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 استهالل
 
 

ُلَغ اْْلَِباَل طُ ت َ َض َوَلْن أْلَرْ اَق ِإنََّك َلْن ََتْرِ   ََتِْش يف اأْلَْرِض َمَرًحا  "َواَل   ْواًل"ب ْ

 ﴾37سورة اإلسراء : ﴿

"Dan janganlah kamu berjalan di bumi ini dengan sombong, karena 

sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu 

menjulang setinggi gunung 

 (QS. Al-Isra’ : 37)  
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 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:
 والدي حمبوبني، أيب أمنا وأمي إكرمية 

 أخي أريس رزقي رمحان و حممد عرفا عارف
 2016مجيع أصدقائي يف قسم اللغة العربية وأدهبا خاصة املرحلة 

 اين علماومجيع األساتيذ واألستاذات اللذين علمو 
 

 كمعسى هللا أن حيميكم مجيعا وجيزيكم جزاءا حسنا على جهدكم ودعائ



 

 ز
 

 توطئة
 

الُم سالصالُة وال هللا، داانهاحلمد هلل الذي هداان هلذا وماكنا لِنَ ْهَتِدَي لوال أْن 
 أمجعني.  لعبادِ لى اععلى رسوله وأمينه على وحيه ، أرسله ربّه َرمحة للعاملني وحجة 

 را:مباش امعيوأعاننين يف  إمتام كتابة البحث اجللى من شرفين شكرا جزيال ع
ية احلكومية سالميم اإلالدكتور عبد احلارس مدير اجلامعة موالان مالك إبراهاألستاذ  -1

 ماالنج
م اإلسالمية براهيإالك مالدكتورة شافية عميدة كلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالان  -2

 احلكومية ماالنج
ية اهيم اإلسالمك إبر مال ئيس قسم اللغة العربية وأدهبا جبامعة موالانالدكتور حليمي ر  -3

 احلكومية ماالنج
 األستاذ أمحد خليل، املاجستري مشرف البحث اجلامعي -4
 األستاذ عارف مصطفى، املاجستري مشرف األكادميي -5

  لعمرو عبدجارتني واعدقد مت هذا البحث اجلامعي بعنوان التمييز االجتماعي يف رواية ق
ا البحث كون هذأن ت وأخريا ترجى الباحثةاحلميد: دراسة األدب االجتماعي املاركسي. 

فعة ان رجاانجة ساملقدم الستيفاء شروط االختبار النهائي للحصول على در  اجلامعي
مال البحث كن أجل  اح مللقارئ واجملتمع، وترجى الباحثة أن يقدم القارئ النقد واالقت 

  اجلامعي يف املستقبل.
 

 الباحثة
 
 

 وردية احلسىن
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 مستخلص البحث
 

سة يد )درامرو عبد احلمالتمييز االجتماعي يف رواية "قواعد جارتني" لع 2020. وردية ،احلسىن
كلية   أدهبا،و ربية البحث العلمي، قسم اللغة الع األدب االجتماعي املاركسي(.

 نجية ماالحلكوماالعلوم اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 
 أمحد خليل، املاجستري:   مشرف

 التمييز االجتماعي. رواية قواعد جارتني. األدب االجتماعي. املاركسي  :   الكلمات املفتاحية

القتصادية. لعوامل ااالل خيف واقع احلياة االجتماعية، غالًبا ما يتم حتديد الطبقة االجتماعية من 
لربجوازية القتصاد بني اة على القائمدث النزاعات بني الطبقات االجتماعية اابإلشارة إىل هذا الواقع، غالًبا ما حت

ل هذه لسيطرة على مثا ميكن دان والالتمييز. مت العثور على العديد من حاالت التمييز يف البل منهوالربوليتاراي، 
 ذه املشاكله دًبا ما جنغال دة.احلاالت. ومع ذلك، فإن أتثري هذا التمييز ضار لألشخاص أو اجلماعات املضطهَ 

حيدث بني  ر عماتصوّ يت ايت ال. من بني الرواحلياة الناسألن األعمال األدبية هي تقليد  ةل األدبياعميف األ
 2018 سنة ونشرت يف رواية جديدة لعمرو عبد احلميد، "قواعد جارتني" روايةهي الطبقة الربجوازية والربوليتاراي 

 اعدجتماعي يف رواية "قو ( التمييز اال1) يبحث هذا البحث عنوجودة اليوم. مع وصف للحياة االجتماعية امل
د عن ميداحل " لعمرو عبداعد جارتنييف رواية "قو  االجتماعية البنية( 2املاركسي و) عند" لعمرو عبد احلميد نيجارت

 .األدب االجتماعي املاركسي. يستخدم هذا البحث املنهج املاركسي
ت اليت البياان صادرم. تتضمن الوصفي والكيفي ويقال أيضا البحث املكتيب من البحثهذا البحث هو 

د احلميد. عمرو عب" لتنيقواعد جار هو رواية "و  الرئيسيةيستخدمها الباحث يف هذه الدراسة مصدر البياانت 
ذا البحث ت هلالبياان قة مجعطريهي كتب عن األدب واملاركسية والقواميس والصحف. و مصادر البياانت الثانوية و 

 ةطريق تتألف هذهو ، يسويلت لكر هي طريقة حتليل البياانستخدم طريقة حتليل البياانت . تُ هي طريقة قراءة وكتابة
( وصف وتصنيف 3، ) ملالحظةقراءة وكتابة ا( 2( تنظيم البياانت ، )1، وهي: )حتليل البياانت من مخس خطوات

 ( عرض البياانت.5البياانت و )( تفسري 4وتفسري البياانت إىل رموز وموضوعات ) 
د عنحلميد ا" لعمرو عبد قواعد جارتنييف رواية " البنية االجتماعية( 1هي اكتشاف )ا البحث نتائج هذ

سة من يف هذه الدرا ملوجودةافوقية ال املستوىالتحتية. تتكون  املستوىالفوقية و  املستوىاملاركسية اليت تتكون من 
لى قتصاد تؤثر علقة ابالة املتعالتحتية املوجوداملستوى ية وأخالقية. يف حني أن مؤسسات سياسية وقانونية وفكر 

اركسي امل عندد عمرو عبد احلميل" قواعد جارتنيلتمييز االجتماعي يف رواية "ا( أشكال 2)والفوقي.  ستوىحياة امل
اجملال   الزواج، )ب(لتمييز يفواية االجتماعي الذي يشمل التمييز يف احلياة اليوم جملاليف مخسة جماالت وهي )أ( ا

 . جتماعيةوية االواهلية، ة النار ، وحيازة األسلحازدايد اجلرمية السياسي الذي يتألف من اجملالاالقتصادي، )ج( 
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In the reality of social life, social class is often determined by a person's economic 

factors. Referring to this reality, conflicts between social classes based on economics often occur 

between the bourgeoisie and the proletariat, including discrimination. Many cases of 

discrimination are found in countries, and such cases cannot be controlled. Yet the impact of this 

discrimination is very detrimental to the oppressed people or groups. We often find these problems 

in a literary because it is the imitations of the people’s life. Among the novels depicting the 

discrimination that took place between the bourgeois class and the proletariat is the novel "Qawaid 

Jartin" by Amru Abdul Hamid, a new novel and published in 2018 with a description of social life 

that exists today. This study examines (1) The structure of society in the novel "Qawaid Jartin" by 

Amru Abdul Hamid according to Marxism, (2) Social discrimination in the novel "Qawaid Jartin" 

by Amru Abdul Hamid according to Marxism and. This research uses the sociological approach of 

Marxism literature. 

This research is a qualitative descriptive study and included in library research. The data 

sources used by researchers in this study include primary data sources and secondary data sources. 

The primary data source of this research is the novel "Qawaid Jartin" by Amru Abdul Hamid. 

While the secondary data sources of this research are books on literature and Marxism, dictionaries 

and newspapers. The research data collection technique consisted of reading and writing. The data 

analysis method uses Cresswell's data analysis technique, this data analysis technique consists of 

five steps: (1) Organizing data (2) Reading and making memos (3) Describing, classifying, and 

interpreting data into codes and themes ( 4) Interpreting data and (5) Presenting and visualizing 

data. 

The results of this research are the discovery of (1) the structure of society in the novel 

"Qawaid Jartin" by Amru Abdul Hamid according to Marxism which consists of the superstructure 

and infrastructure. The superstructure found in this study consisted of political, law, thought, and 

morality institutions. While the infrastructure found related to the economy affects the life of the 

superstructure. And (2) Forms of social discrimination in the novel "Qawaid Jartin" by Amru 

Abdul Hamid according to Marxism in five fields, namely (a) The social sector which includes 

discrimination in daily life and discrimination in marriage (b) The economic field (c) The political 

sector which consists of increased crime, possession of firearms, and social-identity.  
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Husna, Wardiyatul. 2020. Diskriminasi Sosial dalam Novel Qawaid Jartin Karya 

Amru Abdul Hamid Analisis Sosiologi Sastra Marxisme. Skripsi, Bahasa 
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Di dalam realitas kehidupan sosial, kelas sosial sering ditentukan oleh faktor ekonomi 

seseorang. Merujuk kepada realitas ini, konflik antar kelas sosial yang didasarkan pada ekonomi 

sering terjadi antara borjuis dan proletar, diantaranya adalah diskriminasi. Kasus diskriminasi 

banyak di temukan di negara-negara dan kasus tersebut seperti tidak bisa terkendali. Padahal 

dampak diskriminasi ini banyak merugikan kaum atau kelompok yang tertindas. Permasalahan 

tersebut sering kita temukan di dalam sebuah karya sastra karena karya sastra adalah tiruan dari 

masyarakat. Di antara novel yang menggambarkan tentang diskimnasi yang terjadi antara kelas 

borjuis dan proletar adalah novel “Qawaid Jartin” karya Amru Abdul Hamid, sebuah novel baru 

dan terbit pada tahun 2018 dengan penggambaran tentang kehidupan sosial yang ada pada masa 

kini. Penelitian ini mengkaji tentang (1) Struktur masyarakat yang ada di dalam novel “Qawaid 

Jartin” Karya Amru Abdul Hamid menurut Marxisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

sosiologi sastra Marxisme. Dan (2) Diskriminasi sosial dalam novel “Qawaid Jartin” Karya Amru 

Abdul Hamid menurut Marxisme  

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dan termasuk dalam penelitian 

kepustakaan. Adapun sumber data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini meliputi sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer atau sumber data pokok penelitian ini 

adalah novel “Qawaid Jartin” karya Amru Abdul Hamid. Sedangkan sumber data sekunder 

penelitian ini adalah buku tentang sastra dan marxisme, kamus dan koran. Teknik pengumpulan 

data penelitian ini terdiri dari teknik baca dan catat. Metode analisis data menggunakan teknik 

analisis data Cresswell, teknik analisis data ini terdiri dari lima langkah, yaitu: (1) 

Mengorganisasikan data, (2) Membaca dan membuat memo, (3) Mendeskripsikan, 

mengklasifikasikan, dan menafsirkan data menjadi kode dan tema, (4) Menafsirkan data, dan (5) 

Menyajikan dan memvisualisasikan data. 

Hasil penelitian ini adalah ditemukannya (1) Struktur masyarakat dalam novel “Qawaid 

Jartin” Karya Amru Abdul Hamid menurut Marxisme yang terdiri dari superstruktur dan 

infrastruktur. Superstruktur yang ditemukan dalam penelitian ini terdiri dari lembaga politik, 

hukum, pemikiran, dan moralitas. Sedangkan infrastruktur yang ditemukan yang berkaitan dengan 

bidang ekonomi mempengaruhi kehidupan superstruktur. Dan (2) Bentuk diskriminasi sosial 

dalam novel “Qawaid Jartin” Karya Amru Abdul Hamid menurut Marxisme yang terdapat dalam 

lima bidang yaitu (a) Bidang sosial yang meliputi diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari dan 

diskriminasi dalam pernikahan, (b) Bidang ekonomi, (c) Bidang politik yang terdiri dari 

peningkatan kriminalitas, kepemilikan senjata api, dan identitas sosial. 
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 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث -أ

. له آلخراكل الناس أو كل فرق يف احلياة خمتلف ابلناس أو الفرق 
ف، كان الختالذا اهاحلرفة، أو االقتصاد، أو الدرجة التبية املختلفة. وبسبب 

ة لدرجالطبقات أو الفرق إما الطبقة حسب ا اجملتمع ينقسم إىل بعض
  احلياة هيثريا يفكدها  االقتصادية، أو النسب، أو التبية، أو احلرفة. والطبقة جن

لدولة، ، أو اانونالطبقة حسب الدرجة االقتصادية. كان الناس متساواي عند الق
رجة ا الدهليقة أو اجملتمع. وكذلك الطبقة حسب الدرجة االقتصادية، يف احلق

كرم، ضل، وأم أفاملتساوية. ولكن معظم الناس أو معظم الفرق يفكرون على أهن
 ثري يفالك وأقوى من الناس أو الفرق األخرى. هبذه الفكرة، حدث الصراع

اع الذي ن الصر ا. محياهتم وهذا الصراع يؤثر حياة الفرقة املضَطهدة أثرا سلبي
 عي. حدث يف احلياة االجتماعية هو التمييز االجتما

 ر وجودينك الّناس كاجملتمع الذي يتعامل بعضهم ببعض، اليستطيع أن
عي. ييز االجتماو التمأنسي الّتمييز على غريه، إما الّتمييز العنصري أو الّتمييز اجل

نه ميّيز أن على يعو لكّن املشكلة هنا هي عدم الوعي هبذا األمر. معظم الّناس ال
اينه، ، وأدوأجناسه، ودرجة اقتصادهاآلخر. كل الّناس ابختالف ألوانه، 

ن اعتداء نوع م مييزوسياساته، له املساواة يف مكانته ومعاملته. هبذا صار التّ 
لى الفئة ععّينة امل احلقوق اإلنساين. من أسباب عملّية الّتمييز هي فكرة الفئة

 (. 495، ص. 2015األخرى )أرميووالن، 
يؤثّر أثرا سلبيا منه يسّبب إىل وجود  التمييز يؤثّر احلياة البشرية كثريا. قد 

الّصراع يف اجملتمع، ويسّبب إىل خسران اآلخرون لعدم حتقيق احلقوق البشريّة كما 
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فيه. كان  Google. قد حدث الّتمييز ضد عريب عامل 2018وقع يف أورواب سنة 
هو عريب وحيد يف فريقه. حىت أّن رجال األمن والّسوق املركزي يوقفه وينحطه. 

. وهبذا عرف على تقصري Goggleعدا ذلك إنه مُينع إلخبار اجملتمع أبنه عامل ما
احتياط العمل ضد العريب. بسبب هذا الّتمييز، فقد ُعزل ذلك العامل العريب 

 (. 2018، س ن نحىت أراد أن ينتحر يف ذلك الوقت )
-كان التمييز قد حدث كذلك يف إسرائيل، إنه قد ميّيز العريب

اعتاب مركز اإلعالم والبحث وجود الّتمييز يف متويل احلكومة على الفلسطيين.  
الطّلبة اإلسرائيلّية والعربّية. ُقّسم الطّلبة اإلسرائيلّية بناءا على املستوى االقتصادية 

القوّي، وأما  -القوّي واملتوّسط -الضعيف إىل املتوّسط-إىل أربعة فرق، الضعيف
الضعيفة. وكذلك تنال معظم املدرسة العربّية أقل الطلبة العربية فيتضّمن من الفرقة 

 (. 2019الّتمويل ابلّنسبة إىل املدرسة اإلسرائيلّية )أهلراتين، 
تلك املشاكل توجد كثريا يف األعمال األدبية، ألّن كاتبها عضو من 
اجملتمع. فتصوير احلياة يف األعمال األدبّية يتصّور عن حياة الكاتب يف اجملتمع. 

ل األدبّية تتصّور فيها عن حياة اجملتمع هي رواية "قواعد جارتني" من األعما
لكاتب مصري عمرو عبد احلميد. أّلف عمرو عبد احلميد الّرواايت الكثرية منها 
رواية أرض زكوال، وقواعد جارتني، ودقات الّشامو وغريها. فالّرواية قواعد جارتني 

 . 2018أّلفها عمرو يف الّسنة 
ية عن حياة طبقتني، طبقة تستند إىل املستوى حتكي تلك الّروا

االقتصادية يف اجملتمع ببالد يسمى بالد جارتني. الطّبقة الراقية تسمى قوم 
الشريف والطّبقة الكادحة تسمى قوم الّنسايل. يف بالد جارتني، قوم النسايل 
منظور ابلقوم حيمل العار مع أنّه فقري وهلذا السبب مّيزه قوم الّشريف. كان 

الّتمييز ضدّ قوم النسايل قد فعله ليس قوم الّشريف فحسب بل فعلته احلكومة  
 كذلك.
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ميّيز الشريف ضد الّنسايل بسبب اعتقادهم وفكرهتم الّتارخيي. يكون  
الّتمييز االجتماعي إّما يف اجملال االقتصادي وإّما السياسي، منه الّرفض من 

يريد أن يشتي بضائع جتارة قوم  الّتعامل بقوم الّنسايل حىّت أّن الّشريف لن
الّنسايل. من أثر هذا التمييز كان القوم الّنسايل قد تعثّر لنيل املال لقضاء 
معيشته. ماعدا القوم الّشريف، كانت احلكومة ميزته كذالك وكانت هذه 
احلكومة استولت على بالد جارتني ومجيع أعضاء هذه احلكومة من قوم 

 الّشريف. 
الّتمييز االجتماعي يف  تلك الّرواية، اُستخدم مدخل  لتصوير عقدة ذلك

نظريّة األدب االجتماعي املاركسي. األدب االجتماعي هو الّنظرية لتحليل 
املصاعب يف األعمال األدبّية إبمعان الّنظر يف احلال االجتماعي. وأما األدب 

ر كثريا الذي يتيّقن أن الشأن االقتصادي يؤثّ  هو املدخلفاالجتماعي املاركسي 
 (.41، ص. 2012إىل الّشأن االجتماعي )كورنيياوان، 

على النظرية املاركسية اليت أسسها كارل ماركس.  املدخلتعتمد هذا 
نظرية األدب االجتماعي املاركسي مبىن املدخل لتحليل املصاعب يف الرواية 

ال ابلنظر إىل احلال االجتماعية أي الميكن فهم الرواية إال ابلنظر إىل احل
االجتماعية خاصة كما يتعلق ابالقتصاد كما رأى األدب املاركسي أن األدب 

 (. 86، ص. 1988ينبغي أن يفهم مرتبطا ابلواقع التارخيي واالجتماعي )نيتون، 
للماركسي فكرات منها البنية االجتماعية، ومرحلة يف ال تطور التقّدمي  

ية، كان اجملتمع ينقسم إىل البشري، والطبقة االجتماعية. يف البنية االجتماع
واملستوى الفوقي  (Intrastructure) أو األساسي   مستويني، املستوى التحيت

(.(Super Structure ( قال ماركس أن األدب  26، ص. 1976دامونو )
املستوى الفوقي. وكان هذا كاإليديولوجي، والّدين، والّسياسة حيث أنه من 
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والينفك منه  املستوى التحيتاالقتصادي أو  اجملال عند ماركس يعتمد كثريا إىل
 (.22، ص. 2013)وايمتي، 

يقول ماركسي أيضا أن الطّبقة االجتماعية يف اجملتمع تنقسم إىل طبقتني، 
الطبقة تستند إىل املستوى االقتصادية. الطّبقة األوىل أو الطّبقة الراقية تسمى 

ليتاراي. الربجوازي معروف ابلقوم ابلربجوازي والثّانية الطّبقة الكادحة تسمى ابلربو 
الطاغي على القوم الروليتاري. كانت الّنظريّة املاركيسّية عاّمة تبحث عن الّصراع 

 بني هذين طبقتني، منه التمييز. 
كان التمييز من املصاعب اخلطري يف هذا الزمن. قد حدث التمييز يف 

ائر ولكّن الناس معظمهم البلدان الشرقية أو الغربية، وهذا األمر يسّبب إىل اخلس
اليعون هبذا األمر مع أن أثره عظيم. صورة التمييز يف اجملتمع تُوجد يف رواية 
"قواعد جارتني" لعمرو عبد احلميد. كانت الرواية من الرواية اجلديدة حيث فيها 
صورة عن احلياة االجتماعية احلديثة ابللغة اجلميلة، واألفكار اخلالق، واخليال 

يث أهنا الرواية اجلديدة، فكانت تصّور عن املصاعب املشهورة يف البديع. حب
 اجملتمع منه التمييز االجتماعي. 

   
 أسئلة البحث -ب

 نظرا على خلفية البحث فأسئلة البحث هي:
عند  رتني" لعمرو عبد احلميدايف رواية "قواعد جما البنية االجتماعية  -1

 ؟ماركسي 
 رتني" لعمرو عبد احلميداقواعد جيف رواية " االجتماعيمييز شكل التّ  ما -2

 عند ماركسي ؟
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 أهداف البحث -ج
 من أهداف البحث اعتمادا على أسئلة البحث يعين:

عند  رتني" لعمرو عبد احلميدايف رواية "قواعد جالبنية االجتماعية  ملعرفة -1
 ماركسي 

 رتني" لعمرو عبد احلميدايف رواية "قواعد ج االجتماعيشكل التمييز  ملعرفة -2
 اركسيعند م

 
 فوائد البحث -د

ة، طبيقيّ انية الفائدة التّ الفائدة النظرية والثّ  األوىل، فوائد هذا البحث كانت
 بياهنا تفصيليا:  وسيأيت

 

 ةريّ الفوائد النظّ  -1
فالفوائد النظرية هلذا البحث هي لزايدة العلوم، واملعرفة، والفهم 

على خاصة ي األدب االجتماعودراسة والبنية االجتماعية،  الّتمييز،عن 
 املاركسّيةنظرية 

 

 ةطبيقيّ الفوائد التّ  -2
 ة هلذا البحث يعين:طبيقيّ الفوائد التّ 

الّتمييز والبنية أوال: الفوائد للباحث هي لتقية الفهم ولزايدة املعرفة عن 
قواعد خاصة يف رواية "املاركسي  األدب االجتماعيودراسة  االجتماعّية،

 ميدجارتني" لكاتب مصري عمرو عبد احل

ة هي م اللغة العربية وأدهبا خاصّ ة ومتعلّ م عامّ اثنيا: الفوائد للمتعلّ 
 األدب االجتماعيودراسة  الّتمييز، والبنية االجتماعّية، فهمملساعدهتم يف 
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قواعد جارتني" لكاتب مصري عمرو عبد خاصة يف رواية "املاركسي 
 احلميد

 والبنية االجتماعية، ،الّتمييزدة فهمه عن اياثلثا: الفوائد للقارئ هي لز 
 املاركسي  األدب االجتماعيودراسة 

 

 حدود البحث -ه
نظرا على نظرية األدب اجلتماعي املاركسي فحدد هذا البحث عما يتعلق 

الربجوازي والربوليتاراي والبنية االجتماعية يف مييز الذي وقع بني طبقيت اجملتمع ابلتّ 
 جمتمع جارتني.  

