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 ثانيالفصل ال
 اإلطار النظري

 لمحة عن الرمزية . أ
 مفهومها .1

الرمزية اجتاه فٍت يغلب عليو سيطرة اخليال علي كل ماعداه سيطرة جتعل 
 .الرمز داللة أولية علي ألوان ادلعاين العقلية وادلشاعر العاطفية

 يسمح للعقل والعاطفة إال أن يعملوطغيان عنصر اخليال من شأنو أن ال
عن غرضو بالفكرة ادلباشرة،  كاتبيف خدمة الرمز وبواسطتو، إذ عوضًا أن يعرب ال

 ٔ.فإنو يبحث عن الصورة الرامزة اليت تشَت يف النهاية إىل الفكرة أوالعاطفة
والعواطف والرؤى، ألنو أقدر على جلأ الرمزيون إىل الرمز للتعبَت عن األفكار 

الكشف عن االنطباعات ادلرىفة والعامل الكامن خلف الواقع واحلقيقة. وديكن 
 :تلخيص مفهوم الرمز عند الرمزيُت بالنقاط التالية

الرمز نوع من ادلعادل ادلوضوعي، وىو من طبيعة خارج الًتاث، أْي إنو ُيشتق  (ٔ
الطرائق التصويرية التقليديّة، فالشاعر من الواقع اخلارجي، ولكنو خيتلف عن 

يتجنب معو عقد ادلماثالت بُت طريف الصورة، وجيعل الرمز وحده يؤدي 
 .الداللة أو الشيء ادلرموز إليو عن طريق النشاط الذىٍت للمتلقي

الرمز يوحي باحلالة وال يصرح هبا، ويثَت الصورة مث يًتكها تكتمل من تلقاء  (ٕ
 .يف ادلاء، وذلك عن طريق الفعالية الذىنية للمتلقيذاهتا كما تتسع الدوائر 
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وظيفة الرمز اإلحياُء باحلالة ال التصريح هبا، والكشف التدرجيي عن احلالة  (ٖ
 .ادلزاجّية ال اإلفضاء هبا رتلة واحدة

الرمز وسيلة قادرة على اإلشعاع الطيفي كاآلثار التشكيلية، ومن خاللو يصبح  (ٗ
 .القارئ مشاركاً للمبدع يف فنو

الرمز أقدر على التعبَت عن ادلشاعر ادلبهمة واألحالم اخلفية العميقة وتررتة  (٘
السر اخلفي يف النفس اإلنسانية، وىذه ىي ادلملكة احلقيقية للشعر، وال 
تستطيع اللغة العادية التعبَت عنها دتامًا كما يستطيع الرمز الذي ديكنو 

 .الكشف عن أدق اللوينات النفسية وفروقها اخلفّية
 المدرسة الرمزية .ٕ

ادلدرسة الرمزية ىي إفراز حقيقي للثورة العلمية والتطور التقٍت والتكنولوجي 
الذي ساد يف هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بعد أن أحرزت 
العلوم التجربية تقدماً ملموساً يف تلك الفًتة شلا حدا بالفيلسوف أوجست كونت 

 .م ٜٖٛٔعية اليت نادي هبا ووضع قواعدىا سنة إيل تأسيس الفلسفة الوض
بعد ذلك بفًتة قصَتة ظهرت عدة مدارس أدبية ىامة كان ذلا أثرىا الكبَت 

العامل. وىذه ادلدارس ىي الواقعية  يف  علي إحداث تغيَتات يف التوجهات األدبية
ك والربناسية والطبيعية، وقد تأثرت تأثرًا واضحًا بتلك العلوم التجربية وبتل

الفلسفة الوضيعة فكانت دعوهتم يف جوىرىا تنادي بعدم اإلديان إال مبا يقع حتت 
احلس البشري وخيضع للمالحظة والتجريب حبواس اإلنسان؛ مبعنی ىذا أهنم 

