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 المستخلص
 تناولنا في التمهيد ثالث فقرات هي: .قامت عمى تمهيد وثالثة فصول وخاتمةأما بالنسبة لمدراسة فأنها 

 .حياة إنعام كجه جي1
 .النتاج الراوئي إلنعام كجه جي2
 .الرواية النسوية العراقية وموقع إنعام كجه جي فيها3
ساامنا ع عمااى مبحثااين  وق أماا فااي فصااول الروايااة فقااد تناولنااا فااي الصصاال ارول ال خصااية فااي روايااات إنعااام كجااه جااي     

 تناول المبحث ارول ال خصية الرئيسة  فيما درس المبحث الثاني ال خصية الثانوية.
تااأثير ارحااداث والمكااان عمااى   تناولناااكمااا عضااها الاابع   لصصاال دراسااة عالقااات ال خصاايات مااع بوقااد حاولنااا فااي هاا ا ا

 ت.ضاًل عن دراسة طريقة تقديم ال خصياة  فال خصي
وفياه  ارول التساريع حياث درسانا فاي المبحاث  عماى مبحثاينمقسام  وهو يقاع السردي اإلني ثاان الصصل الوكان عنو      

لا لك  تناولنا في المبحاث الثااني التبطايف وفياهر فقرتاان أيضاًا هماا الوقصاة والم اهد في حين فقرتان هما الح ف والتمخيص 
 الحكاية(. خطابكما هو موضح في كتابهر )   (تنيأعتمدنا في ه ا الصصل عمى دراسة الناقد الصرنسي )جيرار ج

وجهاة النسار عماى المساتو   أما الصصل الثالاث فكاان تحات عناوان وجهاة النسار وقسامنا   عماى أربعاة مباحاث هاي :     
ووجهاة النسار عماى المساتو  المكااني وال،مااني  ووجهاة النسار عماى  يديولوجي  ووجهة النسر عمى المستو  التعبياري ار

وأعتماادنا عمااى كتابااهر ) ااعرية بنسااكي( س)بااوريس أو   يوقااد طبقنااا فااي هاا ا الصصاال تقساايمات الناقااد الروساا و  النصسااي.المساات
 ( في دراسة ه ا الصصل.بنية النص الصني وأنماط ال كل التأليصي التأليف

التاي توصال إليهاا البحاث   بعد أن أكممنا مسيرة البحث في روايات إنعام كجه جي الثالث   سنحاول الخروج بأهم النتاائ 
 تي:وهي كاآل

وهاي التاي تقادم الصكارة الرئيساة فاي  .تحتل ال خصيات الرئيسة لد  إنعام كجه جاي معسام المسااحة فاي الانص الروائاي 1
 الرواية.

  الحالية. المسيحية في العراق ومعاناتها في سل السروف ارقمية خصياتها عمى  كجه جي في .ترك، إنعام2
  ارحااداث التااي ماارت بااه فااي باااريسإ  يسااتعيد الااراوي سااتعادي الساارد اإل تقااوم عمااى أسااموب.إن روايااة سااواقي القمااوب 3

مااى المحسااة الحاضاارة ماان خااالل يماار عميهااا ماارورًا سااريعًا  لكااي يركاا، ع إ يمخصااها   ويحاا ف محطااات أو ساانوات أو
 الوقصة والم هد.

ااادن  أهمهاااا ديترويااات  اياااة الحصيااادة ارميركياااةرو  .تنقسااام4 ن أوعّماااان. فوجااادنا   وتكريااات  والموصااال  وبغاااداد عماااى عااادة مع
ارباار، فااي  مااا اإليقاااعوعّمااان ماان خااالل الحاا ف والتمخاايص. أاإليقاااع السااريع يتركاا، فااي ديتروياات وتكرياات والموصاال 

 البطيف من خالل الوقصة والم هد. يقاعاإلبغداد فهو 
.لاام نجااد فااي روايااة ط اااري م اااهد كثياارة   باال وجاادنا كثاارة واضااحة فااي الوقصااة اساايما الوقصااة التأمميااة  رن الروايااة تقااوم 5

 محطات معينة من حياة وردية وابنتها هندة وابنة أخيها  ل لك تمي،ت الرواية بسكونية واضحة.ختيار إعمى 
 اااري تقومااان عمااى يااديولوجي فااي روايتااي إنعااام كجااه جااي سااواقي القمااوب وطوجهااة النساار عمااى المسااتو  ارأن .وجاادنا 6

فتتعااادد ارصاااوات أماااا رواياااة الحصيااادة ارميركياااة  ولااايس هنااااك أصاااوات معارضاااة لمصاااوت الااارئيسواحاااد  رئااايسصاااوت 
 وتتعار  فيما بينها.

 