 
 حتديد املصطلحات -و

 االجتماعي   زالّتميي -1
التمييز التمييز االجتماعي يتكون من كلمة التمييز و االجتماعي.  

، 2005يف املعجم الصّحاح مصدر من "مّيز" مبعىن عزلته وفرزته )إمساعيل، 
(. ويف معجم منجد يف اللغة واألعالم معناه فرزه عن غريه 1011ص. 

التمييز (. معىن 781، ص. 1986وفّضله على سواه )مألوف، وتوتل، 
هو عملّية إلصدار الّتفريق على أن   Dictionary referenceاصطالحا يف 

(. 3، ص. 2016تتصّدى للّناس حسب اْلفئة أو الطّبقة معيّنة )نديبا، 
وقال تيودرسون وتيودرسون الّتمييز هو املعاملة املختّلة ضّد األشخاص أو 

قة )فلطاين، الفئات بناءا على الّنسب، والّدين، والّشعب، والطّب
 .(3، ص. 2009مينة، وسيهومبينج، أوأراينينجتياس، و 
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هو مصدر من كلمة اجتمع  socialي أو نقول ابللغة االجنلزاي االجتماع
وأما معىن (. 101، ص. 1986توا وانضموا )مألوف، وتوتل، أالذي مبعىن 

،ص. 2001االجتماعي اصطالحا فبمعىن كل ما يتعلق ابجملتمع )سورايني، 
العدد الكثري من الناس، والشجر، هو يف املعجم الوسيط . فاجملتنمع (569

، 1992، والنبات أو طائفة من الناس جيمعها غرض واحد )مصطفى، والزايت
. وقيل أيضا أن اجملتمع جمموعة العالقات املتنظمة بني مخسة ماليني (135ص. 

 هوية شخص، يتفاعلون ضمن مجاعات قرابية وطبقية ومهنية، هلم تصور يف
والتمييز االجتماعي هو  (.91، ص. 2007موحدة، وثقافة مشتكة )عثمان، 

امتياز املوقف ومعاملة إخواهنم من البشر بناءا على وضعهم االجتماعي )كرنيا، 
(. هبذا ميكن القول أن التمييز االجتماعي هو عملية التفريق 2، ف. 2014

 االجتماعية.  فعله القمو املعني على القوم اآلخر بسبب موضعه
 

 الرواية -2
ة كانت الرواية هي جمموعة حوادث خمتلف التأثري متثاهلا عدّ 

ات على مسرح احلياة الواسع، شاغلة وقتا طويال من الزمان )عزيزة، شخصيّ 
الرواية أيضا نوع من األدب احلديث والرواية كالقصة (. 13، ص. 2017

ة واية أوسع من القصّ الرّ  إنّ  (.292، ص. 2011ولكنها أوسع منه )حمّمد، 
ا تشغل حيزا أكرب، وزمنا أطول، اهتا، عدا أهنّ شخصيّ و من حيث أحداثها، 

قال أيضا أن الّرواية نوع من األعمال  .وتعّدد مضامينها كما هي يف القّصة
األدبّية اّليت متتلك العناصر تدعم القّصة والعناصر اخلارجّية اليت تدعم إنشائه 

ذا فهم أن الرواية هي أكرب نوع من (. هب18، ص. 2017)رشيدة، 
القصص. فالرواية ينقسم إىل الرواية اخليالية والرواية التارخيية )عز الدين 

  (.130. ص. 2013إمساعيل، 
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 األدب -3
األدب هو التعليم واإلملام ابلكتب وسلوك املتأدب )روتلدج، 

ان خمتلفان، األدب ابملعىن يقال طه حسني لألدب معن(. 34، ص. 1990
خلاص واألدب ابملعىن العام. األدب ابملعىن اخلاص هو الكالم اجليد الذي ا

ية سواء ذلك الكالم شعرا أم نثرا، وأما حيدث يف نفس قارئه وسامعه لذة فنّ 
ب يف األدب ابملعىن العام هو اإلنتاج العقلي الذي يصّور يف الكالم ويكت

 (.25، ص. 2011الكتب )مزكي، 
( هو كل رايضة 3، ص. 1916ناين )األدب عند اإلسكندري وع 

حممودة يتخرج هبا اإلنسان يف فضيلة من الفضائل، إما الرايضة تكون 
ابلفعل، وحسن النظر، واحملاكاة، تكون مبزاولة األقوال احلكيمة اليت تتضّمنها 

( 50: 1957قال أبو النجا سرحان وحممد اجلنيد مجعة )و لغة أّي امة. 
جلميل عن معاين احلياة والتصوير البارع لألخيلة على أن "األدب هو التعبري ا

الدقيقة واملعىن الرقيقية واملثقف للسنان واملرهف للحس واملهذب للنفس 
واملصور للحياة اإلنسانية واملعرب عما يف النفس من خلجات وعواطف 
وأفكار". فاألدب هو اإلنتاج العقلي اّلذي يصّور يف الكالم أو الكتابة 

 رة اجلميلة حىت تؤثّر يف نفس القارء أو السامع.ابستخدام العبا
 

 األدب االجتماعي -4
ظر الطريقة لتحليل األعمال األدبية ابلنّ  هواألدب االجتماعي   

، ص. 2018على أنه من نتائج اجملتمع كوسيلة لتصوير الواقع فيه )عزيزة، 
وقيل أيضا أّن األدب االجتماعي هو مدخل األدب يعترب نواحيه   (.16

، ص. 2017جتماعية وجمتمعية اليت تنعكس يف فن األدب )األوىل، اال
19 .) 
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 املاركسي  -5
املاركسي هو فكرة أو إيديولوجيا يلعب فيه االقتصاد االجتماعي 

(. وقيل أيضا أن املاركسي 4، ص. 2015دورا رئيسيا يف احلياة )لفيربي، 
التارخيية  هو نظام آراء كارل ماركس تشمل املادية الدايلكتيكية واملادة

وتطبيقهما على احلياة االجتماعية لتوفري نقد حار للرأمسالية فيما يتعلق 
 (37، ص. 20165ابلربجوازية االستغاللية للربوليتاراي )حبيبة، 

 
 الدراسات السابقة -ز

 Akasaل   RimaRima Tiga Jiwa. صراع الطبقة يف رواية 2018يسراي.  -1

Dwipa ()دراسة األدب اإلجتماعي ماركسية 
واية بقة يف تلك الرّ راع بني الطّ حبث الباحث فيه عن شكل الصّ 

راع بني الصّ ونتائج هذا البحث وجود  .ةماركسيّ ة راع بنظريّ وسبب ذلك الصّ 
يف  ّرديئةالالطّبقة شاء  و تما فعل على تلطة والقدرة لالسّ  ا هليتالّ  يةبقة الراقالطّ 

ة املادية د نظام رأمساليماركسية وجو تلك الرواية وسبب ذلك الصراع بنظرية 
 (.8، ص. 2019)يسراي،  يف احلياة امهم ئاالذي ينظر اإلقتصاد شي

. دينامكي اإلديولوجية  2018 وزهرة النداء ورشيدة السلطاين. عبد البسيد -2
يف رواية ألمحد طهاري على نظرية األدب اإلجتماعي   Kubah كارمان

 ماركسي
واية كارمان يف تلك الرّ   حبث الباحث فيه عن دينامكي اإلديولوجية

كس وعالقتها بطبقة اجملتمع يف ر شمل على طبقيت اجملتمع فيها عند مايي ذال
. نتائج هذا البحث هناك تغيري إديولوجي كارمان ومن أسبابه مستوى احلياة

اقتصاده اخلافت ورفض خطبته على بنت حاج ابكر )بسيد، والنداء، 
 (.58، ص. 2018والسلطاين، 
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. القصة القصرية "قصة فتحية املصرية" لنوال السعداوي 2018 ديتا أومتا. -3
 )دراسة حتليلية اجتماعية ماركسية(

الصراع االجتماعي واألساسي املوجود يف تلك القصة. حبث فيه عن 
نتيجة هذا البحث أن الصراع  االجتماعي واألساسي املوجود يف تلك 

 (. 37، ص. 2018القصة بسبب العوامل االجتماعية )أومتا، 

ابقات فعرف تشابه واختالف هذا راسات السّ بعد العرض عن الدّ 
البحث ابلدراسات السابقات. يف الدراسة السابقة األوىل، تشابه هذا البحث 
ابستخدام نظرية األدب االجتماعي املاركسي وختتلف هذا البحث إطار حبثه. 

البحث حبث  ة ولكن هذاراع عامّ راسة السابقة األوىل حبث عن شكل الصّ الدّ 
 بني طبقيت اجملتمع والبنية االجتماعية.االجتماعي عن التمييز 

ابلدراسة السابقة الثانية حبث الباحث عن إديولوجيا وهذا خيتلف هبذا 
البحث ألنه حبث عن التمييز والبنية االجتماعية. وتشابه هذا البحث يف النظرية 

الصراع االجتماعي ة حبث عن اليت استخدمها الباحثان. والدراسة السابقة األخري 
التمييز االجتماعي والبنية االجتماعية وأما هذا البحث حبث عن  والسياسي

 ظهرمها متساواين يف املدخل يعين ابستخدام النظرية املاركسية. هبذا البيان وكال
ذي واية فال يوجد البحث الّ هذا البحث مل يبحثه أحد وأما من جهة الرّ  أنّ 

  .يبحثها أو حيلّلها
 

 منهج البحث -ح
 نوعّية منهج البحث -1

ألنه يبحث عن الّنصوص  املكتيب كان هذا البحث هو البحث
أن البحث النوعي يركز  تريونووليست رقمية. كما قال  القدمية أو اجلديدة

تريونو، على اجلوانب الطبيعية واألساسية للشخصيات الواردة يف البياانت )
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في والوصفي ألنه يستخدم ويقال أيضا البحث الكي (23، ص. 2003
  املنهج التفسريية ويعّرضه بشكل الوصفي.

 
 مصادر البحث -2

 املصادر يف هذا البحث كما التايل:
 مصادر البياانت الرئيسّية (أ

مصدر البياانت الرئيسية يف هذا البحث هو رواية "قواعد جارتني" 
 لعمرو عبد احلميد.

 مصادر البياانت الثّانوية (ب
نوية يف هذا البحث هي الكتب األديب، مصادر البياانت الثّا

والكتب املاركسي، والقاموس، واجلرائد، واملصادر األخرى املتعّلقة هبذا 
 البحث. 

 
 طريقة مجع البياانت -3

تُنال البياانت يف هذا البحث بطريقة القراءة والكتابة حيث أن قُرأ 
احدة بل عّدة الرواية وُكتبت البياانت احملتاجات. وهذه الطريقة اليُفعل مرة و 

ال ميكن إجراء تقنيات مجع البياانت مرة مرات لتنال البياانت احملتاجات. أل 
-73، ص. 2010)سسوانتورو،  واحدة  ولكن يلزم تكرارها عدة مرات

 ومن خطواته: (.74
قراءة رواية "قواعد جارتني" لعمرو عبد احلميد جممال ملعرفة صورة الرواية  (أ

 جممال
واعد جارتني" لعمرو عبد احلميد اثنية ايالعتماد على قراءة قراءة رواية "ق (ب

 نظريّة األدبّية االجتماعّية املاركسّية
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إعطاء اخلطوط حتت الكلمات الاّلئي تتعلق ابألدب االجتماعي  (ج
 املاركسي وتكون بياانت البحث

 كتابة البياانت  (د
 تقسيم البياانت حسب املوضوع  (ه

 
 حتليل  البياانت أسلوب -4

 Creswellاانت يف هذا البحث هي طريقة عند كريسويل حتليل البي أسلوب
، 2003من خطوات حتليل البياانت عند كريسويل ) يف حتليل البياانت.

 ( كما تلي:254ص.
 تنظيم البياانت (أ

 قراءة وكتابة املالحظة (ب
 تفسري البياانتوصف وتصنيف وتفسري البياانت إىل رموز وموضوعات  (د

 عرض البياانت (ه
 

 ت يف هذا البحث، كما تلي:خطوات حتليل البياان
 بعد مجع البياانت، فتنظم البياانت بوسيلة الكتابة (أ

 بعد الكتابة، قراءة البياانت وكتابة املالحظات جبانب البياانت (ب
 بعد ذلك، فتصنيف وتفسري البياانت حسب املوضوع (ج

 تفسري البياانت املختارات واملتعلقات ابلبحث (د
 األخري عرض البياانت  (ه
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 الباب الثاين
 إلطار النظريا

 األدب االجتماعي -أ
باحث يف ، والديبالكثرية استعملها الناقد، واأل أو املناهج يوجد املداخل

ل . من املداخ تحليل اليفالتحليل األديب. وهذه املداخل بناءا على الناحية املركزية 
 املداخل كما ية هوألدبااستعملها الباحثون، واألدابء، والناقدون يف حتليل األعمال 

 نهج، وامل(ekspresive)التعبريي نهجمن امل نهج. تشمل هذه امل Abramقّدمها 
لي التقب، واملدخل (mimetic) واملنهج احملاكاة، (objective) املوضوعي

(pragmatic)  ،(. 41، ص. 2015)تيو 
كيف   لكاتب.الذي يرّكز على اأو املنهج التعبريي هو املدخل  نهجامل

اتب. املدخل ي للكبداعألدبية املناسب ابلواقع واخليال اإليؤّلف الكاتب األعمال ا
واجتماعي،  كاتب،خ الالتعبريي خمتصرا مبعىن املدخل الذي يرّكز على سرية أو اتري

لباحث ّكز االير والنفسي. فبهذا كان الكاتب يكون أساسا يف التحليل األديب و 
 على األعمال األدبية بل يركز على الكاتب فحسب. 

الف دخل خيذا املهيف التحليل األديب.  املوضوعي نهجملالثاين هو ا املنهج
يركز على  وضوعيامل املدخل األول، إذ يركز األول على الكاتب واملدخل الثايت أو

القة ية وعموعالعمل األديب. يشمل هذا املدخل على عناصر العمل األديب اجمل
 هذا يفتعمل ت اسالنظرايبينها، يرّكز هذا املدخل العناصر الداخلية خاصة. من 

 . رمزية وغريهاية اللنظر ااملدخل هي النظرية البنيوية اجلنتيكية، نظرية نقد اجلديد، 
هو املدخل يف التحليل األديب الذي يركز على على العامل  املنهج احملاكاة

االختباري حيث أن العمل األديب ليس الواقع بل هو صورة احلياة الواقعية، إّما 
خاص يف اجملتمع، أو صورة احلوادث الواقعية يف احلياة. من النظرايت صورة األش
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استعملها الباحثون يف حبثهم اليت تشمل يف هذا املدخل هي نظرية األدب 
االجتماعي كالنظرية املاركسية، ونظرية األدب النسائي، ونظرية األدب النفسي، 

 ونظرية األدب مابعد احلداثة وغريها. 
الذي يرّكز على الدور  املنهج التقبليخري عند أبرام هو ع واألاملدخل الراب

القارئ يف فهم وضبط النواحي اإلجابية والنواحي السلبية يف العمل األديب. ماعدا 
ذلك، كان ها املدخل يكشف االّتصال بني الكاتب والقارئ، إىل أي حّد 

)سوكارتو،  استطاع الكاتب أن ينقل املغزى إىل القارئ بوسيلة العمل األديب له
 (. 22، ص. 2018

بنظرية   mimetic املنهج احملاكاةإذ يبحث إحدي من تلك املداخل يعين 
األدب االجتماعي فالينفّك هذا البحث من مفهومه. األدب االجتماعي لغة 

معىن األدب يف اللغة العربية يتطّور بتطّور  ن من كلمتني، األدب واالجتماعي.يتكوّ 
هلي، األدب مبعىن الدعوة إىل الّطعام. مث يف عصر صدر الزمان. يف العصر اجلا

اإلسالم كان األدب مبعىن التبية  والتأديب. األدب يف العصر األموي، مبعين 
ميالمي( مبعىن األدب  11 – 10الّتعليم ويف القرن الثالث اهلجري )حوالىي قرن 

ف على أّن األدب الذي ُعرف اليوم يعين التعبري اجلميل لفظيا أو كتابيا. هنا ُعر 
وسيلته الّلغة واألدب يرتبط ابلناس. األدب صورة احلياة الواقعية واألدب اليُنشأ يف 

وقيل (. 2، ص. 2016اجملال اخلايل ولكّنه نتاج اجملتمع )سوتيجو وكسنادي، 
أيضا أن األدب ما عرّب عن معىن من معاين احلياة ابلتعبري اجلميل )التوجني، 

 (. 47، ص. 1999
لغة فيتكّون من   Sosiologyمفهوم االجتماعي أو يف اللغة االجنلزاي  وأما

من الّلغة الالتينية مبعىن الصاحب،  ”Logos”    “Socios“.و ”Socios“كلمتني 
من الّلغة اليواننية مبعىن العلم. وأما االجتماعي اصطالحا فهو   ”logos“وكلمة 

(. مفهوم 1، ص. 2016العلم الذي يبحث عن اجملتمع )سوتيجو وكسنادي، 
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هو التحليل املنهجي عن بناء األفعال   Crookو  Watersاالجتماعي عند
 (4، ص. 2012االجتماعي )كرنياوان، 

مدخل التحليل األديب ابلّنظر أو ابلتّكيز على  هو األدب االجتماعي
الناحية االجتماعية كطبقة اجتماعية الكاتب، والدرجة االجتماعية، وإيديولوجيا، 

الة االقتصادية، والقارئ املوّجه. كانت نظرية األدب االجتماعي من نتيجة وح
قبل امليالد( املعروف بنظرية حماكاة اليت ترى العمل  348 – 428فكرة أفالطون )

قبل امليالد( كتلميذه اليوافق  322-348األديب حماكى اجملتمع. ولكّن أرسطو )
طون األدب حتاكي الواقع دون التغيري بفكرته عما يتعلق مبحاكاة الواقع. رأي أفال

ودون الزايدة، ولكن رأى أرسطو يف األدب أّن كاتبه الحياكي الواقع كله بل كان 
 (.  113، ص. 2009يُزيد األشياء اجلديدة )كامل، 

أن األدب االجتماعي يشمل على ثالث   Werrenو  Wellekرأى 
 (:8-5، ص. 2016النواحي )سوتيجو وكسنادي، 

الكاتب هو انحية اجتماعي العمل األديب  أو سوسيولوجيا ةاجتماعي -1
الذي يرّكز على الكاتب كمصدر إنشاء العمل األديب. الكاتب كعضو اجملتمع 
الينفّك من احلياة االجتماعية، واألساس اإليديولوجيا، والدرجة االجتماعية. رأت 

ر إىل العمل األديب هذه النظرية أن النواحي االجتماعية اليت تدور حول الكاتب يؤثّ 
 الذي كتبه. 

العمل األديب. من املوضوع املتصل هبذه  أو سوسيولوجيا اجتماعية -2
النظرية مضمون العمل األديب، وهدفه، واألمور الضمين يف العمل األديب املتعّلق 
ابملشاكل االجتماعية. واملشاكل االجتماعّية حتتوي من الناحية االجتماعية 

 ية، والتبية، والدينية، والثقافية، والعادة. واالقتصادية، والسياس
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القارئ. املشاكل املرتبط هبذا اجملال هي أو سوسيولوجيا اجتماعية  -3
مشاكل القارئ وأثر العمل األديب للمجتمع. هذا اجملال يف احلقيقة يرى كيف أثر 

 اجتماعي العمل األديب حلياة اجتماعي القارئ.   
حيث يكون  العمل األديب سوسيولوجياأو  اجتماعيةواهتّم هذا البحث 

األساس أو املركز هلذا البحث هو العمل األديب ويف هذا البحث هو رواية "قواعد 
 جارتني" لعمرو عبد احلميدز

عنصرين، العنصر الداخلي والعنصر اخلارجي.  يتكّون العمل األديب من
أما يشمل يف العنصر الداخلي املادة، والتصميم، األشخاص والتخشيص. و 

والدينية،  العنصور اخلارجي يتكّون من سرية الكاتب، واالجتماعية، والنفسية،
هنا يُفهم أن األدب االجتماعي من املدخل خارج العمل  والفلسفية وغري ذلك.

األديب. كانت فكرة األدب االجتماعي خمتصرا يرى أّن العمل األديب الميكن فهمه 
أو الثقافية اليت تدور حوله )سوتيجو  إال ابالهتمام إىل الناحية االجتماعية

 (. 24، ص. 2016وكسنادي، 
 

 األدب االجتماعي املاركسي -ب
األدب كنتاج اجملتمع كان يصّور املشاكل الكثرية الواقعة يف احلياة 
االجتماعية. بسبب ذلك، كثري من الباحثني والناقدون استخدموا مدخل األدب 

نظرية األدب االجتماعي الغالب يف حتليل االجتمعي يف حتليل العمل األديب. من ال
العمل األديب هي نظرية األدب االجتماعي املاركسي. ألن إذ نظرية األدب 
االجتماعي املاركسي اُهتّم، كانت معظم النظرية االجتماعية يعتمد على النظرية 

 (. 54، ص. 2019املاركسية )فائقة الثىن، ومشيطة، وواحد، ورفيقي، 
ى تر  يترة أّسسها كارل ماركس وفريدريك إجنلز الاملاركسية هي فك

لالقتصاد االجتماعي دور مهّم وأساسي يف اجملتمع. اجملال االقتصادي يكون 
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أساس احلياة عند املاركسي والشخص الرئيسي يف اجملتمع هو الطبقات 
االجتماعية. اجملال االقتصادي كذالك يؤثّر اجملال السياسي وأما اجملال االقتصادي 

ثّره الصراع بني طبقة العامل وطبقة ذي جهاز اإلنتاج. وكان هذا الصراع يستطيع يؤ 
أن يزيل إبزالة النظام الرأمسالية الشائع يف اجملتمع. هذه الفكرات قد كتبها ماركس 

)ماكنيس، وسوسينو،   The German Ideologyوإجنلز يف كتاهبما مبوضوع 
 (. 5، ص. 2003

م يف ترير أملانيا. كان  1818نة ماركس هو كارل ماركس ولد س
فيلسوف أملاين، واقتصادي، وعامل اجتماع، ومؤرّخ، وصحفي، واشتاكي ثوري. 