 ٕ.يغلبون ادلادة ويعتربوهنا األساس لكل األفكار
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األنسان ويف طبيعة اإلنسان، ولكنو مألوف  فالرمز شيء مألوف يف تعبَت
حالة واحدة الخيلومنها معرض الرمز والكناية، وىي حالة اإلضطرار والعجز  علي

عن اإلفصاح، فلم يرمز األنسان قط وىوقادر علي التصريح والتوضيح، ومل جيد  
 .كلمة واضحة دلعنی واضح مث آثر عليها اإللتواء شغفاً باإللتواء

مدرسة تنبو  فاذا لوحظت ىذه احلالة فالرمز أسلوب متفق عليو الحيتاج إيل
فاخليال اليستشَت مدرسة من ادلدارس لتشَت عليو أن حيلم بالصور  .األذىان إليو

والتشبيهات أوحيلم بقواعد التحليل والًتكيب يف معامل الكيميا، والشاعر 
اليُعاب إذا مثل لنا الكواكب واألزىار فألبسها ثياب األحياء، ومن ضاق بو 

فالناس الحيسبونو من ىذه ادلدرسة أوتلك، ألٌن اللفظ فعمد إىل التخييل والتشبيو 
ادلدرسة اليت يصدر عنها يف ىذه احلالة ىي مدرسة البديهة اإلنسانية حيث كان 

 ٖ.اإلنسان وبأٌي لغة من اللغات، ألغز وأبان
 الرمزية في األدب العربي .3

مل يكن األدب العريب بعيدًا عن حركة التحول إىل ادلدرسة الرمزية اليت 
ت علی االدب العادلي والفكر الغريب، فانتقلت الرمزية إىل األدب عزت وطغ

 .العريب علی يد أدباء ورواد، أمثال عبدالرزتان شكري وازتد زكي أبوشادي
ففي األدب العريب مل تظهر الرمزية مذىبًا زلدودًا كما ظهرت ادلذاىب 

 .لغربيةاألخری بل دخلت أعمال أدباء العرب من خالل أطالعهم علی الثقافة ا
وجتد أمثلة كثَتة للمذىب الرمزي يف قصائد الشعراحلر الذي مال اليو معظم 
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ادلعاصرين، مثل صالح عبدالصبور، زلمود درويش، وعبدالوىاب البيايت  الشعراء
 ٗ.ونازنك ادلالئكة، وفدوی طوقان، وبدرشاكر السياب وغَتىم

 إتجاىاتها .4
 ٘وللرمزية إجتاىات ثالثة:

الذي يصور لنا  –الفعلي  -إدراك الوجود احلسي عن طريق الوجود الذىٍت (ٔ
 الوجود احلسي.

 اجتاه باطٍت ديثل يف زلاولة اكتشاف العقل الباطٍت والالوعي. (ٕ
اجتاه لغوي خيتص مباىية وظيفة اللغة ومدى تفاعلها مع احلواس وتراسل  (ٖ

وزا تثَت الصور ال تعدو أن تكون رم –يف نظريتهم  –الواحس، رغم أن اللغة 
الذىنية ادللتقاة من احمليط اخلارجي: الربعم األزتر يبتسم للشمس البيضاء 

 والرمل األسود يالعب ادلوج األزرق.
 لمحة عن قصة جبل في رواية أوالد حارتنا . ب

إذ انتهى من   ثورة يوليوكانت أوالد حارتنا أول رواية كتبها صليب زلفوظ بعد 
وبعد حدوث ثورة يوليو رأى ان التغيَت الذي كان يسعى  ٕٜ٘ٔعام  الثالثيةكتابة 
ن خالل كتاباتو قد حتقق فقرر ان يتوقف عن الكتابة األدبية وعمل كاتب اليو م

