الفصل الخامس
الخاتمة
أ .النتائج
تستنبط الباحثة من حبثها يف الفصول السابقة كمايلي:
 .1العناصر الداخلية يف رواية الربيع العاصف لنجيب الكيالين ىي :ادلوضوع
والشخصية وادلوضع واحلبكة واألسلوب والفكرة.
 .1ادلوضوع يف ىذه الرواية ىو رحلة احملبة منال.
 .2الشخصية بأنواعها:
 الشخصية األساسية ىو شخصية من ذوي اخلربة أن أحداثا
كثرية يف الروايةّ .أما الشخصيات يف ىذه الرواية كما يلي:

 .1منال  :ادلرأة اجلميلة من ادلدينة القاىرة اليت تضمن الوظيفة
للممرضة بقرية شرشابة.
 .2رمزي إبراىيم  :طبيب الذي قددام حينما منال تشعر باإلختالء.

 .3عبد ادلعطي  :الكاتب الذي يكون مريض و مكان األسئلة و
يعطي اإلخبار عن السكان بشىرشابة الذي حيب ادلنال ألهنا
اجلميلة.
غين ولو إرادة ليملك منال.
 .4ادلعلم حامد  :رجل ّ
 .5احلاج علي  :زعيم اجملتمع

 الشخصية الثناوية ىو الذي يذكر يف الرواية أحيانا أو مرات يف
مراحل الرواية القصريةّ .أما الشخصيات يف ىذه الرواية كما
يلي:

 .1زينب :أمها منال

العزى :زوجة ادلعلم حامد ادلليجي
 .2أم ّ

 .3العرجبي  :سائق العربة الذي يوصل منال إىل قىية شرشابة
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 .4الشيخ ادلداح  :إمام الصوفية األمحدية يطيع لو بعض الناس
الذين متسكون إىل التفاليد والًتاث القددية.
 احلبكة يف الرواية بأنواعها.
 .1احلبكة البدائية
بدأت ىذه الرواية تقص عن رحلة منال إىل مكان عملها بقرية شرشابة
وىي تشعر باحلزن حينما العربة توصلها ويف العربة حتادث منال مع
عرجبي.
ّ

 .2احلبكة الوسطى
ويف ىذه القرية كان الصراع بني شيوخ القرية اليت يريدون أن ديلكون
منال وحمبتها .ىم تنافسون بطريقتهم .وأحيانا طريقتهم تصنع منال
الغضب ألهنم يعملون كل شيئ لينالون منال وحمبتها بدون التفكري.
كما يف النص الرواية.
 .3احلبكة النهائية
يف آخر القصة حيدث اإلصالح وتوجد منال حمبتها باالطبيب الرمزي
وتشعرىا بالفرح دائما.

 ادلوضع يف الرواية بأنواعها.
ادلوضع الزمان :
قرية شرشابة و قرية طنطا و كفر السحمية و كفر حسني و مدينة
القاىرةو ادلقهى و ادلستشفى و بيت ادلعلم و بيت منال و حديقة
احلبوانات.
ادلوضع ادلكان :
وقت الصبح ووقت الصباح ووقت النهار ووقت ادلساء ووقت الليل.
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ادلوضع االجتماعية :
موضع االجتماعية وتشري إىل ادلسائل ادلتعلّقة السلوك اإلجتماعية
لؤلشخاص يف ادلكان الذي حيدث يف عمل اخليال .قد موضع
االجتماعية وتشمل أسلوب احلياة والعادات واألعراف والتقاليد
وادلعتقدات والنظرة إىل العامل وطريقة التفكري وموقفا وبالوضع
اإلجتماعية.

 األسلوب يف الرواية بأنواعها.
ّأما األسلوب الذي كتبو الكاتب (جنيب الكيالين) يف رواية الربيع
العاصف فأسلوب اللغة العربية الفصيحة التابعة بالقواعد النحوية
والصرفية .وكان أييضا من ناحية علم البالغية .ووجدت الباحثة
األساليب البالغية.
 الفكرة يف الرواية بأنواىا.
 .1إن احلياة ال تعتمد على احلب الغزل فحسب.
 .2إن العزة النفس الزم أن حيفظ بنفسو.
بالغين.
 .3إن الشيء ال يشًتي ّ

65

ب .االقتراحات
احلمد هلل على نعمة اهلل ورمحة اهلل تستطيع الباحثة أن تتم ىذاالبحث
لكل
بعونو وتوفيقو وبدعاء و ّ
الدي .والباحثة تتمين لو ولآلخرين النفع منها ّ
ساىم على إمتامها ادلثوبة الالئقة وال يفوهتا أن تقول إن البحث ال خيلوا من
النقائص واخلطايا.
وهتدي الباحثة جزالة الشكر إىل مجيع األساتيذ والزمالء الذين أعانوا
ىذاالبحث وخصوصا األستاذة مهّة اخلرية على إىتمامها يف إشراف الباحثة
حىت قد متّ ىذاالبحث .فجزاىم اهلل أحسن اجلزاء.
وأخريا ما تقول الباحثة اللهم صل على سيدنا حممد قد ضاقت حيلتس
أدركين يارسول اهلل .عسى أن يكون ىذاالبحث نافعا ذلا اللقراء مجيعا وأن
يوافقها اهلل الكايف خبري يف اللغة الغربية (اللغة القرآن) وأدهبا .وتسأل اهلل تعاىل
أن ينفعنا بو يف الدنيا واآلخرة.

