
 

 

 

 

 دريسإليوسف « معاهدة سيناء» القصريةالزناع السياسي يف القصة 

 *علي بيانلو
 يزد امعةقسم اللغة العربية وآداهبا جب، مساعدأستاذ 

 

 (14/12/2016؛ تاريخ القبول:  30/1/2016)تاريخ االستالم: 
 

 امللخّص

البـاردة بـني   م(، توافـق أحـدا اها نشـوب احلـرب     1991-1927قصة قصرية للكاتب املصري يوسف ادريـس ) « معاهدة سيناء»

معاهـدة  »السوفيتية واألمربيالية. جعل هذا املناخ السياسي الساخن مـن القصـة تطبـع بطـابع املـذهب الـواقعي يف األدب. أمّـا        

ولـيم( يف معسـكر واقـع يف سـيناء مصـر بشـ ن       ) ماشنسـكي( واألمريكـي  ) فيجري فيها الزناع السياسـي بـني الروسـي   « سيناء

الـدين بتشـغيل    لـى املكنـة الرّوسـية العاطلـة، غـري أنّ اخلـالف صسـم  مصـري انـ  حميـي          تركيب قطعة الغيار األمريكيـة ع 

ي الزناع. لذلك هتدف املقالة إىل دراسة مالمح الـزناع السياسـي بـني ملمـح املشـادّات      ـاملكنة بتركيب القطعة أمام حرية طرف

،  ال الــزناع، والــل ميكــن تقســيمها إىل املعــار الكالميــة وبــني التصــرفات الالأخالقيــة الــل يقــوم هبــا الطرفــان، وإىل أشــك   

ــاا إىل املبـــاراة الصـــفرية واملبـــاراة الالصـــفرية. والنتيجـــة أنّ املشـــادّة     واملنـــاظرات، واملباريـــات. وهـــذ  األخـــرية تنقســـم أيضـ

ل املعـار   الكالمية يلج  هلا الطرفان عندما يعجزان عن حسم اخلالف وذلك لصلفية الرّوسي؛ وأنّ  يـ يت الـزناع علـى أشـكا    

ــة           ــراب اآلراء دون أن تــدوم حال ــى املنــاظرات يف حلظــات عــابرة القت ــيم، وعل ــدائم بــني مواقــف ماشنســكي وول لالنفصــال ال

االقتراب، وعلى املباريات الصفرية )ربح واحد وخسارة آخر( والالصفرية )ربـح أو خسـارة لطـرفني معـاا( علـى الـدوام. وأنّ       

إذ أنّ املكســب  ؛ألنّ القــارال اليــرى مكســباا غاليــاا لصــا  واحــد دون آخــر، بشــكل ملمــوس  املكاســب يف املبــاراة التلفــ  النظــر  

الدين، عندما يتمكّن من تشغيل املكنة يف حرية الطـرفني ومـن معهمـا مـن العمّـال بتصـرف         الواقعي هو حليف املصري حميي

الـدين املصـري    معـاا، وإنّ الـرابح الوحيـد هـو حميـي      اجلريء املباغ . إذن، فإنّ املباراة انته  إىل خسارة الرّوسيّ واألمريكـيّ 

 .املبتور البنصر. ومتّ حتليل املوضوعات يف املقالة اعتماداا على املنهج الوصفي التحليلي
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 ةمقدم

املعـروفني املنـتمني   مـن القصّاصـني   ، وم(1991-1927) يوسف ادريس هو األديب املصري املعاصر

إىل اجليل الثاين ممن ولدوا يف العقد الثاين من القرن العشرين إىل أن امتدّ هذا اجليل بقيـام  

م، تلك الـل شـهدت مـيالد اجليـل الثالـث. ولقـد نشـ  هـذا اجليـل يف الثال ينـات مـن            1952  ورة

ن مجـع بـني الروايـة    القرن العشرين واستحصد عود  يف األربعينات وكان من أبناء هذا اجليل م

والقصّة القصرية أو اقتصر على أحدمها أو مجع إىل ذلك ممارسـة النقـد واقترنـ  نشـ ة هـذا      

-7: م1988)نوفـل،  اجليل مبناخات وظروف سياسية و قافية ساخنة فيهـا معانـاة اليـ س والفشـل     

ــروت أباظــة،          (9 ــل الثــاين كــثريون، منــهم: جنيــب حمفــوظ، ويوســف الســباعي، و  ــل اجلي . ومّث

)نوفـــل، وعبــدالر ن الشّــرقاوي، وأنــيس منصــور، وعلــي أ ــد بــاكثري، ويوســف ادريــس و...          

اتّخــذ اجليــل الثــاين املوقــف الــواقعي علــى أعقــاب احلــرب العامليــة الثانيــة وأعقــاب  و .(19: م1988

د مفهوم الواقعية فيهم رسوخاا لـذلك اعتُـرب يوسـف ادريـس وجيلـ  مـن كتّـاب        م وازدا1967يونيو 

إذا كان عبدالر ن البدوي وصىي حقي وحممـود طـاهر    .(239م: 1988)نوفل، املدرسة الواقعية 

الشــني هــم روّاد االتّجــا  الــواقعي يف القّصــة املصــرية احلديثــة فــإنّ واقعيــة ذلــك اجليــل كانــ         

ناا أو التعميات التجريدية حيناا آخر. من مثّ كان اجليل التاي هلم ممثاّلا تشوهبا الرومانسية حي

. (240م: 1991)شــكري، يف عبـدالر ن فهمـي وشــكري عيـاد ويوســف ادريـس أكثـر وعيــاا وواقعيـة       

وهكذا مرّت الواقعية يف القصّة القصرية عند يوسـف ادريـس مبراحـل متطـوّرة كانـ  يف مرحلـة       

ــة       ذات نــات معينــة ومفهــوم  ــة الواقعيــة الرومانســية، املرحل ــى النحــو التــاي: املرحل خــاصّ عل

الواقعية النقدية األوىل، املرحلة الواقعيـة االنسـانية، املرحلـة الواقعيـة الرمزيـة، املرحلـة النقديـة        

 .(19م: 1990)الورقي، الثانية حنو واقعية مصر 

أرخـص  »س يـ وسـف ادر ية يف األدب الواقعي بـدأ مبجموعـة   يعتقد البعض أنّ عصر الواقعي

د يـ ؤذن بظهـور مفهـوم جد  يـ د كـان  يـ م. مثـل هـذا العمـل بالتحد   1954الل صدرت عام « اييل

ــا   ــة قضـ ــدور األدب يف معانقـ ــعيلـ ــار  يو .(69م: 1998)ســـرحان،  ا اجملتمـ ــبعض أنّ التـ ــد الـ خ يعتقـ

م. يف هذ  السّنة بالذات أخذ 1953بدأ سنة ية ريس كاتباا للقصّة القصيوسف ادريقي لياحلق

 .  (155م: 1967)عياد،  أسلوب واقعيّو كتب كتابة متّصلة ذات طابعي
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 ة بصــفة عامّــةيالــواقعي النقــدي يف أعمالــ  القصصــى املنحــى علــ، سيــوســف ادريحــرص 

 ة عــن ممازجــةيــالنــ ي بالواقع هــو مــن أســبق الكتّــاب إىلو ا اجملــرّدةيبَعُــدَ عــن تنــاول القضــاو

قــد عــدّ   و ةيــرتفــع صــوت  عــن صــوت الذات  وي غلــب اجلانــب املوضــوعي دائمــاا  ية إذ يالرومانســ

م: 1988)نوفـل،   ةيذكرو  حبقّ ضمن أبناء املدرسـة القصصـ  و النقّاد من أبناء مدرسة تشخوف

، ت يتـ  هـي موضـوع   ية واقعيـ آو قيالـدّق  س كاتب واقعيّ باملعىنيوسف ادريإنّ و هذا. (242-243

ة ية موضـوع يشخصـ ، ات قصصـ  ية من شخصيشخص من جمرّد راوٍ أو ساردٍ إىلتحوّل ينرا  

الط أشخاص وخي املسرح بشخص ى ظهر عليوراء ستار  بل ي تقخيرغم أنّ  الو هاية فيال ذات

عـ   يهـذا  . (382-376م: 1966)عـوض،   صبح واحـداا منـهم  يهو و تفاعل معهموي كاملهموي ت يروا

الحــظ األمــر نفســ  يف  يمــا ، كد األبطــاليــس بيلــو القــاصد يــمطافهــا بو أنّ القصــة مــدارها 

 ة.ريالقص« ناءيمعاهدة س»قصة

نقل القصّة ياألصالة أن و س الذي  ل موهبةا متفجّرة بالصّدقيوسف ادريكان مقدوراا ل

ة يـ د حكايـ اة أو تُعيـ ة فجّة تنقل مباشرة من احليس  واقعيهي لو ةيعصر الواقع ة إىلريالقص

 األعمــقو األمشــل املعــىن إنّمــا حتــاول أن تَنفــذ مباشــرةا إىل   و صيأقاصــد  هبــا مــن  صــمــا 

ةا من الواقع أو جزءاا منـ  وقـع   صة الشاملة تتناول الواقع أو شريالواقعو .(73م: 1998)سرحان، 

ــاس يف اجملتمــع  ــلها اجلدكهلــا شــ و للن ــدون تفصــ  يــد يف اختي ــع ب هــي هتــتمّ  و ل ممــلّ.يار الواق

ة يف القصص يظهرت نات هذ  الواقعو ة.يرة هبذ  املدرسة النقدة مت  ّيبالنواحي االجتماع

إذ ، «معاهـدة سـيناء  ». منـها  (157-156م: 1995)خفـاجي،   سيـ وسـف ادر يب ياألدى ة لدريالقص

، ةيـ االجتماع، وةياسـ ية الشـاملة الـل هتـتم بـالنواحي الس    ية هلا نات الواقعريهي قصة قص

ــول يمــا ك -سيــوســف ادروي ة.ياالقتصــادو ــد الســع ق ــورقييالناق ــ  مياول تقــدصــ -د ال  مذهب

 قةيالعادات من خالل املالحظة الدّقو اةيدرس احليز يد يف قصص ذات لون حملّي ممياجلد

هـذا اللـون اّلّـي    و .(23م: 1990)الـورقي،   ة قـدر اإلمكـان  يهـا املوضـوع  يقة تويف فيقدّمها بطروي

يف ما بعد. هـي الـل اصـطبغ     ، «اءنيمعاهدة س»ة ريل القصّة القصينشاهد مالحم  يف حتل

 ة مصر. ية حنو واقعية الثانيصبغة املرحلة النقد

س يـــوســـف ادريوجـــدان ى فلقــد انعكســـ  كـــلّ تناقضـــات الواقـــع املصـــري يف حتوالتـــ  علـــ 

احلركـة.  و  اجلمـود نياتنا بية تدر  الصراع املستمرّ يف حيةا واعيرؤ فعكس  يف أعمال  األوىل

)الكـومي،   ق فـن القصـة  يـ دة للواقـع عـن طر  يـ ةا جديـ قـدّم لنـا رؤ  يس أن يـ وسف ادريلذلك حاول 

ي ريالتعـب و   الفكـري يـ وجهى س عليوسف ادرياا يف منهج ي أنّ تنافضاا أساسريغ. (302م: 2003
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ل يتــ  املفرطــة بالتفاصـــ  ي عنانيكمــن هــذا التنــاقض بـــ   يق هــذ  اخلطـــوات.  يــ ول دون حتقصــ 

م: 1991)شــكري،  اإلطــالق يف جمــال الفكــر و ميتعمــال اللجــوء إىل، وريقــة يف جمــال التعــب يالدق

« ناءيمعاهـدة سـ  »بـدو يف قصـة   يالصراع يف الواقع املصري قد و مالمح هذا التناقضو .(245

 االقتصــادي إىل، واسـي يواقعهـا الس ، وةيـ ركالف، وةيـ اهتـا االجتماع يث تنصـرف مصـر يف ح  يـ ح

ــذلك . ىة مــرةا أخــر يــالياألمرب إىل، وة مــرةايتيالســوف   العمالقــةنياســي بــ يالــزناع السنــدلع يل

التنــاقض و اا.يــركف، وااياقتصــاد، واايــاجتماع، وااياســيس، مقــدرات مصــرى أطــراف القــدرة علــو

