُ حُظطٍٞحص ٝحالٗـخُحص حُؼ٤ِٔش ك٢ طِي 

ٖٓ ىهٍٞ حالٗٔخٕ ػَٜ حُل٠خء ك٢ حُو٤٘٤ٔٔخص ٖٓ ٌٛح حُوَٕ ح١ِن حٍٝ 

، ح٢َُٓٝ ١ٍٞ٣  ٝأٍَٓ حٍٝ حٗٔخٕ ح٠ُ ُِل٠خء  1957 ٛخٍٝم ُِل٠خء ك٢

ٝهي ًظذ طٞك٤ن 3"  1969ٝٛز٢ حٍٝ حٗٔخٕ ُِؤَ ك٢  1961ؿَؿخ٣ٍٖ ك٢ حر٣ََ 

ٞحء ك٢ َٓٔف طٞك٤ن حُل٤ٌْ ك٤غ هيّ حُل٤ٌْ ك٢ حُل٘ظخ٣ُخ ٝأىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ٓ

حُيًظٍٞ ػٜخّ حُز٢ٜ حػٔخٍ طٞك٤ن حُل٤ٌْ ٝططَم ح٠ُ ه٤٠ش ٜٓٔش ٢ٛٝ ًظخرش 

حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ك٢ حَُٔٔف ، ٝهخٛش ٝحٕ ٌٛٙ حٌُظخرش ًخٗض َٓطزطش حًؼَ رؤٗٞحع 

َٓى٣ش هخٛش ، ٖٓ ٓؼَ حَُٝح٣ش ٝحُوٜش ، ٝ هي ٍأٟ حٕ حالَٓ ٤ُْ ؿي٣يح ٝال 

؛ ٌُحُي  حُؼ٢ِٔ ك٢ َٓٔك٤خطْٜ د ،ك٤غ ًظذ حُـَر٤ٕٞ حُو٤خٍٓؼ٤َح ُالٓظـَح

، ك٢ حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ًٌَٗ ٜٓ٘خ : حَُٔٔك٤ش  حٓظؼَٝ ٗٔخًؽ َٓٔك٤ش ػَر٤ش

( َٝٓٔك٤ش " حٗٔخٕ 1890-1938ح٤َُٜ٘س ٌُِخطذ حُظ٢ٌ٤٘ ًخ٣ٍَ ط٘خري ) 

ُالٓظ٤الء حالٗٔخٕ حال٢ُ حُ٘ي٣ي  " ك٤غ ط٠ٖٔ ٍٛٞس ًخر٤ٓٞش ٍّٝٓٞ حال٢ُ

، ٣وظِٕٞ ًَ ٖٓ ٣وخرِٞٗٚ  حُظطٍٞ ػ٠ِ ٓويٍحص حُزَ٘ رؼي حٕ حٗظَ٘ رَٔػش ٓو٤لش

"  ٖٓ حُزَ٘ حُؼخى٤٣ٖ ك٤ٔخ ػيح ح٣ٌُٞٔٔض ...ٓي٣َ حُظ٣ٍٞيحص رٜٔ٘غ " ٍّٓٞ

                                                           
1
 249،ٙ  ٣1986ٞٓق ػِ حُي٣ٖ ػ٠ٔ٤ : ٣َٗي حالؿَٔ ،  
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حالٗٔخٕ حال٢ُ ٤ُٔوَٝٗٚ ك٢ ٓلخُٝش حًظ٘خف َٓ ٛ٘خػظْٜ  كظ٠ ٣ظٌٔ٘ٞح ٖٓ 

َطٌِ كٌَس ٌٛٙ حَُٔٔك٤ش ػ٠ِ ر٤خٕ هطٍٞس حُؼِْ ٝحُوطَ ح١ٌُ ك٤غ ط  1حُظٌخػَ

٤ِٓلوٚ رخإلٗٔخٕ حٕ ٛٞح حٗظـَ ك٤ٔخ ٠٣َ ٝال ٣٘لغ ، ٖٝٓ حَُٔٔك٤خص ح٠٣خ 

، ٝهي طَؿٔض ػالع َٓٔك٤خص َُح١ رَحى  ال٣َٔ ٍح٣ْ ,َٓٔك٤ش حالُش حُلخٓزش

 ٌٓٞد ٝٗو٤َ حُ٘زخد . ر١ٍٞ : ػٔٞى حُ٘خٍ ، حٌُال٣ي ٝ

طٞك٤ن حُل٤ٌْ َٝٓٔك٤ش ُٞ ػَف حُ٘زخد " كوي ٗـلض ح٤ُٔ٘ٔخ  ٗؼٞى ح٠ُ َٓٔف-

"  seconds، كويٜٓخ ؿٕٞ كَحٌٜٗ٘خ ٣َٔ ك٢ ك٤ِْ رؼ٘ٞحٕ "  حُؼخ٤ُٔش رٌٜٙ حُلٌَس

، كخُؼٞىس ح٠ُ حُ٘زخد ٢ٛ ػٞىص ؿٔي٣ش كو٢ ىٕٝ  كٍٞ ٟٓٞٞع ٓوخٍد طٔخٓخ

٤ْ ك٤٘ٔخ ؿ٤َ حٕ ٣ٞٓق حُ٘خ٢ٍٗٝ هي حػخد ػ٠ِ طٞك٤ن حُل2ٌحُؼٞىس رخإلكٔخّ " 

ؿؼِ٘خ ٌٗظ٘ق ك٢ حُٜ٘خ٣ش حٕ ًَ طِي حالكيحع ٢ٛ ٓـَى كِْ ٍأٙ حَُؿَ حُٖٔٔ 

، ك٢ٜ طيٍٝ كٍٞ ١ز٤ذ ١َٜٓ رظَٞٛ ك٢  ح١ٌُ ٣َ٣ي حٕ ٣زو٠ ٗخرخ ٤١ِش ك٤خطٚ

 حرلخػٚ ح٠ُ حٕ حُظ٤ًَذ حالى٢ٓ ٣ٌٖٔ حٕ طـي٣ي هال٣خٙ كال ط٘خٍ ٓ٘ٚ حُٔ٘ٞحص ٝال

حالٗٔخٕ ؛الٕ  ٤ن حُل٤ٌْ رلٌَس حػَ حُؼِْ ك٢ ط٤ٜزٚ ح٤ُ٘وٞهش ، ٝهي ًخٕ حٛظٔخّ طٞك

ٗـخف ػ٤ِٔش اػخىس حُزخٗخ حُؼـُٞ ح٠ُ حُ٘زخد ًخٕ ٓوظَٜح ػ٠ِ حُـْٔ كو٢ ، ر٤٘ٔخ 

ًخٕ حُزخٗخ ٓلظويح َُٝف حُ٘زخد ٓٔخ ىكؼٚ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ح٠ُ ١ِذ كو٘ش ٠ٓخىس ُؼَٔ 

ش حُطؼخّ َٝٓٔك٤ 1957حُلو٘ش حُٔزظٌَس ٖٓ َٓٔك٤خطٚ ًٌحُي ًٌَٗ ٍكِش ح٠ُ حُـي 

 ٌَُ كْ ، طو٣ََ ه١َٔ ، ٗخػَ ػ٠ِ حُؤَ . 