السياسة، والثوري  –ثالث فكرات أساسيات ماركس يعين الفلسفة، واالقتصاد 
يعتمد على ثالثة األسس املتفّرقة. يف الفلسفة، اعتتمد ماركس على التقليد 

اصة على نظرية فريدريش هيغل. ويف النظرية االقتصادية األساسي األملاين خ
والسياسة اعتمد على فكرات االقتصاد االنكليزي وأما يف نظرية االشتاك اعتمد 

 (. 14، ص. 2008على الفكر االشتاكي الفرنسي )وودفني، وزرايت، 
قد ذكر السابق ثالث فكرات املاركسي، ولكن يف هذا البحث يتضمّن 

من الفكرات اليت قّدمها املاركسي السياسي فحسب.   –االقتصاد  يف نظريته عن
 هي:

 
 رأس املايلال -1

اتريخ احلياة البشرية عند ماركسي هي اتريخ كفاح الطبقة. مرحلة تطّور 
التاريخ البشري عند املاركسي هي اجملتمع البدائي، مث جمتمع العبودية، مث االقطاعية، 

. مزية لكّل تطّور التاريخ البشري ُيظهر من عملية مث رأس املال، مث األخري الشيوعية
اإلنتاج ومن الطبقة االجتماعية.  فبهذا فهم التاريخ وتطّوره ابهتمام الطبقة 

 (. 5، ص. 2016االجتماعية يف اجملتمع الواثق )سهومة، 
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نظام الرأمسالية هو نظام االقتصادي املعروف بقانون وحيد، أال وهو 
وق. األمر األهّم فيه هو االستغالل. يتّم االستغالل يف نظام قانون املساومة يف الس

الرأمسايل من خالل نظام اقتصادي غري موضوعي وموضوعي. الفرق بني نظام 
الرامسالية واألنظمة األخرى هو سعر الصرف وليس قيمة االستخدام. مل يعد 

لربح شخص يفّكر يف اإلنتاج لالستخدم، بل يفّكر يف بيعه مرّة أخرى لنيل ا
العظيم. كان هذا أمر مهّم لدي الربجوازي ألن هبذا الربح ميكن التنافس ابلشركات 

الرأس املايل له السلطة احلاكمة الحبكم  (. 19، ص. 2019األخرى )يسراي، 
كفاءته الشخصية أو اإلنسانية وإمنا هو من حيث مالك رأس املال )مصطفى، 

 (32د.س. ص. 
 

 الطبقة االجتماعية  -2
جتماعية وفقا للماركسية هي جمموعة يف اجملتمع حددها موضع الطبقة اال

معنّي يف نظام اإلنتاج. ترتبط العالقات االجتماعية بني البشر إبنتاج احلياة املادية 
وحيّدد املبلغ اإلمجايل لإلنتاج املادي اهليكل االقتصادي للمجتمع )وايمتي، 

بقتان اجتماعيتان. وفقا ملاركسي، يف هيكل اجملتمع ط (. 101، ص. 2013
الطبقة العليا اليت تتحّكم أو متتلك وسائل اإلنتاج اليت تسمى ابلطبقة الربجوازية 
والطبقة الكادحة اليت المتلك وسائل اإلنتاج تسمى ابلطبقة الربوليتاراي )سهومة، 

 (. 5، ص. 2016
العالقة بني هذين الطبقتية هي العالقة القوية، حيث حيكم فئة واحدة 

فئة األخرى. يف احلقيقة كانت الطبقة الربجوازية هي الطبقة املضطِهدة على ال
والطبقة الكادحة هي الطبقة املضطَهدة، آلن الطبقة العليا تسيطر على اجملال 
االقتصادي الذي ميكنها كسب مصاحلها جتاه الطبقات الكادحة )ماكنيس 
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وليس بسبب (. التناقض بينهما ليس بسبب الغرية 115، ص. 2003وسوسينو، 
 األاننية بل التناقض بينهما بسبب مصاحلهما متضاربة. 

التناقض، فأن الطبقة الربوليتاراي تريد التغيري، ألن التغيري هي  بسبب هذا
التقّدم عند القوم املضطَهد. التغيري عندهم هو بشكل التحرير. مثة مصلحة أخرى 

نظام الطبقة الربجوازي. من للطبقة الربوليتاراي هي الثورة أو االشتاكي، إلغاء 
عكس ذالك، كانت الطبقة الربجوازية هلا املصلحة يف حفظ سلطتها فلن ترغب يف 
التغيري، ألن التغيري سوف يؤدي إىل إلغائه دورها كالطبقة العليا )ماكنيسن 

 (. 119، ص. 2003وسوسينو، 
ل كما قال ماركسي إن الدولة تسيطر عليها الطبقة املسيِطر على اجملا  

االقتصادي بشكل مباشر أو غري مباشر. وابلتايل فإن الدولة ليست مؤسسة 
نكران الذات فوق األشخاص الذين حيكمون اجملتمع، ولكن الدولة أداة من الطبقة 
العليا لتأمني قّوهتا أو منصبها. من خالل ذلك، ميكن الفهم أن الدولة تقف إىل 

ارض بني الطبقتني الميكن جانب الطبقة الواحدة فحسب. عندما يكون التع
للدولة أن تكون منصفة لكليهما ألهنا ميكن أن تقف جانب الطبقة العليا أو 

 (. 120، ص. 2003الربجوازي فقط )ماكنيس، وسوسينو، 
 

 البنية االجتماعية -3
قال املاركسي أن اجملتمع كنسق الذي يتكون من مستويني، املستوى 

الميكن  .(superstructure) املستوى الفوقيو  (infrastructure) التحيت أو األساسي
فصل إنتاج األفكار واملفاهيم، والوعي عن العالقات املادية البشرية. فهم اإلنسان، 
وجهات النظر، واألفكار هي نتيجة أو أتثري العالقة املادية.  املستوى الفوقي هي 

القانونية، مجيع املنتجات غري املادية املستمدة من أفكار اجملتمع كاملؤسسات 
والفكرية، والدينية، والفلسفية. بينما تشري املستوى األساسي إىل املوارد اليت تشمل 
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املستوى (. و 16، ص. 2016ظروف اإلنتاج، وأدوات اإلنتاجن وعالقته )يسراي، 
 . (22، ص. 2007التحيت أساس تكوين املستوى الفوقي )عثمان، 

اجملتمع. عنصر يف بنية  رأى ماركسي أن األدب من املستوى الفوقي يف
معقدة للغاية من اإلدراك االجتماعي الذي يقنع املواقف اليت يتحكم فيها فئة 
واحدة على الفئة األخرى. نظرا على ذلك، كان فهم األدب هو فهم مجيع 

(. 103، ص. 2013عمليات االجتماعية اليت يشارك فيها األدب )وايمتي، 
مهّم وكان جزء من املستوى الفوقي اليت  يعترب املاركسي األدب مؤسس اجتماعي

متّثل الطبقيت االجتماعية واإلنتاج اإليديولوجيا لطبقة ما. أساليب وعالقة اإلنتاج  
 (. 16، ص. 1975كان سببا اليت تشكل املستوى الفوقي منه األدب )حممود، 

ألن ماركس أديب، فهو يفهم األدب من العناصر الداخلية والتميز 
هذا املنصب فكرة املاركسي االجتماعي يتطور كفكرة األدب  االجتماعي، مع

االجتماعي املعروف ابسم نظرية األدب االجتماعي املاركسي )كورنياوان، 
 (. 40، ص. 2012

 
 حملة عن رواية "قواعد جارتني" -ج

رواية قواعد جارتني هي رواية  جديدة كتبها الكاتب  املصري عمرو عبد 
ية البهو فريك مصر. إنه كاتب مشهور  يف عصر يف قر  1987احلميد. ولد سنة 

احلديث ومشهور ككاتب يف جمال اخليال. بدأ يف كتابة الرواية بروايتني قصريتني 
. ومن روايته الطويلة، كتبها منذ سنة 2008مبوضوع حسناء القطار وكاسانو سنة 

ين من ، أماريتا )اجلزء الثا2010. من الرواايت اليت كتبها أرض زكوال سنة 2010
، ودقات الشامو )اجلزء الثاين 2018، قواعد جارتني سنة 2016أرش زكوال( سنة 

، و رواية "أمواج أكما" وهي اجلزء الثالث 2019من رواية "قواعد جارتني( سنة 
 . 2020من رواية قواعد جارتني سنة 
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تقع األحداث يف رواية "قواعد جارتني" بدولة خيالية امسها جارتني. يف 
لة ينقسم اجملتمع إىل طبقتني: النسال والشرف. هذه الطبقة حبسب هذه الدو 

الدرجة االقتصادية وبسبب نسبه. كان النسايل هم الفقراء واألوالد غري الشرعني 
والشرف عكس ذلك. وفيها قوانني صارمة ييقّيد كل شعب هذه الدولة منها عدم 

من العادات والصفات جتاوز عمره اخلمسني. رواية "قواعد جارتني" فيها العديد 
اإلنسانية ابإلضافة إىل قّصة حب غفران  كعضو طبقة األشراف وندمي كعضو 

 طبقة النسايل.
حتكي هذه الرواية عن حياة الطبقة النسايل كالطبقة املضطِهدة واألشراف  

كالطبقة املضطَهدة.  كانت فيها القوانني الصارمات لكل شعب الدولة كما كتب 
لواقع صارت هذه القوانني ترتبط إبحدى الطبقة ومييل إىل يف اترخيهم، ولكن ا

التمييز إبحدى الطبقة. بدأت هذه الرواية بقّصة حّب بني غفران وندمي. لكّن 
مسرية حّبهما ليس كما أراد، لكّل املسرية ويلة. هذه كّلها بسبب اختالف الطبقة 

التمييز يكسو حياة بينهما. مهما الخالف بينهما على القانون يف التاريخ، ولكّن 
اجملتمع يف هذه الدولة. ولكّن هذه الويلة اليضعف حب غفران وندمي، بل يزيد 
ويزيد حىت أراد أن يتزّوج. ولكن كأن كل أعضاء احلكومة وقوم الشريف جيتهد يف 
إنقاض الزواج بينهما. فاآلسف، كان املصري اليوافق زواجهما مبوت ندمي. التمييز 

 ّد بل زاد بسعي غفران الرتقاء درجة القوم النسايل. الينتهي إىل هذا احل
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 الباب الثالث

 مناقشة نتائج البحث

نظرية ميد بد احلسيُبدأ البحث عن نتائج حبث رواية "قواعد جارتني" لعمرو عب
ة االجتماعية يف رواية ( البني1األدب االجتماعي املاركسي حبثا تفصيليا، خاصة ملعرفة 

ني" واية "قواعد جارت( شكل التمييز االجتماعي يف ر 2ركسي ، و قواعد حارتني عند املا
 لعمرو عبد احلميد عند املاركسي. 

م ، قو بقتنيطتنقسم الطبقة االجتماعية يف رواية "قواعد جارتني" إىل 
القتصادية درجة اال الشريف وقوم النسايل. قوم الشريف كالطبقة الربجوازية ألن له

جوازية هي قة الرب لطبن قوم غين كما رأي املاركسي أن ااملرتفعة أو أن ذلك القوم م
سايل . وقوم الن(5 ، ص.2016)سهومة،  الطبقة العليا و الطبقة هلا وسائل اإلنتاج

طبقة اركسي أن الال املا قيف تلك الرواية كالطبقة الربوليتاراي ألنه من قوم الفقري كم
 . (5ص.  ،2016ومة، )سهالربوليتاراي هي الطبقة ليس هلا وسائل اإلنتاج 

الكثرية  موالق األقوم الشريف يف هذه الرواية يسمى ابلربجوازية ألنه يستح
 على النحو الوارد يف التعبري: 

مارية شكال معات أذكانت املدينة خمتلفة للغاية عن ابحتها املشهورة، مبان طوبية 
 (309..)ص. .ني متميزة، شوارع نظيفة معبدة ابلصخور، كثري من احلاانت والدكاك

كان قوم الشريف يف رواية "قواعد جارتني" يسكن يف املدينة وأما قوم 
النسايل فهو اليعيش به يف املدينة. يف ذلك التعبري يقال أن يف املدينة اليت يسكن 
فيها قوم الشريف، املباين قد بنيت من الطويب ابألشكال املختلفة وتوجد فيها كثريا 

ادي الذي يسكن فيه قوم النسايل. هبذا عرف أن قوم من الدكاكني خالفا من الو 
. ال ميكن القوم أن يبين املباين من الطويب يف 0مببانيه من الطويب غينالشريف من ال

بالد جارتني إال من الغين، فقوم الشريف هنا من الغين. لذا الشريف يستطيع أن 
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لشريف هو الربجوازي.  يبين بناءا خمتلفا من الطويب. ألنه من الغين فيقال أن قوم ا
كما قال املاركسي أن الطبقة الربجوازية هي من تستحق وسائل اإلنتاج والطبقة 

هذا  .(5، ص. 2016)سهومة، الربجوازية هي القوم من تستحق األموال الكثرية
 القول يؤّكده أيضا التعبري اآليت:

هو  ...مث صعدت مرتفعا رمليا، وجلست مقرفصا أنظر إىل الوادي الذي ظهر
وأكواخه من أسفلي. مث انقشع ضباب الصباح شيئا فشيئا فظهرت مباين جويدا 

 (194بعيدا، من يصدق أن هذه األكواخ وتلك املباين تسمى بلدا واحدا؟! )ص. 

هذا التعبري يبنّي ملّا رأى طبيب فاضل مكاَنني خمتلَفني من مكان املرتفع. 
كن فيها قوم الشريف كالربجوازي. ورأى رأى املباين بعيدا من مكانه، املباين اليت يس

الوادي فيه األكواخ اليت يسكن فيها قوم النسايل كالربوليتاراي. من يرى هَذين 
مكاَنني لن يصدق أهنما من بالد واحد، بالد جارتني. من هذا فهم أن قوم الشريف 

 حياته ممتعة ابألموال، خالفا من قوم النسايل الذي يسكن يف الفقر. وهذا يقوي
 القرار أن الشريف من الربجوازي.

كان قوم الشريف يف رواية "قواعد جارتني" معروفا بقوم غين، ابإلضافة إىل 
 ذلك كان معروفا ابلقوم ذي السلطة يف بالد جارتني، هذا التعبري كما كتب:

اليستطيع أن يسري على الصراط املستقيم مدى حياته. إن البشر بطبعهم خطائون، 
ايل..كنا حمظوظني بكوننا شرفاء.. يتجاوز الكثري عن أخطائنا.. أما فما ابلك ابلنس

أن تعيش حياتك كلها يف خوف من ارتكاب خطأ واحد.. إهنا حلياة ابئسة، المتعة 
 (110فيها.. )ص. 

يف هذا التعبري كتب أّن قوم الشريف له السلطة والعالقة القوية ابحلكومة. 
ف حمفوظ من عقوبة اجلرمية حىت يعيش هذا احلال عرف من القول أن قوم الشري

بدون اخلوف من القواعد ليس كحياة قوم النسايل اململوء ابخلوف ألن احلكومة 
شديدة هبم. اجلرمية الصغرية عقاب له االعدام وللشريف عكس لذلك. هذا احلال 
ألن البالد واحلكومة حتت سيطرة الشريف كقوم املسيطر يف هذه البالد. كما قال 
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)كريستيفا،  ي أن الدولة أو البالد آلة الطبقة املسيطرة لتقوية موقفه يف اجملتمعاملاركس
 (، فهذا ما فعله الشريف. 25، ص. 2011

ماعدا ذلك، كان قوم الشريف يف هذه الرواية له الكرامة. هبذا حكما 
خمففا عليه إن ارتكب اجلرمية. وهذا اليكون لديه فحسب، بل لدي النسايل الذي 

قوم الشريف. هذا القرار ليس بسبب مقام قوم النسايل، بل بسبب مقام  يتزوج مع
 قوم الشريف كقوم كرمي. كما كتب يف املقال: 

إن تزوج نسلي من شريفة جارتينية يصري أوالدهم شرفاء، وقد مينح القاضي ذلك 
 (39النسايل حكما خمففا إن ارتكب جرما صغريا تكرميا لزوجته، )ص. 

وم النسايل يعرف بقوم الفقري. لذا مسي قوم النسايل خالفا لذلك، كان ق
 بقوم الربوليتاراي. كما فهم من القول:

يف وادي النسايل كان كل شيء خمتلفا متاما من املدينة، بدال من البيوت الفخمة 
 (188املتالصقة اليت تراصت يف األفق على ضفيت النهر اجلاف ...)ص. 

 والقول:
أة اليت دّق حذاؤها األنيق أخشاب منصة جويدا لسنوات من كان يتصور يوما أن املر 

صارت تتنقل بفستان قدمي وحذاء ممزق بني طلبة هزاىل يسوّد الفقر وجوههم، لتقرأ 
قراءته، مث تعانقه وهي تضحك، قبل أن  علكل واحد منهم على حدة مااليستطي

رية يف خالل تنتقل إىل آخر أو أخرى لتفعل معهم الشيء ذاته، لتصبح مدرستها الصغ
 (226أشهر قليلة مهدا حقيقيا للحياة يف وادينا الفقري )ص. 

يف االقتباس ُكتب أن قوم النسايل يسكن يف الوادي الفقري البعيد عن 
املدينة اليت يسكن فيها قوم الشريف. كان قوم النسايل يسكن يف الوادي الفقري 

وادي النسايل املباين الكبرية املختلف ابملدينة من حيث املعيشة والبيوت. اليوجد يف 
والبيوت، بل يوجد فيه األكواخ لشدة فقره. جبانب ذلك بسبب شدة فقره اليلبس 
النسايل لباسا الئقا بل اللباس القدمي واحلذاء املمّزق. كما لبست سيدة غفران )قوم 
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الشريف( يف االقتباس السابق ملا قّررت أن تسكن يف وادي النسايل حىت لبس كما 
 النسايل. لبس 

هذا البيان كما قال املاركسي أن الطبقة الكادحة يف اجملتمع ما يسمى 
، 2011ابلطبقة الربوليتاراي هي الطبقة اليت التستحق وسائل االنتاج )كريستيفا، 

( أي مبعىن أن الربوليتاراي هي القوم الفقري واليستحق املال الكايف ليقضي 967ص. 
لبيان السابق، حىت سعى بقوة جهده لينال املال  معيشته وهذا كحال النسايل يف ا

 كما كتب يف التعبري اآليت:
...إن فقرهم شديد رغم أهنم لصوص وهامجون..الأيتون إىل املدينة إال للسرقة أو 

 (39حلضور يوم الغفران لنيل أرواحا ألطفاهلم ...)ص. 

يف هذا التعبري كان قوم النسايل بشدة فقره يسرق فقط ألجل قضاء 
يشته. يسرق يف املدينة اليت سكن فيها قوم الشريف كاألغنياء. ليس من إرادته أن مع

يفعل ذلك العمل السيء، بل هذا بسبب شدة فقره ورفض تعامل الشريف ابلنسايل 
حىت أن الشريف اليقبل أن يعمل النسايل معه. قوم الشريف يرفض التعامل به 

يا ألنه فقري وحيمل العار. هذا التعبري  بسبب اعتقاده أن قوم النسايل هو الطبقة الدن
 كما كتب يف االقتباس اآليت: 

...كنت طفال صغريا لكين أدركت أننا حنن النسايل مهما وصل بنا احلال سنظل 
 (144النسايل الطبقة املنبوذة يف هذا البلد..)ص. 

ما عدا ذلك التعبري السابق الذي يقول أن النسايل هو الطبقة الكادحة، 
 ذلك احلال أيضا يف القول: قد كتب 

النسايل هم حاملو العار يف جارتني.. إن قواعد جارتني ختتص مجيعها أبرواح البشر. 
يقولون أن قبل البناء بناء جدار جارتني كانت البالد قد شهدت من اجلرائم واخلطااي 

ح مامل تشهدها بالد قط، فكانت القاعدة الثانية من قواعد بلدان، يلحق العار ابلرو 
 (30املذنبة لألبد )ص. 
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بعد البيان السابق أن النسايل هي الطبقة الربوليتاراي والطبقة الدنيا يف بالد 
جارتني، كانت حياته حتت قيود وسيطرة قوم الشريف وحتت احلكومة اليت مجيع 

 أعضائها من قوم الشريف، حىت أن النسايل اليستطيع أن يعيش مبشيئته. كما الوارد:
نسائم الفرحة لتمأل صدوران أم ال وكأننا أخذان خطوتنا األوىل أخريا  ...وقتها هبت

 (238للتحرر من قيود أشراف جارتني )ص. 

هذا مناسب بفكرة املاركسي أن الطبقة الربجوازي سوف يستويل على 
الدولة، فالطبقة الربوليتاراي سوف يقوم حتت سلطته وقيده من أجل نيل الربجوازي 

(. ويف هذه الرواية كان الشريف يسيطر بالد 8-7، ص. 2011الربح )كريستيفا، 
جارتني والنسايل حتت سلطته وحتت قيوده حىت اليعيش مبشيئته. وهذا قد فعله 
الشريف اكتسااب للثروة. بناءا على ذلك، كانت الطبقة الربوليتاراي يريد التغيري. ألن 

املقدمة. ويف الرواية قد كتب  التغيري هو السبيل الوحيد للربوليتاراي ألن يكون الطبقة
 ذلك يف القول اآليت:

قالت يف فرحة أبن تغيريا كبريا قد حدث بني فتيان وفتيات النسايل خالل السنوات 
 (282القليلة املاضية...)ص. 

عرف من اجلملة أن النسايل يريد بل قد جيري التغيري الكبري خالل 
ت قيود الشريف. النسايل يعرف السنوات. فعله النسايل بسبب البؤس يعاىن منه حت

أن التغيري هو السبيل الوحيد للتقدم وألن يكون القوم احلر. ولكن قوم الشريف  
كالربجوازي املثيل ابلقوم املضطِهدة ال يريد التغيري. ألن ابلتغيري سوف خيتفي مقامه  

كالقوم ذي سلطة و ألنه راسخ بسرور املمتلكات. كما فكرة املاركسي أن 
، ص. 2003)ماكنيسن وسوسينو، اراي  يريد التغيري للتقدم خالفا للربجوازي الربوليت

 . هذا البيان ورد يف اجلملة: (. 119
لو مل يكن ما فعلته مع النسايل عظيما ملا حترك سادة جارتني إليقافك إىل هذا احلد،  

 (306كنت تعرفني أهنم سيواصلون عرقلتك بكافة الطرق )ص. 
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 رواية "قواعد جارتني" لعمرو عبد احلميد عند املاركسي  البنية االجتماعية يف -أ

، تقريًبا على مجيع جوانب احلياة يف رواية "قواعد جارتني" زيسيطر التميي
قتصادية إجراء تغيريات يف اجلوانب اال لذلك يريد يعيش النسايل يف احلبس. حىت

ة من قبل يعارضه بشد األمر ، ولكن هذاوأحسنأفضل  اليت ميكن أن جتعل حياته
يف  طبقته إىل موقع النسايلعليه  يرجع التمييز الذي حصل احلكومة واحلكومة.

 ةحىت السياس الشريف ميّيزه، لذلك الدنيا ةإىل الطبق ياالقتصادي. إنه ينتماجملال 
 . النسايلليت أصدرهتا احلكومة ليست حمايدة، بل تدعم التمييز ضدّ ا

يسمى ال ينفصالن، وكالمها  انبنيت، يوجد يف اجملتمع وفقا للماركسي
، 2019)فائقة الثىن، ومشيطة، وواحد، ورفيقي، ابملستوى الفوقي واملستوى التحيت 

 املستواينن تاه تجد، وُ لعمرو عبد احلميد قواعد جارتني. يف رواية (59ص. 
، وهي املستوى الفوقية نقاط يف ، يتم تضمني عدّ ان. يف هذه الروايةتتابطامل

املوجودة  واملستوى التحيتواألخالق.  ،واألفكار ،القواننيو  ،اسيةالسي ةاملؤسس
 مرتبطة ابلطبقة االجتماعية.