، ةيـ تصـرفاهتم االجتماع و ةيات األبطـال القصصـ  يـ ل  ألخالقييف تفصـ ى تجلـ ياتب كي للريالتعب

 الزمان أو تنعدم.و انكنما ختتزل العبارات يف وصف امليب

. (310م: 2003)الكـومي،   ل بـدعوة األدب اهلـادف  يـ  قلريغ ر ت  رااس قد ت  ّيوسف ادريلعلّ و

اة ي وج  احلريد تبعاا لتغية هذا التجديعن حتمو الفنو د يف األدبيإذا كنّا نتحدّ  عن التجد

كـون هـدف   يمشـكلة مـاذا   : ةيـ يف العصر احلاضـر فالبـدّ أن جنـد أنفسـنا نواجـ  املشـكلة األزل      

أصـبح هـدف القصـة يف    ، مـن هـذا املسـار   و .(138م: 1965 الكاتـب،    ريس، األدب؟و الفن

 رية يف الـوطن املصـري بـالتعب   يـ االنطـالق حنـو احلر  و  وجـ  االستسـالم  يريتغـ « ناءيمعاهدة س»

ملسـات مــن  ، والفشـل و  سيـ هـا معانـاة ال  يف، ة ســاخنةيـ  قافو ةياسـ يشـة ظـروف س  يالرمـزي ملعا 

 الغاشم.اسي ييف غمرة الزناع الس، الظفر

النقصـد بـالرّمز هنـا تلـك الرمـوز      و الرّمز س إىليوسف ادرية إذن هي الل قادت يالواقع

ة ولكنّهـا يف  يـ فهـي قصّـة واقع  « ناءيمعاهـدة سـ  »ة كقصّة ية الل تَزخر هبا قصصُ  الواقعيالثر

 نياسـي بـ  يهـا الـزناع الس  يجـري ف يف، (323م: 2006)عبـدالرزاق،   ةيـ نفس الوق  حتمـل رمـوزاا ذك  

ــي ال ــل الروسـ ــكي() بطـ ـــ يبرمزماشنسـ ــة عل ــوف ى ت  الدالـ ــة السـ ــل األمر، وةيتيالدولـ  كـــييالبطـ

ب يـ ناء مصـر بشـ ن ترك  ييف معسـكر واقـع يف سـ   ، ةيكيالدولة األمرى ت  الدالة عليبرمزم(يول)

سـم  مصـري انـ     ص أنّ اخلـالف  ريغـ ، ة العاطلـة ياملكنة الرّوسى كية عليار األمريقطعة الغ

م الـورقي  يحبسـب تقسـ  و ة طـريف الـزناع.  ريب القطعة أمام حياملكنة بتركل ين بتشغيالد ييحم

ة يـ ة الرّمزيـ من ضمن الواقع« ناءيمعاهدة س»تندرج قصّة ، سيوسف ادريملراحل الكتابة عند 

 ةكية االشـترا يتي السـوف نياا نشوب احلرب الباردة بيتوافق أحدا ها تارخي هيو بطابع مصري.

ــيعــدوان االســرائ ال، وةيــة الرأناليــالياألمربو عــة فــتح قنــاة  يناء بذريرة ســيــشــب  جرى لي عل

م مجـال  كـ الـذي أدخـل الدولـة املصـرية يف حالـة أمـن حرجـة أبـان ح        ، وم1956سنة ، سيالسو

 ن الشـرقي يركاملعسـ  ة إىلياالقتصـاد و ةياسـ يعبدالناصر الـذي توسـلّ يف حـل أزمـات بلـد  الس     

جملة )إد  
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القصّــة تطبــع بطــابع املــذهب الــواقعيّ يف اســي الســاخن مــن يالغــريب. فجعــل هــذا املنــاخ السو

 اهلادف. األدب

هـا الـزناع   يالـل نتـابع ف  « ناءيمعاهـدة سـ  »ة رينا دراسة القصّة القصـ يدي أنيقدّمنا بو هذا

 إىل لذلك هتدف املقالةال . كأشو يّ مبالحم يكاألمرو  الرّوسيّني القطبنياسي العائش بيالس

ة يــ التصــرفات الالأخالقنيبــو ةيــملشــادّات الكالم ملمــح انياســي بــيدراســة مالمــح الــزناع الس

 مها إىليكـن تقسـ  ميالـل  ، وأشـكال الـزناع   إىل، ويّيكـ األمرو الطرفـان الروسـيّ  قـوم هبـا   يالل 

 تمّ طرح األسئلة.يمن هنا و ات.ياملبار، واملناظرات، و املعار

 أسئلة البحث

ســر خيمــن و ربحيــمــن و ة؟رياســي يف هــذ  القصّــة القصــيأشــكال الــزناع السو مــا هــي مالمــح

 لة النهائية من الزناعات؟يما هي احلصو املوقف؟

 ة البحثيخلف

لفــــاروق ، «اإلبـــداع الفنّـــي  و ةري القصّـــة القصــــ نيس بـــ يـــ وســــف ادري»: هنـــا  كتـــاب عنوانـــ    

ع ي  بتجميقام املؤلف ف، م1994، لبنان -وتريب، ةيمن منشورات دار الكتب العلم، عبداملعطي

عمـــل وي نقـــد موقـــف النقّـــاديأدبـــ  دون أن و سيــ وســـف ادريحـــول  ات الكتـــبيـــمــا تفـــرّق يف ط 

ب ممــا كتــب النقّــاد يــأســلوب األدى علنــا نتعــرّف علــوجي سيــوســف ادريكموســوعة النقــد حــول 

 القصّـة  مـبىن »: س. منـها يـ ة يف فن الكتابة عنـد ادر يقيحتقو ةيموضوع  هنا  كتبو عن . هذا

لغـة القصّـة يف   »و م.1981، بيـ تـل أب ، خيسـان سـوم  ، «سيـ وسـف ادر ية يف أدب ياملسـرح  مبىنو

وسـف  ياإلبداع القصصي عند »و م.1984، بيجامعة تل أب، خيسان سوم، «سيوسف ادريأدب 

ــادر الطبعــة ، منشــورات دار ســعاد الصــباح  ، ترمجــة رفعــ  ســالم  ، كيكربرشــو م. ب.، «سي

 هاية عربياألدبس هو معروف يف األوساط يوسف ادريأنّ ى م. هذ   ال ة تدلّ عل1993، األوىل

ــر و هـــا.رييف غو ــابع األدب االدرى كـــذلك كتـــب أخـ ــها ، ســـييتتـ ــابوو سيـــوســـف ادري»منـ ، «التـ

ــوســف ادري»، وم1986، القــاهرة، ز حممــوديعبــدالعز ــار ي ــم الكب ــة ، نيطــ  حســ ، «س بقل مكتب

ــوســـف ادري»، وم1986، مصـــر ــعبداحلم، «الفـــن القصصـــيو سيـ دار ، م القـــطيد عبـــدالعظيـ

 م.1980، القاهرة، املعارف مبصر

البحـث  »: س مثليها يف فصل من الفصول عن أدب ادري دفّتنيهنا  كتب تتضمّن بو هذا

، (15-13)مشكلة املنهج النقدي للقصّة املصـرية، صـص   «ةية املصرريد للقصّة القصيق جديعن طر
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أزمــة اجلــنس يف »و م.1971، ة العامــة للكتــبيئــة املصــرياهل، القــاهرة، عبــدالرّ ن أبوعــوف

ــة  ، غــاي شــكري، (265-239)فلســفة احلــرام عنــد يوســف ادريــس، صــص   «ةيــة العربريالقصــالقصّ

ــ ــفرات الـــنّص »و م.1991، دار الشـــروق، وتريبـ ــة ســـ ، شـ ــعريولوجيميدراسـ  ة القـــصّية يف شـ

 م.1999، دار اآلداب، صالح فضل، (213-208)حتوّالت يوسف ادريس، صص «ديالقصو

: منـها ، سيـ وسـف ادر يعريب كتب  حـول أدب  خارجها من العامل الو رانيمثّة مقاالت يف إو

ــة فصــول، كيب.م.كربرشــو، «ةريس القصــيــوســف ادريقصــص » ، ويــول، ياجمللــد الثــاين، جملّ

ــد ية املصــريالشّخصــ»م. و1982، 4العــدد، ســبتمرب، أغطــس ــوســف ادرية عن دراســة يف ، سي

وسـف  يإبـداع  »و م.1988سـمرب  يد، 43العـدد ، نقـد و جملّـة أدب ، حسن البنـاء ، «ات اللغةيمستو

جملــة ،  يــ رودنيحممــد أمــو دييــحســن جمو عائشــة ، «ةريس يف القصّــة القصــيــادر

هـي  و ش.1390، 9 العـدد ، السنة الثالثة، ف ريجامعة آزاد ج، ة دراسات األدب املعاصريفصل

 س. يوسف ادريكذلك اإلبداع الف  يف أدب و الفكريو املعنويو تدرس األسلوب اللغوي

هـا بعـدُ عمّـا    يتطـرّق أحـد إل  ي الـل مل « ناءيمعاهـدة سـ  »أن نتحـد  عـن قصّـة   من هنا بقـي  

ــة مــن جمموعــة زوا  ي ــق هبــذ  القصّ ــة  يخاصــةا دراســة الــزناع الس و اهــايتعلّ اســي يف تلــك القصّ

 ر خالصة من القصة.ك يت أمر  بعد ذيما س، كال كأش، ومالحم ، ومبناخ 

 خالصة القصّة

ــة قصــرية يف « معاهــدة ســيناء»  مثــاين صــفحات، حتــد  نزاعاهتــا يف معســكر بســيناء   عنــوان قصّ

مصر، ملعـب املبـاراة، ويلعـب الطرفـان األصـليان مهـا املستشـار الرّوسـيّ )ماشنسـكي( واملستشـار           

اهلندســي األمريكــيّ )ولــيم( فيــ  الــدور الغالــب. بينمــا هنــا  طــرف  الــث مصــري اليســمّى يف            

اجلميـع. واهلـدف مـن الـزناع هـو السـيطرة        البداية، لغرض املفاجئـة السـردية والـذي يعجـب بفعلـ      

ــة روســية الّصــنع بتركيــب قطعــة غيــار          ــةا بتشــغيل مكنــة عاطل علــى مقاليــد األمــور وتســيريها متمثل

أمريكية. وكلٌّ يسعى وراء هدف ، على حساب خصم ، بكلّ مـا ميتلـك مـن اسـتعداد وموهبـة. ويقـوم       

يشـرف علـى املعسـكر ويصـعب عليـ        بتحكيم الزناع عادةا مهندس مصري، ان  عبداحلميد، كـان 

ــتمّ تصــليح املكنــة مــع كــلّ جلاجــة،            ــها يف هــذا الشــجار العنيــف. ولكــن الي حــلّ العقــدة ويعجــز عن

وامتناع، وصلف يصـطنع  الرّوسـيّ إالّ بتـدخّل الطـرف الثالـث املغمـور اهلويـة وهـو تكنيكـيّ مصـريّ           

ئز يف هــذ  الــدورة هنائيــاا. وهنــا  الــدين امللقّــب بــالنمس. يبــدو أنّــ  هــو الالعــب الفــا  انــ  حميــي

 مجاعة من العمّال واملوظّفني الذين يشكّلون عادةا أغلبية املتفرّجني، واهلواة، واملتابعني للزناع.
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ة. يــكيار أمريــة الــل تعطّلــ  فجــيء هلــا بقطعــة غ يقصّــة املكنــة الرّوســ« ناءيمعاهــدة ســ»و

 بـها فبقـي املصـنع معطّـالا إىل    يقـوم بترك يمَـن  ى كيّ اختلفـا علـ  ياألمرو ن الرّوسيّيريولكنّ اخلب

ن رغــم يالــد ييــمــن ورائهــا الــنمس أو حم و ع باملكنــة تــدور يــأن كــان ذات صــباح فــوج  اجلم 

 .(157م: 1967)عياد،  غ  من الشغل إالّ أنّ  دائماا حالّل املشاكليتزو

 مناخ الزناع

الذي عاشـت  مصـر فتـرة    و ،االقتصاديو اسيياملناخ السو شياتب من الواقع املعكوالقصة أخذها ال