٣ٝالكع ػ٠ِ ٌٛح حُ٘ٚ ١ـ٤خٕ حُـخٗذ حالىر٢ ػ٠ِ حُؼ٢ِٔ ،٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ رٞؿٞى -

حالىد ،ٌُٜٝ٘خ ػالهش ٓطل٤ش ،ٌٝٛح ٓخ حهَؽ ٌٛح حُ٘ٚ  ػالهش ط٘خٍى ر٤ٖ حُؼِْ ٝ

وخٙ رؤىد ٣ٌ٘ق ُظخ ػٖ ػيّ حًظٔخٍ حُٔلّٜٞ حُ ٖٓ حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ .ٝٛٞ ٓخ

، " حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ٗٞع  حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ك٢ ح٤ٌُ٘ٛش حالريحػ٤ش ك٢ طِي حَُٔكِش

ٖٓ حُٜٔخُلش ر٤ٖ حالىد ٝحُؼِْ ح٣ٌُٖ ٣ؼظوي حٌُؼ٤َٕٝ حٕ ػٔش طؼخٍٟخ ر٤ٜ٘ٔخ 

٣وّٞ ح٠ُ ػ٠ِ حٓخّ حُظـَرش ٝحٓظوَحء  .كؤكيٛٔخ ٣وّٞ ػ٠ِ حُو٤خٍ ، ر٤٘ٔخ حالهَ ال
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ٝػ٠ِ  1" ي ًِٚ ح٠ُ هٞح٤ٖٗ ٓليىس ، رَ ح٠ُ ٤ٛؾ ٣ٍخ٤ٟشحُٞحهغ ٝحالٗظٜخء ٖٓ ًحُ

 ٌٛح حالٓخّ كؤىد حُو٤خٍ ٛٞ ػ٤ِٔش طٞك٤و٤ش ر٤ٖ حُؼِْ ٝحُو٤خٍ.

 :0111-1791فترة االزدهار -

ٜٗي حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ حُىٛخٍح ًز٤َح ك٢ كظَس حُٔزؼ٤٘٤خص ، ك٤غ حكَُص ٌٛٙ 

حُيٍحٓخص حالًخى٤ٔ٣ش كٍٞ حىد ط٘خٓض ٓؼٜخ ػي٣ي ٖٓ  ، ٝ حُلظَس حٌُؼ٤َ ٖٓ حٌُظخرخص

، ػالٝس ػ٠ِ رَُٝ ًخطزخص ػَر٤خص حريػٖ ك٢ ٌٛح حُ٘ٞع ، ك٢ ٓخروش  حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ

 طؼي حال٠ُٝ ٖٓ ٗٞػٜخ ك٢ طخ٣ٍن حالىد حُؼَر٢.

٣ؼظزَ حٌُخطذ ٜٗخى ٣َٗق ٖٓ ١الثغ حٌُظخد ح٣ٌُٖ ٣ٌٖٔ ٝٛق ك٠َ ًظخرخطْٜ ك٢ -

، ك٢ حالىد حُؼَر٢ ٝحٕ  ٌُٞحًذحىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ًل٠َ حُْ٘ٔ ػ٠ِ ٓخثَ ح

، " حٍٝ ًخطذ ك٢ ٌٛٙ حُلظَس ٛٞ  ًخٗض ؿِٜخ طَٜ٘ ٓٔخ ٣ٌظزٚ حالىرخء حُـَر٤ٕٞ

( ح١ٌُ حٛيٍ حٍٝ ٍٝح٣ش ُٚ 1932، حُُٔٞٞى ٓ٘ش) حٌُخطذ ح١َُٜٔ ٜٗخى ٣َٗق

( ػْ ٣1974خًَْٓ ) 4( ٝرؼيٛخ حُٔـٔٞػش حُو٤ٜٜش ٍهْ 1973هخَٛ حُِٖٓ )

ُٝؼَ 2.( كٜٞ ؿ٣َِ حٌُظخرش ك٢ حُوٜش حَُٝح٣ش ٝحُ٘وي 1977ٌٓخٕ حُؼخُْ حُؼخ٢ٗ )

 ٌٓ٘ٚ ٖٓ طط٣َٞ ًظخرخطٚ. ط٤ًَِٙ ػ٠ِ حٌُظخرش ك٤ٚ ىٕٝ ٓٞحٙ ٛٞ ٓخ

٣ٌظذ  الٗي حٕ ٜٗخى ٣َٗق ٛٞ حكي حالىرخء حالًؼَ حهالٛخ ألىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ،ال

ػ٘ي  ػيحٙ ، كؤٛزق حُٞؿٚ ُٚ ك٢ حالىد حُؼَر٢ ، ٝػ٠ِ ك٤ٖ ريأ حُ٘ٞع كخُش ػخرَس

 1972حٌُؼ٤َ ٖٓ حٌُظخد ...ٝٛٞ ٌٓ٘ ٍٝح٣ظٚ حال٠ُٝ هخَٛ حُِٓخٕ ح١ٌُ َٗ٘ ػخّ 

ٝهي ً٘ق طَّٔ ٜٗخى 3ٝٛٞ ال ٣َ٘ٔ ٟٓٞ حالىد ح١ٌُ ٣٘ظ٢ٔ ح٠ُ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ " 

٣َٗق ك٢ ٌٛح حُ٘ٞع ػٖ ؿِٔش ٖٓ حُٜؼٞرخص ٝ  حُّٜٔٞ حُظ٢ ط٘ظخد ًخطذ ٌٛح 

حُل٣ٌَش ًٌحُي ، ٢ٛٝ كوخثن  حُؼ٤ِٔش ٝ حُ٘ٞع ، كٜٞ ٓطخُذ رخٓظ٤ؼخد ٝكْٜ حُلوخثن

٣ؼوَ ًخطذ حُوٜٚ حُو٤خٍ  الٓظ٘خ٤ٛش ٝٓظلَؿش " ٣َٟ كٜخى ط٣َ٘ق حٕ حٍٝ ٓخ

حُؼ٢ِٔ ٛٞ حٓظ٤ؼخد حٌُْ حٍُٜٔٞ حَُٔػذ ٖٓ حُلوخثن ٝحُٔؼِٞٓخص حُٔظظخ٤ُش،حُٔؼ٤َس 

حُٔظلَؿش،حُظ٢ طَ٘ٔ ًَ ًٍس ػ٠ِ ًًٞز٘خ حال٢ٍٟ ٝح٠ُ أػٔن حػٔخهٚ أالٜٗخث٤ش 
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" ًٝخطذ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ٛٞ ٗوٚ ٣ؼخ٢ٗ رويٍطٚ ػ٠ِ حٕ ٣ٌٕٞ حًؼَ  1ري٣شحال

كٔخ٤ٓش ىحهَ ىحثَس حٛظٔخٓٚ ٖٓ حَٟحٍ حُظويّ حُؼ٢ِٔ ٣ٞحء ك٢ كظَس حُلَد حٝ 

٣ٌٕٞ رخَُٜحع ر٤ٖ حُو١ٞ حُظ٢ طط٣َٞ ػيطٜخ حُلَر٤ش،الٕ حُوطَ  حُِْٔ ،كخُوطَ ال

ح٣ُِخىس حُٔظ٘خ٤ٓش ك٢  ، حُظِٞع٣ظٞهق ػ٘ي ٌٛح حُلي حً ٗطَف ٓ٘خًَ ٖٓ هز٤َ  ال

حٌُٔخٕ ، حُلوَ ، طزؼخص حُظو٤٘ش ٝػخ٤ُٔش ٓوخ١َٛخ . ٣ٜق ٣ٞٓق حُ٘خ٢ٍٗٝ  ػيى

ٌٛٙ حُّٜٔٞ ٝحالٗ٘ـخالص ك٤ٔخ ٢ِ٣ : ٝأ٤ٗخء حَٟٛ طؼوَ ًخَٛ ًخطذ حُوٜٚ حُو٤خٍ 

حُؼ٢ِٔ ٓؼَ حَٟحٍ حُظويّ حُؼ٢ِٔ ٝحُظو٢٘ ٤ُْ ك٢ ُٖٓ حُلَد كو٢ ،ٝحٗٔخ ك٢ 

ٌحُي ، ًظـ٤٤َ حُز٤جش ٝحُو٠خء ػ٠ِ ٓؼخُٜٔخ ، ٝطِٞع حُـٞ ٝحُظَرش ُٖٓ حُِْٔ ً

ٝح٤ُٔخٙ ، ٝػوذ ١زوش حالُٕٝٝ حُـ٣ٞش ، ٝأ٠٣خ ٟٓٞٞػخص حُظلخٝص ك٢ حُؼَٝحص 

 .2ر٤ٖ حُيٍٝ ٝحُظِح٣ي حٌُٔخ٢ٗ حُوط٤َ

 