 مؤّسسة سياسية -1

، شرح أن املؤسسات السياسية ه الرواية اليت كتبها عبد احلميديف هذ
ميكن . لنسايلجارتني متيل إىل دعم الشريف واالعتاف به مقارنة اببالد يف 
شريف المبيالد أبناء  أحد املؤسسات السياسية القاضي فهم عندما يعتفيُ أن 

، يتم وضع عالمة ايلسبينما ابلنسبة للنمن خالل تسجيلهم يف منزل القاضي.
 فقط. جاء ذلك يف االقتباس:الوشم على 

مل أقتنع بتلك اإلجابة وزممت شفيت، قبل أن يكمل لنا أن كل مولود شريف 
يف جارتني..أما النسايل فاليسجل هلم  يسجل يوم والدته يف أوراق دار القضاء

أوراق، ينالون فقط أوشامهم الزرقاء على أكتافهم وصدورهم ابلعام الذي ولدوا 
 (38)ص.  فيه.



28 
 

 

بالد السياسية يف  ةسأن املؤسّ  يُعرف، ميكن أن يف هذا االقتباس
جارتني هي أكثر عرضة للدفاع عن الشريف واالعتاف به والتمييز ضد 

الطبقة  وة السياسية تتكون من الشريف الذي هساملؤسّ . ألن سايلالن
ناك. وهذا يعطي فهًما أن الربوليتاراي ه النسايل هوالربجوازية يف البالد. بينما 

الفوقي، املستوى أفكار اجملتمع مدرجة يف  مثرة السياسية اليت هي ةساملؤسّ 
رأي ب يناسب ابمليدان االقتصادي يف البالد. وهذا ةسوتتأثر هذه املؤسّ 

ابملستوى تتأثر  املستوى الفوقيالسياسية مبا يف ذلك  ةساملاركسية أبن املؤسّ 
 .(16، ص. 1975)حممود، أو أنشطة اإلنتاج التحيت

 القانون     -2

، اجملتمع، جيب أن يكون القانون يف الدولة عاداًل جلميع الواقعيف  
  هاالقانون في ديقيّ جارتني ليس عاداًل جملتمع جارتني.  بالدلكن القانون يف 

د ، فإن القانون يقيّ ولكن يف حتقيقه .ايل أو الشريفسكل مواطن سواء ابلن
 كطبقة أدىن. ميكن فهم ذلك يف االقتباس:  فقط ايلسالن

..أخربان معلمنا يف املدرسة ذات مرة أن قضاة جارتني مينحون فرصا أخرى 
ى يف حق جارتني للشرفاء املخطئني إال يف حاالت القتل أو ارتكاب خيانة كرب 

أو جدارها، أما إن سرق مثال أو ارتكب جرما صغريا قد يعاقب ابلسجن أو 
دفع جزء من املال فحسب.. أما النسايل فمصريهم معروف، سريتكبون اجلرمية 
حتما يوما ما، لذا ان ارتكب أحد جرما صغريا قد يكلفه ذلك حياته..السارق 

دي على جارتيين شريف دون حق منهم يعدم، من ميتلك البارود يعدم، التع
 .(38يعدم..القاتل يعدم ابلطبع )ص. 

شريف الايل و سنالشرح عن العقوبة اليت فرضت على  ويف االقتباس
جارتني. وحيدث الظلم أيضا يف العقوبة اليت  بالديف  جتاوز القواننيبسبب 

، ةجرمية بسيط إذا ارتكب هفرًصا لشريف وال يعاقب ر. إنه يوفّ قاضييصدرها ال
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القواعد  على النسايل ابإلعدام إذا خالف سيحكم اضييف حني أن الق
 البسيطة أو الشديدة.

ذلك ها القاضي ابلبنية االقتصادية اململوكة لجّ أتثرت السياسة اليت انت
، يف إليه القاضيلذا احناز  إىل الطبقات العلياشريف تنتمي ال كان.  القومني

 تقويته يتمّ  ه.إىل ختويف القاضي لك مييلالدنيا لذ ةالطبق هوحني أن النسايل 
 :التايلأيًضا من خالل االقتباس 

اليسمح ألحد يف جارتني أاي كان حبمل أسلحة انرية إال ضباط األمن ... 
 (115 إن ارتكبوا هذا اجلرم )ص. عقوبة مغلظة على الشرفاء ..إعدام للنسايل

ويستوقف الحظت أن الضباط يسمح مبرور أشراف جارتني دون تفتيش 
 (285النسايل فقط ...)ص. 

 علىويف االقتباس ذكر االختالفات يف العقوبة اليت يصدرها القاضي 
 ةهذا يثبت أن املؤسس  والشريف بسبب وضعهم االقتصادي.سايلالن

أي  التحيت ملستوىالسياسية يف بلد ما تتأثر ابالقتصاد. تقول املاركسية أن ا
)وايمتي،  ، هلا عالقة سببيةالسياسية ةسساملؤ  يأ الفوقي املستوىاالقتصاد و 

 السياسية نتيجة لذلك. ة. االقتصاد كسبب واملؤسس(100، ص. 2013

ال اجمل املسيطر علىقوة الطبقة  الفوقي املستوى حّلل ،يف املاركسي
 . جاء ذلك يف االقتباس:(100، ص. 2013)وايمتي،  قتصادياال

رقة املدرسة املتوسطة، شهد ثالثة من النسايل أبنك من دبّرت أمر س -
وبذلك مت ثبوت جرميتك أمام القاضي..كان القاضي رحيما بك هذه املرة 

 (303لكوهنا جرميتك األوىل )ص. 

إن تزوج نسلي من شريفة جارتينية يصري أوالدهم شرفاء، وقد مينح القاضي  -
ذلك النسايل حكما خمففا إن ارتكب جرما صغريا تكرميا لزوجته، )ص. 

39) 
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، أوضح أن شريف يتلقى معاملة خاصة من السابققتباس يف اال
سيسيطر ، الطبقة العليا. وفًقا للماركسي القاضي. هذا ألن شريف هو

وهذا حيدث أيًضا للشريف  .(22، ص. 2013)وايمتي،  الطبقات العليا بلًدا
السلطة هذه  فيها.ولديهم السلطة  الشريف بالد جارتنيحيث يسيطر 

من السياسية هي  ةألن املؤسس السياسية هناك ةؤسسمعتف هبا من قبل امل
على سلطة الطبقة العليا كما أوضح  ذلك املستوى حيّللو  فوقيال املستوى

 املاركسية.

 الفكرة -3

يف رواية   شكل مؤسسة سياسيةيفاملستوى الفوقي  ابإلضافة إىل كون
. من بني ةاملستوى الفوقي ما يتعلق ابلفكر ، مت أيًضا العثور على قواعد جارتني

تقييمه ابملال ، وهذا مذكور يف  األفكار املوجودة يف الرواية أن كل عمل يتمّ 
 االقتباس:

ابدرين بغري اكتاث قبل أن أحدثه عن راتيب، أبنه مل يعلم شيئا عن قدومي لذا 
لن يتحمل عين قرشا واحدا، ما قد يفعله هو أن يزيد حصة الطعام املرسلة إىل 

قابال لعملي فعلي أن أجنيه من مرضاي. وقتها أدركت صاحل. أما إن أردت م
أنه مل يعد هناك وقت لإلنتظار بذلك اإلقليم. وعدت حانقا إىل مبييت وأخربت 

 (16صاحل أبنين سأغادر ...)ص. 

وظيفة يف منطقة انئية مل وأوضح يف االقتباس أن طبيبًا حصل على 
لديه راتب حصل عليه من  ر العودة إىل منزله ألنه مل يكنمن قبل، قرّ  هايسمع

يف عدم احلكومة. على الرغم من أن الطبيب هو بطل جيب أن يساعد الناس 
 قالهتصاد. هذا مثل ما ابالق لتأثّرها ، ولكن تفكريه يف ذلك يتغرّي فقدان حياته

( تقوم على االقتصاد املستوى الفوقيأن األيديولوجية أو الفكر ) املاركسي
 .(101، ص. 2013، )وايمتي (املستوى التحيت)
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األخرى املوجودة يف هذه  ةيديولوجياإلعن ، اقتباس ابإلضافة إىل ذلك
 :كما يليالرواية  

أريدك أن تبقى بيننا حىت يكتمل شفاء املصابني، لن يرضى أي طبيب  -
جارتيين ابجمليئ إىل هنا، أستطيع أن أوفّر لك مقابال عن املدة اليت تبقى 

 (289هبا بيننا )ص. 

ماتقصده ابعتذارها، وبدا ذلك على وجهي، فأكملت وهي خترج  مل أفهم  -
كيسا قماشيا صغريا أدركت أنه حيتوي عمالت معدنية ووضعته على 

 ( 18املكتب أمامي: أان من طلبت جميئك إىل بين عيسى )ص. 

...وأخربتين أهنا من أرسلت أحد أتباع حبيبها بكيس من الذهب إىل من  -
 (97..)ص. اختارين آليت إىل بين عيسى.

يف هذه االقتباسات ميكن االستنتاج أن مجيع األفعال ميكن شراؤها 
امرأة خترب شخًصا ما ابلعثور على طبيب أيخذها إىل منطقة  من املثال،ابملال. 

غبة الرجل مقابل املال. ميكن فهم هذا حول إيديولوجية أن كل ر انئية. تبعت 
 شيء ميكن القيام به ابملال.

املوجودة يف هذه  املستوى التحيت واملستوى الفوقيتصف  االقتباسات
 الرواية هي:

نعم..المتنع القواعد ذلك.. لرجال النسايل احلق يف الزواج سواءا من نسلية  -
أو شريفة إن بلغوا عامهم اخلامس والعشرين، مثلهم مثل رجال األشراف 
متاما، ولكن أين تلك العائلة  الىت تضحي بسمعتها وتزوج ابنتها من 

 (109نسلي؟ )ص. 

.واليعيشون بيننا، ينتشرون على أطراف املدن أو دايهنا يف جتمعات )ص.  -
38) 

 . إنه يعتربالنسايليشرح هذا االقتباس وجهات نظر الشريف حول 
االقتصادي. مييل الشريف كالطبقة العليا أو  حقريًا بسبب وضعه سايلالن
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يقوي هذا  د منخفض.اقتصا ذواسايل ربجوازية إىل رفض التعامل مع النال
ايل سأن اإليديولوجية اليت ميلكها شريف على الن السابقالتفسري  على التعبري

ابملستوى ر املرتفع يتأثّ  شريف شعب نبيل ألن اقتصاده أبن شعر التكرّب و 
 .السابق مثل ما ذكره املاركسي التحيت

 األخالقي -4

افة إىل د جارتني ابإلضعاملوجودة يف رواية قوااملستوى الفوقي من 
 املتعلقة ابألخالق. ال توجد هي، لسياسية والقانونية والفكريةا ةاملؤسس

ي جيب ذ، حيث يبدأ استبعاد األخالق البل كثرية حاالت قليلة يف اجملتمع
أيًضا يف الرواية  يف كل حالة ألهنا تتأثر ابالقتصاد. مت العثور على هذا طرحه

  :اآليتمثل االقتباس 
كبرية ببني فتيات النسايل. كان معظمهن جيربن عليها من   قّلت الرذيلة بدرجة

 (292أجل املال، أما اآلن فصرن يعملن وجينني أمواال مقابل صناعتهن )ص. 

شيئًا مهًما للشريف عندما   االقتباس، أوضح أن األخالق ليسيف
. ميكن االستنتاج أن بيت الرذيلة من أجل الكنز يطلب من النسايل العمل يف 

اليت ميتلكها الشريف واليت بدأت ختتفي بسبب االحتياجات  األخالق
أن إنتاج األفكار  عنه املاركسي ربقتصادية. ويتماشى ذلك مع ما عاال

ادية واملفاهيم والوعي ألول مرة بشكل مباشر ال ميكن فصله عن العالقات امل
، أتثر قرار الشريف ويف هذه الرواية .(100، ص. 2013)وايمتي،  بني الناس

 ابملطالب االقتصادية. بيت الرذيلةإبجبار النسايل على العمل يف 

، فإن األشياء املتعلقة ابألخالق مقابل املال سايلضافة إىل بيع النابإل
 ، كما يف االقتباس:ة يف هذه الرواية هي بيع األطفالاملوجود
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نعم إنه صحيح، تباع أطفال نسايل جارتني أبسعار ابهظة الثمن خارج جارتني، 
ستجين دميا الكثري من الذهب مقابل طفلها.. يرغب الكثريون من قطاع الطرق 
واجملرمني واللصوص يف شراء هؤالء األطفال..يدفع فيه اليوم كيسا من الذهب، 
وجيين بعد سنوات قليلة أضعافا مضاعفة للسعر الذي دفعه، أكدت السنوات 

جارتني إهدار لثروة اليعلم أهنم األكثر موهبة يف ارتكاب اجلرائم، وبقاؤهم داخل 
 (179قيمتها إال لصوص البلدان األخرى )ص. 

بيع تريد أن تد جارتني وجودة يف بالاملوأوضح يف االقتباس أن دميا أًما 
، لن تكون احلقيقة للحصول على الكثري من املال. يف أطفاهلا البيولوجيي

. أخالقهاألم ، ما مل تفقد البيع طفلها خاصة أن تكون لًصا تريدهناك أم 
أن  د. مثل ما قاله املاركسيوجد يف هذه الرواية أن أخالق األم تتأثر ابالقتصا

كاملستوى التحيت ابحلياة املادية   الفوقي مشروط املستوىاألخالق كجزء من 
 .(102، ص. 2013)وايمتي، 

 عن التعبري السابق: هذا االقتباس أيًضا يقوي
 (188كونين أرحل ألبيعه...)ص. إن علموا أن طفلي ميتلك روحه لن يت 

عن كاملستوى التحيت ال ميكن فصل احلياة املادية أو االقتصادية  
حيث  السابقاليت هي فكرة خلقها اجملتمع. مثل االقتباسات  الفوقي املستوى

 نيجارت بالدالسياسية يف  ة، واأليديولوجيا، واملؤسستتأثر احلياة االجتماعية
جارتني إىل الشريف كطبقة  بالدأيًضا الناس يف  ابالقتصاد. يقسم االقتصاد

 عليا ونسايل كطبقة أدىن.
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شكل التمييز االجتماعي يف رواية "قواعد جارتني" لعمرو عبد احلميد عند  -ب
 املاركسي

 
وجد يف هذا البحث أشكال التمييز يف رواية "قواعد جارتني" لعمرو عبد 

كان التمييز االجتماعي يف كسي.احلميد مؤسسا على نظرية األدب االجتماعي املار 
يقع  هذه الرواية معظمه قد وقع بني قوم الشريف كالربجوازي والنسايل كالربوليتاراي.

التمييز االجتماعي يف رواية "قواعد جارتني" يف مخس جماالت، اجملاالت يقع فيها 
( 5( التبية، 4( السياسي، 3( االقتصادي، 2( االجتماعي، 1التمييز هي 

 الصّحة.
 

 االجتماعي -1

وقع التمييز االجتماعي يف رواية "قواعد جارتني" عند املاركسي يف 
 اجملال االجتماعي، وهي التمييز يف احلياة اليومية ويف الزواج.

 التمييز يف احلياة اليومية    (أ
وجد يف رواية "قواعد جارتني" التمييز يف احلياة اليومية، املثال 

 تية:على النحو الوارد يف االقتباس اآل
 (38واليعيشون بيننا، ينتشرون على أطراف املدن أو دايهنا يف جتمعات )ص. 

املراد من اجلملة : واليعيشون بيننا، أن النسايل اليعيش مع 
الشريف. من االقتباس السابق بنّي أن النسايل والشريف اليعيش يف 
مكان واحد والخيتلط بينهما. الشريف يسكن يف املدينة والنسايل 

يف أطراف املدن والوادي. هذا األمر ليس بغري عمد، بل يتّم  يسكن
هذا األمر عن أقصاد وأغراض. أن قوم الشريف اليريد أن يعيش مع 
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النسايل وال يريد أن خيتلط معه، مهما اليوجد القانون الذي مينع 
 اختالط ومقابلة الشريف ابلنسايل. كما ورد يف االقتباس اآليت:

اما أنين الأخالف قواعد بالدي بتلك غري أننا كنت أعرف مت
املقابالت، وأنه التوجد قاعدة واحدة متنع أن يقابل نسلي شريفة 

 (153)ص. 

املدينة. هذا ليس دون  ذلك التمييز، كان النسايل يبتعدماعدا 
صارم للغاية ابلنسبة له السبب، بل النسايل يفعل ذلك ألن احلكومة 

الصغري أم الكبري فالعقوبة  اجلرميةبعد بلوغ عمره السادس عشر. 
للنسايل اإلعدام. واحلكومة على الشريف ليس بصارم. هذا األمر ورد 

 يف االقتباس:

الشيء األخري عن النسايل أنه الحيق ألي جارتيين أن مينع نسليا من 
التواجد يف شوارع املدينة، إهنم يف احلقيقة جارتينيون مثلنا متاما، وهلم  

يف حقهم، لكن يبقى كل واحد منهم أن كافة احلقوق ملن خيطئ 
يسري على صراطه املستقيم دون ارتكاب جرم صغري طاملا يتواجد 

قضاة بالدان بال رمحة معهم  ابملدينة بعد بلوغه عامه السادس عشر،
 ذكورا أو إاناث بعد ذلك السن.. لذا يفضلون هم االبتعاد من أنفسهم

 (41)ص.  

تلط ويعيش ابلنسايل هو من أسباب عدم إرادة الشريف أن خي
 اعتقاده أن النسايل خائن، وكاذب، وأانين. كما يف االقتباس: 

النسايل خائنون..كاذبون..أاننيون.. كان يعلم من اليوم األول أنك  
امرأة شريفة، ومع ذلك واصل غوايته لك كي يعلق قلبك به، شيطان 

 (105من شياطينهم )ص. 

يف رأي الشريف الذي وكلته يف االقتباس اآليت فهم أن النسايل 
أم سيدة غفران يف االقتباس هو خائن، وأانين، وكاذب. رأت أمها أن 
ندمي كالنسايل من أّول لقائه بغفران لقد عرف أهنا من قوم الشريف. 
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اللقاء والتعامل بني النسايل والشريف يف ذلك البالد غري ممكن، لذا 
ما أراد ندمي. هذا قالت األم أن ندمي يتفاعل بغفران قصدا لنيل 

التفكري هو إيديولوجيا، يؤمن هبا الناس. كما قّدم املاركسي أّن 
اإليديولوجية هي وسيلة تستخدمها الطبقة للخداع، لكن املعىن 
احلقيقي من إيديولوجية أنه موثوق من قبل اجملتمع بشكل بسيط 

 .  (59، ص. 2018)بسيد، والنداء، والسلطاين، 

 آليت:كما أّكد االقتباس ا  
 فتابعت: إن صديقي مل يفعل شيئا..مل يتواجد ابلباحة من األساس.

 (137زم شفتيه وغمغم سلخرا: صديقي؟!)ص. 

يف ذلك االقتباس ُحكي عن أحد الشرطي ملا قبض أحد 
. وأراد الشرطي -امرأة شريفة-النسايل وهو ندمي خارج الباحة بغفران 

. حىت غفران حتامي أن يسيء ذلك الرجل مع أنه مل يفعل أي جرمية
عنه وقالت أن ندمي صاحبها. ولكن الشرطي تعجب ملا اعتفت 
غفران أن ندمي صاحبه ألن من أمر مستحيل أن يصاحب النسايل 

 ابلشريف الختالف مقامهما يف تلك البالد.

السبب اآلخر الذي يقوي اعتقاد الشريف ابلنسايل هو 
قرأها الشريف تقول الكتب الىت قرأها الشريف. معظم الكتب اليت ي

وحتكي عن خيانة النسايل حىت وثق بتاريخ النسايل جبميع خيانته 
بدون اجلهد ملعرفة احلقيقة. هذا التعبري ورد يف اجلملة اآلتية اليت تبني 
عن تعمد األم بقراءة الكتب يف املكتبة اليت مجيعها حتكي عن اينة 

 النسايل ألن تيّقن غفران أن النسايل خائن: 
مدت أمي أن تقرأ يل كتبا مبكتبة أيب كانت مجيعها تدور عن ...تع

 (106جرائم النسايل وخياانهتم واعداماهتم...)ص. 
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 التمييز يف الزواج    (ب

التمييز اآلخر الذي وقع يف اجملال االجتماعية هو يف أمر 
الزواج، إما الزواج بني النسايل أو الزواج بني النسايل والشريف. يف 

د القواعد ببالد جارتني متنع عن زواج نسايل إما احلقيقة، ال توج
بنسايل أو بشريف ولكن الواقع خالفا عن ذلك. فالبيان عن ذلك  

 كما يلي:  
نعم..المتنع القواعد ذلك.. لرجال النسايل احلق يف الزواج سواءا من 
نسلية أو شريفة إن بلغوا عامهم اخلامس والعشرين، مثلهم مثل رجال 

لكن أين تلك العائلة  الىت تضحي بسمعتها وتزوج األشراف متاما، و 
 (109ابنتها من نسلي؟ )ص. 

يف التعبري اآليت ورد أن احلقيقة يف بالد جارتني جيوز الزواج 
على النسايل إما ابلنسايل نفسه أو ابلشريف. ولكن يف الواقع مينع 
النسايل على الزواج، مينعه قوم الشريف واحلكومة ببالد جارتني. هم 

نعون ألن اعتقادهم على النسايل، أن النسايل هو الطبقة الدنيا مي
والطبقة حاملة العار حىت أهنم اليرضي أن يتزوج ابنهم أو أسرهتم 

 ابلنسايل.

فهذا من شكل التمييز االجتماعي، عرف يف السابق أن 
التمييز هو عملية التفريق من فرقة واحدة إىل الفرقة األخرى بسبب 

ع. يف هذا األمر هناك التفريق بني النسايل والشريف، منصبها يف اجملتم
إذ مُينع النسايل أن يتزوج مهما ابلنسايل أيضا أو ابلشريف. خالفا 
عن ذلك، فال مُينع الشريف أن يتزوج ابلشريف. هذا األمر ورد يف 

 االقتباس:
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وأعلن بصوته الذي مل يصلنا من الضجيج عن زواج ذلك الشاب 
 (74لشريفة...)ص. الشريف بتلك الفىت ا

يكون الزواج يف بالد جارتني زواجا شرعيا ملا يعقد ذلك يف 
الربانم الشهري يسمى بيوم الغفران يف ابحة جويدا. من االقتباس 
اآليت فهم أن القاضي يعلن الزواج بني الشريف يف املنصة. بذلك 
عرف أن القاضي المينع زواج الشريف ولكنه مينع زواج النسايل إما 

 سايل أو ابلشريف. ابلن

وهذا األمر والسيما الزواج بني النسايل والشريف قد مر منذ 
الزمان الطويلة. كما يف االقتباس اآليت الذي يبنّي أن يف اتريخ تلك 
البالد مل و ال يوجد حالة وحكاية عن زواج النسايل ابلشريف. 

 فاالقتباس يعين:
ي بني رجل وامرأة ...مل يذكر اتريخ جارتني حالة واحدة لزواج شرع

 ( 39من النسايل )ص. 