سنوات قرر العودة  ٘سيناريو فكتب عدة نصوص للسينما. لكن بعد انقطاع دام 
للكتابة الروائية بعد أن رأى ان الثورة اضلرفت عن مسارىا فكتب أوالد حارتنا اليت 

:"..  اقعي وقد قال عن ذلك يف حوارانتهج فيها أسلوبا رمزيا خيتلف عن أسلوبو الو 
فهي مل تناقش مشكلة اجتماعية واضحة كما اعتدت يف اعماىل قبلها.. بل ىي 
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ولكن ال ختلو ىذه الرواية من خلفية  ٙ".اقرب إىل النظرة الكونية اإلنسانية العامة
اجتماعية فرغم أهنا تستوحي من قصص االنبياء إال أن ىدفها ليس سرد حياة 

يف قالب روائي بل االستفادة من قصصهم لتصوير توق اجملتمع اإلنساين االنبياء 
للقيم اليت سعى االنبياء لتحقيقها كالعدل واحلق والسعادة وتلك ىي فالرواية نقد 
مبطن لبعض شلارسات الثورة وتذكَتا لقادهتا بغاية الثورة األساسية وقد عرب زلفوظ 

لفٍت ولكن القصد ىو نقد الثورة والنظام عن ذلك بقولو:"فقصة األنبياء ىي اإلطار ا
 ".اإلجتماعى الذي كان قائما

األدب يف بَتوت ويف السنة أي يف عام ل دار ىذه الرواية نشرت أخَتا من قب
بسبب قصة متشابكة أوالد حارتنا  وأعيد طبعو ستس مرات. مت حجب ٜ٘ٛٔ

 ية من رواية طويلةمشابو لقصة النيب.أنا موسى، الذي التنوب؟ عون ىو احللقة الثان
 :تتكوَّن الرواية من افتتاحية وستس قصص .أوالد حارتنا
 .أدىم :القصة األوىل

 .جبل :والثانية
 .رفاعة :والثالثة
 .قاسم :والرابعة

 .عرفة :واخلامسة
إىل اإلصلليزية من قبل فيليب ستيوارد بعنوان أطفال لدينا  أوالد حارتنا تررتة

 جبلو أدىم  عن . وىناك ستسة ألقاب يف ىذه الرواية الطويلةٜٔٛٔالربع يف عام 
على الرغم من عدم قراءة ىذه القصة من البداية )أدىم(،  وقاسم.ة رفاعو  وعرفة
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ذكرين قصة موسى. ولكن ليس من الصعب جدا دلتابعة القصة.قراءة ىذه الرواية، ي
مشاهبة جدا. مع الشخصية الرئيسية يدعى جبل، وىو شاب من قبيلة زتدان 

 .الفقَتة وادلهمشة. جبل العناية من قبل عائلة آل أفندي الغنية
وعلى الرغم من الذين يعيشون يف الًتف، ولكن ال ننسى جبل أصوذلم. وقال 
انو ال ديكن أن يقف معاملة تعسفية آل أفندي ضد زتدان. وقال انو يف هناية 
ادلطاف غادر ادلنزل بسبب شعوره الداخلي باالنزعاج ينظر كالن زتدان ومثل، 

ان عشَتة. ولكن يف يوم قررت جبل البقاء مع زتد فندي.األتداس ومثل. بواسطة 
واحد، عن غَت قصد جبل تقتل الناس ألهنم يريدون إنقاذ شاب. بناء على موافقة 

سلاتل ثعبان. وىو البلقيطي والتقى آل وتشرد جبل زتدان، جبل أخَتا تركت القرية. 
متزوج ولو ابنتان. ولكن ذكريات عشَتة زتدان ادلظلومُت جيعل قلب جبل بعدم 

 .العودة إىل قريتو للمطالبة بالعدالة االرتياح. مث قرر
. وكان يف القانون وادلعلم للجبل. البلقيطي وحصل جبل كثَت من الدروس من