 ات املتحــدةيــ. ف صــبح  الوالنين متناقضــيركوجــود معســى احلــرب البــاردة الــل هــي تقتصــر علــ 

 اســـة العـــاملي ترنـــان سنيدتيـــ الوحنية الـــدولتيـــة الثانيـــل بعـــد احلـــرب العاملياالحتـــاد الســـوفو

 نية بــيــالدول عــة العالقــاتيطبى  العــامل متوقفــاا علــريأصــبح مصــو  يــطرة عليالســى تتنافســان علــو

صـراعات  ، واسـات يس، و لقـرارات ريأصبح العـامل ب سـر  أسـ   و ات املتحدة.يالوالو لياالحتاد السوف

إهنّمــا و اايدبلوماســو ااياســينفــوذاا سو ااريثــر تــ  كة أياقتصــادو ةيركقــوة عســك برزتــا ني الــدولتنيهــات

)سـعدي عبـداهلل،    العـامل  ة دوليـ بقى لفـرض آرائهمـا علـ   ، ةيـ ثر رغبـةا يف اسـتغالل الظـروف الدول   كاأل

ق انقسـام  يـ عهـا يف تعم ية تسـبب  مج يـ وية حياسـتراجت و ةياسـ يالصراع حول مصا  س .(31م: 2015

ن. إذ إنّ هذ  املصا  املتضـاربة هـي الـل سـامه  يف     ي متناحرينيولوجيدين ايركمعس العامل إىل

 .(35م: 2015)سعدي عبداهلل،  غربو شرق ز انقسام العامل إىليتعز

ــة         إفــرازات احلــرب العامليــة الثانيــة ســامه  بشــكل فعــال يف تطــور ونشــ ة العالقــات الدولي

)ســـعدي االقتصــادية بـــني دول املعســـكرين الشـــرقي والغـــريب وبلــدان العـــامل الثالـــث علـــى النمـــو   

. وشــهدت منطقــة الشــرق األوســط مبــا فيهــا الــدول العربيــة ضــغوطاا خاصــة  (65م: 2015عبــداهلل، 

يــة الثانيــة مــن قبــل الــدول الغربيــة يف حماولــة جلرهــا إىل مشــروعات الــدفاع   بعــد احلــرب العامل

)سـعدي عبـداهلل،   األمريكي الرامية إىل عزل االحتاد السوفيل واحلد من توسّع نفوذ  يف املنطقة 

. فقد فشل  الواليات املتحدة يف استقطاب األقطار العربية لتشـكيل منطقـة عميقـة    (104م: 2015

ــاد  ــاد    يف وجـــ  االحتـ ــة العربيـــة. فاالحتـ ــاد النفـــوذ السياســـي داخـــل املنطقـ الســـوفيل إزاء ازديـ

ــدأ منتصــف اخلمســينات مــن القــرن العشــرين تقــدمي       ــادي،    الســوفيل ب ــدعم العســكري، وامل ال

واملعنوي للـدول العربيـة ملواجهـة اسـرائيل وخاصـة مصـر، يف حـني اختـذت دول املعسـكر الغـريب           

. أخذت الواليـات املتحـدة جتـرب وسـائلها     (106م: 2015داهلل، )سعدي عبموقف العداء هلذ  الدول 

نتيجــة امتــداد النفــوذ الســوفيل يف مصــر فكــان أســلوب املســاعدات والصــفقات منــها مســاعدة    
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مصــر يف بنــاء السّــد العــاي يف وادي النيــل بشــريطة الصــلح مــع اســرائيل أوالا وإيقــاف صــفقات   

لكن رفض  مصـر الشـرطني. بينمـا عـرض االحتـاد      شراع السالح من االحتاد السوفيل  انياا. و

السوفيل على الرئيس املصري مجال عبدالناصر املساعدة يف مجيع امليادين دون قيد وشـرط.  

 .(112م: 2015)سعدي عبداهلل، وتكون القروض طويلة األمد ال ترهق مصر 

ة يتيسـوف رجحـان. إذ إنّ املسـاعدات ال  و ة فضـل يكيـ األمرى ة علـ يتيان للمسـاعدات السـوف  كـ 

مـا تسـلم  منـها مصـر يف     كة يـ القادة يف الدول النامو ها الرموزيرغب فيع الل يتنفق للمشار

 .(197ش: 1346)سعادمتند،  ع البناء مثل سد أسوانيمشارو ةير األسلحة احلربيتطو

ــ ــنغــرس األمركوخ يف اليالشــو ان النــوابك ــلزمــون اإلدارة األمرييّ يك ة بــإجراء املعونــة  يكي

ة الل تنطوي حت  يعتقدون باملساعدة االقتصادوي ةياملعونة االقتصادى الا عليتفضة يركالعس

 بيـ دب مبثابة همية تعترب لديتيالتجارة السوفو ة.ية الروسكية ضد االشترايركاملساعدات العس

 نيمبعـو  ك ينيتي السـوف يكـيني نك التنيانـ  املخـاوف مـن اخلـرباء املهندسـ     وك ة.كينفوذ االشتراو

ــون األجــواء ي ينياســين سيمستشــارو  )ســعادمتند، هــاييف الــدول املطمــوع ف ى ون الفوضــريثويــ لبّ

 .(197-164: ش1346

 نيم بــ1956ة ســنة يــهنا ة حــىتيركعســو ةية مربمــة اقتصــاديــع أربــع عشــرة اتقاقيــمت توق

أطمـــاع و انـــ  مصـــر مـــن أهـــدافوك الشـــرق األوســـط.و ايالـــدول يف آســـو لياالحتـــاد الســـوف

إ ر ذلك مجـال عبدالناصـر مفاوضـات    ى . قد أجر(197ش: 1376بر،  )الف  لياالقتصاد السوف

ش املصــري يف ي  اجلــيــعاني الســالح لضــعف رية مــن أجــل تــوف كياالشــتراو ةيــمــع الــدول الغرب

ة جـداا  ية غاليكياا أنّ األسعار األمرريأعلن أخو ناء.يمنطقة سى ل عليسرائإالتصدي هلجمات 

 .(207ش: 1376بر،  )الف  هايإنصاف ف ال

ة مــن يونيد الغــرب ملصـر يف مقارعــة الصــه يــتندو مصــرى لي علـ يإنّ شـنّ العــدوان االســرائ 

ــناح ــات التحرركــدعــم احلر، وةي ــدان العربي ــة يف البل ــل    ي ة ملواجهــة االســتعمار الغــريب مــن قب

ة كيعمـل هـذان األمـران يف إجنـرار مصـر حنـو االشـترا       ى، ة أخـر يـ ل مـن ناح ياالحتاد السـوف 

 .(177-139ش: 1366)خدّوري،  رب الباردةة فترة احليالقوم

. يني املصـر ينيمـن األدبـاء الـواقع   و ل الثـاين يـ عترب مـن كتّـاب اجل  يس يوسف ادريأسلفا أنّ 

هـا  ية فيـ  قافو ةياسـ يظـروف س و ل مبناخـات يـ قال بعض النقّاد إنّـ  قـد اقترنـ  نشـ ة هـذا اجل     

الغرب مـن  و عمّ  ما عمّ الشرقو نيتي عاملنيل حربيقد عاش هذا اجلو الفشل.و  سيمعاناة ال
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 ةيـ احلزبو ةياسـ يب السيـ تُـ  لالالع يرؤ، ومواهبُـ  و د ضاعف مـن اإلحسـاس بـ   قافتُـ     يقلق شد

إذكـاء  و أهوالـ  و اخلطـر الـذرّي  ، وخارجهـا و اء داخل البالديمطامع األقو، واالستعمارو القهرو

 .(10-9م: 1988)نوفل،  ةيجذوة العاطفة الوطن

ــق هــذا  و ــاخ س   نال، مــن املنطل ــت  يف من ــرة و اســيّ ســاخن يحــظ أنّ الكاتــب أنشــ  قصّ يف فت

ى طرة علــيوراء الســى ســعية. كــلٌّ يــالغربو ةي الشــرقنيالكتلــت ا إىليهــا الــدّنيخاصّــة انقســم  ف

اا ية جلية االشتراكياسة الرّوسيالسو ةية الرأناليكياسة األمريالعامل ب سر . لذلك تظهر الس

ــة  ــذ  القصّـ ــك الس ، ويف هـ ــل تلـ ــة رمزيتتمثّـ ــاسـ ــبطل يـ ــود الـ ــيّنياا يف وجـ ــكي()  الرّوسـ  ماشنسـ

قومـان هبـا يف   يالتّصرّفات الـل  و ةياملشادّات اللفظو ذلك يف احلوارات، وكم(يول) كيّياألمرو

ة املتنازعـة املتضـادة   ياالقتصـاد و ةياسـ ي السنياا اجلبهتيثّالن رمزميالقصة. هذان الشّخصان 

فة يطراف الضعاف منها دول الشـرق األوسـط الضـع   عبثهما مبقدّرات األو الغربو  الشرقنيب

 .نيتلتكرغم ال، أزرها مبوهباهتاى تنوي شدّ قو، ودهاياهتا بيح، وهارير مصيد تقريالل تر

 األبطال الالعبون يف الزناع 

ة الــل يــة أو اآلليات االنســانية عــادةا هــم الشخصــرياألبطــال الالعبــون يف هــذ  القصّــة القصــ

ة هـــي أهـــم عناصـــر القصـــة؛ إذ أنّ     يات االنســـانيإالّ أنّ الشّخصـــ  أحـــدا ها و ل القصّـــة كتشـــ

 ةيالنفسـ و ةياجلسـم : ة أبعادهـا املتعـدّدة  يللشّخصـ و قـاا ية ترتبط باحلد  ارتباطـاا و  يالشخص»

ة الحتتمـل البحـث يف هـذ  األبعـاد     رينّ القصّـة القصـ  كـ ول، ذلك ما إىلو ةياالجتماعو ةيركالفو

مـا أنّ  ك  يـ رمـي إل يوفقـاا لنـوع االنطبـاع الـذي     ، ثركبُعد أو أ ىها الضوء عليز فكتريبل ، عاايمج

س يف بـاب القصّـة   يلـ و ةيـ ث عـن الروا يدخل يف بـاب احلـد  يسة يات الرئيث عن الشّخصياحلد

من هذا و .(12تا)أ د،  «اتيل من الشّخصيعدد قلى ة ألهنا تنصّ أساساا علريالقص

ــر  ــســة يف هــذا العمــل األديب قل  يالرئ اتيأنّ عــدد األبطــال أو الشّخصــ  ى املســاق ن ل وأنّ هلــا ي

 ث عن .يلي احلديما كة ينفسو ةياجتماعو ةيناتٍ جسم

 ة أطراف الزناعيتسم أ(

 ونيالالعبون األصل .1

إذا ، األبطـالا هنـا  َال ـة .. ال بـل أربعـة      »: س يف مقدّمة القصّة أبطالـ  يوسف ادريقدّم يوهكذا 

أوّلا الثّال ةِ هو "ماشنسكي" و قلّ خَطراا عن دَور االنسانِ..يحَسبنا "املكنةَ" الل كانَ هلا دَورٌ ال 

م" يل" أو إذا أحببــ َ الدّقــةَ "ولــ  يــ الثــاين كــانَ "ب و   العمّــالا يف املَعســكرا" ماشــا"..  يســمّ يالــذي 

 : ال
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 «املكنـةا... ، ثِ عَنـ .. أمّـا رابعـةا األربعـةِ    يئن بَعدُ أوانا احلدي كيَّ املعظّمَ... أمّا الثالثا فلمياألمر

   .(179م: 1990ريس، 

الـذي يقـف يف   « ماشنسـكي »فإذن الالعب األوّل يف هـذ  القصّـة فهـو مستشـار روسـيّ انـ        

الذي يسـتقرّ يف امللعـب الغـريب.    « وليم»ى فهو مستشار تق  أمريكيّ يدع امللعب الشرقيّ والثاين

ع واملباراة يف القصة. والثالث يتعمّد الكاتب يف إخفاء تسـميت  لغـرض   ومها يشكاّلن طريف الزنا