البيان عما يتعّلق ابلزواج بني النسايل والشريف يظهر أيضا يف 
 االقتباس اآليت:

مل يعش كالنسايل، ومات مثلهم..الأعلم ماذا حدث له كي يرتكب 
جرميته..لكين متيقن أهنم استفزوه بكافة الطرق كي خيطئ، كان عليه 

حىت يوم الزواج..أخربته بذلك مرارا، مل أن يبقى ابلوادي اليغادره 
 (191السهولة )ص.  يكن ليسمحوا له أن يتزوج شريفة هبذه 

يف االقتباس حيكى عن عملية زواج النسايل وهو ندمي ابلشريفة 
وهي غفران. لقد بنّي أن يف بالد جارتني من العسري أن يتزوج النسايل 

ع ذلك، ولكن يف ابلشريف مهما اليوجد يف قانون البالد أمر مين
الواقع منع الشريف واحلكومة أن يتزوج النسايل متييزا له. ويف 
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االقتباس، زواج النسايل ابلشريف أمر صعب حىت سعى الشريف 
واحلكومة بكافة جهده أن اليقع الزواج بني ندمي وغفران، مهما هذا 
األمر أمر سيء. املثال يف االقتباس سعى الشريف واحلكومة أن يقّرر 

ندمي كالنسايل قد يرتكب جرمية. ألن ابرتكاب اجلرمية سوف أن 
يعاقب ندمي ابإلعدام، وهبذا اليتم الزواج بني ندمي وغفران أي بني 

 النسايل والشريف.

ما عدا منع الزواج بني النسايل والشريف يف بالد جارتني 
الذي حكي بقّصة ندمي وغفران يف االقتباسات السابقة، كان الشريف 

كومة مينع كذلك زواج النسايل ابلنسايل. يف بالد جارتني وخاصة احل
يسمح زواج الشريف ابلشريف ومينع الزواج ابلنسبة إىل النسايل. وهذا 
من شكل التمييز االجتماعي يف بالد جارتني الذي يُوجد يف رواية 
قواعد جارتني. كان التمييز االجتماعي هي عملية التفريق بسبب 

ففي هذه الرواية وخاصة أمر الزواج السابق  منصبهم يف االجتماع، 
كان تفريق فرقة معينة على الفرقة األخرى بسبب منصبهم يف اجملتمع 

 ابلنسبة إىل الدرجة االقتصادية. 

ففي أمر زواج النسايل ابلنسايل يف بالد جارتني ورد يف 
 االقتباس اآليت:

القضاة  وقبل أايم منه غادرت السيدة إىل جويدا من أجل إبالغ كبري
عن إمتام الزواج على منصة ابحة جويدا، وعادت بعد غروب 
الشمس، غري أننا الحظنا مجيعا تبدل وجهها. دلفت إليها، كان 
الغضب يسيطر على مالحمها، بينما جلست انردين صامتة، فقلت: 

  (244مل يقبلوا؟!. أومأت براسها إجيااب دون أن تنطق )ص. 
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ة غفران امرأة شريفة اليت حكي يف االقتباس اآليت أن سيد
عاشت بني النسايل الستمرار أمل ندمي لتعليم أوالد النسايل ذهبت 
إىل كبري قاضي بالد جارتني لتخربه عن أرادة زواج النسايل على منصة 
الباحة يف يوم الغفران. ولكن ملا عادت غفران إىل وادي النسايل، رأى 

كبري القضاة اليقبل النسايل الغضب من وجهها حىت عرف اجلميع أن  
أمر زواج النسايل على منصة الباحة. أمر زواج النسايل ابلنسايل يف 

 بالد جارتني الذي ذكر يف السابق ورد أيضا يف االقتباس التايل:
مل يوافق كبري القضاة رغم أهنما يستوفيان شروط الزواج مجيعها.. قال 

ما نسليان إن املنصة ليست مكاان لألجناس، رفض الزواج جملرد أهن
  (245)ص. 

يف االقتباس عرف أن غري قبول زواج النسايل على منصة 
الباحة ليس بسبب غري كميل شروط الزواج كما أراد احلكومة، ولكن  

كبري القضاة اليقبل ذلك الزواج بسبب أن العروس والعروسة نسليان. 
ون النسايل ألنه من جمتمع النسايل خاصة قوم الشريف واحلكومة يكره

الفقري حىت أن اجملتمع يفّرقون املعاملة بني الشريف والنسايل منه يف 
أمر الزواج. هذا األمر يفهم من االقتباس أن زواج النسايل قد كمل 
شروط الزواج فمن احلقيقة جيوز للنسايل أن يعقد الزواج على املنصة، 

 ولكن الواقع عكس ذلك. 

بقة العليا كالطبقة الربجوازي ويف كما قال املاركسي أن الط
هذه الرواية هو قوم الشريف خيمد الطبقة الكادحة كالطبقة الربوليتاراي 

، ص. 2003)ماكنيس وسوسينو، ويف هذه الرواية هو قوم النسايل 
. الربجوازي يفعل كما يشاء دون أن يفكر اآلخرون وعادة (115

راي متفارقة جدا والعادة قد املعاملة اليت تدور بني الربجوازي والربوليتا
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حتمل البؤس والشقاء على الربوليتاراي. هذا البيان مطابق ابلبيان 
السابق أن كبري القضاة جيّوز الزواج بني الشريف وال جيّوز الزواج بني 
النسايل مهما كمل شروط الزواج لدي النسايل. وهذا التقرير حيمل 

يا حىت ينال الولد ولدا البؤس على النسايل ألن لن يتزوج زواجا شرع
 غري شرعي. 

ما عدا ذلك، يوجد التمييز االجتماعي ضد النسايل أيضا يف 
أمر استحقاق األمل يف املستقبل ألن يكون قوما متقّدما. كالطبقة 
الكادحة املضطَهدة يريد النسايل أن يغرّي حاهلم حىت يستطيع أن 

لطبقة. ولكن يعيش كما يعيش اآلخرون، العيش بدون التفريق بني ا
قوم الشريف كالطبقة العليا اليريد ذلك التغيري لدي النسايل ألن هبذا 
التغيري سوف يغري منصبه املمتع  يف بالد جارتني. ومن هذا التغيري 

هو الزواج، زواج النسايل الذي مل يذكر التاريخ إىل اليوم.  هذا التقرير  
 كما ورد يف االقتباس :

اجتاه الوادي.. صعدت مهرولة اجلبل وثبت من موضعي، وركضت يف 
الرملي الذي يفصل بني الوادي واملقابر، ألقف مكاين متسمرة يف 

ي عظيمة على امتداد بصري، تلتهم كوخذهول بعد ما رأيت نرياان 
وبناء املدرسة وخمزن البضائع وبعضا من األكواخ اجملاورة، بينما يركض 

أبواين املياه والرمال، الفتيان والفتيات صارخني حياولون إطفائها 
وحيمل بعضهم من أصابتهم النريان..على جانب بعيد كانت عربة 
لضباط األمن تقف يشاهد ضباطها عمليات الكر والفر ملن حياولون 
إطفاء النريان دون أن حيرك أحدهم ساكنا، أدركت ساعتها أن 
جارتني مل تكن لتمرر زواج النسايل بتلك السهولة اليت ظنناها أبدا 

 (257)ص. 

حكي يف االقتباس أن غفران جاءت إىل مقربة ندمي قريبا من 
وادي النسايل ويفصل بينهما اجلبل الرملي. وملا مُسع الصراخ، صعدت 
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غفران إىل اجلبل الرملي. فرأت احلريق من وادي النسايل، النريان اليت 
وبناء املدرسة، وخمزن البضائع للتجارة، وبعض أكواخ تلتهم كوخها، 

نسايل جبانبها. وفتيان النسايل يسعون أن يطفؤوا النريان. ومع ذلك ال
رأت غفران عربة ضباط األمن بعيد عن احلريق يشهد الفتيان اجلارين 
إلطفاء النريان وال يساعدهم. ِمن هذا عرفت غفران أن ضباط األمن 
من يسّبب هذا احلريق. عرفت أن حكومة جارتني وقوم الشريف لن 

ج النسايل ابلسهولة. فطبعا سيفعل شيئا مهما سيئا يتك قرار زوا 
 إليقاف قرار زواج النسايل. 

قالت النظرية املاركيسية أن الطبقة الكادحة اليت تسمى 
ابلربوليتاراي يريد التغيري يف احلياة ألن يكون الطبقة املتقّدمة ولكن 

، 2003)ماكنيسن وسوسينو، الطبقة العليا أو الربجوازية يرفض ذلك 
. الرفض ألن الربجوازية اليريد أن يغري منصبه املمتع يف (119. ص

اجملتمع. فتغيري الربوليتاراي سوف يغري أو حىت ميحو منصب الربجوازي. 
هذا القرار مطابق حبال النسايل السابق ملا شاع قرار زواج النسايل 
الذي مل حيدث يف التاريخ ولكن احلكومة اليت مجيعهم هو قوم 

ذلك، ألن لن حيدث أن زواج لدي النسايل مند زمان  الشريف يرفض
 فقرار النسايل للزواج اليوم نوع من التغيري. 

  

 االقتصادي -2

بنّي السابق عن التمييز االجتماعي يف اجملال االجتماعي داخل رواية 
اعد جارتني" لعمرو عبد احلميد الذي يشمل من التمييز يف احلياة اليومية و "ق

عدا ذلك، يوجد التمييز االجتماعي فيها يف اجملال  ويف أمر الزواج. ما
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االقتصادي. التمييز االجتماعي يف اجملال االقصادية يف تلك الرواية يدور  
 كذلك بني النسايل كالربوليتاراي والشريف كالربجوازي. 

من التمييز االجتماعي يف اجملال االقتصادي يف رواية "قواعد جارتني"  
 تباس:  كما يلي الوارد يف االق

اعتاد شرفاء جارتني أال يوفرو أي عمل المرأة نسلية خشية من السرقة، فتلجأ 
 (228نساؤان إىل بيت الرذيلة من أجل مقابل يكفي للمعيشة ...)ص. 

من التمييز االجتماعي يف اجملال االقتصادي هو عدم توفري العمل 
ف خياف إذ ابلنسايل ألن الشريف يتيّقن أن مجيع النسايل سارقون فالشري

يعمل النسايل به فسرق كعادة النسايل. النسايل كالطبقة الربوليتاراي اليستحق 
وسيلة اإلنتاج، فالسبيل الوحيد لينال املال لتوفري طعامه اليومي هو العمل 
ابلشريف. لكن الواقع، كان الشريف مينع العمل به. بسبب هذه الصعوبة 

 اآليت: يسرق النسايل حتما. كما ورد يف االقتباس
...كنت أعرف أنين طيب مثل سيدي كما قالت، وإن مل أكن نقيا كامال مثله 
مع قيامي ببعض السرقات اخلفيفة من عرابت جتار األشراف اليت متّر ابلطروق 

  (227اجلنوبية ألوفّر هلا ويل طعامنا اليومي )ص. 

حكي يف االقتباس أن راين أحد تلميذ غفران وندمي سرق الطعام من 
ة جتار الشريف لتوّفر طعامه والنسايل اآلخرون اليومي بسبب شدة فقره عرب

ورفض الشريف النسايل للعمل به. وُعرف من االقتباس أيضا أن سيد راين  
اليسرق كراين. هبذا عرف أن اخلطأ تقرير الشيء دون أن يرى  -ندمي–

رق هو احلقيقة ومن اخلطأ أن مينع كل النسايل أن يعمل ابلشريف مع أن السا
 بعض النسايل ال مجيعهم.

هبذا عرف أيضا أن الشريف قد ميّيز النسايل يف أمر االقتصاد بعدم  
توفري العمل به حىت يسرق النسايل حتما لشدة فقره. واحلكومة التساعد 
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النسايل أيضا إبعطاء النقود حىت اليسرق النسايل لتوفري طعامه اليومي. خالفا 
الشريف إبعطاء النقود الكثرية ملا مات  عن ذلك، كانت احلكومة تساعد

 الشريف شرعيا يف عمره اخلمسني كما ورد يف االقتباس: 
...كنت أعرف منذ الرسالة اليت أرسلتها هلا قبل سنوات أن قريبتها تنال النقود 
مجيعها اليت تصرفها جارتني ألهل كل شريف ميوت بطريقة شرعية عند سن 

 (229اخلمسني )ص. 

عرف أن احلكومة تصّرف النقود الكثرية للشريف عندما يف االقتباس 
مات بطريق شرعي يف عمره اخلمسني، حىت الحيتاج الشريف إىل حماولة العمل 
لقضاء معيشته. على عكس ذلك كانت احلكومة تتصرف بشكل غري عادل 

على الرغم من أن النسايل  التصّرف احلكومة النقود للنسايل على النسايل.
 زيد من املال للعيش أكثر من الشريف. حباجة إىل امل

وفقا للماركسي أن الدولة فيها احلكومة هي األداة اليت تستخدمها 
. إىل (334، ص. 2011)كريستيفا، الطبقة السائدة لتحقيق أهدافها 

جانب أن الدولة هي أداة للطبقة السائدة، على الرغم من أن الدولة تبدو 
احل املتنافسة. ويف هذه الرواية كانت احلكومة نوعا من الوسيط احملايد بني املص

هي أداة لقوم الشريف كالطبقة السائدة يف بالد جارتني لتحقيق أهدافه ألن 
يعيش ممتعا واحلكومة اليت تبدو نوعا من الوسيط بني النسايل والشريف لكن 

 احلقيقة كانت احلكومة إىل جانب شريف. 

ريا إىل حياة النسايل. بعضهم كان ذلك التمييز يف االقتصادي يؤثّر كث
يسرقون حتما ألجل قضاء معيشتهم اليومي وبعضهم يتجه إىل بيت الرذيلة  

 : ني اآلتينيكما ورد يف االقتباس
المتتلك ماال، أخشى أن تتجه إىل بيوت الرذيلة..جنح أشراف جارتني يف وأد 

 (315احللم مبكرا )ص. 
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اال فال سبيل آخر إال من االقتباس بني أن النسالية ملا المتتلك م
ألّن الميكن النسايل أن يعمل ابلشريف والتعامل معه االجتاه إىل بيت الرذيلة. 

لشّدة منع الشريف على ذلك. غرض رفض العمل للنسايل هو اخلشية من 
السرقة، إىل جانب ذلك كان اجتاه النسايل إىل بيت الرذيلة هو من حلم 

". أراد راف جارتني يف وأد احللم مبكرا..جنح أشالشريف. وهذا يفهم من كلمة "
أن يتجه النسايل إىل بيت الرذيلة ألن الشريف ينظر قوم النسايل    الشريف

 كقوم حيمل العار والقوم الدينء فالأبس به أن يعمل النسايل يف بيت الرذيلة. 

ماعدا ذلك، كان اجتاه النسايل إىل بيت الرذيلة يعرف كذلك من 
 االقتباس:   

أن تعيش عيشتنا..عليها أن ترضى بواقعها فحسب، لن تفيدها املقاومة التريد 
غري مزيد من أمل..سيمارس معها الرذيلة شاءت أم أبت، طاملا متتلك هذا الوشم 

 (221على كتفها )ص. 

من االقتباس اآليت فهم أن اجتاه النسايل إىل بيت الرذيلة ليس من 
لالجتاه إىل بيت الرذيلة. إرادته فحسب بل هناك االجبار على النسايل 

والشريف من جيرب ذلك. مييل الشريف إىل استغالل قوم النسايل الرتكاب 
العمل السيء كالعمل يف بيت الرذيلة ألهنم يفتض أن النسايل كقوم فقري 

 سيفعل أي شيئ لنيل املال لقضاء معيشته. 

ربوليتاراي  قال املاركسي أن العالقة بني الربجوازي ابعتبارها املهيمنة وال
كسيطرة هي عالقة استغاللية وعدائية للغاية، حيث يتم االستغالل على 

. وهذا مناسب ابلبيان (321، ص. 2011)كريستيفا، الربوليتاراي دائما 
اآليت أن الشريف كالربجوازي يستغلل النسايل كالربوليتاراي للعمل يف بيت 

استغاللية. الشريف اليعمل  الرذيلة. فإذا، العالقة بني الشريف والنسايل عالقة
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هذا االستغالل بقومه فحسب بل احلكومة يفعله أيضا. هذا القرار على حنو 
 الوارد يف االقتباس: 

التعلم اجلحيم الذي يعيشه كل نسلي ونسلية هنا، إن بقينا سيأيت أي شريف 
ذات يوم ويطالبين أبن أمارس الرذيلة معه، وإن رفضت قد يتهمين أبي شيء 

 (193إىل منصة جارتني، حينذاك سيموت سيموت )ص. وأقّدم 

حكي يف االقتباس أن النسايل والنسالية يعيش عيشا مليئة ابلبؤس 
وحتت ظل قمع الشريف واحلكومة يف بالد جارتني، العيش حتت استغالل قوم 
الشريف. قوم الشريف سوف أييت إىل كل النسايل ويطلبه أن ميارس الرذيلة 

ب أن يطيعوا ما طلب الشريف، ألن ملا رفض النسايل معه. شاء أو أىب جي
فسيّتهمه شريف أبي شيء حىت حيكم عليه اإلعدام. هذا األمر ليس أمر 
صعب لدي الشريف، ألن احلكومة والبالد جينح إىل قوم الشريف ال إىل 

 النسايل. 

)كريستيفا، قال املاركسي، الدولة أداة للطبقة السائدة لقمع اجملتمع 
.  لذلك يوجد الظلم دائما بني الطبقات يف أي جمتمع. (322 ، ص.2011

ابلنسبة للربجوازية، يتم استخدام الدولة للحفاظ على هيمنته االقتصادية 
السياسية، يف حني أن الربوليتاراي اليستطيع الوصول إىل الدولة لعدم 

أن استحقاق االقتصاد العايل. هذا مناسب مبا يوجد يف رواية "قواعد جارتني" 
قوم الشريف كالطبقة الربجوازية يستخدم الدولة للحفاظ على هيمته 
االقتصادية والسياسية والنسايل اليستطيع الوصول إىل الدولة لعدم استحقاق 
االقتصاد العايل. هبذا فال عسر للشريف أن يّتهم النسايل أبي شيء حىت 

احلقيقة  حُيكم ابالعدام، ألن حكومة جارتني لن تقوم ببحث العثور على
 للنسايل. 
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ما عدا االستغالل من الشريف، كان استغالل ضد النسايل قد فعلته 
 احلكومة كذلك على النحو الوارد يف االقتباس اآليت:

مايثري تعجيب كثريا أن بالدان تسمح ببيت الرذيلة إن كانت النساء اليت تعمل هبا 
مبا يكفي ألعداد  من النسايل، كأهنا ضامن حقيقي إلجناب أطفال غري شرعيني

املعدومني.. يف الوقت الذي تعاقب فيه الشريفة ابلسجن إن عملت بتلك 
 (.41البيوت )ص. 

كانت الرذيلة من األعمال السيئة وال يريد كل الناس أن يفعل لك.   
لكن يف بالد جارتني كانت النسايل جُيرب أن يّتجه إىل الرذيلة شاءت أم أبت. 

ه اليريد َمن يعمل يف بيت الرذيلة ِمن قومه. والشريف من جيرب ذلك، ألن
وإلمتام هذا األمر كان البالد يدافع عن الشريف ابلسجن إذا كانت الشريفة 
تفعل يف بيت الرذيلة وتسمح للنسالية أن تفعل ذلك. فهذا من شكل التمييز 
االجتماعي يف هذه الرواية الذي يكون بني النسايل والشريف اعتمادا على 

 اجملتمع. منصبه يف 

الدولة ال تعمل من أجل  ، لذا فإنّ فالدولة أداة للطبقة السائدة
ليا. كما هو موضح يف هذه الع ةة العامة بل من أجل مصلحة الطبقاملصلح

وميكن رؤيتها  .اأكثر اهتماًما ابلطبقة العلي أو البالد ، يوضح أن الدولةالرواية
من يعمل يف بيت الرذيلة  سجن على شريفةابلبالد جارتني وحكومته من قرار 

النسايل على  ربجتحتام الذات مهًما( بينما االيعد  )وظيفة حقرية حيث ال
 القيام بذلك.

د من قبل ملستوى االقتصادي املنخفض مضطهَ ذوي ا النسايلألن 
. كما يف االقتباس إللغاء القمع بتغيريات يف اجملال االقتصادي ، يقومفالشري
 :اآليت
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بني فتيات النسايل. كان معظمهن جيربن عليها من رجة كبرية قّلت الرذيلة بد
 (292أجل املال، أما اآلن فصرن يعملن وجينني أمواال مقابل صناعتهن )ص. 

يف ذلك االقتباس كانت الرذيلة تقّل وتنقص بدرجة كبرية لدى النسايل 
ألّن معظمهم يسعون لتغيري حاهلم االقتصادي بصناعة البضائع الكثرية 

نوعة ليبيعواه وجينوا أمواال كثرية لقضاء معيشتهم. هذا األمر فعلوه لتغيري واملت
حاهلم واالبتعاد عن العمل يف بيت الرذيلة حىت يعملون عمال حسنا ليوّفروا 

 طعامهم اليومي. 

أن الطبقات الدنيا متيل إىل جتربة االضطهاد من  مثل ما قاله املاركسي
، ص. 2003ماكنيسن وسوسينو، ) ات العليا حىت تعيش يف بؤسالطبق

مثل دائًما  اني حالة رفاهه، حتاول الطبقات الدنيا حترير وحتس(. لذلك119
من البيع  نمن خالل حماولة صنع السلع أبيديه حىت يتمكّ ايل سما يفعله الن

ي سيقضي على الظلم الذي واالستفادة. وذلك ألن تغيري النظام االقتصاد
قول أن سيادة الطبقات العليا ميكن يي ذالاملاركسي رأي ، مثل خيتربونه

 القضاء عليها عن طريق التغيري االقتصادي. 

ألن الشريف كطبقة عليا لن ابلسهولة أبدا، لكن هذا التغيري لن يسري 
ية اليت نفذها بسبب التغريات االقتصاد حمتم شرد شخصك  يدعو موقعه

 سايل. مثل االقتباس:ن
فىت أو فتاة نسلية، وكأن النسايل قد وجدوا  مع كل يوم كان هناك جديد يصنعه

أنفسهم يعيشون فجأة، مث جاء التحدي الرئيسي بعد ما عادت الفتيات من 
السوق الكبري جبويدا ومل يبعن أي شيء مما صنعناه، بعدما رفض األشراف 

 236التعامل معهن )ص. 
 اجلديدة بعيدة حياته جيد سايل يبدو أنمت شرح أن الن ،يف االقتباس

سلع جديدة ميكنه بيعها. ومع ذلك، فقد عن اللوم عن طريق صنع أو إنتاج 
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ل مع تعامال يريد ال  الشريفه. إنّ ل معامعرفض شريف هذا التغيري برفض الت
 الشريف كانيف هذه الرواية   .لشراء بضاعته لشريفاسايل حىت ال يريدون نال

. ويعزز سلطته وموقعه ايل ستغريسالن فعلهي ذلن يقبل التغيري ألن التغيري ال
 هذا االقتباس أيًضا:

مسعت أن بيوت الرذيلة قد بدأت تلجأ يف اخلفاء إىل نساء شريفات، وهذا ما 
لن يرضى به أبدا رجال جارتني، أن جتر نساؤهم إىل ابحة جويدا لعلّة الرذيلة 

 (292...كان احلريق جمرد بداية فقط، هناك املزيد قادم )ص. 