، روُٞٚ " طِلض  رؤًَْٓ ٣4ٜق حُطخُذ ػَٔحٕ حُٔـٔٞػش حُو٤ٜٜش ، ٍهْ -

ظطٍٞ رٔؼش ه٤خُٚ ٝٓيٟ كٜٔٚ حُيه٤ن ُظط٣َٞ حُؼِّٞ ٣ؤًَْٓ حُ 4ٓـٔٞػش ٍهْ 

ٝهيٍطٜخ ػ٠ِ طـ٤٤َ ٓـَٟ ك٤خس حٗٔخٕ حُـي ...ٝهي ًظذ هٜٜخ رؤِٓٞد حىر٢ 

٤ٍٗن ؿِزض ػ٤ِٚ حُ٘خػ٣َش ، ٝطيٍٝ ٓؼظٜٔخ ػ٠ِ َٛحع حٗٔخٕ حُٔٔظوزَ ٓغ 

 حُوٟٞ ح٤ٌُٗٞش حُظ٢ طٌٖٔ حٌُٞحًذ حُزؼ٤يس ٝٓغ حُوٟٞ حُظ٢ طٜيى ك٤خطٚ ػ٠ِ 

" ٝط٠ْ ٌٛٙ حُٔـٔٞػش ًَ ٖٓ 3، ٢ٛٝ حَُٔٝ ٝحُٔٞص ٝح٤ُ٘وٞهش  حالٍٝ

حٗٚ هخىّ ، ٝؿٜخٕ ُوٜش ٝحكيس ، حُوَٜ ، ٓ٘يُٝش  100حالط٤ش : كٌحٍ  حُوٜٚ 

ػوذ ؿيحٍ حُِٖٓ  كٞم حُؼخىس ، ػ٤ٖ حُٔٔخء ؛ ٢ٌُ ٣وظل٢ حُـَحى ،، َٜٗ حُٔؼخىس ،

ُظو٢٘ ، ػْ كْٜ ...٢ٛٝ طٌ٘ق ػٖ حٓظ٤ؼخرٚ َُإٟ حُؼِْ ، ٝططٍٞٙ ك٢ ؿخٗزٚ ح

٣ظ٠ٖٔ حُ٘ٔٞ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ طِح٣يح  ، حًح ؿخُزخ ٓخ ُطز٤ؼش حَُٜحػخص حُٔلظِٔش ٓٔظوزال

ك٢ ٍؿزش حالٗٔخٕ ػ٠ِ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حالٍٝ أٝ حٌُٞحًذ حُٔل٤طش اً حٕ ططٍٞ ك٢ 

ٓٔخ ٣ـؼَ حُوٟٞ ٓظٌخكجش ك٢  ,ٝا٣ـخرخ حُويٍحص حُل٣ٌَش ػ٘ي حالٗٔخٕ ِٓزخ ٝ

 َٛحػٜخ.
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ح٣ش حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ػ٘ي حُؼَد ٓ٘ـي حٗٚ حىد ك٘ظخ١ُ ، ٝٛٞ ٣وظَد ُٞ ٗؤط٢ ح٠ُ ري

ٖٓ حُؼ٢ِٔ ٓطل٤خ كو٢ ك٢ حٓظويحّ رؼٞ حالىٝحص ٝحُٔؼِٞٓخص حُؼ٤ِٔش ؛ٌُٖ 

ط٘ظ٢ٜ رؤٗٚ كِْ حٝ  طـي طز٣ََح ٓ٘طو٤خ ىحهَ حُ٘ٚ ، ٢ٛٝ ؿخُزخ ٓخ حُلٌَس حُؼ٤ِٔش ال

٢٘ ، ىٕٝ ٝػ٢ رطز٤ؼش ٣ظْ حالٗظوخٍ حُٔزخَٗ ر٤ٖ طٍٜٞ حالهظَحع ٝٝؿٞىٙ حُؼ٤

٣ؼخُؾ  ٍإ٣ظٚ حُوخٛش  حُظٌ٘الص حُؼ٤ِٔش ك٢ حُ٘ٚ حالىر٢ ، ٝحٌُخطذ ؿخُزخ ٓخ

حطـخْٜٛ حٗٔخ٢ٗ ك٢ ا١خٍ كخٗظخ١ُ ، ٌُٖ ك٢ كظَس الكوش حٓظطخع حالىرخء حُظلخْٛ ٓغ 

ٓلّٜٞ حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ؿٟٔٞٚ ١ٝز٤ؼظٚ ؿ٤َ حُٔليىس ، " حٕ 

ريح حهَد ح٠ُ حُل٘ظخ٣ُخ ، ٝؿؼَ ٛٔٚ حٕ ٣ٌٕٞ ك٢ هيٓش حكٌخٍ حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ 

حٛيحكٚ ، ػْ ريأ حالٛظٔخّ رخإل٣ٜخّ حُؼ٢ِٔ ك٤ٔخ طال ًحُي ٖٓ حػٔخٍ : كِْ ٣ؼي  حٌُخطذ ٝ

ٛخ٤٘ٓخ ك٢ حُؼَٔ حالىر٢ ، رَ حٛزق ِٓظلٔخ رخ٤ُٔ٘ؾ حُل٢٘ ، ٝٓو٘ؼخ ٝٓزٍَح رل٤غ 

طـيٍ حالٗخٍس  ٓٔخ 1َُٔحى ارَحُٙ ،حٛزق ٛ٘خى طٞحُٕ ر٤ٖ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ٝحُٜيف ح

حالىد ٝٝؿٞى طٞحُٕ ر٤ٜ٘ٔخ ، ػْ ٍَٟٝس طز٣ََ  ح٤ُٚ ٛٞ حٕ حالُظلخّ ر٤ٖ حُؼِْ ٝ

 حُلٌَس حُؼ٤ِٔش ٓٔخ ٣ٞك٢ رٔ٘طو٤ظٜخ ٝحٍطزخ١ٜخ رلٌَس ٜٓٔش رخُ٘ٔزش ٌُِخطذ ٝ

، ٢ٛ ٓليىحص حٓخ٤ٓش ٝٓوخ٤٣ْ حػظٔيٛخ حُ٘وخى حُؼَد  حُز٣َ٘ش ؿٔؼخء كٔزٚ

 ربٗٚ ٣٘ظ٢ٔ ألىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ . ٓخ ُظ٤ٜ٘ق ٗٚ 

 

،  حُيٍٝس إ ٛ٘خى حكٌخٍح طظٌٍَ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حالػٔخٍ حالىر٤ش ٓؼَ كٌَط٢ حُوِذ ٝ-

ٝٓؼ٠٘ كٌَس حُوِذ حٕ ط٘ؼٌْ حالٟٝخع كظٌ٘٘ق حٓخٓ٘خ ٍإ٣ش ؿي٣يس ُٜخ ، ًؤٕ 

٣ٜزق حُٔخ٢ٟ ٓٔظوزال حٝ حٕ ٣ٌٕٞ ٛيف حُ٘ظخّ  ٛٞ حُو٠خء ػ٠ِ حًزَ ػيى ٌٖٓٔ 

ٖٓ حُ٘خّ ريال ٖٓ حُللخظ ػ٤ِْٜ حٝ حٕ ٣ٌٕٞ ٛيف حُ٘ظخّ حُٔظلخهٔش..حُن ، حٓخ 

١ ىٍٝطٚ ُظؼٞى حالٍٓٞ ُٝ٘زيأ ٖٓ حُيٍٝس ك٢ٜ حٕ طٌظَٔ ُِِٖٓ حٝ ُِٞؿٞى حُزَ٘

ك٢ٜ طل٤ي رخٗظٜخء حُِٖٓ حٝ حالٗٔخٕ ، ٣ٌٕٞ رٔزذ ًز٤َ ٣لَٔ هٞس طي٣َ٤ٓش 2ؿي٣ي " 

