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 الخاتمة
 

ها نحن نقف في محطتنا األخيرة التي البد لكل باحث من الوقوف عنددها  فككدل      
مطاف نهاية   ونهاية مطافنا هي خاتمة البحدث ونتاجهد   فقدد تمخددا درالدة الد من 
فدي روايداا شهمدداف توفيدك الركددابيا عدن نتداجر مهمددة تكرناهدا بالتعهدديل فدي مواددد ها 

 ة عكى النحو اآلتي :واآلن نوه ها في هته الخاتم
الكاتددن عكددى المعارقددة اللددردية  اعتمددادفددي فهددل الترتيددن ال منددي توهددكنا الددى  .1

الدت  تتدى بنلدبة تكبدر مدن   الخدارهي  االلدترها عكدى  وال لديما  فدي كتاباتد  
غكدن مخهدياا رواياتد  بمادديها   ويقدوف ت بلدبن ت كدك   الداخكي االلترها 

اإلعتمدداد عكددى تاكددرة مددن خدد ل  لددترها االالددراو  شال كدديفا بددالنهوف بو يعددة 
حيددث ال يمددير الددى المدددية ال منيددة الملددتره ة لكنهددا ت ددرف مددن    المخهددياا

وقددد الخددارهي    االلددترها الدتخدام  خد ل القددراجن ال منيددة التدي يطرحهددا قبددل 
 ولدددددديكةخاخ إلدخددددددال قهدددددد  تخددددددر  الخدددددارهي االلددددددترها الكاتددددددن مددددددن  إتخدددددت

ش المب ددددونا   وخاهدددة فدددي روايدددة اإلطددداراداخدددل القهدددة األولدددى شةا مددددمنش
فددي وهددون  ف فيهددا األلددكون التقكيددد  فددي لددردهاا خددال101وشتعددداد المدددف  

كدددون راويهدددا مخهدددية مدددن داخدددل ال مدددل الرواجدددي فدددي ب ددددها ووافدددك تلددد  فدددي 
بناجهدددا بمدددكل عكلدددي مدددن  إلدددى  كمدددا عمدددد فدددي روايدددة شتيدددونا الدددب ف اآلخدددر 

  ولهدتا ه ء خارهياخ لكه ء الدت  يلدبق  الت  يلتره  كل خ ل ترتين ته اجها 
وقددددد   تكبدددر بك يددددر مدددن شالمدددد ا فدددي هميدددد  روايددداا الكاتدددن كاندددا شاللددد ةا 

الددداخكي فددي لددرد األحددداث التددي تكددون حدي ددة ال هددد وتددف  االلددترها إلددتخدف 
   منددت ب ددف الوقددا ويهددن الددت ادة ماددديها تكرهددا لكنهددا غابددا عددن األن ددار
القدار  متواهد خ  ي هدا كاندا قهديرة ممدا ه كداوب دها تكون تكميكية لكن هم

نقطددا    ألندد  يلدتخدف إلددترهاعاا داخكيددة قهدديرة متلكلددكة مد  الحدددث بدددون إ
فدي روايدة  االلترهاعاا وال لديمابلبن تداخل الحادر في ولط هته  منياخ   

الخدددارهي -بنوعيددد   وقدددد كدددان إلدددت مال الدددراو  ل لدددترها  شهددد ود النلددد ا  
الكاتدددن فبناجيدددة فنيدددة وأللدددبان نعلدددية تاا تب ددداد دالليدددة   أللدددبان  -والدددداخكي



و مددن  قهددةبددالتنق ا بددين  مددن المدد  إهتمامدد  يهددتف بخطيددة الدد من فددي رواياتدد  
تمدكل وهدي إلدترهاعاا رواياتد   هميد تن  يلرد تحدا اخ مادية فدي    إت لردال

يقدة ممدا يددل عكدى اهتمداف الكاتدن بطر  وبأنماط متنوعدة نلبة عالية من اللرد  
تمددا تنقطاعدداخ فددي  مددن القهددة    والددت  مددكلعنددد الددت مال   االلددترها عددرف 
ولندو  واحدد  االلدترها فورد في رواياا الكاتن بنلب  تقل بك ير مدن  االلتباك
مدددن خددد ل الدددراو  تو مدددن خددد ل ب دددف  يطرحددد الدددداخكي فقدددط  االلدددتباكهدددو 