كنه ، أوضح أن بعد بدأ النسايل يف إنتاج سلع ميالسابقيف االقتباس 
 تيف االخنفاض. كان بيت الرذيلة، بدأت النساليات العامالت يف بيعها

 رضىهناك. لكن الشاب شريف مل ي نيف استبدال موقعه تبدأاليت  الشريفة
ما يف كل فعل  ، ومل يرغب يف أن تعمل زوجاته هناك. هذا هو سبب ذلكب

 اق مساكنهاحر إمثل  بيت الرذيلة،للعودة إىل العمل يف  ةإلجبار النسالي وسعه
والسيما التغيري   تغيرياليريد فهم أن الشريف الال. هذا ميكن هاوختزين بضاعت

 .حمتم شخصك  ، ألن هبذا التغيري سُيشردلدي النسايلقتصادي اال
هناك تغيري يف النظام إذا  املاركسي أن يناسب بفكرةوهذا 

 يؤذيهاو العليا الباقية على قيد احلياة  ةلطبقحو سلطة ا، فسوف مياالقتصادي
. ألن طبيعة العالقة بني (119، ص. 2003العليا )ماكنيسن وسوسينو، 

 ،استغالليةعالقة الطبقة العليا أو الربجوازية والطبقة الدنيا أو الربوليتاراي 
. يف هذه اجملال االقتصاديالدنيا يف  ةالطبقعلى تستغل فيها الطبقة املسيطرة 

، ألن هذا التغيري ميكن ايلسال يريد تغيريات يف الن ربجوازيال، الشريف كاحلالة
 حياول لذالك . ارتنيج بالديف  ه وميكن أن يقضي على وجودهأن يضرّ 
احلقيقية   على العودة إىل طبيعته النسايل التغيري وإجبار أن يرفض الشريف
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. إحداها إحراق املنزل يلةبيت الرذ النسالية على العودة إىلكاللصوص و 
 .حىت فقد من النسايل بضائعه التجارية ختزين بضائعهو 

 
 السياسي  -3

يوجد التمييز االجتماعي يف رواية "قواعد جارتني" لعمرو عبد احلميد 
يف مخس جماالت منها يف اجملال السياسي. يف هذا اجملال يكون التمييز بني 

لتمييز االجتماعي يف اجملال االقتصادي البيان عما يتعّلق اباحلكومة والنسايل. 
 داخل رواية "قواعد جارتني" كما يلي:

، إىل جانب شريف كطبقة عليا بالد جارتني احنازت احلكومة يف 
حبيث متيل غالبية السياسات اليت اختذهتا إىل أن تكون غري عادلة ابلنسبة 

 الدنيا. كما هو مذكور يف االقتباس أدانه: ةالطبقكللنسايل  
أخربان معلمنا يف املدرسة ذات مرة أن قضاة جارتني مينحون فرصا أخرى ..

للشرفاء املخطئني إال يف حاالت القتل أو ارتكاب خيانة كربى يف حق جارتني 
أو جدارها، أما إن سرق مثال أو ارتكب جرما صغريا قد يعاقب ابلسجن أو 

كبون اجلرمية دفع جزء من املال فحسب.. أما النسايل فمصريهم معروف، سريت
حتما يوما ما، لذا ان ارتكب أحد جرما صغريا قد يكلفه ذلك حياته..السارق 

ميتلك البارود يعدم، التعدي على جارتيين شريف دون حق منهم يعدم، من 
  (38يعدم..القاتل يعدم ابلطبع )ص. 

إذا  قوم الشريفأن احلكومة متنح الفرص لالسابق ورد يف االقتباس 
حلكومة مثل القتل أو اخليانة. يف حني أن ا ةكبري جرمية  عدا  ما جرمية ارتكب

أن احلكومة الفهم كبرية. ميكن   وأصغرية  جرمية ستعدم النسايل إذا ارتكب
وأن سلطة احلكومة   تلك البالداحنازت إىل جانب شريف كطبقة عليا يف 

 .، قوم الشريفكانت مكرسة ملصاحل هذه الطبقة العليا
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لنسايل. احلكومة على اأن احلكومة غري عادلة  واية يشرحيف هذه الر 
، بينما تغفر من يرتكب جرائم صغرية وكبريةعلى عقوبة االعدام تعاقب 

صغرية. من هذا مية إذا ارتكب جر الثانية فرصة الوتعطيه  لشريفاحلكومة ل
الطبقة العليا وأن سلطة احلكومة احتيازا على احلكومة أكثر  أنّ  ُعرف

رأي املاركسي أبن الدولة  ب مناسب يف كربجوازية. وهذاتستهدف مصاحل الشر 
الربجوازية لتحقيق أو ، وهي األداة اليت تستخدمها الطبقة السائدة كاحلكومة

، فإن سلطة احلكومة لذلك (.8، ص. 2003)ماكنيسن وسوسينو،  أهدافها
  .العليا مكرسة ملصاحل هذه الطبقة

بقسوة من  جارتني يعامل دبال الدنيا يف ةإن النسايل ابعتباره الطبق
على حنو الوارد يف . إىل عدم احلرية يف احلياة اليومية ريؤثّ  حىت قبل احلكومة 

 االقتباس: 

الشيء األخري عن النسايل أنه الحيق ألي جارتيين أن مينع نسليا من التواجد  
ملن يف شوارع املدينة، إهنم يف احلقيقة جارتينيون مثلنا متاما، وهلم كافة احلقوق 

خيطئ يف حقهم، لكن يبقى كل واحد منهم أن يسري على صراطه املستقيم دون 
قضاة  ارتكاب جرم صغري طاملا يتواجد ابملدينة بعد بلوغه عامه السادس عشر،

بالدان بال رمحة معهم ذكورا أو إاناث بعد ذلك السن.. لذا يفضلون هم االبتعاد 
 (41)ص.   من أنفسهم

سايل مقارنة احلكومية القاسية للغاية ضد ن القواننييوضح االقتباس 
ال  املدينة. أحده عندما يزور سايل ليست حرة.هذا جيعل حياة ن ابلشريف.

قوم أو  قوم النسايل نع مواطين جارتني، سواء كانميواحد  قانونوجد ي
 فإنه النسايل،ولكن ألن احلكومة قاسية على  .شريف من القدوم إىل املدينةال

حبرية زايرة  عال يتمتّ  النسايل لذلك هذا جيعل د عن املدينة.االبتعا خيتار
 .خاّصة يف املدينة األماكن يف البالد
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و احلكومة من قبل الطبقة ، يتم استخدام الدولة أيف هذه احلالة
بالد ، يف لذلكالدنيا.  ةطبقاليل كسااليت هي الشريف لقمع النسائدة ال

مثل املعاملة  وهي قوم النسايل الدنيا ةقستقبله الطبالظلم تدائًما  يوجد جارتني
نظرية بذلك  ناسبوي بعيًدا عن املدينة. ىيبق لذا هالقاسية للحكومة ل

، لذلك ة للطبقة السائدة لقمع املواطننياملاركسية اليت تقول إن الدولة أدا
العليا كالنسايل والشريف   ًما ظلم بني الطبقات يف أي جمتمعيوجد دائ

  (.8، ص. 2003 )ماكنيسن وسوسينو،
ايل. سعلى الن القواننيذكر أن احلكومة تشدد قد  السابق يف االقتباس

فاالقتباس يقوي إىل الشريف.  دلّيا، تقدم احلكومة تلكن من انحية أخرى
 :ذلك الدليل هو

شهد ثالثة من النسايل أبنك من دبّرت أمر سرقة املدرسة املتوسطة، وبذلك مت 
كان القاضي رحيما بك هذه املرة لكوهنا جرميتك ثبوت جرميتك أمام القاضي..

 (303األوىل )ص. 

كان عضوا يف و شرطي  فيه يف االقتباس من املعروف أن من قال
، ايلسمع الن تعيش اآلن ةوهي امرأة شريف ناغفر  سيدةقال إن  احلكومة.

 رمية.هذا من اجل أن يسرقوا املدرسة الثانوية وأنطلبت من الشباب النسايل 
األوىل.  األن هذه هي جرميتهالشرطي ، سامح ةشريف انالغفر  ألنّ  كذلومع 
 .فهم أن احلكومة تعطي عقوبة متساهلة للشريمن فُ 

 تتصرف قول إن الدولة اليي ذال هذا مع وجهة نظر املاركسي ناسبي
العليا )ماكنيسن  العليا ةيف املصلحة العامة أوالً، بل تعمل يف مصلحة الطبق

حيث يف هذه الرواية، تعمل احلكومة يف  (.336 ، ص.2003وسوسينو، 
جارتني لصاحل الشريف كطبقة عليا. وميكن مالحظة ذلك من خالل بالد 

على الشريف والعمل بشكل صارم  ة اخلفيفةعقوبالإجراءات احلكومة لفرض 
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 ةاحلكومة تتصرف فقط لصاحل الطبق كأنلغاية ضد نسايل. لذا يبدو األمر  ل
 .حسبف ، أي الشريفالعليا

ر احلكومة أيًضا ، توفّ إىل الشريف التخفيفاتفة إىل تقدمي ابإلضا
 لشريف. مت العثور على هذا يف االقتباس:اب للنسايل املتزوج التخفيف

إن تزوج نسلي من شريفة جارتينية يصري أوالدهم شرفاء، وقد مينح القاضي 
 (39ص. ذلك النسايل حكما خمففا إن ارتكب جرما صغريا تكرميا لزوجته، )

، فسيتم احلكم صغرياخطأ  مهماايل خطأ س، إذا ارتكب النقيقةيف احل
زمة التساهل. وذلك ابإلعدام. ولكن هناك حالة حيث ستعطى األ عليه

. يتم ذلك من قبل احلكومة كشكل من يتزوج النسايل ابلشريفعندما 
يف أحد آراء املاركسية هو أن السلطة احلقيقية تكمن أشكال احتام الشريف.

، 2003العليا )ماكنيسن وسوسينو،  اجملموعة أو الطبقة املهيمنة يف اجملتمع
يتمتع الشريف  لذلكويف هذه الرواية الطبقة السائدة هي الشريف.  (.8ص. 

ل تغيري تصرفات احلكومة بقوة حقيقية الستخدام أو السيطرة على دولة. مث
 شريف.ب ملا تزوج ايل بتخفيف عقوبتهسجتاه الن

اليت تها ي حصل عليه الشريف وصرامذالتساهل يف القواعد الوبسبب 
ني الذين حكم عليهم ابإلعدام كانوا ساج، فإن معظم املسايلحصل عليها الن

 :اآلتييني نينساليني. كما هو مذكور يف االقتباس
 (37أدركت أن معظم املعدومني من جمرمي النسايل رجاال ونساءا...)ص. 

على قيد احلياة، لطاملا مسعت أن القليلني من فتيان  لكين مل أتوقع أنه اليزال
 (283النسايل من يستطيعون النجاة من منصة جارتني بعد بلوغهم )ص. 

بعقوبة  ساجني، ميكن مالحظة أن معظم املالسابقمن االقتباسني 
حرار األ النسايل البالغني وقليل من، النسالينيجارتني هم من  بالد اإلعدام يف



54 
 

 

فهم أن سبب ال، ميكن ما قبلهاابالقتباس  يُرتبط. إذا كان بةالعقو من هذه 
حىت  التخفيفات للشريفايل وتقدمي سهو عدم عدالة احلكومة للناحلال ذلك 

هذا لن  د.الباله ابإلعدام يف هذ يفاحلكم على عدد قليل فقط من الشر  يتم
حلكومة حيدث ما مل يسيطر الشريف على احلكومة. مثل ما قالته املاركسية أن ا

العليا )ماكنيسن  أداة للطبقة العليا لتحقيق األهداف وتعزيز موقفهم
 (.322، ص. 2003وسوسينو، 

إىل  . ابإلضافةالنسايل احلداحلكومة لتخويف  خطوةلقد جتاوزت 
أيًضا بشكل غري عادل مع  القواعد، فإنه يتصرف الفونأولئك الذين خي

 األبرايء. هذا مذكور يف االقتباس:
بعض أشقياء األشراف ورجال األمن التحرش بنا، لكننا متالكنا أنفسنا ..حاول 

 (248ومل يفقد أي منا أعصابه أو يقوم بعمل يوجب اعتقاله )ص. 

 يرّهبجارتني والشريف  ببالد رجال األمن، ذكر أن من االقتباس
إلجراء زواج نسايل يف خضم  ابحة جويدايف  كان  عندما هنسايل ويصفو العلى 

زواج النسايل ألنه رفض  ا. فعلهاجلويد نصةليس فوق مو جني تفرّ صف من امل
ي شيء خطأ يف ذلك أ مل يفعل غل كبري القضاة. على الرغم من أنمن قب

جمموعة من السجناء  كأنه  ورجال األمن  شريفالالوقت. ولكن من موقف 
 خطأ. الذين ارتكب

هما  وحكومة جارتني مت استخدام بالدفهم أن يُ ، ميكن أن من هذا
 الزواج النسايل . أي أن ميإلمخاد املقاومة النساليةكأدوات من قبل الشريف 

. وهذا دهز ضلمعاملة الشريف اليت متيّ الذي مل حيدث قط يف التاريخ نتيجة ل
رأي املاركسية أبن طبيعة الدولة هي يف الواقع أداة قسرية تستخدمها ب مناسب

العليا  الطبقة اليت متتصها اقتصادايً الطبقة السائدة لقمع أي مقاومة حمتملة من 
 (.8، ص. 2003)ماكنيسن وسوسينو، 
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 تضطهد أن املألوف غري من ليس التهيب، ذلك إىل ابإلضافة
 :االقتباس يف كما.  سبب أي دون ايلالنس وتؤذي احلكومة

كاد قليب ينخلع من صدري حني رأيت ندمي يكوّر قبضة يده استعدادا للكم 
 (137ائه وإهانته دون سبب )ص. الشرطي ردا على إيذ

 الشرطة، لضرب استعدادا ندمي يكّور قبضة يده أن االقتباس يف ورد
 ألنه سبب بدون الندمي وإصابة ،واستنكار ،بصفع قامت الشرطة ألن وذلك
 الشرطة اعتقلت سبب، بدون وتعذيبه نسايل إيذاء إىل ابإلضافة. نسايل

 :قتباساال يف كما.  بريء أنه رغم أيًضا ايلالنس
أكمل إلينا الطبيب أبنه اعتقل بني  كثري من النسايل بعد ما مل يتمكن الضباط 

 (288من اللحاق ابلطفل...)ص. 

 صيب عن بحثي ضابط كانال أن طبيبحكى  عندما االقتباس يشرح
 مل لضابطا وألن. امليناء أحد يف ايلالنس ضابطال ذىأ عندما حبجر به ألقى

 على. امليناء يف يلنسا د منعد اعتقل عنه، ثبحي الذي الطفل على عثري
 .هناك اليوجد النسايل فحسب بل يوجد الشريف أن من الرغم

بالد  يف موقعه بسبب النسايل ضد الضابط قبل من متييزًا يعين وهذا
غري معروف  صبًيا جيد ال عندما األبرايء سايلن اعتقال طريق عن أي جارتني،

 يقول الذي املاركسي الرأي مع ناسبي وهذا. انساليً  أو شريًفا كان  هل الصيب
العليا )ماكنيسن وسوسينو،  املواطنني لقمع السائدة للطبقة أداة الدولة إن

 أعضاءالضابط من  مكانة استخدام يتم الرواية، هذه يف (.8، ص. 2003
  ايلالنس الضطهاد الشريف وهو ارتنيبالد ج الربجوازية من كأداة  احلكومة

 .كربوليتاراي
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 رواايت يف سياسيال لتمييز يف اجملالا فإن ،البيان السابق إىل إلضافةاب
 واهلويةملساجن، ا زايراتو  ،النارية األسلحة ومحل ،ابلسرقة يتعلق جارتني

 فسيأيت البيان مما يلي:  .جتماعيةاال

 ازدايد اجلرمية    (أ

 يف جمال القانون أحده "نيد جارتاعقو "التمييز يف رواية ُوجد 
كان التمييز الذي فعله الشريف ضّد النسايل يؤثّر .  د اجلرميةازداييف 

من اجلرمية تزداد يف بالد جارتني هو  حياة النسايل منه ازدايد اجلرمية.
 السرقة كما يف االقتباس:

...إن فقرهم شديد رغم أهنم لصوص وهامجون..الأيتون إىل املدينة 
طفاهلم ...)ص. إال للسرقة أو حلضور يوم الغفران لنيل أرواحا أل

39) 

إهنم يريدوننا أن نفعل ذلك، أن نعود إىل السرقة مرة أخرى... )ص. 
298) 

من االقتباس فهم أن معظم النسايل يسرقون بسبب شدة فقره 
والشريف اليساعد النسايل يف تغيري معيشته بل الشريف مييزه بعدم 

كان ذلك،  إرادة العمل معه ويريد أن يعود النسايل للسرقة. ماعدا 
يف نظر احلكومة  عقوبة اللصّ   التمييز حيدث كذلك يف عقوبة اللص.

من النسايل. هذا مذكور يف  من الشريف واللصّ  ختتلف بني اللصّ 
 االقتباس:

..أخربان معلمنا يف املدرسة ذات مرة أن قضاة جارتني مينحون فرصا 
 أخرى للشرفاء املخطئني إال يف حاالت القتل أو ارتكاب خيانة كربى

يف حق جارتني أو جدارها، أما إن سرق مثال أو ارتكب جرما صغريا 
قد يعاقب ابلسجن أو دفع جزء من املال فحسب.. أما النسايل 
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فمصريهم معروف، سريتكبون اجلرمية حتما يوما ما، لذا ان ارتكب 
أحد جرما صغريا قد يكلفه ذلك حياته..السارق منهم يعدم، من 

ي على جارتيين شريف دون حق ميتلك البارود يعدم، التعد
 (38يعدم..القاتل يعدم ابلطبع )ص. 

عقوابت خمتلفة على  منحوأوضح يف االقتباس أن احلكومة 
ريف. متيل احلكومة إىل إصدار عقوبة خفيفة إذا كان شوال سايلالن

. عقوبة الشريف عقوبة ثقيلة اللص شريًفا وتعاقب اللص من النسايل
اضي. يف حني أن ده القاملبلغ الذي حدّ هي السجن أو الغرامة بدفع 

 سايل هي عقوبة اإلعدام.عقوبة اللصوص الن

 ز ضدّ فهم أن احلكومة متيّ يُ من هذا التفسري، ميكن أن 
كومة اختالفًا دث احلحت، عىن آخرالطبقات الدنيا أي النسايل. أو مب

أن احلكومة تقف إىل جانب  ايل والشريف. يبدوسيف السلوك بني الن
ة العقوبة اليت حصل عليها اللصوص ثبت ذلك خبفّ يوقد  ،الشريف

من  اللصوص بقسوة ضدّ خالفا لذلك تتصّرف احلكومة ريف و من الش
لدولة الرفاهية للمجتمع بشكل ال توفر ا ذلك،ب .إبعدامهمالنسايل 

يف   الطبقة العليا. هذا مثل ما قاله املاركسيأداة لتأمنيكانت ، بل  عام
نت تسيطر بشكل مباشر أو غري مباشر على نظريته أبن الدولة كا

م رفاهية تنظّ  اليت على االقتصاد ومل تكن مؤسسة املسيطرطبقة ال
العليا )ماكنيسن وسوسينو،  ها تؤمن الطبقات العلياالناس ولكنّ 

ويف االقتباس عرف أن احلكومة تسيطر الشريف  (.9، ص. 2003
 ألن الشريف هو الطبقة املسيطر على االقتصاد. 
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جارتني أيًضا من بالد عقوبة اللص النسايل يف  قّوة دليلم يت
على أن حكم اإلعدام صدر على  يوضح، الذي اآليتخالل االقتباس 

 اللصوص النساليني:
...كان حكم اإلعدام قد نفذ على ذلك الرجل..أدركت فيما بعده 

 (35أنه لص من النسايل...)ص. 

احلكومة على  هامنحتابإلضافة إىل العقوابت املختلفة اليت 
يواجه أيًضا  النسايل ، فإنيلساإىل قمع الن ميالريف ش والسايلالن

على  حث ضباط األمن عن لصّ يبسلوكية عندما الختالفات اال
 ذلك يف االقتباس: بيان سفينة. متّ ال

الحظت أن الضباط يسمح مبرور أشراف جارتني دون تفتيش 
 (285ويستوقف النسايل فقط ...)ص. 

راكب  قام ضابط األمن بفحص كلّ  ملاّ  اس، أوضحيف االقتب
كان هناك اختالف يف   .شريفالايل و سنالن من يتكوّ الذي السفينة 

 لشريف مبواصلة رحلتها الضابط ضباط األمن. يسمحمن  لتّعاملا
ايل فقط. سالن فحصيو  فتوقّ ي  الضابطدون اجتياز التفتيش. لكنّ 

 يكون اللصّ  بل ممكن، ايللنسمن ا رمّبا ليساللص  على الرغم من أنّ 
 عنه أييت من الشريف. الذي يبحث

ايل وال يكون سالن ز ضدّ مييّ  ضابط األمن هذا يثبت أن
قوم إىل جانب  ه مييلمن. إنّ األكضباط   واجبتهيف تنفيذ  اموضوعيّ 
بالد على  املسيطر ةلياكطبقة ع  فكما لو كان الشري  الشريف

ليت تقول إن الطبقة السائدة أو نظرية املاركسية اب يطابقجارتني. وهذا 
وأصبحت الدولة آلة للطبقة العليا  الطبقة العليا ستحكم الدولة
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، ص. 2003العليا )ماكنيسن وسوسينو، للحصول على ما أرادته 
8.)  

ماعدا العقوبة املختلفة على النسايل، شكل التمييز ضد 
 صاعباملابإلضافة إىل النسايل هو يف زايرة املسيجني من النسايل. 

القاسية  القواننياحلياة اليومية بسبب  لنسايل يفاليت تتعرض ل
تعاين أيًضا املصاعب ، فإن مام الشديد من ضباط األمن جتاههواالهت

القبض عليه من قبل ضباط األمن  الذين يتمّ  املساجنيمن قبل 
 يف السجن. التفسري واالقتباس على النحو التايل: ويوضع

الذهاب إليه لكين مل أستطع، ليس مسموحا ...متنيت لو متكنت من 
ألحد بزايرة املساجني من النسايل، وإن كان ضابطا لألمن، كان 

 (172ذلك أمرا قضائي النقاش فيه )ص. 