فنّــي ســردي كمــا رأينــا، والرابــع هــو املكنــة حســب تعبرينــا ميكــن أن نســمّية هنــا كــرة املرمــى يف   

 «. ال ة .. بل أربعة»املباراة والزناع. ك نّ الكاتب يشكّ يف تسميتها بطالا بتعبري  

 ني الطرفنيم بيجلنة التحك. 2

 يف هتدئــة املوقــف  ني الطــرفنيم بــيالتحكــ، ديــثّلــ  عبداحلمميالــذي ، الطــرف املصــريّ ى تــولّي

لطّـف الكلمـاتِ   وي نعَ االحتكـا َ املباشـرَ  ميكانَ عَملا املهندسا املصريِّ أوّلَ األمرا أن و »: فيالعن

أن  إىل، اطريمَعلشي عِشـان خـ  : قولا ملاشا، ويطِب امسحها يف ذِق  أنا: ليقولا لب، وياحلادّةَ

ــرادَ   ــ َ مُ ــدأ اجلــو   و بَل ــ بنيول بــصــد يــعبداحلمو .(183م: 1990ريــس،  «هــدأ...يبَ ماشــا و لي

ل كَــي يــبو مـعَ ماشــا جيأن ى عُ مِــن جُهــدٍ حـاولَ مــرةا أخــر يســتطيبــآخرا مـا  »... : نــرا و تشـادّا يل

 تشـادّا يمعُهما إالّ لجيولكنّ  ما كانَ ، ست نفُ العَملَوي بُ أحدُمها أو كالمها القِطعةَكرُوي تّفقاي

شـارك   يو مـد. خيال و شتعليأنّ الزناع مادام ى دلّ عليهذا و .(184م: 1990ريس،  «تفرّقا..وي

ــال  يــيف احلكم   الرّوســيّني الطــرفني يف املعســكر بوســاطتهم بــ  نياملــوظّفو ة جمموعــة  مــن العمّ

، دٍ ناعمـةٍ مُثقّفـةٍ  يـ أو دٍ مُشـقّقةٍ يـ أ، بَحراويـةٍ و ةٍيديدٍ صَـع يـ تَرتَفـعُ أكثـر نمـن مائـةِ     و »: كيّياألمرو

 .(184م: 1990ريس،  «تُلطّفُ املَوقفَو نيا اال ننيَتَحولا بَ

 اهلواةو املتفرّجون .3

 نيالـزناع حـ  ى  علـ ني موقـف املتفـرّج  نياملـوظّف و ر العمّـال يس يف تصـو يـ وسف ادر، يقف الكاتبي

آخرا و ليبو  ماشانيمَشغولونَ باتبّع أخبارا املَعركةِ الدّائرةِ ب، عُ حَلقاتٌ حَلقاتٌيفاجلَم»... : قولي

 .(185م: 1990ريس،  «أمامَ ...و طلقاها كلٌّ مِنهما خَلفَ اآلخرايأنواعا الشتائما الل كانَ 

 ةينات األبطال اجلسد (ب

قـول  يا لـون البشـرة مثلمـ   و ة كالقدية تلك السمات الظاهريصف الكاتب من النّاحية اجلسديو

تَقـفُ حـدّاا   و زيـ هُوَ أ رُ الوَج ِ فاقعُ احلامرةِ تلكَ الـل متا و »...: عن ماشنسكي الالعب األوّل

 .(179م: 1990ريس،  «..ينيَ األوربنيَبو ايقيأفرو ايننا حنَنُ شعوبُ آسيفاصالا بَ

)إد  

)إد  

)إد  

)إد  

 )إد

)إد  
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اجلَسدِ و النظّاراتِو ذاو القَتبا» هوو ةية اجلسديم الالعب املقابل أنّ  من الناحيصف ولوي

 .(179م: 1990ريس،  «لا الذي ربّما طالَ يف اهلواءِ لو نَفختَ يقا النّحيالرّش

ؤخّر الكاتــب يـ ن فربّمـا  يالــد ييـ انـ  حم و هــو الرّجـل املصـريّ الــتق ّ  و أمّـا البطـل الثالـث   

ــة ت  إىليتســم ــمَبتــورُ البانصــرا األ، أنــرُ»... : صــفات  هــي، وأواخــر القصّ ، رُ العــرقايــن غزميِ

 «غابــارٍ...و شَـعُر  أغـرُب قـد أصـبَح لـ  لـونا الصّـحراِء األصـفُر مِـن َكثـرِة مـا عَلِـَق بـ  مِـن تُـراٍب               

 .(185م: 1990، 

فهيَ آلة  ضَـخمة  جـدّاا يف حَجـما    »: أمّا مواصفاهتاو املكنة() نساين باسمإ رياآللة كائن غو

أنتجتـها مَصـانعُ   ، أصـلهُا روسـي   ، و ٍيـ كـذا عَشـرةا آالف جُن   َمنُها و الاي أو أكربَ قلريا ِ الصغيالبَ

 .(179م: 1990، إدريس) «نا كجزءٍ من القَرضايجاءت إلو ننجرادَيلِ

انـ  عـن   ك يـة يكة أو األمريأنّ املسـاعدات الروسـ    إىلريشـ ، يهـذا القـرض يف أرض الواقـع   

 ةياسـ يفـور ملطـامع س  الى علـ ،  األجـل ريل األمـد أو قصـ  يـ االئتمـان طو و ق القـروض بفائـدة  يطر

ة يكيــة األمرياملســاعدات االستقراضــ و انــ  هــذ  املــنح كنمــا يب م.1960-1954 خــالل أعــوام 

ل بـالرغم مـن   ية مـن املنظـور السـوف   يـ ان  هي تساهم يف تنمية الـدول النام ، كوديقو بشروط

وسـف  ييف قـول  ى تجلـّ ينـ   يهذاا املشهد بعو .(110-109م: 2015)سعدي عبداهلل،  تضاؤل أرقامها

،  يــمثنــها عشــرة آالف جن و ةينــة الروســ كث عــن امليخــالل القصــة إذ نــرا  يف احلــد  ، سيــادر

 ق القرض.يل عن طرياالحتاد السوف تدفعها مصر إىل

ة. يــة  أو شــب  فرعيــهلــم أدوارٌ فرعو تصــدّر أنــاؤهم يف القصّــةيهنــا  العبــون آخــرون ال

ى املهنــدسُ املصــري  املشــرفُ علــ »: هــوو جانــب ماشــا ظهــر بعــد خــراب املكنــة إىل يمنــهم مــن 

: نيمعترضــة داخـل القوســ   عرفّــ  الكاتـب يف مجلـة  يي الـذ و .(180م: 1990، ريـس  «املاعسـكرا... 

عتــربُ نَفسَــ  دونَ يكــانَ زمــان  و لــ  كَــرشٌو شَــعرُ  أســودُ متامـاا و نيَوهـوَ رَجــل  يف حَــواي األربعــ )»

 د.يهو عبداحلمو ان  يف ما بعدشف القاصّ عن ويك .(180م: 1990، إدريس) «حوارٍ(

: سيـ وسـف ادر ي ريهـو بتعـب  ، و أصلي يف إشـارة عـابرة  ريلعب دوراا غ، يهنا  بطل، ذلكوك

دي قنـا  يةِ  ـدان أبوطالـب صـع   ريسلا تَنطَلقُ خافتةا مِـن عَقـ  كالو لا احلظّيمَواوى ال شَيءَ سِو»

ظهـر يف مواقـف   يهـذا الرجـل ال   .(180م: 1990، إدريـس ) «املغـ   شـب ُ الرنـيّ للمُعسـكرا    و القحّ

ــة أبــداا إالّ هنــا ى أخــر ة هــذا الرجــل هــو وصــف الفضــاء   يان الغــرض مــن تســم كــربّمــا و للقصّ

 سل.كالو اهلدوءى الدّالّ عل، القصّةى السائد عل

)إد

 

)إد  

)إدريس
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 ة الزناع ية يف عمليمهام األبطال االجتماع (ج

ى ماشنسـكي( أنّـ  أتـ   ) الرّوسـيّ مهمـة البطـل    من القصّـة إىل  وم  الراويّ يف الصفحة األوىلي

مِن أوّل و هايشرفُ علوي رهايديجاءَ مَعها ماشنسكي ل»: قوليف، إدارهتاو املكنةى لإلشراف عل

استبدَلاوها بـوَعيٍ أو ال وَعـيٍ   و اَياملوظّفونَ كَلمةَ ماشنسكي هنائو العمّالاى ومٍ ل  يف املاعسكرا ألغي

 .(179م: 1990، إدريس) «نكلّ .. املعسكرو ماشاو املكنةاو باكَلمةِ ماشا..

يقوم الراويّ أيضاا، يف خـالل القصّـة باإلميـاء إىل مهمـة البطـل األمريكـيّ، ولـيم دون املباشـرة         

أصـبحَ هـو يطالـبُ الـذينَ يعملـون مَعـ        »... وهي العمل يف ذلك املستوى الـذي صترفـ  ماشنسـكي:    

 .(181م: 1990، إدريس)« ب  وليم وهو بيلب ن يطلقوا علي  االسمَ الذي تعوّد الناسُ أن ينادوا 

شـابّانِ مُتقاربـانِ    »...: ليـ بو أنّ ماشـا  نوّ  بصراحة يف مكان آخر للقصّة إىليلكنّ الراويّ 

ى دلّ علـ يـ ذلـك  و .(185م: 1990، إدريـس ) «اتِ...يـ رمبّـا نَفـسُ اهلوا  و هلَما نَفـسُ املِهنـةِ  ، يف السّنا

 نيتمّ إجــراء املبــاراة العادلــة بــيــإذ هبــا ، املواهــبو، القــدرات، واملالبســات، وتســاوي الظــروف

 اسي.ي يف الزناع السنيالطرف

ــواقعي و دها يــمصــر لتزو ة إىليركل مســاعدة عســ يقــدّم  االحتــاد الســوف  ، يف املشــهد ال

م 1955 ة عـام يـ فعرفـ  اتفاق ، سيأ نـاء انـدالع أزمـة قنـاة السـو     ، ةيـ ع اتفاقيـ بعد توق، بالسالح

انــ  يف واقــع احلــال هــي أســلحة   كإالّ أنّ األســلحة املمنوحــة ملصــر  ، ةيكيباســم الصــفقة التشــ 

هـذ   ى  علـ ينيب املصـر ي  لتـدر يإرسال خـرباء سـوف  ى ة علياشتمل  االتفاق، وة متطورةيتيسوف

ان كــاملصــري فقــد  -ليا هــي واجهــة اتفــاق التســلح الســوفكيوســلوفايكانــ  تشكملــا و األســلحة

ــلون إىليون يركاخلـــرباء العســـ ــاهرة مـــن  صـ ــوف  القـ ــاد السـ ــاملياالحتـ ــفر  نيل حـ ــوازات سـ  جـ

 م1956متـوز   26س يف يم قنـاة السـو  ي. قد متّ ت م(111م: 2015)سعدي عبداهلل،  ةكيوسلوفايكتش

م يان تـ م وكـ  ةيد رؤوس األمـوال املصـر  يـ حلفاؤهـا قـراراا بتجم  و ات املتحـدة يـ لذا أصدرت الوالو

ل يمصر. فقـد قـام االحتـاد السـوف     ىلي علياالسرائو القناة هو السبب املباشر للدوان الغريب

 ينيد مــن املصــريــب مزيتــدرو ليــبت هو ينين الغــربياملرشــد ض مصــر عــن أولئــكيعاا بتعــويســر

مستشــار ، وريخــبو مرشـد كذلـك هــو حـال ماشــا الروســيّ   و .(113-112م: 2015)سـعدي عبــداهلل،  

ــة ، يبيتــــدر ــذ  القصــ ــإالّ أنّ الوال، يف هــ ــمها يف   يــ ــف عــــن خصــ ــدة مل تتخلــ ــال ات املتحــ إرســ

 ل بطل القصة.ية بيتمثل األمر يف شخصيما ، كن وراء أهدافهاياملستشارو نياملتخصص

املهنـدسُ  » : هـو و جانـب ماشـا   بعـد خـراب املكنـة إىل   ، ةيـ يف البداى  مسـمّ ريظهر رجـل غـ  ي