عندما تصل إىل مرحلة النضج، وقال انو حيصل على "الوحي". يف ليلة واحدة، 
جبل تفويضا إلعالء شأن العدالة  . حصلاجلبالوي وقال انو التقى مع جداده:

مث عاد جبل إىل  أفندي جتاوزت احلد ادلسموح بو.آل حلمدان عشَتة بسبب قسوة 
وطنو. أصبح زعيم ادلقاومة حىت النصر الذي حتقق جبل وكالن زتدان. اقتلع آل 

 .أفندي
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 لمحة عن نجيب محفوظ . ت
 حياتو ونشأتو .1

ُولد صليب زلفوظ عبد العزيز إبراىيم أزتد الباشا يف حي اجلمالية 
والده الذي كان موظفًا مل يقرأ كتابًا يف حياتو بعد القرآن غَت حديث  .بالقاىرة

وفاطمة مصطفى  كان صديقًا لو، ادلويلحيكاتبو   عيسى بن ىشام ألن
وكان صليب زلفوظ  .األزىرقشيشة، ابنة الشيخ مصطفى قشيشة من علماء 

أصغر إخوتو، وألن الفرق بينو وبُت أقرب إخوتو سنًا إليو كان عشر سنواٍت 
اليت  ٜٜٔٔثورة أعواٍم حُت قامت  ٚكان عمره  .فقد عومل كأنو طفٌل وحيد

 .أول أجزاء ثالثيتو بُت القصرينأثرت فيو وتذكرىا فيما بعد يف 
وحصل على ليسانس الفلسفة، شرع  ٖٜٓٔيف  جبامعة القاىرةالتحق 

مث غَت رأيو  الفلسفة اإلسالميةيف إعداد رسالة ادلاجستَت عن اجلمال يف بعدىا 
ب. انضم إىل السلك احلكومي ليعمل سكرتَتاً بردلانيًا يف وقرر الًتكيز على األد

، مث مديراً دلؤسسة القرض احلسن يف الوزارة (ٜ٘ٗٔ - ٖٜٛٔ)  فوزارة األوقا
بعدىا مديرًا دلكتب وزير اإلرشاد، مث انتقل إىل وزارة وعمل  .ٜٗ٘ٔحىت 

عمل مديرًا عاماً  ٜٓٙٔالثقافة مديرًا للرقابة على ادلصنفات الفنية. ويف 
دلؤسسة دعم السينما، مث مستشارًا للمؤسسة العامة للسينما واإلذاعة 

ن. آخر منصٍب حكومي شغلو كان رئيس رللس إدارة ادلؤسسة العامة والتلفزيو 
، وتقاعد بعده ليصبح أحد كتاب مؤسسة (ٜٔٚٔ - ٜٙٙٔ) للسينما
  .األىرام

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1930
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1938
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/1954
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/1966
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
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من  ٕٜ٘ٔثورة تزوج صليب زلفوظ يف فًتة توقفو عن الكتابة بعد 
السيدة عطية اهلل إبراىيم، وأخفى خرب زواجو عمن حولو لعشر سنوات متعلالً 

و األرملة وأطفاذلا. يف تلك الفًتة كان عن عدم زواجو بانشغالو برعاية أمو وأخت
دخلو قد ازداد من عملو يف كتابة سيناريوىات األفالم وأصبح لديو من ادلال ما 
يكفي لتأسيس عائلة. ومل يُعرف عن زواجو إال بعد عشر سنواٍت من حدوثو 
عندما تشاجرت إحدى ابنتيو أم كلثوم وفاطمة مع زميلة ذلا يف ادلدرسة، فعرف 

  .باألمر من والد الطالبة، وانتشر اخلرب بُت ادلعارف صالح جاىُتالشاعر 
 مسيرتو األدبية .2

بدأ صليب زلفوظ الكتابة يف منتصف الثالثينيات، وكان ينشر قصصو 
اليت تقدم  عبث األقدار، نشر روايتو األوىل ٜٖٜٔيف  .رللة الرسالةالقصَتة يف 