يف مقابلة ندمي يف السجن  غفرانحيكي االقتباس عن رغبة 
بتهمة حماولة قتل شريف اليت أُرسلت إليه. لن تصبح هذه الرغبة 

على أي  القواعدواعد اليت وضعها القاضي. حتظر حقيقة بسبب الق
يف السجن. هذا مثبت  املساجنيزايرة لاألمن   ضابط مهماشخص، 

 ".ليس مسموحا ألحد بزايرة املساجني من النسايل" ابلكلمات
الطبقة عضو  وكان القاضي تمييز من قبل طبقةال ويشكل هذا

السائدة. حيث  الطبقة وايل الذي هسالسائدة أو الربجوازية ضد الن
هتيمن أفكاره على بلد ما ومتيل إىل اخلسارة. مثل نظرية املاركسية اليت 

ن األفكار السائدة املوجودة يف اجملتمع هي أفكار الطبقة تقول أ
والشريف يف  (.336، ص. 2003)ماكنيسن وسوسينو،  السائدة

 طبقة سائدة.هو  بالد جارتني داخل رواية "قواعد جارتني"
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 متها احلكومة وهي طبقة سائدة. متيلة وفكرة قدّ هذه سياس
ي ذال اختالف السياسةايل بسبب سالن هذه السياسة إىل التمييز ضدّ 

واحلكومة متيل إىل جانب الشريف كالطبقة  ايل والشريف.سيقبلها الن
أن األفكار السائدة  وهذا كما قّدمه املاركسي العالية يف االقتصاد.

وهذه السياسة قد تفيد  فكار الطبقة احلاكمةاجملتمع هي أاملوجودة يف 
، ص. 2003العليا )ماكنيسن وسوسينو، الطبقة العليا أو الربجوازي 

336.)  

 محل األسلحة النارية    (ب

، فإن التمييز من قبل ضافة إىل التمييز يف حالة السرقةابإل
 األسلحة النارية. جاء ذلك يف االقتباس: ملق أيًضا حباحلكومة يتعلّ 

مح ألحد يف جارتني أاي كان حبمل أسلحة انرية إال ضباط اليس
األمن ... عقوبة مغلظة على الشرفاء ..إعدام للنسايل إن ارتكبوا هذا 

 (115اجلرم )ص. 

مل حبق جارتني فيما يتعلّ  بالديف  القواننييوضح االقتباس 
مل األسلحة النارية حبجارتني لشعبها  بالداألسلحة النارية. ال تسمح 

ذي حيدث يف سمح لضباط األمن ابمتالكها ومحلها. التمييز الّ ما يُ 
 العقوبةإعطاء  هذه احلالة هو عقاب ملن خيالف هذه القاعدة. يتمّ 

ه القاعدة هو . إذا كان من خالف هذشريفايل و سختلفة لنامل
املغلظة واليعدم، على صعيد آخر  ، فإن العقوبة هي العقوبةالشريف

لنسايل فعقوبته االعدام. هبذا ُعرف أن عقوبة ملّا متجاوز النظام هو ا
 الشريف أخّف من عقوبة النسايل. 

هذا احلال ألن احلكومة متاأل الشريف بسبب مقامته كالطبقة 
املسيطرة على االقتصاد حىت متنح احلكومة العقوبة اخلفيفة على 
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الشريف والعقوبة الثقيلة على النسايل. كما قال املاركسي أن احلكومة 
تقف جانب الطبقة العليا أو الربجوازي فقط )ماكنيس، دولة وال

والربجوازي يف هذه الرواية هو  (.120، ص. 2003وسوسينو، 
 الشريف. 

 جتماعية اهلويّة اال     (ج

ابإلضافة  "قواعد جارتني"التمييز يف اجملال السياسي يف رواية 
.  جتماعيةحيدث أيًضا يف اهلوية اال األسلحة النارية لومح، إىل السرقة

فإن التمييز املوجود يف هذه الرواية حيدث بني  يف البيان السابق،كما 
ة التمييز يف اهلويّ وكذلك وبني احلكومة والنسايل.  ،والنسايلالشريف 

ا بني احلكومة ضيف هذه الرواية حيدث أي الذي يوجد جتماعيةاال
 والنسايل.

هو  جتماعيةاال قة ابهلويةاملتعلّ  هذه الروايةالتمييز املوجود يف 
الوالدة لدى  بعدأطفاهلما  النسايل والشريفل كل عندما يسجّ 

 القاضي. جاء ذلك يف االقتباس:
مل أقتنع بتلك اإلجابة وزممت شفيت، قبل أن يكمل لنا أن كل مولود 
شريف يسجل يوم والدته يف أوراق دار القضاء يف جارتني..أما 

أوشامهم الزرقاء على النسايل فاليسجل هلم أوراق، ينالون فقط 
 (38)ص.  أكتافهم وصدورهم ابلعام الذي ولدوا فيه.

بعد والدة طفل الحظة أن املميكن  السابقيف االقتباس 
ورقة  يقوم بتسجيل أطفاله يف منزل القاضي وسيحصل ،الشريف

على ورقة  ، فلن حيصلالنسايلوالدة طفل  ، بينما إذا متّ التسجيل
. وصدرهأ كتفه األيسرعلى   األزرق وشم ال ءولكن يتم إعطاالتسجيل 
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هبذا كانت احلكومة التعتف بوجود طفل النسايل ألن منصبه يف 
 االقتصاد رديئ وتعتف احلكومة الشريف ألنه من قوم غين. 

ايل. التمييز سي يعانيه النذكال التمييز الهذا شكل من أش
ويف  .من جمموعة واحدة إىل اجملموعة األخرىهو الفرق يف السلوك 

. تهوالد بعدهناك اختالفات يف السلوك حول الطفل  السابقاالقتباس 
قانونيا  تسجيلال ، حيث متّ وازيبرج الشريف على أنه القاعدةفضلت 

مع ما  يناسبتسجيل. وهذا المن خالل وجود بطاقة  مبيالد طفله
 الشريفأي كأداة تستخدمها الطبقة السائدة أن الدولة   املاركسي قاله

يف مصلحة  وليس هف يف مصلحتويتصرّ  هأكثر مؤيدين لة واحلكوم
، ص. 2003)ماكنيسن وسوسينو،  نسايلأي ال  الطبقة الدنيا

336.) 

هي قاعدة مطلقة عما يتعّلق إبعطاء الوشم  تلك القاعدة
ما هو ك.  املقّرر عقابه فسيتمّ  خالفها،أن يطيعها النسايل. إذا  جيب

 :اآليتمكتوب يف االقتباس 
ة أخربتين هبا زميليت ابملدرسة العليا عن نسلية مل توشم أتذكر قص

ابنها، فأمسك هبا وأعدمت، وانل طفلها ومشا، وأطبق سراحه بعد ما 
مت السادسة عشر، ليعدم على جرمية قتل بعدها أبسبوع واحد )ص. 

295) 

إعطاء  مل يتمّ  نسايلهناك  فهم أنّ ، ميكن أن يُ من االقتباس
 ابإلعدام كمت عليهااملرأة وحُ  قُبضت، ك. ونتيجة لذلشمطفله الو 

. يف السادسة عشر من عمره ملا أُعدمو  وشمطفلها ال ىبينما أعط
الوشم األزرق يف  لزم كل نسايل إبعطاء ت يتال القاعدةابإلضافة إىل 
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الطبقة كأخرى وضعتها احلكومة   قواعد، هناك كتفه أو صدره
 االقتباس: وهو يفالسائدة. 

نص القواعد أبن يكشف النسلي عن ومشه يكشف عن ومشه كما ت
يكشف الذكر صدره -بعد عبوره السادسة عشر طاملا تواجد ابملدينة

 (118)ص.  وتكشف األنثى كتفها األيسر

للنسايل، كان  شمابإلضافة إىل إعطاء الو  ،جاء يف االقتباس
، لنسايلأثناء وجوده يف املدينة. ابلنسبة ل شمالو  أن يظهر مطلوابً 

يف   للنسالية فتحت، بينما ابلنسبة يف الصدر لوشمفتح ا ُيطلب منه
ب اليت وضعتها احلكومة القوية ترهّ  القواعداأليسر. هذه  كتفها

والعيوب  للشريف لب الرخاءجت يتال القواعد. قوم النسايلب وتعذّ 
أثناء وجوده يف املدينة ليست  وشم النسايلظهار القاعدة إل سايل.لنل

على  ، عض األغراض اليت تفيد احلكومة، ولكن هناك ببدون سبب
 النحو املذكور:

...كنا يف طريقنا إىل مغادرة جويدا عندما اعتض طريقنا ذلك 
 (145األخرق، وحاول إيذاء سيدي عندما رأى ومشه.. )ص. 

أخشى فقط أن ميسك اجلنود ابلطفل، إنه الميتلك ومشا، وابلطبع لن 
ني على ذلك األمر خشية تيين، تشدد القوانر يعتف به أي شريف جا

 (295أن خيتلط النسايل ابألشراف )ص. 

 النسايلكل   ي جيب أن ميتلكهذال شممن بني أهداف الو 
حبيث  ،الشريفو  للتفريق بني النسايليف املدينة هو  ويظهره ملّا تواجد

للغاية  تساهمبسهولة. احلكومة  وجدإذا كان يف منتصف الشريف فسي
بشدة إذا  ترفض أن احلكومة املثال نسايل. ميف التمييز ضد الن

يظهر التناقض بني طبقة الشريف   ،ذاهبشريف. ابلايل ساختلط الن
ايل أو الربوليتاراي  كما مت سالنو احلكومة  يضّم فيهاكربجوازية حيث 
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، ص. 2003)ماكنيسن وسوسينو،  وصفه يف نظرية املاركسية
321). 

األ الشريف من البيان السابق عرف أن احلكومة والقاضي مت
ويظلم النسايل إبعطاء الوشم يف كتفه. إعطاء الوشم هو لسهولة 

احلكومة والقاضي ملعرفة النسايل حىت يستطيع أن يضطهد النسايل  
 كيف شاء. ألن النسايل من بروليتاراي والشريف من الربجوازي. 

 

 الرتبوي -4

النسايل ق بني اليت ال تفرّ لقواعد هناك عدد من ا احلقيقة،يف 
. إذا كانت فولكن يف املمارسة العملية هناك متييز متارسه الشري شريف.وال

، شريفاأو  الياسع مواطنيها دون متييز سواء كان ناحلكومة توفر الرفاهية جلمي
، . ولكن ما حيدثالنسايل أولئك الذين مييزون ضد نهجفستقوم احلكومة ب

 .السابقت املذكورة مثل التفسرياتمييز تلعب احلكومة أيًضا دورًا يف هذا ال

د اعقو "يف رواية  الذي يوجد النسايل حيدث ضدّ من بني التمييز الذي 
 ، على النحولتعليماب متّتعو  تناولة اجلميع يف يّ حرّ  هو يف جمال التعليم "نيجارت

 التايل: الوارد يف االقتباس
لكن يبقى لكل إطار ثقوبه، أاتحت القواعد حرية التعليم للنسايل حىت سن 

ادسة عشر مبدارس جارتني من أجل أن تظهر عدالتها، وهم يعلمون أن الس
النسايل سريفضون ذلك األمر خاصة مع استمرار مضايقات وإهاانت األشراف 

 (317-316إليهم )ص. 

ابحلصول على  احلقيقةجارتني للنسايل يف  بالديف  لقاعدةتسمح ا
غالًبا هتني  فن الشريأ بنّي التعليم يف مدرسة جارتني مثل الشريف. ولكن كما 
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إن قمع  م هناك.التعلّ رفض  للعزلة. لذلك، يفضّ اب  يشعرحىّت  سايلوترهب الن
عن النسايل.  دفاع حكوميّ  وبدون أيّ  النسايل مستمرّ  الشريف ضدّ وإهانة 

جارتني.  بالدالسلطة يف  العليا املهيمنة ولديه ةالطبق والشريف هوذلك ألن ّ 
يف  مكانته قويةيل الضعفاء يف اجملال االقتصادي لتإىل قمع النسا مييل ولذا فه

الدولة سوف يسيطر عليها  نظرية املاركسية أبنّ اليف  كما وردالبالد. وهذا  
)ماكنيسن وسوسينو،  موقفه تقويةالدولة تصنعها كأداة ل املسيطر وأنّ  القوم

 (.322، ص. 2003
 (120)ص. ...سيكون العلم سبيلهم الوحيد للنجاة من منصة الباحة...

...ظللت فقط أنظر إىل الفتاة الباكية، وتردد بعقلي كلمات املرأة النسلية أبن 
 (223تعليمها على يد ندمي هو من جعلها ترفض ممارسة الرذيلة...)ص. 

لالبتعاد ل يالتعليم هو أحد السب شرح أنّ  متّ   قتباسني السابق،من اال
اآلن مت  إىلعي أبنه الو  مينحهالتعليم  قوبة اإلعدام. ألنّ الرذيلة وع عن بيت

من إجراء تغيريات  نقبل الشريف واحلكومة حىت يتمكّ  من هالتمييز ضدّ 
وخاصة التعليم حول  ملتعلياب، ى هذا التمييز. ابإلضافة إىل ذلكللقضاء عل

القيام ببعض األعمال اليت ميكن بيعها  علىيشّجعه أن  ميكنصناغة اليدوية ال
 .بيت الرذيلةإىل العمل يف   حيتاجال حىت، للحصول على املال

ا عن بعيدً  والتهيب من قبل شريف، ظلّ  نةبسبب اإلها، ومع ذلك
ًدا ومل يكن لديه القدرة على مضطهِ  تعليًما، حىت ظل وضعه املدرسة ومل يتلقّ 

 ، فإن عنه املاركسيةقّدمت ما كمثل طبيعة   طبيعته تضليل احلكومة. ألن
الوصول إىل  قة السائدة وال ميكنالطب يدنيا ه ةكطبقالنسايل  

 (.8، ص. 2003)ماكنيسن وسوسينو، احلكومة
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 الصّحة -5

على رؤوس التاج كة  الصحّ تعترب ، حىت ناسشيء لل ة هي أهمّ الصحّ 
نوا من التعايف  تمكّ للمرضى حىت ي أحد املساعد فالطبيب هو. األصحاء

كل غري ؟ نعم بشلو مل يكن هناك طبيب يريد مساعدته كيفكاملعتاد. مث  
يف االقتباس  كما حدث مع النسايلصعبة. حسب  يف ال مباشر هذا سيجعله

 أدانه:
مل يتحدث كتاب واحد عن القواعد أو عن الفرق بني اجلارتيين الشريف 

 (230واجلارتيين النسايل )ص. 

 (260لن يرضى طبيب من األشراف ابجمليئ إىل هنا )ص. 

 كتاب يذكر االختالفات يفبيان الأو  القاعدة، ال يوجد احلقيقةيف 
له املوقف  فبمعىن الفرق بني النسايل والشريف،لذلك  .ايل والشريفسبني الن

على أساس  ز هاتني اجملموعتنيميّ  مناجملتمع  يف نظر الدولة. إنّ  املتساوى
ألشخاص الذين لديهم اقتصاد ا التمييز ضدّ  ، يتمّ وضعهم االقتصادي. لذلك

. يرفض شريف التفاعل معهم ال الصّحةهو يف جمفمن التمييز ، منخفض
 ، ليس لديهم خيار آخر. عندما يكون هناك شخص مريضوكذلك األطباء

ال يوجد طبيب من الشريف يساعدهم. مل  سوى قبول املصري الذي تلقوه ألن
 يصبح أي منهم طبيًبا بسبب التمييز التعليمي الذي عانوه.

 هذا االقتباس أيًضا: يؤّكدو 
بيننا حىت يكتمل شفاء املصابني، لن يرضى أي طبيب جارتيين أريدك أن تبقى 

ابجمليئ إىل هنا، أستطيع أن أوفّر لك مقابال عن املدة اليت تبقى هبا بيننا )ص. 
289) 

ايل، فإن سوبصرف النظر عن غرور الشريف بعدم التفاعل مع الن
ربون انتج أيًضا عن رأي أولئك الذين يعت سايلالتمييز الذي يعاين منه الن
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احلياة النسالية غري مهمة ويفضلون تركهم ميوتون عندما يكونون مرضى 
 وحيتاجون إىل طبيب. جاء ذلك يف االقتباس:

 (184إهنا نسلية، دعها متوت )ص. 
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 رابعالباب ال

 اخلالصة واالقرتاحات

 اخلالصة -أ
واعد اية ق رو يفوجد الباحث إىل نتيجة هنائية عن شكل التمييز االجتماعي 

 :ان ييعرف يف الب ،يهاملاركسي والبنية االجتماعية فلعمرو عبد احلميد عند ا جارتني

 اركسيند امليد عالبنية االجتماعية يف رواية قواعد جارتني لعمرو عبد احلم -1
املستوى  تني،البنية االجتماعية يف رواية قواعد جارتني يشمل من بني

عتمادا واية االر  يف هذهالفوقي واملستوى التحيت. املستوى الفوقي الذي يوجد 
خالقي. ة، واأللفكر إىل هذا البحث يتكّون من املؤسسة السياسية، والقانون، وا

تؤثر على ادية فقتصوأما املستوى التحيت الذي يتكون من احلياة املادية أو اال
 حياة املستوى الفوقي. 

د عند حلمياشكل التمييز االجتماعي يف رواية قواعد جارتني لعمرو عبد  -2
 ملاركسيا

ذا على ه ماداشكل التمييز االجتماعي الذي يوجد يف تلك الرواية اعت
يز فيه التمي تكونالبحث يف مخس جماالت. اجملال األول هو اجملال السياسي وي

ل ث اجملالاواجملال الث يف احلياة اليومية والزواج. اجملال الثاين هو االقتصادي.
، واهلوية لناريةحة ا، ومحل األسلجلرميةازدايد االسياسي ويكون التمييز فيه يف 

 حة. الص . اجملال الرابع هو التبوي واجملال األخري هواالجتماعية
 

 االقرتاحات  -ب
هذا البحث من خبث األدب االجتماعي اعتمادا على النظرية املاركسية 

لتحليل التمييز يف رواية قواعد جارتني لعمرو عبد احلميد. لقد مت هذا البحث و  
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ذا البحث بعيدا عن الكمال، فرُيجى من القارئ والباحث اآلخر يتطّور كان ه
البحوث على هذه الدراسة، خاصة يف دراسة األدب االجتماعي املاركسي 
والبحث عن هذه الرواية اعتمادا على النظرية األخرى كالنظرية النساوية. يُرجى 

 هذا البحث أن يكون انفعا ليكون املراجع للباحث اآلخر.
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راسة دال السعدوي: ية املصرية" لنو القصة القصرية "قصة فتح(. 2018أومتا، ديتا. )

ا كلية ة وأدهبعربي. البحث اجلامعي. شعبة اللغة الحتليلية اجتماعية ماركسية
 جوكجاكرات كوميةة احلاآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمي

وىل، أفئدة. األ بريوت: دار املعارف ،معجم الصحاح. (2005. )إمساعيل، اإلمام
معي. اجلا . البحثقصة قصرية يف "العبارات" ملصطفى املنفلوطي(. 2017)
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األحوال االجتماعية يف رواية الكرنك لنجيب حمفوظ: دراسة (. 2017رشيدة، زكية. )
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 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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 السابعة. رايض: عبيكان
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. قاهرة: دار الثقافية خمطوطات كارل ماركسمصطفى، حممد مستجري. دون السنة. 
 اجلديدة

)أمحد إبراهيم اهلوارى،  نظرية األدب يف القرن العشرين(. 1988نيوتوتن، ك م. )
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 سرية ذاتية

 

م. خترجت  1997يوليو  21ولدت يف ماالنج اتريخ وردية احلسىن، 
م. مث  2009درسة اإلبتدائية يف كوندانج ليجي ماالنج سنة من امل

التحقت ابملدرسة املتوسط واملدرسة الثانوية يف معهد دار السالم  
. مث التحقت جبامعة دار 2015كونتور بنجاوي وخترجت فيه سنة 

. مث التحقت ابجلامعة موالان 2015السالم كونتور بنجاوي سنة 
ومية ماالنج حىت حصل على درجة مالك إبراهيم اإلسالمية احلك

 م.  2020سرجاان يف قسم اللغة العربية وأدهبا سنة 
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 املالحق
 

 البياانت لسؤال البحث األّول صياغة -أ

 يف رواية قواعد جارتني لعمرو عبد احلميد عند املاركسي  البنية االجتماعية

يف يسجل يوم والدته يف أوراق دار مل أقتنع بتلك اإلجابة وزممت شفيت، قبل أن يكمل لنا أن كل مولود شر  (1
القضاء يف جارتني..أما النسايل فاليسجل هلم أوراق، ينالون فقط أوشامهم الزرقاء على أكتافهم وصدورهم 

 (38)ص.  ابلعام الذي ولدوا فيه.

..أخربان معلمنا يف املدرسة ذات مرة أن قضاة جارتني مينحون فرصا أخرى للشرفاء املخطئني إال يف حاالت  (2
القتل أو ارتكاب خيانة كربى يف حق جارتني أو جدارها، أما إن سرق مثال أو ارتكب جرما صغريا قد 
يعاقب ابلسجن أو دفع جزء من املال فحسب.. أما النسايل فمصريهم معروف، سريتكبون اجلرمية حتما 

ميتلك البارود  يوما ما، لذا ان ارتكب أحد جرما صغريا قد يكلفه ذلك حياته..السارق منهم يعدم، من
 .(38يعدم، التعدي على جارتيين شريف دون حق يعدم..القاتل يعدم ابلطبع )ص. 

 (285الحظت أن الضباط يسمح مبرور أشراف جارتني دون تفتيش ويستوقف النسايل فقط ...)ص.  (3

ء اليسمح ألحد يف جارتني أاي كان حبمل أسلحة انرية إال ضباط األمن ... عقوبة مغلظة على الشرفا (4
 (115 إن ارتكبوا هذا اجلرم )ص. ..إعدام للنسايل

لكين مل أتوقع أنه اليزال على قيد احلياة، لطاملا مسعت أن القليلني من فتيان النسايل من يستطيعون النجاة  (5
 (283من منصة جارتني بعد بلوغهم )ص. 

بوت جرميتك أمام شهد ثالثة من النسايل أبنك من دبّرت أمر سرقة املدرسة املتوسطة، وبذلك مت ث (6
 (303القاضي..كان القاضي رحيما بك هذه املرة لكوهنا جرميتك األوىل )ص. 

ابدرين بغري اكتاث قبل أن أحدثه عن راتيب، أبنه مل يعلم شيئا عن قدومي لذا لن يتحمل عين قرشا واحدا،  (7
لي فعلي أن أجنيه من ما قد يفعله هو أن يزيد حصة الطعام املرسلة إىل صاحل. أما إن أردت مقابال لعم

مرضاي. وقتها أدركت أنه مل يعد هناك وقت لإلنتظار بذلك اإلقليم. وعدت حانقا إىل مبييت وأخربت صاحل 
 (16أبنين سأغادر ...)ص. 

أريدك أن تبقى بيننا حىت يكتمل شفاء املصابني، لن يرضى أي طبيب جارتيين ابجمليئ إىل هنا، أستطيع أن  (8
 (289دة اليت تبقى هبا بيننا )ص. أوفّر لك مقابال عن امل
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مل أفهم ماتقصده ابعتذارها، وبدا ذلك على وجهي، فأكملت وهي خترج كيسا قماشيا صغريا أدركت أنه  (9
 ( 18حيتوي عمالت معدنية ووضعته على املكتب أمامي: أان من طلبت جميئك إىل بين عيسى )ص. 