د يـ د عبداحلميظهر فج ةا اسم السـ ي .(180م: 1990، إدريس) «املعَسكرا...ى املصري  املشرفُ عل
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دُ يمرَكـــزا املؤسســةِ رســـالةا مُســـجّلةا باطَلــبا النّجـــدةِ ... كمــا طَلـــبَ الســـّ    أرســلَ إىل »هــو الـــذي  

د يــة يف حتدريقــف القــارال أمــام حــ يبــذلك و .(180م: 1990، إدريــس) «دِ يف اســتغا ةٍيــعَبدُاحلَم

ــ  مَركــزَ   »: ســتمرّ الــراويّ يف وصــف مهمتــ   وي د.يــة لعبداحلميالشّخصــ رُغــمَ أنّ راســالتَ  أوقعَ

ــد   املؤس شــرح ييف مكــان آخــر  و .(180م: 1990، إدريــس) «دٍ...يســةِ بالقــاهرةِ يف دَوّامــةِ حــرَجٍ شَ

ماشــا( الرّوســيّ عنــدما  ) يكماشنســ صــال األنبــاء إىل يد يف إيــا مهمــة عبداحلميــالــراويّ زوا

ــالا »: ةيــكيار أمريــبلغــ  اخلــرب اخلــاص بقطعــة غ  ي ــهم ذَهــبَ العُمّ ــو ب نفاسِ دُ يرأســهام الســّ ى عَل

 .(181م: 1990، إدريس) «زفّونَ اخلربَ ملاشا...يدِ يعبدُاحلم

يكــد يــدرس  يكــن لغــرض التــدخّل يف شــؤون البلــدان حبيــث مل  يبــدو أن التمويــل الســوفيل مل

هــذا  يكــن يف االحتــاد الســوفيل املشــاريع كلفتــها وحمــل إنفاقهــا دراســة تطبيقيــة هندســية، ومل  

يع، ختطيطهــا وإدارهتــا، وكيفيــة إغــداق احلـني، يرســل الوفــد املتخصــص مــن أجــل تقيـيم املشــار  

األموال، بينما األمريكان كان لـديهم مركـز لتمويـل املشـاريع يرصـد التكـاليف مسـؤوالا عنـها مـن          

ش: 1346)سـعادمتند،  الكنغرس بتقدمي الفـاتورة الـل حتتـوي علـى اجلزئيـات مـن صـرف األمـوال         

إىل مركــز املؤسســة بالقــاهرة . ومصــداقية هــذا الــرأي تظهــر يف رســالة املهنــدس املصــري  (198

 والل جعل  املركز يف حرج لتوفري الطلب لعدم التخطيط واملماطلة من قبل التمويل السوفيل.

عرّفــ  يهــو الــذي  و ديــجانــب عبداحلم ن إىليالــد ييــظهــر حم، يللقصــةى أخــر يف مقــاطع

رُغــمَ ، حُبِّــ  اللتــهاما الطّعــاماو دِيهُــو رُغــمَ نَهمِــ  الشــدو   العمّــالا الــنمسَيســمّي »...: الــراويّ إذ

عَمـلَ مـع ماشـا فـالتقطَ     ، أنّـ  دائمـاا حلّـالا املشـاكلا    ، غِ  مِن الشّغلا كلّما عَن  ل  فارصـة  إالّ يتَزو

ــنعةَ  ــ  الصَـّ ــتَعلّمَ امل   و منـ ــانِ فـ ــع األملـ ــلَ مـ ــا...يكانيعَمـ ــانَ  و كـ ــ  كـ ــارةٍ  يلكنّـ ــحفَ مبهـ ــرأ الصّـ ، قـ

 .(185م: 1990، إدريس) «مُتحمّساا...

، ضَوء كالوبى عل، كانَ النمسُ»: هكذا، ؤكّد الراويّ قول يش ن  فو أمّا بالنّسبة هلذا الرجل

با يـ بترك، لايـ يف الل، مِـن وراءِ البامشهنـدس  و ماشـا و ليـ قَد قامَ من وراءِ ب، لٍ ل يمبُساعدة زَمو

 ةَ.ياملكنـةَ الروسـ  طابقَـ  متامـاا   ى لها حتـّ يصَـوام و التّصرفِ يف أجزائهاو ةِيارا األمركيقِطعةِ الغ

رقبــونَ يونٍ ناصــفِ مُغمَضــةٍ يــتَجمّعــوا بعُو نيَ مُصــدّقريَعُ مــن النّــوما غــيــصَــوهتا هَــبّ اجلَمى عَلــو

 ُ يـ الزّو ضـة  يلا تَرتَسـمُ ابتسـامةا ظَفـرٍ عَر   يـ وَجهـ ِ الطّو ى عَلـ و جبوارهـا الـنّمسُ  و املكنةَ الدائرةَ

ــ   ي ــواعدِ  وجَبهتِ ــن سَ ــ  او  ِ ...يــدوي قطــرُ مِ ــدورُ.  ظَلّ ــيَ التــزالا  و اآلنَ إىلو ملكنــةا بعــدَ هــذا تَ هِ

بانصــرا ، ونُرتِــ  ناــ يرها هــو الــنمسُ باعيديــالــذي ، وناصــفاها رُوســي و كــي يدائــرةا. ناصــفاها أمر

س املصـري مجـال   يالرئ ة النمس إىليرمبا ترمز شخصو .(186م: 1990، إدريس) «نا  املتبوراميُ

 و
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 ةي الــدول الشــرقني اشــتعال اخلالفــات بــ نيحــ، الفــرصغتــنم يان كــهــو و عبدالناصــر آنــذا .

عـاين  ية البلد املصـري الـذي   يلالستفادة من طاقاهتا لتنم، أنفسهماى انشغاهلما علو ةيالغربو

 ة.يريتطوو ةيل اقتصادكمن مشا

 ات األبطال يف الزناعينفسان (د

صـف حـاالت   يمـا  ك،   األبطـال يف هـذ  القصّـة   يـ نتمـي إل يأخالق القوم الذي  رمز الكاتب إىلي

قــالَ »: زجـ  حـزن ظـاهر   ميصـلحها جبـد   يهــو و عنـدما تتعطّـل املكنـة   ، ماشـا الالعـب الرّوسـيّ   

 نيَبـَ »ة يـ كيار األمريـ عندما تصـل قطعـة الغ  و .(180م: 1990، إدريس) «ماشا بوج ٍ صارمٍ مُبتئسٍ

 ليـ ماشا بوصـول ب يغضب  .(181م: 1990، إدريس) «املَعسكرا فَرحةٍ... إىلو أغانٍو طَبلٍو صٍييهتَ

هـبُ يف وجـوهِهام... صَـرخ ماشـا     وي زجُـرهُم ماشـا  ي» و القي العمّاليلذلك و ار مع يقطعة الغو

 .(181م: 1990، إدريس) «كنُ..ميال.. ال: عا قائالاييف اجلَم

، ةياملكنـة الرّوسـ  ى ة علـ يـ كيب القطعـة األمر يـ نعهم ماشا مـن ترك ميعندما ، العمّال العُزّلو

 «ضـــحَكونَوي ســـلّونَ بَعضُـــهم الـــبَعضَي ركابـــهام نيَرؤوسُـــهُم بَـــو القارفصـــاءَ جالســـونَ»... : هـــم

ب تعــ  فقــدان  كــ الرنيوضــع الــروؤس بــ و هــذ  احلالــة مــن اجللــوس  و .(182م: 1990، إدريــس)

  س من االنتظار الفاشل للفرج اآليت.يال، وار يف العملياالختو فةيالوظ

ؤتَمر ظلَّ ماشا يف أوّلِ  ينَظرُ شَزراا وباحتقارٍ مُ»يف مكان آخر، تظهر حالة طريف الزناع، عند

شَديدٍ إىل بيل، وبيل يقابلا نظراتِ  بعَيننيا ك نّهما فاوهتا مُسدّسنيا مِـن مُسدّسـاتِ رُعـاةِ البَقـرا يف     

شزر النظر باحتقار شديد يع  كراهةا للـنفس مـن   و .(183-182م: 1990، إدريـس )« أفالما السّينما

الغضـب واإلعـراض واالسـتهانة. واملقابلـة بـالعيون الشاخصـة احلاقـدة الـل          العدو وعالمـةا علـى  

 تشب  حالة إطالق النار من املسدّس تع  شدة الكر  أيضاا للخصم.

لّ بطـل  كـ ات بلسـان  يـ الرّوحو صف األخالقوي ويتابع األديب يف استحضار األفكار لالبطال

اتِ املتّحدةِ يأنّ النّاسَ يف الواالو كايكانيقةَ امليفهمُ حَقيل يأدر َ ماشا أنّ ب»... : ثيحب، ملقابل 

سَ جمُـرّدَ أسـطوانةٍ مُسـجّلٍ    يل هو اآلخرُ أنّ ماشا الرّوسيَّ لـَ ياكتَشفَ ب، وظن يسوا جَهلَةا كَما يلَ

بتَســمُ ابتســامةا ى ويرضــيانــاا يغضــبُ أحيضــاا يإنّمــا هــوَ آدمــي  أ و نيَنيــلِو هــا أقــوالا مــاركسَ يعَل

ــاف ــدّاا، ةايصـ ــالا  جـ ــاماتِ األطفـ ــس) «كَابتسـ ــذا و .(183م: 1990، إدريـ ــاا حق يهـ ــرب تفامهـ ــقيعتـ  اايـ

 تمعان يف مؤمتر حللّ األزمة القائمة. جي عندما نية الطّرفيإحساساا صادقاا بإنسانو

هــذا املقطــع يشــري إىل أمــر التفــاهم بــني الســوفيتية والواليــات املتحــدة األمريكيــة. واتســم    

رب البـاردة مبرحلـة التعـايش السـلميّ. إذ تعتـرب مـدة انتقاليـة        م( من احلـ 1969-1956سنوات )
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يف ســياق تطــور الصــراع بــني الشــرق والغــرب. فشــهدت العالقــات الســوفيتية واألمريكيــة هــدوء       

م، وقد ظهرت بوادر التعاون التجاري بعـد  1958نسبياا يف بداية هذ  املرحلة والسيما يف منتصف

 .(45م: 2015)سعدي عبداهلل، متتلكان قوة اقتصادية كبرية  أن أدر  الطرفان أنّ كال الدولتني

 نيتحكّم دائمـاا بـ  يـ د( الـذي  يـ عبداحلم) ة للمهندس املصريّيب احلالة النفسيصف األدوي

تَهلّــلَ وَجــ ُ املاهنــدسا املِصــريا  »: إذ، جــة الوســاطةيمهــ ّ نتو أطــراف الــزناع بعــد نقــاش عملــي 

 .(183م: 1990، إدريـس ) «ل...يبو سرّ هلا ماشايجةا الل كانَ مَفروضاا أن يالنّت، وجةِيطَرباا للنّت

ى شتم ماشا عليف، اريب قطعة الغي طريف الشجار من أجل تركنيولكن ما كاد أن نشب نزاع ب

ــكيغضــب الشــركة األمر  ــاوي ةي ــور ماشــا يو »: تّهمه ــدوبا شــركةٍ    ميقــول الوي ث كــنُ أن أنــحَ ملَن

دي الطّبقـةِ العاملـةِ   يـ ثَ فِسـاداا يف مِكنـةٍ أنتَجتـها أ   يـ عيةٍ مُتعفّنـةٍ أن  يـ الةٍ رأنيـ ةٍ احتكاريكيأمر

ــيأ: قــولاوي ل غَضــباايــطا بيستَشــي»: يف املقابــلو .(184م: 1990، إدريــس) «ةِيتيالسّــوف وعي  يهــا الشّ

هــذا و ر  مــن الشـتائم اّذوفــة يف العبـارة  كـ ن ذكــميردّ مـا ال يــو .(184م: 1990، إدريـس ) «الــ... 