منهيًا ثالثية تارخيية  ورادوبيس كفاح طيبةمفهومو عن الواقعية التارخيية. مث نشر  
بدأ صليب زلفوظ خطو الروائي الواقعي الذي  ٜ٘ٗٔوبدءاً من  .الفراعنةيف زمن 

 خان اخلليلي، مث القاىرة اجلديدةحافظ عليو يف معظم مسَتتو األدبية برواية 
، مث عاد إىل السرابجرب صليب زلفوظ الواقعية النفسية يف رواية  .وزقاق ادلدق

فيما بعد اجتو زلفوظ إىل  .وثالثية القاىرة بداية وهنايةواقعية االجتماعية مع ال
اليت سببت ردود فعٍل قوية وكانت سبباً  حارتنا وأوالد، الشحاذالرمزية يف رواياتو 

يف التحريض على زلاولة اغتيالو. كما اجتو يف مرحلة متقدمة من مشواره األديب 
إىل مفاىيم جديدة كالكتابة على حدود الفنتازيا كما يف روايتو )احلرافيش، ليايل 

َتة الذاتية، ألف ليلة( وكتابة البوح الصويف واألحالم كما يف عمليو )أصداء الس
واللذان اتسما بالتكثيف الشعري وتفجَت اللغة والعامل،  (أحالم فًتة النقاىة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1952
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AD_%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A_%28%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%82%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%82%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%28%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%B0_%28%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%29&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7
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وتعترب مؤلّفات زلفوظ من ناحية مبثابة مرآة للحياة االجتماعية والسياسية يف 
مصر، ومن ناحية أخرى ديكن اعتبارىا تدوينًا معاصرًا ذلم الوجود اإلنساين 

وكأنو ىجر اهلل أو ىجره اهلل، كما أهنا تعكس ووضعية اإلنسان يف عامل يبدو 
 ٚ.رؤية ادلثّقفُت على اختالف ميوذلم إىل السلطة

 محاولة اغتيالو .3
جريدة مسلسلًة يف  أوالد حارتنابدأ نشر رواية  ٜٓ٘ٔ سبتمرب  ٕٔيف
من العام نفسو بسبب اعًتاضات  ديسمرب ٕ٘، مث توقف النشر يف األىرام

مل تُنشر الرواية كاملة يف مصر  ."ىيئات دينية على "تطاولو على الذات اإلذلية
يف تلك الفًتة، واقتضى األمر ذتان سنُت أخرى حىت تظهر كاملة يف طبعة دار 

واعيد نشر أوالد حارتنا يف  .ٜٚٙٔعام  بَتوتاليت طبعتها يف  اللبنانيةاآلداب 
 .عن طريق دار الشروق ٕٙٓٓ عام مصر يف
طُعن صليب زلفوظ يف عنقو على يد شابُت قد قررا  ٜٜ٘ٔ أكتوبريف 

الهتامو بالكفر واخلروج عن ادللة بسبب روايتو ادلثَتة للجدل. اجلدير  اغتيالو
بالذكر ىنا أن طبيعة صليب زلفوظ اذلادئو كان ذلا أثر كبَت يف عدم نشر الرواية يف 

لسنوات عديدة، حيث كان قد ارتبط بوعد مع حسن صربي اخلويل طبعة مصرية 
ر الرواية يف مصر بعدم نش "رتال عبد الناصر"ادلمثل الشخصي للرئيس الراحل 

دار دار االداب عام من اص لبنانفطُبعت الرواية يف  .األزىرإال بعد أخذ موافقة 
ومنع دخوذلا إىل مصر رغم أن نسخا مهربة منها وجدت طريقها إىل  ٕٜٙٔ