ن الذهب إىل من اختارين آليت إىل بين ...وأخربتين أهنا من أرسلت أحد أتباع حبيبها بكيس م (10
 (97عيسى...)ص. 

نعم..المتنع القواعد ذلك.. لرجال النسايل احلق يف الزواج سواءا من نسلية أو شريفة إن بلغوا عامهم اخلامس  (11
والعشرين، مثلهم مثل رجال األشراف متاما، ولكن أين تلك العائلة  الىت تضحي بسمعتها وتزوج ابنتها من 

 (109. نسلي؟ )ص

 (38.واليعيشون بيننا، ينتشرون على أطراف املدن أو دايهنا يف جتمعات )ص.  (12

مع كل يوم كان هناك جديد يصنعه فىت أو فتاة نسلية، وكأن النسايل قد وجدوا أنفسهم يعيشون فجأة، مث  (13
ناه، بعدما جاء التحدي الرئيسي بعد ما عادت الفتيات من السوق الكبري جبويدا ومل يبعن أي شيء مما صنع

 (236رفض األشراف التعامل معهن )ص.

قّلت الرذيلة بدرجة كبرية ببني فتيات النسايل. كان معظمهن جيربن عليها من أجل املال، أما اآلن فصرن  (14
  (292يعملن وجينني أمواال مقابل صناعتهن )ص. 

جين دميا الكثري من نعم إنه صحيح، تباع أطفال نسايل جارتني أبسعار ابهظة الثمن خارج جارتني، ست (15
الذهب مقابل طفلها.. يرغب الكثريون من قطاع الطرق واجملرمني واللصوص يف شراء هؤالء األطفال..يدفع 
فيه اليوم كيسا من الذهب، وجيين بعد سنوات قليلة أضعافا مضاعفة للسعر الذي دفعه، أكدت السنوات 

رتني إهدار لثروة اليعلم قيمتها إال لصوص البلدان أهنم األكثر موهبة يف ارتكاب اجلرائم، وبقاؤهم داخل جا
 (179األخرى )ص. 

 (188إن علموا أن طفلي ميتلك روحه لن يتكونين أرحل ألبيعه...)ص.  (16

 لثاين البياانت لسؤال البحث ا صياغة -ب

 شكل التمييز االجتماعي يف رواية قواعد جارتني لعمرو عبد احلميد عند املاركسي 

مليا، وجلست مقرفصا أنظر إىل الوادي الذي ظهر هو وأكواخه من أسفلي. مث ...مث صعدت مرتفعا ر  (1
انقشع ضباب الصباح شيئا فشيئا فظهرت مباين جويدا بعيدا، من يصدق أن هذه األكواخ وتلك املباين 

 (194تسمى بلدا واحدا؟! )ص. 
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ارية متميزة، شوارع نظيفة كانت املدينة خمتلفة للغاية عن ابحتها املشهورة، مبان طوبية ذات أشكال معم (2
 (309معبدة ابلصخور، كثري من احلاانت والدكاكني ...)ص. 

اليستطيع أن يسري على الصراط املستقيم مدى حياته. إن البشر بطبعهم خطائون، فما ابلك ابلنسايل..كنا  (3
ارتكاب حمظوظني بكوننا شرفاء.. يتجاوز الكثري عن أخطائنا.. أما أن تعيش حياتك كلها يف خوف من 

 (110خطأ واحد.. إهنا حلياة ابئسة، المتعة فيها.. )ص. 

إن تزوج نسلي من شريفة جارتينية يصري أوالدهم شرفاء، وقد مينح القاضي ذلك النسايل حكما خمففا إن  (4
 (39ارتكب جرما صغريا تكرميا لزوجته، )ص. 

وت الفخمة املتالصقة اليت تراصت يف يف وادي النسايل كان كل شيء خمتلفا متاما من املدينة، بدال من البي (5
 (188األفق على ضفيت النهر اجلاف ...)ص. 

...مث صعدت مرتفعا رمليا، وجلست مقرفصا أنظر إىل الوادي الذي ظهر هو وأكواخه من أسفلي. مث  (6
انقشع ضباب الصباح شيئا فشيئا فظهرت مباين جويدا بعيدا، من يصدق أن هذه األكواخ وتلك املباين 

 (194لدا واحدا؟! )ص. تسمى ب

من كان يتصور يوما أن املرأة اليت دّق حذاؤها األنيق أخشاب منصة جويدا لسنوات صارت تتنقل بفستان  (7
قدمي وحذاء ممزق بني طلبة هزاىل يسوّد الفقر وجوههم، لتقرأ لكل واحد منهم على حدة مااليستطيغ قراءته، 

أخرى لتفعل معهم الشيء ذاته، لتصبح مدرستها مث تعانقه وهي تضحك، قبل أن تنتقل إىل آخر أو 
 (226الصغرية يف خالل أشهر قليلة مهدا حقيقيا للحياة يف وادينا الفقري )ص. 

...إن فقرهم شديد رغم أهنم لصوص وهامجون..الأيتون إىل املدينة إال للسرقة أو حلضور يوم الغفران لنيل  (8
 (39أرواحا ألطفاهلم ...)ص. 

 (41سايل هنا هم الطبقة الدنيا يف كل شيء )ص. ...دعين أقل أن الن (9

...كنت طفال صغريا لكين أدركت أننا حنن النسايل مهما وصل بنا احلال سنظل النسايل الطبقة املنبوذة يف  (10
 (144هذا البلد..)ص. 

اء النسايل هم حاملو العار يف جارتني.. إن قواعد جارتني ختتص مجيعها أبرواح البشر. يقولون أن قبل البن (11
بناء جدار جارتني كانت البالد قد شهدت من اجلرائم واخلطااي مامل تشهدها بالد قط، فكانت القاعدة 

 (30الثانية من قواعد بلدان، يلحق العار ابلروح املذنبة لألبد )ص. 
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من كان يتصور يوما أن املرأة اليت دّق حذاؤها األنيق أخشاب منصة جويدا لسنوات صارت تتنقل بفستان  (12
وحذاء ممزق بني طلبة هزاىل يسوّد الفقر وجوههم، لتقرأ لكل واحد منهم على حدة مااليستطيغ قراءته،  قدمي

مث تعانقه وهي تضحك، قبل أن تنتقل إىل آخر أو أخرى لتفعل معهم الشيء ذاته، لتصبح مدرستها 
 (226الصغرية يف خالل أشهر قليلة مهدا حقيقيا للحياة يف وادينا الفقري )ص. 

قتها هبت نسائم الفرحة لتمأل صدوران أم ال وكأننا أخذان خطوتنا األوىل أخريا للتحرر من قيود أشراف ...و  (13
 (238جارتني )ص. 

قالت يف فرحة أبن تغيريا كبريا قد حدث بني فتيان وفتيات النسايل خالل السنوات القليلة املاضية...)ص.  (14
282) 

ك سادة جارتني إليقافك إىل هذا احلد، كنت تعرفني أهنم لو مل يكن ما فعلته مع النسايل عظيما ملا حتر  (15
 (306سيواصلون عرقلتك بكافة الطرق )ص. 

 التمييز االجتماعي يف اجملال اْلتماعي
 (38.واليعيشون بيننا، ينتشرون على أطراف املدن أو دايهنا يف جتمعات )ص.  (1

من التواجد يف شوارع املدينة، إهنم يف  الشيء األخري عن النسايل أنه الحيق ألي جارتيين أن مينع نسليا  (2
احلقيقة جارتينيون مثلنا متاما، وهلم كافة احلقوق ملن خيطئ يف حقهم، لكن يبقى كل واحد منهم أن 
يسري على صراطه املستقيم دون ارتكاب جرم صغري طاملا يتواجد ابملدينة بعد بلوغه عامه السادس 

 إاناث بعد ذلك السن.. لذا يفضلون هم االبتعاد من أنفسهم قضاة بالدان بال رمحة معهم ذكورا أو عشر،
 ( 41)ص.  

غري أننا كنت أعرف متاما أنين الأخالف قواعد بالدي بتلك املقابالت، وأنه التوجد قاعدة واحدة متنع  (3
 (153أن يقابل نسلي شريفة )ص. 

شريفة، ومع ذلك واصل غوايته النسايل خائنون..كاذبون..أاننيون.. كان يعلم من اليوم األول أنك امرأة  (4
 (105لك كي يعلق قلبك به، شيطان من شياطينهم )ص. 

...تعمدت أمي أن تقرأ يل كتبا مبكتبة أيب كانت مجيعها تدور عن جرائم النسايل وخياانهتم  (5
 (106واعداماهتم...)ص. 
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تفعلني هبم التصادق الشريفات النسايل . لن تصدق كالمي حىت يغتصبك بعدما ينال ثقتك، وقتها س (6
 (138أكثر مما أفعله )ص. 

 فتابعت: إن صديقي مل يفعل شيئا..مل يتواجد ابلباحة من األساس. (7

 (137زم شفتيه وغمغم سلخرا: صديقي؟!)ص.  (8

 إنين أحب نسلي.. (9

 فتساءلت يف جزع شديد مل أر مثيله على وجهها من قبل: ماذا؟! (10

 قلت بصوت خمتنق ابلدموع: إنين أحب نسليا.. (11

 (105موضعها، وقالت وهي حتدق يب: كيف؟!..كيف حدث ذلك؟! )ص. فوثبت من  (12

 ( 39...مل يذكر اتريخ جارتني حالة واحدة لزواج شرعي بني رجل وامرأة من النسايل )ص.  (13

وأعلن بصوته الذي مل يصلنا من الضجيج عن زواج ذلك الشاب الشريف بتلك الفىت الشريفة...)ص.  (14
74) 

.الأعلم ماذا حدث له كي يرتكب جرميته..لكين متيقن أهنم استفزوه مل يعش كالنسايل، ومات مثلهم. (15
بكافة الطرق كي خيطئ، كان عليه أن يبقى ابلوادي اليغادره حىت يوم الزواج..أخربته بذلك مرارا، مل 

 (191يكن ليسمحوا له أن يتزوج شريفة هبذه السهولة )ص. 

 (201إنين شريفة..مل أكن ألتزوج نسليا جمرما )ص.  (16

ل أايم منه غادرت السيدة إىل جويدا من أجل إبالغ كبري القضاة عن إمتام الزواج على منصة ابحة وقب (17
جويدا، وعادت بعد غروب الشمس، غري أننا الحظنا مجيعا تبدل وجهها. دلفت إليها، كان الغضب 

دون أن  يسيطر على مالحمها، بينما جلست انردين صامتة، فقلت: مل يقبلوا؟!. أومأت براسها إجيااب
 (244تنطق )ص. 

مل يوافق كبري القضاة رغم أهنما يستوفيان شروط الزواج مجيعها.. قال إن املنصة ليست مكاان لألجناس،  (18
 (245رفض الزواج جملرد أهنما نسليان )ص. 

 وأخرج زفريه وهو يقول: ليس للحاملني مأوى غري السجون أو اجلنون (19

 (192 قلت: يف البالد الظاملة فقط اي صديقي )ص. (20
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وثبت من موضعي، وركضت يف اجتاه الوادي.. صعدت مهرولة اجلبل الرملي الذي يفصل بني الوادي  (21
واملقابر، ألقف مكاين متسمرة يف ذهول بعد ما رأيت نرياان عظيمة على امتداد بصري، تلتهم كوحي 

لفتيات صارخني حياولون وبناء املدرسة وخمزن البضائع وبعضا من األكواخ اجملاورة، بينما يركض الفتيان وا
إطفائها أبواين املياه والرمال، وحيمل بعضهم من أصابتهم النريان..على جانب بعيد كانت عربة لضباط 
األمن تقف يشاهد ضباطها عمليات الكر والفر ملن حياولون إطفاء النريان دون أن حيرك أحدهم ساكنا، 

 (257بتلك السهولة اليت ظنناها أبدا )ص. أدركت ساعتها أن جارتني مل تكن لتمرر زواج النسايل 

 التمييز اْلتماعي يف اجملال االقتصادي 
اعتاد شرفاء جارتني أال يوفرو أي عمل المرأة نسلية خشية من السرقة، فتلجأ نساؤان إىل بيت الرذيلة  (1

 (228من أجل مقابل يكفي للمعيشة ...)ص. 

أكن نقيا كامال مثله مع قيامي ببعض ...كنت أعرف أنين طيب مثل سيدي كما قالت، وإن مل  (2
السرقات اخلفيفة من عرابت جتار األشراف اليت متّر ابلطروق اجلنوبية ألوفّر هلا ويل طعامنا اليومي )ص. 

227)  

...كنت أعرف منذ الرسالة اليت أرسلتها هلا قبل سنوات أن قريبتها تنال النقود مجيعها اليت تصرفها  (3
 (229بطريقة شرعية عند سن اخلمسني )ص. جارتني ألهل كل شريف ميوت 

 (315المتتلك ماال، أخشى أن تتجه إىل بيوت الرذيلة..جنح أشراف جارتني يف وأد احللم مبكرا )ص.  (4

التريد أن تعيش عيشتنا..عليها أن ترضى بواقعها فحسب، لن تفيدها املقاومة غري مزيد من  (5
 (221لك هذا الوشم على كتفها )ص. أمل..سيمارس معها الرذيلة شاءت أم أبت، طاملا متت

التعلم اجلحيم الذي يعيشه كل نسلي ونسلية هنا، إن بقينا سيأيت أي شريف ذات يوم ويطالبين أبن  (6
أمارس الرذيلة معه، وإن رفضت قد يتهمين أبي شيء وأقّدم إىل منصة جارتني، حينذاك سيموت 

 (193سيموت )ص. 

ت الرذيلة إن كانت النساء اليت تعمل هبا من النسايل، كأهنا مايثري تعجيب كثريا أن بالدان تسمح ببي (7
ضامن حقيقي إلجناب أطفال غري شرعيني مبا يكفي ألعداد املعدومني.. يف الوقت الذي تعاقب فيه 

 (.41الشريفة ابلسجن إن عملت بتلك البيوت )ص. 

من أجل املال، أما اآلن فصرن قّلت الرذيلة بدرجة كبرية ببني فتيات النسايل. كان معظمهن جيربن عليها  (8
 (292يعملن وجينني أمواال مقابل صناعتهن )ص. 
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مع كل يوم كان هناك جديد يصنعه فىت أو فتاة نسلية، وكأن النسايل قد وجدوا أنفسهم يعيشون فجأة،  (9
مث جاء التحدي الرئيسي بعد ما عادت الفتيات من السوق الكبري جبويدا ومل يبعن أي شيء مما صنعناه، 

 (236عدما رفض األشراف التعامل معهن )ص. ب

مسعت أن بيوت الرذيلة قد بدأت تلجأ يف اخلفاء إىل نساء شريفات، وهذا ما لن يرضى به أبدا رجال  (10
جارتني، أن جتر نساؤهم إىل ابحة جويدا لعلّة الرذيلة ...كان احلريق جمرد بداية فقط، هناك املزيد قادم 

 (292)ص. 

 (298ل ذلك، أن نعود إىل السرقة مرة أخرى... )ص. إهنم يريدوننا أن نفع (11

 التمييز االجتماعي يف اجملال السياسي
كانت أمي حمقة ، قليال ما كنا نسمع عن إعدام أحد من شرفاء جارتني الذين ولدوا عن زواج شرعي  (1

اء يف ابحة جويدا..أخربان معلمنا يف املدرسة ذات مرة أن قضاة جارتني مينحون فرصا أخرى للشرف
املخطئني إال يف حاالت القتل أو ارتكاب خيانة كربى يف حق جارتني أو جدارها، أما إن سرق مثال أو 
ارتكب جرما صغريا قد يعاقب ابلسجن أو دفع جزء من املال فحسب.. أما النسايل فمصريهم 
معروف، سريتكبون اجلرمية حتما يوما ما، لذا ان ارتكب أحد جرما صغريا قد يكلفه ذلك 

اته..السارق منهم يعدم، من ميتلك البارود يعدم، التعدي على جارتيين شريف دون حق حي
  (38يعدم..القاتل يعدم ابلطبع )ص. 

الشيء األخري عن النسايل أنه الحيق ألي جارتيين أن مينع نسليا من التواجد يف شوارع املدينة، إهنم يف  (2
ملن خيطئ يف حقهم، لكن يبقى كل واحد منهم أن احلقيقة جارتينيون مثلنا متاما، وهلم كافة احلقوق 

يسري على صراطه املستقيم دون ارتكاب جرم صغري طاملا يتواجد ابملدينة بعد بلوغه عامه السادس 
 قضاة بالدان بال رمحة معهم ذكورا أو إاناث بعد ذلك السن.. لذا يفضلون هم االبتعاد من أنفسهم عشر،

 (41)ص.  

نك من دبّرت أمر سرقة املدرسة املتوسطة، وبذلك مت ثبوت جرميتك أمام شهد ثالثة من النسايل أب (3
 (303القاضي..كان القاضي رحيما بك هذه املرة لكوهنا جرميتك األوىل )ص. 

إن تزوج نسلي من شريفة جارتينية يصري أوالدهم شرفاء، وقد مينح القاضي ذلك النسايل حكما خمففا  (4
 (39ه، )ص. إن ارتكب جرما صغريا تكرميا لزوجت

 (37أدركت أن معظم املعدومني من جمرمي النسايل رجاال ونساءا...)ص.  (5
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لكين مل أتوقع أنه اليزال على قيد احلياة، لطاملا مسعت أن القليلني من فتيان النسايل من يستطيعون  (6
 (283النجاة من منصة جارتني بعد بلوغهم )ص. 

بنا، لكننا متالكنا أنفسنا ومل يفقد أي منا أعصابه ..حاول بعض أشقياء األشراف ورجال األمن التحرش  (7
 (248أو يقوم بعمل يوجب اعتقاله )ص. 

مل جيد الشرطي شيئا بسرواله، وظننت أنه سيتكه ميضي، لكنه يقف أمامه ومبجرد أن رفع ندمي نظره عن  (8
ندمي ويصفع األرض ونظر يف عينه حىت استدار انحييت ونظر إيل متفحصا يل، قبل أن يلتفت فجأة إىل 

وجهه صفعة مفاجأة كادت تطيح أبسنانه وقال: التعد إىل هنا جمددا أيها القذر، يلزم النسايل 
 ( 135جحورحم )ص. 

كاد قليب ينخلع من صدري حني رأيت ندمي يكوّر قبضة يده استعدادا للكم الشرطي ردا على إيذائه  (9
 (137وإهانته دون سبب )ص. 

غم عمره الصغري، وإن مل يثبت انتماؤه ألي عائلة شريفة خالل إن أمسك به أحد اجلنود سيسجن ر  (10
شهر سينال ومشا على صدره، ليطلق للعراء جمددا مىت يشاؤون، أتذكر قصة أخربتين هبا زميليت ابملدرسة 
العليا عن نسلية مل توشم ابنها، فأمسك هبا وأعدمت، وانل طفلها ومشا، وأطبق سراحه بعد ما مت 

 (295م على جرمية قتل بعدها أبسبوع واحد )ص. السادسة عشر، ليعد

أكمل إلينا الطبيب أبنه اعتقل بني  كثري من النسايل بعد ما مل يتمكن الضباط من اللحاق  (11
 (288ابلطفل...)ص. 

 (35...كان حكم اإلعدام قد نفذ على ذلك الرجل..أدركت فيما بعده أنه لص من النسايل...)ص.  (12

 (132من النسايل حىت يظهر السارق )ص.  سيمسك ضابط االمن مبن جيدونه (13

مث بدأت االعدامات، توقعت أن يتم إعدام الفتية الذين أهتموا بسرقة املدرسة مجيعهم أمامنا.. )ص.  (14
311) 

اليسمح ألحد يف جارتني أاي كان حبمل أسلحة انرية إال ضباط األمن ... عقوبة مغلظة على الشرفاء  (15
 (115جلرم )ص. ..إعدام للنسايل إن ارتكبوا هذا ا

...متنيت لو متكنت من الذهاب إليه لكين مل أستطع، ليس مسموحا ألحد بزايرة املساجني من  (16
 ( 172النسايل، وإن كان ضابطا لألمن، كان ذلك أمرا قضائي النقاش فيه )ص. 
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وانل ، أتذكر قصة أخربتين هبا زميليت ابملدرسة العليا عن نسلية مل توشم ابنها، فأمسك هبا وأعدمت،  (17
طفلها ومشا، وأطبق سراحه بعد ما مت السادسة عشر، ليعدم على جرمية قتل بعدها أبسبوع واحد )ص. 

295) 

يكشف عن ومشه كما تنص القواعد أبن يكشف النسلي عن ومشه بعد عبوره السادسة عشر طاملا  (18
 (118)ص. -يكشف الذكر صدره وتكشف األنثى كتفها األيسر-تواجد ابملدينة

طريقنا إىل مغادرة جويدا عندما اعتض طريقنا ذلك األخرق، وحاول إيذاء سيدي عندما ...كنا يف  (19
 (145رأى ومشه.. )ص. 

رأيت بعيين كيف كان يقاوم روحه النسلية. وأدركت جيدا أن متالك نفسه أمام من تعمدوا إيذائهلم  (20
لى الفور، لكن حينها مل يكن إال قوة فحسب، لو ترك اجملال لتلك الروح بداخله لتقود جسده لقتلهم ع

 (158يكن جلسده سبيل إال املنصة امللعونة ليتكنا مجيعا.. )ص. 

أخشى فقط أن ميسك اجلنود ابلطفل، إنه الميتلك ومشا، وابلطبع لن يعتف به أي شريف جاتيين،  (21
 (295تشدد القوانني على ذلك األمر خشية أن خيتلط النسايل ابألشراف )ص. 

  اجملال الرتبيةالتمييز االجتماعي يف
لكن يبقى لكل إطار ثقوبه، أاتحت القواعد حرية التعليم للنسايل حىت سن السادسة عشر مبدارس  (1

جارتني من أجل أن تظهر عدالتها، وهم يعلمون أن النسايل سريفضون ذلك األمر خاصة مع استمرار 
 (317-316مضايقات وإهاانت األشراف إليهم )ص. 

 (120لوحيد للنجاة من منصة الباحة...)ص. ...سيكون العلم سبيلهم ا (2

...ظللت فقط أنظر إىل الفتاة الباكية، وتردد بعقلي كلمات املرأة النسلية أبن تعليمها على يد ندمي هو  (3
 (223من جعلها ترفض ممارسة الرذيلة...)ص. 

 التمييز االجتماعي يف اجملال الصحة 
اجلارتيين الشريف واجلارتيين النسايل ... )ص.  مل يتحدث كتاب واحد عن القواعد أو عن الفرق بني (1

230) 

أريدك أن تبقى بيننا حىت يكتمل شفاء املصابني، لن يرضى أي طبيب جارتيين ابجمليئ إىل هنا، أستطيع  (2
 (289أن أوفّر لك مقابال عن املدة اليت تبقى هبا بيننا )ص. 

 (184إهنا نسلية، دعها متوت )ص.  (3


