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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 اإلستنباطات .أ 

فتلخص  بر،جا  الزرقاء لربيع اشوالشخصي  يف رواي  الفر  كبة بناء على نتائج حبث حتليل احل

"الفراش  الزرقاء" ذلا  رواي الكباحث  حسب أسئل  الكبحث اليت قدمتها الكباحث  أن: أوال، كان 

مجيع  ذكرادلاضي واحلاضر من منظور الشخص األول "أان".  يف زمان حكبة  خمتلط  حتةي قص 

زىي . ذلذا السكبب حتتوي ىذه الرواي   األحداث يف ادلاضي من خالل القص  اليت نقلتها جدتو،

 .على حكبة  فرعي  يعين حكبة  فرعي  سردي 

احلكبة  يف رواي  الفراش  الزرقاء ىي حكبة  معقول  ألن القص  يف ىذه الرواي  و 

، وميةن ختيل شخصيات وكون القص ، ومجيع الشخصيات كان  احلياة كما حتةي عن

 بعض ىذه األسكباب ابستمرار وفقا لشخصيتو ودوافعو. تواخلصائص ادلختلف  ممةن . حدث

النهاي .  صّور الصراع و ذروهتا جيدا ولو كاان طريقتهما  –الوسطى  –ومراحلها األوىل 

"أان".   وىي   الزرقاء على صراع الشخصي  الرئيسيشرواي  الفرا يف كبة احلتؤكد متنوع . و 

 ة.حساسي  وتوتر الذي لو قدر  الصراع وذروتو يف الصراع الرئيسي قدروينعةس ىذا يف 

الثاين، تنقسم الشخصي  إىل قسمني وىي الشخصي  الرئيسي  والشخصي   أما

الشخصي  الرئيسي  يعين "أان" و جدة )زىي ( ألن دور شخص "أان" مهم للغاي . الثانوي . و 

وشخصيتو متحّّي والصاعب للنسيان القص  حىت "أان" يؤثر مكباشرة على مسار القص . 
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ة "زىي " كالوسيط بني القص  يف ادلاضي يف احلاضر، و جد ادلاضي والعناد وادلستمع اجليد.

. أما الشخصي  الرئيسي  ىي: "س" حةت كل القص  يف ادلاضي إىل حفيدىا ابلتفصيل

وسهيل وجوزف وجورجي ابابزواغلي وسليم حداد وبروسكبّي بوراتليس. ووجودىم مهم  يف 

 مسار القص .

الشخصي   صفاتتفسّي  يف شخصي ميةن رؤي  العالق  بني احلكبة  والأما الثالث ، 

ووجدت العالق   نعةس يف سلسل  من أحداث احلكبة .ت يتفعل والتقال و تعلى ما بناء 

بني احلكبة  والشخصي  يف شخصي  "أان" و جدتو و "س" و الثالث  )جوزف و جورجي 

ابابزواغلي وسليم حداد( و بروسرب بوراتليس. لشخصيتهم أتثّي ككبّي يف حكبة  القص ، 

 وغّيىم ساعدوا مسار القص  فقط.

 اإلقرتاحات .ب 

 ،لك مع نتائج ىذه الدراس نشاط علمي جيب أن يةون لو أتثّي إجيايب. لذ الكبحث ىو 

 من ادلؤلف، وىي: ادلتعددة قًتاحاتىناك اإل

يف كبة  والشخصي  ميةن استخدام ىذا الكبحث كمسامه  من الفةر، وخاص  يف حتليل احل .1

 الدراسات الالحق .

ابستخدام النظرايت  كبة  والشخصي ينكبغي إجراء ادلزيد من الكبحوث حول حتليل احل .2

 تطور واجلودة يف األعمال األدبي .األخرى خللق ال طريقاتوال

من حيث اجلودة  هتطور ار ستمر الأن يستمر أي شخص يف تقدير األعمال األدبي  أرجو  .3

 . والةمي 