، ٓٔخ ٠٣غ حالٗٔخٕ ك٢  ه٣ٞش ، ٝحُزيح٣ش حُـي٣يس طل٤ي اػخىس هطغ ١ٞٗ ك٢ حُل٤خس

 . ٓؤُم حُظ٤ٌق ٣ٝـؼِٚ ٣ٞحؿٚ طلي٣خص حهَٟ ؿي٣يس

، ٓظ٘و٤ِٖ ٖٓ  ح٠ُ حٍط٤خى ػخُْ حُل٠خء رو٤خُْٜ ، ُـؤ حٌُظخد رخإلٟخكش ح٠ُ ًحُي

، طلخإال حٝ ط٘خإٓخ ." حٕ أىر٘خ ػَف حُو٤خٍ  هالُٚ ح٠ُ حُٔٔظوزَ ُظوي٣ْ ٍٛٞس ػ٘ٚ
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حُؼ٢ِٔ رـخٗز٤ٚ حُل٠خث٢ ٝحُٔٔظوز٢ِ ٝحُظلخإ٢ُ ٝحُظ٘خإ٢ٓ ،ال٤ٓٔخ حالٗلخم ٖٓ حٕ 

ٞحٗذ ك٤ٌٕٞ ٣ظطٍٞ حُؼِْ ك٢ ؿخٗذ ىٕٝ رو٤ش حُـٞحٗذ ،رَ ٝػ٠ِ كٔخد ٌٛٙ حُـ

ٝػ٠ِ حُ٘و٤ٞ ٖٓ ًحُي كبٕ رؼٞ حٌُظخد هي ًخٕ ُْٜ 1ٍَٟٙ حًؼَ ٖٓ ٗلؼٚ ، 

٣ٌل٢ حُظ٘ي٣ي رخُٔوخ١َ ، رَ  حهظالف ك٢ ٓلخ٤ْٜٛٔ حُٔٔظوز٤ِش طـخٙ حُؼِْ ، حً ال

حالَٓ ٣ظطِذ ػ٘يْٛ ح٣ـخى ريحثَ ،" حٕ حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ػ٘يٗخ ُْ ٣ٔظويّ كو٢ 

، ُٝ٘وي ٓخ طظَىٟ ك٤ٚ  ٢ ،ؿ٤َ حُٔظٌخَُٓإلػَحد ػٖ ٓوخٝف ٖٓ حُظويّ حُؼِٔ

ِٝٛ٘خ ح٤ُٚ رؼٞ حُ٘ظْ حُز٣َ٘ش ٝرل٠َ  حٟٝخػ٘خ حُز٣َ٘ش حَُحٛ٘ش ؛ ُٝز٤خٕ ٓخ

أُـؤ رؼٞ حُٔظَٔى٣ٖ ػ٠ِ ٌٛٙ حالٟٝخع ح٠ُ  حُؼِْ ٖٓ طٜي٣ي إل٤ٔٗخط٘خ ٝٛٞ ٓخ

ٝهي حٓظويّ حىد حُو٤خٍ 2.ٓلخُٝش حٓظويحّ حُؼِْ ح٠٣خ ُٞهق ٌٛح حُيٓخٍ حُوخىّ 

 ٢ٔ ًوخُذ ُٔؼخُـش ه٠خ٣خ ٓظؼيىس ٓظؼِوش رخُل٤خس ٝح٣ُٜٞش ٝؿ٤َٛٔخ حُؼِ

ٝال طِحٍ ًظخرش حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ٓٔظَٔس ح٠ُ رٞٓ٘خ ٌٛح ،ٓظؼيىس ك٢ ٟٓٞٞػخطٜخ -

ٝحًؼَ حهظَحرخ ٖٓ ٌٛح حُ٘ٞع ك٢ ٓطِغ ٌٛح حُوَٕ ح١َ ػ٤ِ٘خ ػزي حَُك٤ْ ر٤َٜ ٖٓ 

( ، 2005( ٝحُظ٢ٔٗٞ حُٜخى١ ػخرض رـخٍ حُـٖ )2004حُٔـَد د ٓـَى كِْ )

( ٝح٣ٍُٞٔظخ٢ٗ ٠ٓٞٓ ُٝي 2002ٍٞ )( ٝدمحم حُٔـ١ِ رٜخُش 2004ُٗٞػخى ك٘زؼَ : )

رخإلٟخكش ح٠ُ ٛئالء ٗـي ًَ ٖٓ ك٤َٜ حالكٔي 3( ، 2005حر٘ٞ ريؽ حُلـخٍ  )

، ٝكز٤ذ  2003( ، ٝٝهخثغ ٖٓ حُؼخُْ حالهَ ٓ٘ش 2007رَٝح٣ظٚ ح٤ٖٓ حُؼِٞح٢ٗ )

 ٢ٔٗٞٓ ٖٓ حُـِحثَ رَٝح٣ظٚ ؿالُش حالد حالػظْ 

 

 ء حُ٘ؼالٕ رَٝح٣ظٜخ حُٔٞٓٞٓش دٝرخَُؿٞع ح٠ُ حَُٔ٘م حُؼَر٢ ططخُؼ٘خ  ٓ٘خ -

( طوغ حكيحػٜخ ك٢ حالُل٤ش 2003أػ٘و٢٘ ٢ٛٝ ٍٝح٣ش ٖٓ حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ ٓ٘ش )

حُؼخُؼش ، ً٘لض ك٤ٜخ ػزَ كٍٜٞ ػٖ ر٤٘ش ٍٝحث٤ش طٔظـ٤ذ ُٔؼط٤خص ٍٝح٣ش حُو٤خٍ 

 ّ ( 3013ح٠ُ  3008حُؼ٢ِٔ ٝٓليىحطٜخ ك٤غ حٓظي ُٖٓ حَُٝح٣ش ٖٓ )

 

                                                           
1
 206: حىد حُو٤خٍ حُؼ٢ِٔ حُؼَر٢ ، حَُحٖٛ ٝحُٔٔظوزَ ٙ ٜٓطل٠ٓلٔٞى  

2
 206حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ 

3
 88حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ 
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خٍ حُظخ٣ٍو٢ ألىد حُو٤خٍ  حُؼ٢ِٔ ػ٘ي حُؼَد ، حٓظِحؽ ٗٔظوِٚ رؼي طظزغ حُٔٔ-

، ٓغ ٓؼخُـش حكٌخٍ  ريح٣خطٚ ٓغ حُل٘ظخ٣ُخ ، ًٌٝحُي ك٠ٍٞ حُٔٞح٤ٟغ حُؼ٤ِٔش حُظو٤ِي٣ش

٣الكع  طوٚ حػَ ًَ ِٗٝع حٗٔخ٢ٗ ك٢ طلي١ هٞح٤ٖٗ حُطز٤ؼش ػزَ حُؼِْ ، ٌُٖ ٓخ

 زطَ ٣ٝؤهٌ َٓٙ ٓؼٚ.٣ٔٞص حُ ػ٠ِ ًظخرخطْٜ حكظوخىٛخ ُِظز٣ََ حُؼ٢ِٔ كـخُزخ ٓخ
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 كان عذاب ولةغير مشل اخير فهداه ساقف بحال األأن هللا رأوفي المشفى تبين 