 .الغضبو ظيحالة انفجار النفس من الغى دلّ علي

مُ يعـودُ العُبـوسُ العَظـ   ي» : ثيـ د املسؤول عن املعسـكر حب يعبس عبداحلم، يرييف مقطع قص

لكنّ  ناعمةا تَهـبطا أوّلَ مـا هتَـبطا    و سَ ناقمةايل لَيبو فَخالفَ ماشا، دِيدِ عَبداحلميتلو وَج َ السّصَ

 .(184م: 1990، إدريس) «فَوقَ رأسِ ِ

ــة و ات يــة لطــريف الــزناع مُصــوّراا روح يصــوّر الكاتــب احلالــة النفســ  ، ييف مكــان آخــر للقصّ

ــل يف بصــمات الوجــ  لب و ةيــالغربو ةي الشــرقنياجلبــهت قــفُ يكــلٌّ مناهمــا »: ماشــاو ليــالــل تتمثّ

ى كـلَّ طاقتِهـا علـ   ك نّما قَد استَحضرَ يف جَسد ِ الواحدُ عِنادَ أمّتِ  با سـراها  و فاايمَوقِفاا صَلباا عَن

امن يف كــنمّ عــن شــدة احلقــد اليــ. استحضــار العنــاد هــذا (185-184م: 1990، إدريــس) «القِتــالا

لَـو   قتـلَ اآلخـرَ مَـثالا   يلكنّ كلّاا مِنها مُسـتَعد  أن  و »: اتب وصف  هلذ  احلالةكواصل الوي النفس.

كـلٌّ  ، صفّي دمَ وي ذبحَ اآلخرَيدُ أن يري صُلبٌو دٌيعِنادِ  .. كلٌّ مِنهما عَنو صَلَف ِى اآلخرُ عل ظلَّ

ــ  عَلــ يمِنــهما  ــقٍّى عتقــدُ أنّ ــو تَراجــعَ قَ و حَ ــ  لَ ــعبا  هــيَ الــل  و دَ أمنلــةٍ فك نّمــا كَرامــةا بَلــدِ  يــأنّ شَ

لّ هـذ   ، كـ عـدم التنـازل  ، والعناد، والصلف، وهذا احلقد، . إذن(185م: 1990، إدريس) «تتَراجعُ

، هــي القتــل و أوخــم حالــة  نتــهي األمــر إىل يث يــالتــ زم حبو د مــن حالــة التــدهور يــاء تزياألشــ

ن هـي  ية حقوق اآلخـر يالنفس دون رعا نسبة احلقّ إىلو رامة.كسحق ال، وف الدميز، والذبحو

 هما.يلكة ليالنرجسو ةيمن مظاهر العنجه
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ل بالضـرورة  يأهـداف االحتـاد السـوف   و ايـ ث أضـح  نوا يـ الواقـع ح ى علـ ى األمر نفس  جـر 

 تنبعـان  نيال الطـرف كـ مصـا   و إنّ أهدافو ات املتحدة.يأهداف الوالو مصا الضد من ى عل

 ن التســاومكــميالــل الى وثــر قــوةا مــن أي دوافــع أخــر  كانــ  أكالــل و ةيــولوجيديمــن دوافــع ا 

 .(36م: 2015)سعدي عبداهلل،  التنازل عنها إالّ بزوال أحدمهاو

 حدود امللعبو جغرافية الزناع

نـ   يملمـوس بع و يف هـذ  القصّـة يف مكـان جغـرايف بنفسـ  يف الواقـع       ةياسـ يجتري املناحرة الس

.. مَـددِ السّـفرا  ى هنا َ.. عَلـ »: صفها الكاتب بقول يث يناء مبصر حيرة سيهو شب  جزو ضاايأ

 .(179م: 1990، إدريـس ) «سـاحلا البَحـرا األ ـرا   ى ةِ املاطلّـةِ عَلـ  يقاربَ حُدودِنا الشّـرق ، داا جادّاايبَع

ت  خــالل ية فهــو عبــارة عــن معســكر تتــردّد تســم يــاملناوئــة الواقــع يف هــذ  اجلغرافأمّــا ملعــب و

ةِ مِـن  يـ يف تِلـكَ البُقعـةِ النائ  : »بقولـ  ، دّد الـراويّ حـدود امللعـب   ، وصـ القصّة دائماا بعشر مـرّات 

ثا ال يـ هنـا َ حَ ، زُرقـةِ السّـماءِ  و انٍ تتَ جّجُ مِن صُفرةِ األرضاريحت َ لَفحا نو ناءَيرةِ سيشب ِ جَز

ــو ، وال جَمــالَو اةَيــحَ ــيءَ سِ ــحراءِ، والرّمــلاى الشَ ثا املاعســكرُ يــهنــا َ حَ، العَمــلا، واجلبــلا، والصّ

 .(185م: 1990، إدريس) «مُقامٌ

دارت ، ناءية سـ يـ مصـر يف حـدود جغراف  و لي اسرائنيب، أسلفنا سابقا أنّ احلرب الناشبةو

س املصـري مجـال   يبإصـدار قـرار مـن الـرئ    ، م1956متـوز   26س يف يم قناة السـو ي متّ ت منيح

البحـار املفتوحـة    ل انغـالق املعـرب التجـاري املتّجـ  إىل    يسـرائ إان مـن اـاوف   وكـ  عبدالناصر.

 مصر لفتح املعرب.ى لنفسها حقاا لإلقدام املباشر بشن العدوان على ل ترياسرائو احلرة.

 اسييمالمح الزناع الس

  أطراف الزناعنياملشادّة الكالمية ب أ(

منـع  ية فيـ كيار األمريـ وصـول قطعـة الغ  ى طّلع ماشا الرّوسيّ عليضطرم الزناع ضراوةا عندما ي

ــال مــن ترك ــرُهمي  هــذا الواقــع رغــم أنفــ  ف ريثويــ بــهايالعمّ ــوهِهاموي زجُ ى ردّ علــويــ هــبُ يف وُجُ

 ريل املكنـة بقطعـة غـ   ية تشغيعدم صالحى صرّ علوي جتربتهاو ب القطعةيالعمّال يف طلب ترك

، إدريـس ) «ةِ للمِكنـةِ.. ي القطعا الرّوسـ ريُغى ارٍ أخريل  أن تَصلاحَ قِطعةا غيمُستح»: بقول ، ةيروس

ل يال اخلصـم يف سـاحة امللعـب برفضـ  تشـغ     يـ د حيهذا هو اختاذ املوقف الشدو .(182م: 1990

، (182م: 1990، إدريــس) «الــرّفضا...ى صــر  علــوي رفاضُيــماشــا »... : لــذلك نشــاهد أنّ، املكنــة
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ــ  مــرّت   صصــرو دتــ  راســخة يعقو ــب بقول ــس) «كــنُ..ميُال.. ال »: نية جــدّاا يف رَفــض الطل ، إدري

ةَ ال تَصـلحُ  يتيإنّ املِكنةَ السّوف»: اإلصرار بكلمة ماشاو ستمرّ هذا الرفضوي .(182-181م: 1990

، إدريـس ) «ةِيـ الثان وةِ األوىليتيكلمـةِ سـوف  ى شـدّ علـ  يهـوَ  و ة .. قالَ هـذا يتيار ٍسُوفيهلا إالّ قِطعُ غِ

هــا أو  ي فيريٍأي  تَغــو ة يإنّ املكنــةَ روســ : قــول ي» : شــترط يف هــذا اخلصــوص و  وي .(182م: 1990

اإلصــرار هــو مــن مظــاهر املشــادّة و .(184م: 1990، إدريــس) «تمّ مبعرفتِــ  هــوَيــبُ أن جيــلٍ يتَبــد

 ة يف موقف الزناع.يالمكال

 صــــرف  عــــن التصــــرف احلصــــري وي عل إلصــــرار ماشــــا املمــــانيــــبى تصــــدّ، ييف املقابــــل

كيــةِ يارا األمريــ قِطعــةِ غرياباغــو هــيَ اآلنَو ةايهــذ ِ املكنــةا كانــ  رُوســ : قــولايل يــب»: االحتكــاري وو

ــنَ احلد   ــةٍ مِ ــمُجــرّدُ كاتل ــ  أن  ، ودِ اخلــردةِي ــدّ لَ ــولّيال ب ــعَملى ت ــةَ الترّكي ــس) «لايالتّشــغو باي ، إدري

د مـن حالـة   يـ زيهـذا  ، والبـدّ( ) لمـة حصـرية  كب ظهـر يالتصدّي ملوقـف اخلضـم   و .(184م: 1990

 تعلّق مبوضوع اخلالف.ياملشادّة يف ما 

ة واحـدة  يكيـ ات املتحـدة األمر يـ الوالو لي االحتاد السـوف نيولوجي بيديعدّ عدم التوافق االي

ام الثــورة يــق ولوجي إىليديــرجــع هــذا اخلــالف االوي ني الطــرفنيمــن أهــم عناصــر اخلــالف بــ

 .(33م: 2015)سعدي عبداهلل،  م1917ة عام يفيالبلش

 التصرّف االجتماعي الالأخالقي (ب

ات يف اجملتمـع  يـ  اآلبـ  باألخالق ريزة حالة التصـرّف االجتمـاعي غـ   يصوّر الكاتب يف كلمات وج

ع األخبـار الـدائرة   يـ تّتبع اجلميعندما ، ليبو ة لكلّ من ماشاية الغربيالقدوة الثقافو اإلسالمي

ةِ ريعَـددُ صَـفائحا الـب   و »...: أمامـ  و كلٌّ منهما خلف اآلخـر ، الشتائم طلقان أنواعي نينهما حيب

ة صـورة  ريقـذف صـفائح الـب   و .(185م: 1990، إدريـس ) «ليـ عـددُ جرَعـاتِ ب  ، وقذفها ماشايالل 

، ديـ بـاي التقال يي عن تصرّف اجتماعي الكحت، والزناعو ركنامجة عن التن، ةيمشوّهة الأخالق

 .يينيعند الغرب

  األررا  املااوئة نيالزناع بأشكال 

ال خـــالف أنّ ظـــاهرة الصّـــراع هـــي إحـــدى الظـــواهر الرئيســـية للمجتمعـــات البشـــرية علـــى كافّـــة    

املستويات، سواء بني األشخاص، أو بـني اجملموعـات االجتماعيـة، أو بـني الـدّول نفسـها. وإذا كانـ         

تتناقض مع الطرف اآلخر فـإنّ  ظاهرة الصراع تع  أنّ هنا  طرفني أو أكثر، لكلّ منهما أهداف 
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ــاظرات، واملباريــات ) ــار ، واملن . هــذ  ميكــن تقســيمها إىل أشــكال املع

 القصرية، يف ما يلي ذكر .« معاهدة سيناء»وتوجد هذ  األشكال من الزناع، يف قصّة 

 املعار  :أواّلا

ة لـردّ  يـ صـبح بدا يل يف هذا الشكل ث أنّ كلّ فعيح،   ضبط النّفسيتدهور فيهو الشكل الذي 

يف منـط   فقدان األطراف التحكّم ة الصراع بسرعة تؤدّي إىليهكذا تتصاعد عملى، وفعل أقو

تفقـد األطـراف املتصـارعة    ى ة مـا أن تبـدأ حتـّ   يـ من أمثلة هـذا الشـكل احلـرب النوو   و التفاعل.