ن حدددوادث المخهدددياا و عهدددا لالعددد ن وال لددديما الماكدددوط منددد  تو التمهيدددد عددد
وقددددد تتددددى المتحقددددك مندددد  بمددددكل   تنتمددددي إلددددى ملددددتو  القدددد  األول تو ال دددداني

 وبر  بمكل متعاوا من رواية الى تخر  لته لي إ

التدي درالتنا لكحركاا اللردية الخمد   في فهل الديمومة شالمدةا توهكنا من .2
تو الملددداواة بدددين  مدددن  اإلبطددداءاللدددرد  مدددن خددد ل التلدددري  او  اإليقدددا يدددر تا

الددى إعتمدداد الكاتددن فددي تغكددن رواياتدد  عكددى إبطدداء اللددرد القهددة و مددن اللددرد 
 تكدانمن خ ل شاالمتداد والوقعةا وخاهة الوقعة بلدبن الوهدف الددقيك لدواء 

كوهددددف  اخ كوهددددف األمدددداكن واألمددددياء تو م كوماتيدددد اخ هددددتا الوهددددف مودددددوعي
تلددري  اللددرد ك ددرا  إلددىد  المخهددياا   مدد  ان الحركدداا اللددردية التددي تدد  

الدت  حعكدا بدد   االلدترها لهدا يوهدد داخددل  األكبدرياتد  لكدن اإللددتخداف فدي روا
وبددتل  تكددون رواياتدد  تاا إيقددا  بطدديء مدداخ  روايددة  هميدد  روايدداا الكاتددن  

 .شتيونا التي ت تمد عكى الحتف والتكخي  في لرد اغكن تحدا ها 
التكددرار لكددن  تنمدداطالكاتددن لهميدد   الددتخداففددي فهددل التددواتر شالتكددرارا بددر   .3

نا دوهدد االلددرد المعددردشفعددي    بمدددمون الحدددث المتكددرر ترتددبطبنلددن متعاوتددة 
اللدرد شم لمدة وح يندة   تمدا  تحدداثالمروية مرة واحدة هدي  األحداثتن اغكن 

عكدددى  يمددة م يندددة تخدد  إحدددد  المخهدددياا  فهددو لكتأكيدددد االمعددرد المدددداعف
الحدددث ولكددن شاللددرد المعددرد المددداعفا وتن  يدد إليددة وتت كددك بمددا لدديجول الرواج

اإليقا  مقارنة مد  شاللدرد  ن  من القهة و من اللرد فأن  يبطئكان يلاو  بي
المعردا الت  يدتكر الحددث مدرة واحددة   وقدد ورد إلدتخداف شاللدرد المكدررا فدي 
المرالدد ا وفددي عمكيدداا االلددتتكار الددت  امتددا ا بدد  هميدد  الروايدداا مددا عدددا 



كدددل يدددونا تمدددا شاللدددرد الم لدددفا فقدددد تلدددتخدم  الكاتدددن عندددد وهدددع  لروايدددة شت
يتطددددرك إلددددى حياتهددددا ومددددا إعتددددادا عكددددى ممارلددددت  مددددن األيدددداف  فهددددومخهددددية 

ا وهداء تو عمكهد ا المادية حتى اآلن والت  يبر  لدكو  المخهدية تو تقاليدده
شاللرد الم لف الخارهيا الت  يت د  النطداك ال مندي لكممدهد الدت  ورد فيد    

ا حيددددث بددددر  فددددي هميدددد  الروايدددداا لددددبة اكبددددر مددددن شاللددددرد الم لددددف الددددداخكيبن
المقتدددرن  الدددراو  فيهدددا لدددواء تكدددان فدددي روايدددة شتيدددونا حيدددث نهدددد ان وبددداألخ 
الددراو  الهم ددي شلددكان القريددةا فهددو ي تمددد عكددى شاللددرد  شتيددونا تف بمخهددية

ولطددول  –كمددا قكنددا  -الم لددف الخددارهيا العتمادهددا عكددى الحددتف والتكخددي  
رد فددي روايددة شتيددونا نوعدداخ مددن اللددرد هددو شالتددردد  و لمدددية ال منيددة لهددا   كمددا ا

األف دددال  حتدددى تبددددو األف دددالالكددداتنا بلدددبن قيددداف الكاتدددن بالت عدددن بهدددياة 
 بم هر تكرار  وتخكط بين الواق ة المعردة وديمومة ال اداا .

 

 


