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 1اإلسم: فيخنخ فهن بخاون 
 البلج: ألسانيا

 )الهاليات الستحجة( 1977)بهلشجا( / الهفاة:  1912الهالدة: 
 الحياة والعمل:

ميشجس صهاريخ ألساني )ثم أمخيكي فيسا بعج(، لو إسيامات رائجة في تظهيخ تكشهلهجيا 
الرهاريخ في ألسانيا كسا يعتبخ األب السؤسذ لتكشهلهجيا الرهاريخ الفزائية في الهاليات الستحجة. ولج فهن بخاون في بلجة 

شاء في أسختو حيث كان والجه مهعفًا حكهميًا ثم ويخزيدك البهلشجية ألسخة أرستقخاطية، وىه االبن األوسط بين ثالث أب
أصبح الحقًا وزيخًا للدراعة في جسيهرية فايسار، أسختو إمكانية الدفخ إى الفزاء الحي قخأ عشو في كتب الخيال العلسي في 

يخ، التحق صغخه، ليدعى بعجىا إلى اتقان علسي التفاضل والتكامل والسثلثات ليربح قادرًا على فيم فيدياء علم الرهار 
بالسجرسة الجاخلية في مجيشة ايتخسبخغ القخيبة من مجيشة فايسار والتي أمزى فييا ثالث سشهات إلى أن  1925بخاون عام 

العام الحي انزم فيو إلى الجسعية األلسانية للدفخ عبخ الفزاء  1928نقلو والجاه إلى مجرسة ىيخمن ليتد الجاخلية عام 
(VFRوقج عسل في بجاياتو ف ،) ي ألسانيا في ترليح الديارات، وسعيًا لتحقيق رغبتو في بشاء صهاريخ كبيخة وقادرة على

للسداىسة في تظهيخ الرهاريخ التي تعسل على الهقهد  1932الدفخ إلى الفزاء انزم بخاون إلى الجير األلساني عام 
، حيث أعيخ بخاون 1934كتهراه عام الدائل، وبفزل األبحاث التي مهليا الجير األلساني حرل بخاون على شيادة الج

وأصبح مجيخ السذخوع عام  1937( عام V2بخاعة فخيجة في العسل على السحخكات الشفاثة وانتقل إلى مذخوع صهاريخ )
( ُيعتبخ سلف V2وبقي في مشربو حتى نياية الحخب العالسية الثانية، ومن السعخوف أن الراروخ الباليدتي ) 1940

والدهفييتية العابخة للقارات وصهاريخ اإلطالق الفزائية، وبعج نياية الحخب لم ُيعاقب فهن بخاون من الرهاريخ االمخيكية 
قبل الحلفاء بل تم غض الظخف عن نذاطاتو الدابقة وسافخ سخًا إلى الهاليات الستحجة 

 عسلية )مذبك الهرق(،عالم وميشجس وفشي ألساني كجدء من  1600ومعو ما يقارب من 
حيث عسل في الهاليات الستحجة ضسن بخنامج الرهاريخ الباليدتية متهسظة السجى، الحي 
قام من خاللو بتظهيخ الراروخ الحي أطلقت بو الهاليات الستحجة قسخىا الرشاعي األول 

(Explorer1ثم انتقل مع مجسهعتو إلى وكالة ناسا ليتم تعييشو مجيخًا لسخكد مارشال لخحالت الفزاء الحي ،)  تم تذكيلو
 11( الحي حسل طاقم رحلة أبهله Saturn vحجيثًا في ذلك الهقت، حيث عسل فهن بخاون برفة رئيذ ميشجسي صاروخ )

 إلى القسخ.
 الجوائز وشهادات التقدير:

 1975 :قالدة العلهم الهطشية األمخيكية. 
 1944 :صليب االستحقاق الحخبي من ألسانيا الشازية. 
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