ات يف يت أو شخصــة هــي تعــارض نزعــاكــاملعرو .) هــايطرة عليالســ

ــوش،  إطــار ذايت أو مــذهيب  ، اســي مــن أجــل التفــوّق يف ســاحة الــزناع    يأو س، (149م: 1985)عل

 الصدام.، واجلدالو

ة شــهدت ضــغوطاا خاصــةا بعــد   يــهــا الــدول العرب يقلنــا إنّ منطقــة الشــرق األوســط مبــا ف   و

ة هتدف يمشروعات دفاع ة يف حماولة جلرها إىلية من قبل الدول الغربية الثانياحلرب العامل

ــة   و ليعــزل االحتــاد الســوف   ــداهلل،   احلــد مــن توســع نفــوذ  يف املنطق . (104م: 2015)ســعدي عب

 ة.ياسي الزنعات السنيفدام  املعار  ب

 ليــ بنياهلدنـة بـ  و نجح التفـاوض يف حـلّ الســالم  يــ عنـدما مل ، مثـل هـذ  الصــورة نالحظـ    و

فمــا دامَــ  قِطعــةا »ة يالرّوســ املكنــةى ة علــيــكيار األمريــب قطعــة الغيــتركى تــولّيماشــا يف مــن و

رُكّبـها؟ ذلـكَ هـو    يمَن ،  املكنةِ هبايرياتَسو باهايتَها فال بدَّ إذن مِن تَركيارا قد أ بت  صالحيالغ

إنّ املكنـةَ  »: قـول ماشـا  يتـدم املوقـف إذ   وص .(183م: 1990دريـس،  إ) «الصّدامُ املاروّع الذي نَشـ  

هـيَ  و ةايهـذ  املكنـةا كانـ  رُوسـ    : قـولا يل يـ بو تمّ مبعرفتِـ  هـو.  يـ بُ أن جيها ي فيريٍأي  تَغو ة يرُوس

عَمليـةَ  ى تَـولّ يال بدّ لَ  هـو أن  ، ودِ اخلاردةِيةٍ مُجردُ كاتلةٍ مِن احلديكيارٍ أمري قِطعةِ غِريباغَو اآلنَ

ف احلـرج  تشـادّ الطرفـان دون التنـازل عـن املوقـ     وي .(184م: 1990، إدريـس ) «لايالتّشغو بايالترك

ــركةٍ أمر  ميال: قــولوي ثــورُ ماشــا ي» لــذلكو احلــادّ لصــا  اآلخــر  ةٍ يــكيكــنُ أن أنــحَ ملنــدوبا شَ

 «ةِيتيدي الطّبقةِ العاملـةِ السّـوف  يثَ فِساداا يف مِكنةٍ أنتجَتها أيعيةٍ مُتعفّنةٍ أن يةٍ رأنالياحتكار

م: 1990، إدريــس) «وعيّ الـــ...يهــا الشــيأ: قــولوي ل غَضــباايــطا بيستشــي»و .(184م: 1990، إدريــس)

امن كـ ظ الياستشـاطة الغـ  و صـورّ إ ـارة الـنفس احلاقـدة    يهذا التشدّق الكالمي الالذع و .(184

،  يف املعركــةني الطــرفنيالعــدول عــن األخــالق اّترمــة بــ  و كــي عــن التــدهور ، وصيف الــنفس

 اا.ريأخ، الكلمات اّذوفةو بالفواصل املنقوطة، ر كق ذيليما ال رمز إىلوي

 هاشم، دون تا: املقدمة(

 هاشم، دون تا: املقدمة(

ّ 

 ّ
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ــر ــك االنقســام الس ى مــرّة أخــر ى ن : قــول الــراويّ يكمــا ، االنفصــال يف املواقــف و اســييذل

انقسـامِ  فـالزمَ    عـادَ املعسـكرُ إىل  ى تبُودِل  الكلمـاتُ الزاعفـةا الطائشـةا حتـّ    و تَطوّرَ اخلِالفُو»

: 1990   «ل جالسةَ املاتحفـزا أمـامَ بابـا ...   يجَلسَ ب، وماشا غارفتَ  . االنقسـام  (184م

ــل يف لــزوم ماشــا غرفتــ   يهنــا  تبلــور يإذ ، رمــزيّو بشــكل مثــاي ، ل قــرب بابــ  يــجلــوس بو تمثّ

بشـكل  و عنـدما تبتعـد األهـداف املنظـورة.    ، االنقسام يف التصور بتنحّي البعض عن بعض آخر

، لزناعاملناوئة لطريف او دةياملؤ الباب انقسامَ اجلماعات إىلو وحي لزومُ الغرفة، ي مباشرريغ

ــال ى مــا نــر ك ــة نياملــوظّفو فعلــ  مــن العمّ ، ةيــركاءاا بتعــارض الزنعــات الف صــإ،  يف هــذ  القصّ

 ة.ياسياحلوافز الس، وةياالجتاهات االجتماعو

إنّ و الغـرب. و الشرق ز انقسام العامل إىليإنّ املصا  املتضاربة هي الل سامه  يف تعز

 ةيــة الثانيــالنتــائج الــل أفرزهتــا احلــرب العامل  جــة مباشــرة مــن  يضــا نتيهــذا االنقســام هــو أ 

 .(35م: 2015)سعدي عبداهلل، 

قـفُ مَوقفـاا صُـلباا    يكـلٌّ منـهما   » ثيـ كـيّ حب ياألمرو  الرّوسـيّ نيتدم اخلالف بـ صد  أن ص

 القِتـالا... ى ك نّما قـد استَحضـَر يف جَسـِد  الواحـُد ِعنـاَد أّمتِـ  ب سـراها كـلَّ طاقِتهـا علـ          و فاايعَن

 دٌيـ عِناد ِ .. كلٌّ مِنهما عَنو صَلفِ ى اآلخرُ عل لَو ظَلَّ قتلَ اآلخرَ مَثالايكلّاا منها مُستعد  أن لكنّ و

دَ يـ أنّـ  لَـو تَراجـعَ قَ   و حـقٍّ ى عتقـدُ أنّـ  عَلـ   يكـلو مِنـهما   ، صفّي دَمَ وي ذبحَ اآلخرَيدُ أن يرُيصُلبٌ و

شراســة  و .(185-184م: 1990، إدريــس ) «تَتراجــعُ شَــعب ِ هِــيَ الــل    و أمنلــةِ فك نّمــا كَرامــةا بَلــد ِ    

إذا مـال الواحـد عـن حقّـ  ك نّـ       و زعم كلّ واحـد احلـقّ معـ    ى ي تستمرّ حتّني الطرفنياملوقف ب

 ة التغفر.ميهذا جرو سحق كرامة شعب  حت  األقدام

 املناظرات :ااي ان

ــ  أو نفــي دل         ــ  كيفيــة آداب إ بــات املطلــوب ونفي ــاظرة هــي علــم يعــرف ب يلــ  مــع اخلصــم،   واملن

وموضــوع هــذا العلــم البحــثا. وهــي توّجــ  اخلصــمني يف النســبة بــني الشــيئني إظهــاراا للصــواب        

مـا يـثري اجلـدل،     وهي تبادل الكالم واآلراء املتعارضـة يف موضـوع  »، (2/1652م: ج1996)التهانوي، 

نعــ  بــ    . هــذا الشــكل (390م: 1984)وهبــة واملهنــدس،  « كــبعض املوضــوعات السياســية أو األدبيــة  

املناقشات أو املواجهات الل تؤدّي إىل التغيري يف التصـوّرات واحلـوافز والبواعـث. واحلقيقـة أنّ     

هذا الشكل من الصراعات صتمل في  التوصّل إىل حـلّ مقبـول وملـزم لطـريف الـزناع. إذا تفهّـم       

ــة للت         ــالطبع فــإنّ املنــاظرات تقــدّم صــورة حتليلي هديــدات كــلّ طــرف مواقــف الطــرف اآلخــر. وب

 )إدريس،
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والدفاعات والوعود ضمن استراتيجيات الدوافع املختلفة لطريف الزناع. ومن أمثلة هـذا الشـكل،   

 .املقدّمة( دون تا:)هاشم، املناظرة بني الشيوعية والرأنالية يف القرن العشرين 

ــ  علــ و مــن احلــرب البــاردة   م(1969-1956) اتســم  ســنوات، أرض الواقــعى قلنــا ســابقاا إنّ

الغـرب.  و  الشـرق نياق تطور الصـراع بـ  ية يف سيش السلميّ. إذ تعترب مدة انتقاليمبرحلة التعا

ما يف يالســـو ة هـــذ  املرحلـــةيـــاا يف بداية هـــدوء  نســـبيكيـــاألمرو ةيتيفشـــهدت العالقـــات الســـوف

 نيلـدولت ال اكـ قد ظهرت بوادر التعاون التجاري بعـد أن أدر  الطرفـان أنّ   ، وم1958 منتصف

 .(45م: 2015)سعدي عبداهلل،  ةريبكة يان قوة اقتصادكمتتل

، املهنـدس املصـري  و ليـ بو  ماشـا نيمن هذ  احلالة ما نشـاهد  يف اجتمـاع  ال ـي تقـ  بـ     و

قابــلا نَظراتِــ  ي ليــب، وليــب دٍ إىليبااحتقــارٍ شَــدو نظــرُ شَــزراايمُــؤمترٌ ظــلَّ ماشــا يف أوّلِــ  » ثيــح

قةَ أنّ ينما. ولكنّ احلقي مِن مُسدّساتِ رُعاةِ البَقرا يف أفالما السّنيامُسدّس ك هنّما فاوهتا نيانيبع

أنّ و كــايقــةَ املكانيفهــمُ حَقيل يــاا فَســرعان مــا أدر  ماشــا أنّ ب ريتَســتمرّ كــث  تلــكَ النظــراتِ مل 

ــةا كمــا كــانَ   ياتِ املتّحــدةِ لَيــالنــاسَ يف الوال ا ل هــو اآلخــرُ أنّ ماشــ يــاكتشــفَ ب، وظــنّيســوا جَهل

غضـبُ  يضاا يإمنّا هوَ آدميّ أ، ونيَلِنو ها أقوالا ماركسَيسَ مُجردَ أسطوانةٍ مُسجّلٍ عَليالرّوسيّ لَ

دريــس، إ) «ةا جاــدّاا كابتســاماتِ األطفــالايابتســامةا صــاف، بتســمُى ويرضــيانــاا يأح، وثــورُوي انــاايأح

 .(183-182م: 1990

تمّ ، ويــالــبعض مــع بعــض آخــر لتقــي يث يــهــدم جــدار الشــكّ حب يهــذا الشــكل مــن الــزناع  

، نـا يف املقطـع السـابق   ي األمـور حنـو السـالم كمـا رأ    ريتسـ و تزول التصوّرات اخلاطئةو التفاهم

ة اآلخـر  يشـعر كـلّ بإنسـان   وي ةيـ تنهـدر حالـة النظـرات البدائ   و تقمّص واحدٌ شعور اآلخـر يث يح

قـة  يبتسـامات طل بتسـم ا يش يف داخل  طفـل  بـريء   يعيخاصّة أنّ اإلنسان ، من خالل التفاوض

  َبـ َ مِـن املناقشـةِ   و ةَ اخلالصةَيتناقشانِ املناقشةَ اهلندسيبَدأ اال نانِ » ونالحظ أنّ  ، ةيصاف

ةِ تَصـلحُ لِتحـلّ حمـلّ    يـ كيارا األمريـ ةِ أنّ قِطعـةَ الغِ يمِن التّجربةِ العَمل، ومِن االحتكاما للمُقاساتِو

التجربــة و امكــاالحتو ة اخلالصــةياقشــة اهلندســ. املن(183م: 1990، إدريــس) «ةِيالقِطعــةِ الرّوســ

لكــن التســتمرّ حالــة  ، وهــا املنــاظراتية الصــرفة الــذي حتتــاج إل يــالعقالنى لّهــا علــكهنــا تــدلّ 

 يف ما بعد.، ديتضطرم من جدو تنشب املعركةو التفاهم، واهلدنة، واملناظرة

 ات ياملبار : الثاا

ات يجيتّبعــون اســترات يفتــرض أنّ أطــراف الصــراع ســوف   يهــذا الشــكل مــن أشــكال الصــراع    
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ق أكثــر املكاســب أو أقــل يــحتقى ة قائمــة علــيجيدة خــالل مرحلــة الصــراع. هــذ  االســترات يرشــ

 .املقدّمة( :دون تا)هاشم،  اخلسائر للالعب

فالالعـب وحـدة اختـاذ    : الالعبون أ(: ةيسيلا املباراة وجودَ أربعة عناصر رئيفترض حتلوي

ة اســـتخدام املــوارد املتاحـــة يف  يــ فيهـــي حتــدّد ك : والقواعــد  (املســتقلة يف املبـــاراة. ب القــرار  

هـي  : وةيجياالسـترات  (ارات املتاحـة أمامـ . ج  يـ اخلى ث إنّهـا حتـدّد لكـلّ العـب مـد     يـ ح، املباراة

ــة حتــرّ  اخلصــم يف اجتــا . د      ــلة يالنت (حتــدّد حترّكــات الالعــب يف حال ــل : جــة أو اّصّ ال