مل ديت صليب زلفوظ كنتيجة للمحاولة، وفيما بعد أُعدم  .األسواق ادلصرية

                                                           
7
 R. Snir, The Arab-Israeli Conflict as Reflected in the Writing of Najīb Maḥfūẓ.  Abr-Nahrain 27 

(1939), hal. 120-153. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1950
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1995
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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الشابان ادلشًتكان يف زلاولة االغتيال رغم تعليقو بأنو غَت حاقٍد على من حاول 
دما. وخالل إقامتو الطويلة يف ادلستشفى زاره زلمد قتلو، وأنو يتمٌت لو أنو مل يُع

 وعبد ادلنعم أبو الفتوحالغزايل الذي كان شلن طالبوا مبنع نشر أوالد حارتنا 
وىي زيارة تسببت يف ىجوم شديد  حركة اإلخوان ادلسلمُتالقيادي السابق يف 

 .من جانب بعض ادلتشددين على أبو الفتوح
إثر قرحة نازفة بعد  ٕٙٓٓ أغسطس  ُٜٕتويف صليب زلفوظ يف بدايو

 زلافظة اجليزةيف  حي العجوزةعشرين يومًا من دخولو مستشفى الشرطة يف 
وكان قبلها قد دخل ادلستشفى يف  .والكليتُت الرئةإلصابتو مبشكالت صحية يف 

  .يوليو من العام ذاتو إلصابتو جبرح غائر يف الرأس إثر سقوطو يف الشارع
 أعمالو .4

النشر يف مصر منذ من أشهر أعمالو الثالثية وأوالد حارتنا اليت منعت من 
صدورىا وحيت وقت قريب بينما يصنف أدب زلفوظ بإعتابره أدبا واقعيا، كتب 
صليب زلفوظ الثالثية تتألف من "بُت القصرين وقصر الشوق السكرية" يف السنة 

 ٖٔحيت حصل ىذا األعمال على قالدة نوبل يف التاريخ  ٜٚ٘ٔ-ٜٙ٘ٔ
فوظ ستسُت عمال بُت الرواية . يبلغ رلموع أعمال صليب زلٜٛٛٔأكتوبَت عام 

كتابا   ٙٗوالقصة القصَتة واحلوار السياسي التارخي والًترتة، صدر بالفعل منها 
 من مكتبة مصر. من أعمالو:

 األول: الروايات
 تاريخ طبعة الروايات الرقم
 ٕٖٜٔ مصر القددية .ٔ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1932
https://ar.wikipedia.org/wiki/1932
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 ٖٜٛٔ مهس اجلنون .ٕ
 ٖٜٗٔ رادوبيس .ٖ
 ٜٗٗٔ كفاح طيبة .ٗ
 ٜ٘ٗٔ القاىرة اجلديدة .٘
 ٜٙٗٔ خان اخلليلي .ٙ
 ٜٚٗٔ زقاق ادلدق .ٚ
 ٜٛٗٔ السراب .ٛ
 ٜٜٗٔ بداية وهناية .ٜ

.ٔ. 

 ثالثية القاىرة
 بُت القصرين .1
  قصر الشوق .2
 السكرية .3

 
ٜٔ٘ٙ 
ٜٔ٘ٚ 
ٜٔ٘ٚ 

 ٜٔٙٔ اللص والكالب .ٔٔ
 ٕٜٙٔ السمان واخلريف .ٕٔ
 ٜٗٙٔ الطريق .ٖٔ
 ٜٛٙٔ أوالد حارتنا .ٗٔ
 ٖٜٛٔ أمام العرش .٘ٔ
 ٖٜٛٔ رحلة ابن فطومة .ٙٔ
 ٜ٘ٛٔ العائش يف احلقيقة .ٚٔ
 ٜ٘ٛٔ مقتل الزعيميوم  .ٛٔ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1938
https://ar.wikipedia.org/wiki/1938
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1943
https://ar.wikipedia.org/wiki/1943
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AD_%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%28%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AD_%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%28%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%28%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%28%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A_%28%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A_%28%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1957
https://ar.wikipedia.org/wiki/1957
https://ar.wikipedia.org/wiki/1957
https://ar.wikipedia.org/wiki/1957
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B5_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B5_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://ar.wikipedia.org/wiki/1961
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1983
https://ar.wikipedia.org/wiki/1983
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1983
https://ar.wikipedia.org/wiki/1983
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1985
https://ar.wikipedia.org/wiki/1985
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%85_%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1985
https://ar.wikipedia.org/wiki/1985
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 ٜٚٛٔ حديث الصباح وادلساء .ٜٔ
 