 المؤشرات بزوغلى السرير لدى إالممرضات  ةبمساعدشديد ... أرقده والده 

إلى  سؤال صديقه  "دكاك"المزروعة بادر  الجديدة الكلية "أماني"ن وخص بد

وهو طبيب والد  الروايةفي  ةخير شخصية ثانوين هذا األأحيث  "وسيم"العميد 

ا بهذا ءمن كان مستهز ديمقالن يتحول صديقه ألم يتوقع  ةعن السبب بسخن "دكاك"

صوتها  -ليهاإفعال لفتاه لم يقابلها وجها لوجه، ما الذي جذبك  كترثنسان الذي ياإل

كان رقيقا وثمة شيئ مختلف...صادق... المهم حدثتني عن حالتها وسبب فشل 

 ةذا كان المتبرع لقيد الحياإ% 90لى إنجاح  ةعمليتها ثم حدثته بتقريره وتصل بنسب

داخلها، بالطبع  المعطلة الكليةل ظوتست "دكاك"كان الشخص متوفي ذا إ% 80و 

 .خرى جديدةأ ةلى كليإ ةهي بحاج "وسيم"تنهد  -والحل -ال 

فتبرع له به!! شكره طبعا ما الذي  ةجديد ةلى كليإحتاج والده اونصف  ةسن لقب

ن كل حياته أ أةفج العنصريةمن عمره يحمل كل تلك  الثالثينيجعل شابا في 

 .حياة حقيقيةب أكانت وهما اليوم.... واليوم فقط بد السابقة

الضوء الساطع البنفسجي في النصف الثاني من شهر نوفمبر الثاني  ةظاهر بدأت

الضوء البنفسجي الساطع  ةالجميع ال يمكن تسمية ظاهرجعل  ما 2010عام 

لقمة أخرى من عجة البيض وفي  "دكاك"تلمظ والد ° ماذا عن األمنية.  ونيةجنبال

قد التفت حوله شلت من و تعشاد والده مستفيق منجلي "كاكذ"الصباح استيقظ 

 .باستمتاع، ها قد استيقظ الكسول! ههل يناقشنو نحكاالممرضات يتض
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مع صديقه  ةكانت والدتها واقف "ماني"ألى صوت إولى التي تعرف األ الليلةوفي  

ة عاقل ةسيد "ماني"أ ةوالد ،الكرام مرور مر ،باب غرفتها مماأ "وسيم"د، 

 .محجبة

حتى بلغ صوته  "ذكاك"رد  إن وما ،سأر ةصديقه فحياه بهز "وسيم"بصر أ

على غرفتها وحصل  ةثم صار يمر كل ليل  "ذكاك"فسمع   -أماه -الواهم الرقيق 

 بدايةسداها له رقم الهاتف الجوال كانت أالخدمة التي  نوحصل على من صديقه لك

خبرها بكل صدق أالمبادر  "ذكاك"حيث كان  النصيةالتعارف معه بالرسائل 

 .1والده ةعن حال ةمانأو

 االبتدائيةفي  ةمتفوق ةتلميذ - في المدرسة ةالعازف المنفرد اليوم رحل ةمينأ

السائق  ،الرحلةطقوس تحضير متاع  - اجارخسيوي في االنتظار والسائق األ

ن أمع  ةمدرسي ةاليوم رحل ،المدرسة ةيدها حافلتعالتوصيل والحقا  ةيقوم بمهمس

تمنت لها  ةنالت من والدها عروسفي عيد ميالدها األخير ركوب القطار،  منياتهاأ

لى اخر مكان من الممكن أمدرسية  ةوالدتها عيد ميالد سعيد لها اليوم رحل

قائدة الرحلة ذهبت  هي "مس سامية" ،إليها االبتدائية ةاصطحاب بنات في مرحل

على  عزفتوهناك حيث  شهيرةفرقة موسيقية  ةمع صديقاتها لزيار "أنغام"

 ةمر ألول ااألوركستر ةورئيس فرق الفرقةربعة الفصول األ ةالكمان على حرك

يتها في العزف على نمأ "نغام"أبدون خوف وخجل فذهل الجميع بها وهنا حققت 

جنون "أنغام" رتهم موهبتها كان ذلك من حسن حظ أالكمان أمام الجميع و

 .األمنيات مستمر

                                                           
 بتصرف المرجع نفسه  1
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تلك الخواطر التي راودتها بعدد األمنيات ورد   "ذكاك" "ماني"أوعندما شاركت 

 قد أكون -منيتي ستكون بعد سبعة أشهرأحالم فقط في رسالة نصية أنها أعليها 

الكئيبة، عملية فشلت وعيناي لم  بإخباريزعاج سبب لك اإلأن أحب ألكن ال  ةميت

ربع سنوات لكني لست أسماء أسنوات و ستإلى عمر ة تفارقهم الدموع بحاج

على قدمي هللا أعلم، سبب أو مد جمن خروجي من المشفى في كفن مت متأكدة

كثر لكنه سيخفف أ "ذكاك"لم يحتمل  "سماء"أو "عمر"وجودي في هذا العالم 

زوجها لم يظهر يوما هل هي مطلقة؟! أم أرملة؟  ،بدلى األإعنها عبء المرض 

 .نهألكن حياتها باتت من ش

رحلة  الحافلةلماذا صعدت هذه  -أة عينيه وفج "ذكاك"فتح  -ة لغات جديد اتنيأم

لى الخلف وقع بصره على رجل مد الرجل يصافح إ دارقالها ثم است سياحةأم عمل 

تمنيا بقصيدة "محمود  ثائرسماني أوالدي  "ثائر جمعة"وبعد قال  "ذكاك"

ثاره وسام وشاعر أ ةمنيات أتعرفها!؟ وبحماسعن األ المتحدثةدرويش"... تلك 

وبعد حوار طويل  "ذكاك"تشرف باسمك ألم  معذرة - الوقود ةعمل في محطأ

 .1العمر منفعةبد ستكون لى األإعمل سيغير مجرى حياتي  فأجابهعن وجهته  سأله

وصل  ،الليل ارخى° لى ساعته قائال هذه محطة إ "ائرث"نظر وبعد حوار طويل ثم 

بحث عن ألى هدفه ثم دخل بين مجموع السكارى فاقترب من أحد، إخيرا أ "ذكاك"

 - فريدةقائال مرحبا  -ثم ذهب  الزاويةلى إ فأشارهعندكم  ةادلهي ن "ةفريد"

يا بينهما هل عجيأنت بخير كاره الحوار أ "ذكاك"ل أليه بنظر مشوش، تسإنظرت 

دار حوار بينهما  ،ريدك في مرحاضأ ذكاك ءشيهم أالتحدث خارجا؟  بإمكاننا

لى إدراجها أ تعادثم ن يبلغ سالمها لهم أطويال ثم سجلت له العنوان وطلبت منه 

 .الملهى

                                                           
1
 بتصرف المرجع نفسه  
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من شريفه الى فراشة... والعكس صحيح قد يكون اسمه في الماضي  ةمينأ

صبح من النوع أثم  القمامة ةعنوانه كان حاوي والهويةمجهول العمر  "مشرد"

 "حسان"إفرد عليه  "ذكاك" سألهالقمامة، تذكر الماضي  ةالذي ال يبيت في حاوي

من السجن  البارحةصديقك القديم ذاك خرج  "منصور "فطلب منه لدي طلب منك

مشاعر عبر  ةمينأ ه،وعمر امنيات ةثم تحدثا عن صديقها حالق الذي مات قبل مد

تدرس في ليلة وجد نفسه  ةعربيثقة يكاد يتوقف، لما راها خفف قلبه حتى لالزمن ك

وجوها تتبادل مع  ةيام الجامعأيعمل كحارس أمن في الحرم الجامعي... تذكر 

عجاب حقيقي إنه إتبتسم  "رحاب"ونظرها على استحياء والحظت  "حسناء"

في منزلها العتيق في الضواحي  السعيدة العائلة ة"مين"أ – صادق من القلب

طبيب كي يكمل  ءلى حفل عشاإكزوجين وهما يستعدان للذهاب  اعاش الفقيرة

مر متعلق من األ البد خفي علوم الطب أسطورةالغناء وزوجته تزيد الطهو 

 "حنان"ريكة وثير يتذكر ذلك الطفل الذي افتقد أعلى  "ذكاك"ثم جلس  باألمنيات

ة دفعته إلى انتشال هاتفه من جيبه ولحسن الحظ وجد عدد من ضوالديه وشعر بغ

صديقي العزيز دائما تتبادل بالسؤال عني ال تعلم كم يفرحني  "ماني"ألـ الرسائل 

لم يعلم كيف تلوثت الدماء أنامله، لكن كان  - العمليات والفحوص ةتعبت من كثر

هل  الصغيرة الطفلةلى إثم نظر  -طفال التعساءاأل ولئكأ جثث نها تخصأمدركا 

لم يتم  نصيةثم رسائل  " أريج "لها ما اسمك أسها وهو يسأنت بخير هزت برأ

مي وطلبت منها أال مع إتواصل أنا أالرد عليها صديقي الغالي طمني عن الوالد 

نفسها  الليلةوفي  ،وفرحت كثيرا "سماء"أو "عمر" ةلى البيت لرؤيإالذهاب 

 1...المشفىتلقت اتصاال من  02/12/2010

                                                           
1
 بتصرف المرجع نفسه 
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لى المشفى إتوكلت على هللا ثم ذهبت  ةترددت ثم صليت استخار ةجديد ةهناك كلي

 جراء العملية استفقت... إالكهف... دعوت وبعد  ةسور أتقر ،العمليةجهزوا لي 

ختي تسجدان على األرض! سبحان هللا اشتغلت الكلية الحمد هلل يا رب أمي وأرى أ

ن ذلك المتوفي الذي صارت أم من الغريب حقا بشتعلأالعملية نجحت هذه المرة، 

كان لى المستشفى والشياط يتصاعد إنهم جاءوا أاعتبري  الممرضةكليته جزء مني 

حدا بهذا أخبر أصديقي لم  ،واحدة يةنه كان يعيش بكلأ جبعواأل متأثرا محترقا و

عدم ني على اعذر 2/9/4 كله تخلصت من جلسات الغسيل التي الزمتني منذ تاريخ

من هللا عز وجل الذي خلصني من  ةقدرتي على التواصل صديقي اعتبرها نعم

نا لم أالثانية لكن لم تقل لي كيف حال الوالد،  للمرةزرع  ة كرمني بعمليأالغسيل و

 ...دعاء ترى لما تردبال هنسأ

 السماوية المملكةوحيدا....  "ذكاك"سيقف  ناعالم ة إلىوفي عالم ال يمد بصل

 ....وألم ةحسرب الشاسعة

 هذلك الكائن الجميل يتناد يتركوفي سره سيحمد هللا... ثم س ،هد مكففا دموعهسيتن

 ..."زليلى حنين يلقى معيره األإ

ن تموت ليس كل ما يحلم به المرء يدركه أشرط ى والحل سأعطيكهذه الرواية 

وال  التعاسةماني هي ن هنالك ما أحب، فربما تصبح األأدركه ليس معنى هذا أن إو

فيه هذا ما اعتمد عليه الكاتب وائل رداد في روايته  لمأن يحقق ما نأال بعد إتدري 

يصل أن  إلى مستمرة ةحير ةفي حال ئرااالحداث والتشويق تجعل الق ةهذه كثير

 .سلوب مميز وسهل ومناسب لكافة األعمار السنيةأتثبت ب ةإلى نهايتها الرواي
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 الروايةيمات الخيال العلمي في س

البد منها فال يتحقق لمن سقط  روائيةالخيال العلمي على جماليات  روايةتركز 

 :جزء منها

 :( اللغةأ

ذا فهي إداة، أنها مجرد أعلى  اللغةغالبا ما تتعامل روايات الخيال العلمي مع  

هم نقاط االختالف واالختراق بينها أمر يعد من أوهذا  ةومختصر ةومباشر ةتبسيغي

 .دب الخالص عموما  وبين األ

م أكان المراد منها األلفاظ أالخيال العلمي تتسم بالعلمية،  روايةفي  المستعملة اللغةف

جل ذلك أتكاد تتصل بالتشابه والتكرار من  اللغةالتراكيب أم المصطلحات، وهذه 

و لم يكن المؤلف أن لم يكن القارئ يملك زادا معرفيا منها، إ بالغرابةوقد تتصل 

روايات الخيال العلمي  لغة، وبهذا تكون 1على توضيحها من خالل السياق"قادرا 

في الروايات العادية، وهذا لتوظيفها  المستخدمة اللغةعن  ومتميزة مختلفة

بالتكنولوجيا كرحالت الفضاء كما نجدها تبتعد  ةالتي لها عالق العلميةللمصطلحات 

 .نشائية والرومانسيةتماما عن اإل

 :بالمستقبل ب( التنبؤ

ساس تدور في عالم افتراض حداث األأعن  ةالخيال العلمي هي عبار رواية

بما سيحدث مصير البشر، في  وتتنبأمستقبلي، لذلك هي تعتمد على ماذا يكون 

بواب المستقبل بتنبؤاتهم دون زمن أالغالب ما يطرق كتاب الروايات الخيال العلمي 

لى إمكن فهمه إال في بعده الزمني، فهو نظرة محدد، نظرا لكون الخيال العلمي ال ي

                                                           
في الوطن  القراءةمشكل  ،الثالثة األلفيةفي  العربية الرواية ،عمال المؤتمر الدوليأ ،حمرفيصل األ  1

 .21،22 ، صالجزائر ،العربي
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 الموجودة العالميةالعالم، يتداخل فيها خيال الكاتب مع الحقائق والنظريات 

توهمنا  لههذو في الحاضر تثير القارئ وتأحداث تقع في المستقبل أوالمحتملة، 

 .للوقوع ومحتمل الحدوث ةحداث قابلأنما يجري من أب

التنبؤ مثال ف ،التي يفترض العلماء حدوثها في المستقبل ،توذلك انطالقا من التنبؤا

بالغيب بل  ماقادمة، ليس رج أليامرض ليه الطقس العام لكوكب األإبما سيصير 

مر صولها وتطبيقاتها وحساباتها ومعادالتها، ال يتعلق األأينبع من علوم لها 

 .1لكن بواسطتها يغدو التخيلي مرئيا" باحتماالت

 :ج( االسترجاع

اهتمت روايات الخيال العلمي بعنصر االسترجاع بقدر ما اهتمت بعنصر التنبؤ  

 التقنيةو الهادف وتمتاز هذه أمن الوصف المبرد  ةما تكون مصحوب ةالتي عاد

 ةن تقنيأ، بهذا يمكن القول ب2السردية األزمنة ةفي معالج عالية ةبقدرات تحليلي

 ةالخيالي ةالخيال العلمي عن الروايات العادي ةفي رواي ةخاص ةاالسترجاع لها ميز

، فبهذه 3من خالل الرحاالت وغيرها " فخيال األدب يتضاعف مع خيال العلمي"

 .عداد التكنولوجية وغيرهاشياء واإليكون فيها التركيز على وصف األ التقنية

 :الخيالية الرحلةد( 

التي "تعد شرط مكان  الرحلةالخيال العلمي  روايةاهتم عنصر حرصت عليه  

رض نحو العوالم أخرى، وهي صورة الفضائية لتلك الرحالت تسلسل سكان األ

و المغامرون في القرن الثامن أالتي قام بها المستكشفون في القرن السادس عشر 

                                                           
 .59، ص االنشغاالت والخصوصيات المغربية روايةالخيال العلمي في  ،الساوريبوشعيب   1
 .49ص ،لدى فيصل األحمر ،سرد الخيال العلمي ،لمياء عيطوي  2
 .110ص  ،علميال الخيال بادتينو،  جان  3
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و البعيد هذه أم كان المستقبل القريب أ الرحلةن كان الحاضر زمنا لهذه إ، و1عشر"