 الثاني: قصص قصيرة
 تريخ طبعة قصص قصَتة الرقم
 ٖٜٛٔ مهس اجلنون .1
 ٕٜٙٔ دنيا اهلل .2
 ٜ٘ٙٔ بيت سيء السمعة .3
 ٜٜٙٔ األسودستارة القط  .4
 ٜٜٙٔ ادلظلةحتت  .5
 ٜٔٚٔ حكاية بال بداية وبال هناية .6
 ٜٔٚٔ شهر العسل .7
 ٖٜٚٔ اجلردية .8
  ٜٜٚٔ احلب فوق ىضبة اذلرم .9

 ٜٜٚٔ الشيطان يعظ .11
 ٕٜٛٔ رأيت فيما يرى النائم .12
 ٜٗٛٔ التنظيم السري .13
 ٜٚٛٔ صباح الورد .14
 ٜٛٛٔ الفجر الكاذب .15
 ٜٜ٘ٔ أصداء السَتة الذاتية .16

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1987
https://ar.wikipedia.org/wiki/1987
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1938
https://ar.wikipedia.org/wiki/1938
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%8A%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%8A%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1965
https://ar.wikipedia.org/wiki/1965
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D8%A7_%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7_%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D8%A7_%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7_%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D9%88%D9%82_%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8_%D9%81%D9%88%D9%82_%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%8A%D8%B9%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%8A%D8%B9%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/wiki/1979
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7_%D9%8A%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7_%D9%8A%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1984
https://ar.wikipedia.org/wiki/1984
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1987
https://ar.wikipedia.org/wiki/1987
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B0%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1988
https://ar.wikipedia.org/wiki/1988
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1995
https://ar.wikipedia.org/wiki/1995
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 ٜٜٙٔ القرار األخَت .17
 ٜٜٜٔ صدى النسيان .18
 ٕٔٓٓ فتوة العطوف .19
 ٕٗٓٓ أحالم فًتة النقاىة .21

 

 هجوائز  .5
 وقد حصل صليب زلفوظ اجلوائز يف حياتو ، جوائزه كما يلي:

 ٖٜٗٔ  -رادوبيس - جائزة قوت القلوب الدمرداشية (ٔ
     ٜٗٗٔ -كفاح طيبة - جائزة وزارة ادلعارف (ٕ
 ٜٙٗٔ   -خان اخلليلي - جائزة رلمع اللغة العربية (ٖ
 ٜٚ٘ٔ-بُت القصرين - جائزة الدولة يف األدب (ٗ
 ٕٜٙٔ - وسام االستحقاق من الطبقة األوىل (٘
 ٜٛٙٔ -  جائزة الدولة التقديرية يف اآلداب (ٙ
 ٕٜٚٔ -قة األوىلوسام اجلمهورية من الطب (ٚ
 ٜٛٛٔ - جائزة نوبل لآلداب (ٛ
 ٜٛٛٔ   - قالدة النيل العظمى (ٜ

 ٕٗٓٓ -جائزه كفافيس  (ٓٔ
 

 
 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1999
https://ar.wikipedia.org/wiki/1999
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1943
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AD_%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AD_%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A_%28%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A_%28%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/1946
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1957
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%28%D9%85%D8%B5%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%28%D9%85%D8%B5%D8%B1%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/1972
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1988