مستمتعا  فعالجعله يالخيال العلمية،  روايةن المكان في أن شالروايات تعنى دائما م

 ."والبعد عن المألوف بالغرابة

 ( العوالم الغربيةـه

التي تتبلور في العوالم  ةغير واضح ةمور مهمأم روايات الخيال العلمي على ستت

جل فك رموز أمن  ةالتي تجعل الفرد في حير، المعيشالبعيدة عن الواقع  ،الغريبة

هذا العالم من الخيال  ةحساس بغرابيقدر ما يكتسب القارئ اإل "وخبايا علم مجهول

وبين  المألوفة المعرفيةبين موسوعات  المقارنةالذي ينغمس فيه بسبب جمعه عن 

، العوالم التي تتحرك فيها الشخصيات عوالم 2الغرائبية المفترضة" الموسوعة

 الروايةكالحاسوب وغيره...  الدقيقةتتحكم فيها التكنولوجيا  ة(مثالي) ةيوتوبي ةغريب

التي تبتعد عن  اللغة ةالواقعية، من ناحي الروايةتختلف في خصائصها عن  الخيالية

الضوء البنفسجي الساطع الفضاء  كاآلالتوذلك بمصطلحات العلمية،  اإلنشائية

 ةفي حرك وتأخيرهيمه والتحكم في الزمن بتقد المحققةمنيات ألليضا توظيفها أو

 .ماكن العيش المغاير للواقعأ ةاسترجاعي ةباقيتسا

 

 

 

 

 
                                                           

 109المرجع نفسه، ص  1
 .46لمياء عيطو، سرد الخيال العلمي، لدى فيصل األحمر ص  2
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 رداد وائل للكاتب تموت ان شرط الحلوى سأعطيك رواية في االحداث اهم دراسة

 : والمكان والزمان الثانوية/ الرئيسية والشخصيات االحداث اهم واستخراج

 من(  رداد وائل)  للكاتب(  تموت ان شرط الحلوى سأعطيك: )  رواية تعتبر-

 لموضوع تطرقها رغم االجتماعية الروايات صنف تحت تندرج التي الروايات

 هذه بين فكانت اسلوبها على بلغ قد االجتماعي الطابع ان الى وغيرها الجريمة

 الرئيسية االزمنة بين وربط وتفاصيلها احداثها الكاتب نسج الموضوعات

 التكرار يتجنب حتى الثانوية والشخصيات االحداث وبين الرئيسية والشخصيات

 .تخيلية اسلوبية نظرة لها ويعطي الممل

 المدى بعيدة غير متقاربة بأزمنة فيه وتنفل محددا زمانا روايته في الكاتب استعمل-

 وليالي بأيام الزمان ذالك في نتجول ان كقراء نحن وتركنا الزمن مجال اغلق وكأنه

 رواياته احداث سرد في الكاتب فيه اجاد ما وهذا ، وغيرها وهنيهات ولحظات

 ان تجعل مفصلة عديدة احداث لنا يضع ان استطاع انه الى ، المحدود الزمن رغم

 توسعية للرواية اعطى ما هنا الخيال فاستعمال اخر ومجال اخر لزمن الزمن تخطا

 .هائلة

 : سلوباأل بخصوص

 في تفنن وقد االجتماعي المجال ضمن يكون ان مناسب الرواية هذه اسلوب إن

 قماش لنا ونسج ذهب من بأحرف مثاال لنا ونحن جماليتها من جماال وابرز اللغة

 التشويق من للمزبد والمتلقي القارئ يلهم حتى جذابة رقيقة تعابير من حريرية

 ليجد الرواية قراءة في والصفحات االسطر يتجاوز من كل الفضول بعض وبعنبره

 الكاتب عند نجدها ما قل نوعها من فردية مزية وهذه ينتبه ان دون يكمل انه نفسه

  العصور مر على التاريخ سجلهم الذين للروائيين
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 على والمستقبل القريب الماضي وبين والغائب المخاطب ببن الرواية فأسلوب

 خطوط بينها لنا ونسج روايته احداث رداد وائل الكاتب تتبع الحاضر شفرات

 االحداث تركيب في والفهم المتعة فقد منها شيئ او سطر تجاوز من كل رفيعة

 لحدث ارضية او رقعة هو زمن وكل االخر يتبعه حدث فكل والشخصيات والزمان

  رواية داخل

 قارئ لكل وجذابا وراقيا متمكنا كان روايته في الكاتب استعمله الذي االسلوب ان

 التعبير من فخلف ، الرواية طيات قراءة على مطلع كل حول المتعة يجعل بل

 التي الثانوية الشخصيات كثرة ورغم بعض في بعضها تشابك رغم االحداث حالوة

 . كامال فهم وعدم غموضا الى الرواية تزد لم

 الكثير تمثل فإنها فرادتها و طرافتها من الرغم على شخصية الرواية بطل ان

 . وغيرها صفاتها في...منا

 .بأحالمنا التفكير الى عالية بحرفية الرواية بطل دكاك يدفعنا
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  والثانوية الرئيسية والشخصيات الكاتب اليها تطرق التي الرواية في االحداث اهم

 : للرواية االحداث اهم1-

  رداد لوائل تموت ان شرط الحلوى سأعطيك-

 ويشاركه والده مرض بسبب المشفى في الغرفة والده يشارك الرواية بطل دكاك-

 المرضى جيرانه مغادرة اسابيع وبعد بغيبوبة وهو الغرفة ذات في اخر مريض

 . محتم موت من ونجاتهم غرفهم بالمشفى

 االول كانون 2 االخيرة امنيتها الماني ليحقق عندئذ ايام ثالث الى الزمن من بقي-

 2010 ديسمبر/

  يواسينها الممرضات وصديقاتها المفقودة ابنتها عن تبكي والده ممرضة -

 انه على والده زواج-

 وأجرت المشفى الزمها الذي مرضها بسبب العمل عن متقاعدة امرأة اماني_

  متبرع عن والبحث الكلتين فشل هو والمرض جدوى دون العمليات من العديد

 اعادة اجل من يوما معه تشاجر الممنوعات في ويتاجر الطفولة صديق منصور -

 .براءة وخرج ايام ثم السجن دخل دكاك حينئذ فطعنه له المال

 على يعمل الذي الطبيب صديقة عبر التعارف وبداية المشفى في بأماني دكاك لقاء-

 انها و حالتها عن له حكى وسيم والطبيب رعايتها على والسهر حالتها تشخيص

 اسدى حين اماني و دكاك النصية الرسائل عبر تعارفا وقبلها لمتبرع تحتاج

 هاتفها رقم أعطاه لما لدكاك خدمة الطبيب

 واختها اماني والدة-
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 اسماء و عمر اماني ابناء-

 بعد"  االطفال مختطفي العصابة رئيس بلقاء دكاك تساعد الحانة في نادلة فريدة-

 في ويساعدها تعود ثم الظنكي"  الممرضة ابنة ويساعد ورجاله معه يتواجه لقاءه

 .اريج والطفلة احسان المقرب صديقه العودة

 يأخذ ثم فيها ومن الفيال دكاك يحرق اريج الطفلة انقاض و المراجعة بعد-

 .العيد يوم امنيته كانت التي الماني بكليته بالتبرع ويقوم للمستشفى

 دكاك لكن ليبيعه تمثال عن يبعث ومهرب شاعر وهو جمعة نباء دكاك لقاء-

 .خاصة لمهمة ذاهب انه على ويخبره بالتهرب المخاطرة يرفض

 احسان صديقه من موته عن يسمع الذي صديقه جالف -

 و وزوجتها جنان االربعة بين حفل وكان الطهو تجيد وزوجته الغناء يجيد كهل-

 . وصديقاتها ابنتيهما أالء

 .حسناء بالطلبة والمعجب بالكلية الجديد الحارس -

 لتوصيل يهم والسائق بها الحارس بإعجاب حسناء تخبر والتي صديقاتها رحاب-

 الفتاة

 . اذن عند حلمها فيحقق العزف تحب فتاة اغنام-
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 : الرئيسية الشخصيات

  دكاك والد. دكاك*

 وسيم الطبيب ، اماني* 

  احسان ،الصديق الممرضة*

  الثانوية الشخصيات

 الممرضة ابنة* 

 اماني ابناء..اماني اخت..اماني والدة

 جالف الصديق...منصور الصديق

 جمعة الثائر الصديق

 ورجاله الظنكي.. العصابة رئيس.. والمرضى الممرضات

 وابنتها وزوجها جنان..  الكهل زوجة.. الكهل

 سامية مس...انغام.. السائق.. رحاب.. حسناء.. الحارس

 الموسيقية الفرقة

 :الرواية زمن-

 2010 ديسمبر/ االول كانون 2 بتاريخ كان

 الفترة تلك اثناء
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 :الرواية مكان-

 السجن/  المسرح/  الحافلة/  الحانة/  الشقة/  الفيال/ المشفى

 الشعبي المقهى/  الكلية/  االعدادية المدرسة/  الكهل منزل

 الرواية حول عامة فكرة-

 والمختلفة الغربية االماني من مجموعة الرواية وثنايا طيات في وائل استعرض

  اخرى احيانا مؤلمة ، احيانا مضحكة ، عالمها الى الولوج في استمتعت التي

 كاتبنا جوانب داخل القابع المشاكس الطفل ذالك سيتلمس القارئ ان الى ، ومبكية

 مع او ، انغام الكمان عازفة مع حدث كما االخرى و الفينة بين علينا يطل والذي

 .  ماتمنى له وكان الحيوان لغة ادراك تمنى الذي سلمان

 المريض والده امنية حقق الذي(  دكاك)  هو الرواية في الرئيسية شخصيتنا-

 ابنتها ايجاد في المشفى ممرضات احدى لمساعدة المستشفى سرير وطريح

 .الخاصة امنيته كانت ذالك وبعد ، المخطوفة

 االفكار من العديد توظيف من بالرغم وجميلة لطيفة للرواية العامة الفكرة -

 . جيد وشكل بتصرف النص في مختلفة ادبية اماكن في سابقا المطروقة
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 < رداد وائل>  للكاتب الذاتية السيرة

 ومترجم وروائي كاتب.  1979/10/02 مواليد من ، رداد قاسم صالح محمد وائل-

 العربية االمارات دولة في ومقيم مولود االصل الجنسية،فلسطيني أدرني ورسام

 .المتحدة

 و  بالغموض المتسمة رواياته لشخوص النفسية الدهاليز عن اعماله غالبية تدور-

 او للرعب اقرب اجواء في والبصرية السمعية الهالوس من الكثير تنتابها احيانا

 ...العلمي الخيال

 في فاز. العلمي الخيال وأدب الرعب ادب في االردنيين الكتاب اوائل من ويعد-

 سقوط المسرحيات عن المسرحي التأليف في المسرحية الشارقة ايام مسابقات

 مسابقات في فاز . ديستوبيا ، الهاللي زيد ابو قتل الذي الرجل ، األخير الهالك

 الجسد دموع قصة عن العربي الطفل لثقافة نهيان آل زايد بن هزاع الشيخ انجال

 .الصغير

 

 :مؤلفاته

 لبنان-المطبوعات شركة عن. ) تموت ان شرط الحلوى سأعطيك( رواية -

 2 ط   لبنان - ضفاف منشورات - مصر - الكتاب دار عن) سريري موت ( رواية-

 . سوريا - عدوان ممدوح دار عن) الغريقة الجرذان مذكرات ( رواية-

  السعودية رواية دار عن) المالئكة جنازة ( رواية-

 الكويت- سما دار عن ) ترجمات ( المنسية القصص-

         1ج) 7 رقم المصدر( -

 2 ج) الهائمون -(

 (   جهنمي مالك)   -( الشيطان مندوب-(

 الكويت - بوك بالتينيوم دار عن ) الزيبق -(



 

 

 املراجعو املصادر قائمة
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 الهيئة ، سليم الحميد عبد ترجمة ، االدب و التكنولوجية الثورة:  إيفاش فالفتينا-

 42 ص ، 1985 القاهرة ، للكتاب العامة المصرية

 رواية في بعنوان ،مقال ليبيا ، م 2010 سنة ، 31 العدد ، ثقافية شؤون مجلة-

 31 ص ، الرملي محسن د ، العلمي الخيال

 موقع الغائبة، الثقافة: السيد سعد رجب -

WWW.ARALWORLDBOOK.COM) ) 

 الصادر عددها في العثمانية( الوطن) صحيفة أجرته عمران طالب.د مع حوار-

 02/02/2003 بتاريخ

 المصرية االنجلو مكتبة ، العلمي الخيال قصص في الفني االبداع:  العتام غرة-

 31 ص 01/01/1998 ، 1 ط

 رسالة  الواقع اشراف على يتضافران العلمي والخيال العلم:  جواسوامي اميت-

 ، نوفمبر ، اليونسكو ، والثقافة المتحدة االمم منضمة تصدرها ، اليونسكو

 04 ص 1984

 ، شكري حسين ترجمة ، العلمي الخيال ادب آفاق:  وآخرون سكولز روبرت -

 36 ص ، 1996 للكتاب العامة المصرية الهيئة

 .197 ،ص  31 ص ، العشرين القرن ادب العلمي الخيال ادب ، قاسم محمود-

 ، 1 ط. طالس دار ، االدب في العلمي الخيال ؛ قاسم محمود:  ينظر 《 -

1994. 

 مجلة ، والمستقبل الراهن ، العربي العلمي الخيال ادب:  مصطفى محمود-

 .88 ص ، 2007-71 العدد ، للكتاب العامة المصرية الهيئة فضول

 29 ص ، 12 ،ع فصول ، سردية استراتيجية العلمي الخيال ، العيد محمد-

 ،ص 1986 ، القاهرة ؛ المعارف دار ، االجمل نريد:  عيسى الدين عز يوسف-

 .289 ص ، 249

 249 ص ، العربي االدب في العلمي الخيال ، الشاردني يوسف-
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  البحث ممخص

 التراث في مثيل لها يسبق لم ، جذرية تحوالت المعاصرة العربية الرواية عرفت
 رؤى عمى انفتاحها الى التطور هذا ويرجع ، وغيرها البنية حيث من العربي
 ورواية ، اخرى جهة من ومضامينها الحياة تطور والى ، الكتابة في جديدة
 الى ونزوعها حركيتها الرواية فيه تمارس اخر مجال هي العممي الخيال
 االنسان استجابة خيالية بطريقة تعالج انها اعتبار وعمى مبادئها تحديث
 اهم تحدد والتي ، المحتممة الحياة بتصوير ، والتكنولوجي العممي لمتطور

 ، الشكل حيث من معينة بخصائص تمتاز فإنها ، العممية المعرفة  تمفصالتها
 العربي العممي الخيال رواية في وخصائصها الرواية مكونات في فالبحث لذالك

 سعي هو ،(تموت ان شرط الحموى أعطيكرواية )س خالل من المعاصرة
 مستوى وعمى واقعها مستوى عمى العربية العممي الخيال خصوصية إلبراز

 الشخصية مستوى وعمى واقعها بيان وغيرها والزمان والمكان الشخصية
 .الداللي وبعدها بناءها استراتيجيات بيان وغيرها، والزمان والمكان

 :لكممات المفتاحية ا

 الغرب-الرواية العربية المعاصرة-الرواية -الخيال -األدب