 ريعبّـر عـن اّصّـلة عـادةا بتعـب     ، وينّـة ية معيجيجـة التّباعـ  اسـترات   يعـب كنت هـا الال يصل علص

 .املقدّمة( :تادون ، هاشم) رقمي

، ون يف هـذ  القصّـة هـم البطـل الفعّـال ماشـا الرّوسـّي       يالالعبون األصل، من املنطلق هذاو

إالّ يف آخـر   بـدو مـن الظـاهر   يكـيّ املصـريّ املنفعـل كمـا     يالـنمس التكن و طيكيّ النشيل األمريبو

كم عنـد الـزناع   يثّل التحـ ومي املعسكرى شرف عليد املهندس املصريّ الذي يعبداحلم، والقصّة

الـزناع  ى تفرّجـون علـ  ين ي الـذ نياملـوظّف و مجاعة من العمّالو كيّ.ياألمرو  الرّوسيّني الطرفنيب

ة فهــي قاعــدة يــكيمرة أو األيار الرّوســيــقطعــة الغو كــيّ. أمّــا املكنــةياألمرو  الرّوســيّنيالقــائم بــ

ة  يجياسـترات « وناليانترناش»ة يكيوج  السرعة من قبل الشركة األمرى إحضارها علو التحرّ 

، ليـ ب، ولّ مـن ماشـا  كـ هـا  يصـل عل صجـة هـي مـا    يالنتو تـزداد التحرّكـات.  و  أطراف الزناعريتث

 رحباا أو خسارة. ، النمسو

املبـاراة  و ةياملبـاراة الصـفر  : يني أساسـ نيشـكل  ات حسب اّصّـلة إىل يم املباريكن تقسومي

 لي ذكرمها.يكما ، ةيالالصفر

هـا مكاسـب الالعـب األوّل مـع خسـائر      يهـي املبـاراة الـل تتعـادل ف    و: ةياملباراة الصـفر  أ(

ــاين أو العكــس    كــون أي مكســب أليّ طــرف هــو خســارة للطــرف اآلخــر.     يث يــحب، الالعــب الث

ة هـي حالـة مـن    يقـة أنّ املبـاراة الصـفر   ياحلقو بالتاي فإنّ حمصّلة هذ  املباراة هي الصـفر. و

رمـي  ية يـ ة دوليأنّ كـلّ العـب مشـتر  يف قضـ    ، يف العادةو ق.ي القابل للتوفريالصراع الدائم غ

) حدّ من اخلسائر خلصم ى حدّ من املكاسب مقابل أقصى ق أقصيحتق إىل

ــاي إنّ مو . عــدّ خســارةا  ية ياســية أو السياالقتصــاد ســواء  نياســب أحــد الطــرف  كبالت

حســاب ى ة مــن انــدالع أي طــرف ملــلء الفــراال علــ   يانــ  اخلشــ كس إذ كبــالعو للطــرف اآلخــر. 

م: 2015)ســعدي عبــداهلل،  ةيجيتــ  االســتراتكاالســتفادة مــن نتائجــ  لصــا  حر و الطــرف اآلخــر

: املقدمة(

دون تا  هاشم، 

ّ 
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، ترة احلرب الباردةكان خالل فياألمرو  الرّوسنيمثل هذ  احلالة تشب  حالة العالقة بو .(36

 كما يف هذ  القصّة.

وَصـلَ  قِطعـةا   ، فَرحـةٍ و أغانٍو طَبلٍو صٍيي تَهنيَبَ» تر  احلفر إذو ةيوشك إهنّاء العملى عل

فَوقهـا الصّــندوقُ  و ل باِلعرَبـةِ يـ ظهـرُ املسـترُ ب  يم... يوَصـلَ مَعهـا املِسـترُ والـ    و املاعسـكرا  ارا إىليـ الغِ

يف وَق ٍ كانَ املعسـكرُ كلـو    . »(181م: 1990دريس، إ) «ارايقِطعةَ الغِوي صاخلشيبّ الضّخمُ الذي 

ــد جــاءَ  أمــرٌ باالســتعدادِ للرّح   ــقَ ــإهنــاء العملو لاي ــس) «ةِي ســرعة العمــل يف  و( 181م: 1990، إدري

لة خسـارة  يحصـ و ة السـرعة يجيم السـترات يد واحد لـول يلة فوز برصيتعترب حص، د القطعةيتور

ــا كــان   د الصــفر ملاشنســكي  يبرصــ ــذي إمنّ ار روســية يــصــالحية قطعــة غ ى صــرّ دائمــاا علــ  يال

 ها.ريدون غ، فحسب

الـرّفضا كـانَ   ى صـرّ علـ  وي رفضُيـ نَمـا كـانَ ماشـا    يبَ»د آخـر يرصـ ى م علـ يصل ولصكذلك و

ضــعونَها وي ارا مِـنَ الصّـندوقا  يـ رجـونَ قِطعـةَ الغِ  وخي فكّـونَ األسـال َ مِـن حَـولا اخلَشـبةِ     يالعمّـال  

 اريــب قطعــة الغيــهــذا التّمــادي يف تركو .(182م: 1990، إدريــس) «فَلنُجــرّب: نيَأمــامَ ماشــا قــائل

، كـيّ يجانـب البطـل األمر   ن وقفـوا إىل يم مبعاونة العمّال الـذ يداا آخر لوليعترب رص، يبهايجترو

 حساب ماشنسكي. ى  علنيد ا نيأصبح الرّصو

: فاجـ  النّـاس  ، طـول القصـة    بـاالا  يـ لقـي إل يكن أحدٌ ي هو النمس الذي ملو الالعب الثالثو

، مِـن وَراءِ البامشهنـدسا  و ماشـا و ليـ قَد قامَ مِـن وَراءِ ب ، لٍ ل يمبساعدةِ زَم، وضَوء كلوبَى عَل»

طابق  متامـاا  ى لِها حتّيصَوامو التّصرفِ يف أجزائهاو ةِيارا األمركيبا قِطعةِ الغيبتِرك، لاييف الل

ونٍ ناصــفِ يــتَجمّعــوا بعو نيَ مُصــدّقريَعُ مِــن النّــوما غــيــصَــوهتا هَــبّ اجلَمى عَلــو ةَ.ياملكنــةَ الرّوســ

لا تَرتَسـمُ ابتسـامةا ظفـرٍ    يـ وَجهـ ِ الطّو ى عَلـ و جبِوارهـا الـنمسُ  و رَقبونَ املكنـةَ الـدائرةَ  يمُغمَضةٍ 

 اآلنَ إىلو ظَلّـ  املكنـةا بَعـدَ هـذا تَـدورُ.     و   ...يـ دوي جَبهتِـ  و قطرُ مِن سَواعد ِي ُ يالزو ضة يعَر

، سُـمرت ِ و نـ ِ يرُها هو النمسُ باعيديالذي ، وناصفاها روسيّو كيّيتزالا دائرةا. ناصفاها أمرهيَ الو

 يف هــذا املقطــع أنّ طــريف الــزناع الرّوســيّى نــرو .(186م: 1990، إدريـس ) «نــا  املتبــوراميُبانصــرا و

 هبـذا التصـرّف. فهـذا    ني مصـدّق ريمن معهم قد حاروا مبواجهة املكنة الـدائرة غـ  و كيّياألمرو

ضــة ينمــا تظهــر أمــارات الظفــر يف ابتســامة عريكــيّ معــاا. بياألمرو خســارة الرّوســيّى دلّ علــيــ

لباقـة. إذن هـو   و حصـافة و ل املكنة العاطلـة حبسـن تصـرّف   يوج  النمس إ ر تشغى ترتسم عل

جـةا ملراوغـة   يكـيّ خسـرا املبـاراة نت   ياألمرو الرّوسـيّ و  .ريد للمبـاراة دون غـ  يصبح الفائز الوحي
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: غضـب و ةريمهـا يف حـ  و اختالس  الفرصة رغم توقّعهما من  هذا النجاح.و فيالالعب الضع

ــن بــَ و» ــاتِ الوُجــو ِ ،  الوُجــو ِنيَمِ ــعَ ماشــا إىل ، مئ ــب تَطلّ ــن    ، ولي ــةِ كَمَ ــن نَظرهتمــا املاتبادل ــدا مِ بَ

ان يـ قـان القو يخسـر الفر إذن  .(186م: 1990، إدريس) «ظااياالنفجارا ضِحكاا أو غَى وشكانِ عليسَ

هـو حسـم املعركـة هبـذا النجـاح املباغـ        و فيق الضـع يـ د الصـفر حلسـاب الفر  يالفرصـة برصـ  

 ف.يد نظياا برصيهنائ

ــاراة الصــفرية تفتــرض وجــوَد مســاحة واســعة        : ةياملبــاراة الالصــفر  (ب هــي بعكــس املب

)هاشـم،   ان معـاا كسـب يسـران أو  خيث أنّهما قـد  ية الصراع. حي طريف عملنيالتعاون بو قيللتنس

 .املقدّمة( دون تا:

لمح هذا العدد الضـخم  يكلّما خرَجَ ماشا من حُجرتِ  أو دَخلَ البدّ »نرا ، مثل هذا املوقفو

هم قــائالا يرج إلــخيــعُ بـ   يــ . إذ فــوج  اجلمريا يف تَفكـ ريئاا قــد تَغــيالظــاهر أنّ شـ و مـن العمّــال 

نـهام  يجرّب أمـامَ أع يخَـطٍ سـَ  ى أنّـ  عَلـ  و حَـقّ ى ثب َ هلَم أنّ  عَليألجلا أن و ألجلا خاطراهِم فقط

عتـرب  ، يتّخـذ  ماشـا  ي الذي نيهذا املوقف اللو .(182م: 1990، إدريس) «ةِ..يكيارا األمريقِطعةَ الغ

 ميلة تصبح واحـدةا حلسـاب ولـ   ي. إذن احلصيني طريف الزناع األصلنيتعاون بو قيمساحةَ تنس

نحسـر  وي د الالصفري لكـلّ مـن أطـراف املناوئـة    يبالرّصحلساب ماشا. فت يت املباراة ى أخرو

م: 1990، إدريـس ) «هـاصَ املعسـكرُ فجـ ةا   »من إ ر املوقف التعاوين و الشجار القائم.و مدّ العنف

 نهما.يجة التوافق بينت( 182

ــا إنّ التفــاهم و ــاألمرو ةيتي الســوفنيالتقــارب بــ و قلن ــالا علــ  يكي ، أرض الواقــعى ة حصــل فع

ش السـلميّ. إذ تعتـرب مـدة    يمن احلرب البـاردة مبرحلـة التعـا    م(1969-1956) اتسم  سنواتو

ة يكيـ األمرو ةيتيالغرب. فشهدت العالقـات السـوف  و  الشرقنياق تطور الصراع بية يف سيانتقال

قــد ظهـرت بــوادر التعــاون  ، وم1958 ما يف منتصـف يالســو ة هــذ  املرحلـة يـ اا يف بدايهـدوء  نســب 

)سعدي عبداهلل،  ةريبكة يان قوة اقتصادك متتلنيال الدولتكالتجاري بعد أن أدر  الطرفان أنّ 

 .(45م: 2015

 احللّ الاهائي للزناع

د يــاحلســم القــاطع للــزناع متّ ب و ن الســابقة أنّ احلــلّ النــهائي يالعنــاوى لنــا مــروراا علــ ى تــراءي

إذ هـو فاجـ  طـريف     ـــ  ل إنّـ  حـالّل املشـاكل خـالل القصّـة     يـ كما ق ــ ن امللقّب بالنمسيالد ييحم

 نياخلمسو اخلمسمائة عامل) نياملوظّفو سائر العمّالو م(يول، ماشنسكي و) ينيالزناع األصل
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ل تلـك  يتشـغ و ة العاطلعـة ياملكنـة الرّوسـ  ى كيـة علـ  يار األمريـ ب قطعة الغياا( بتركيكيتكنو موظّفاا

ث أ ـار هـذا اإلجنـاز    يـ ة دون استشارة الطـرف األجـنيب حب  يمقدرات  الذاتى املكنة اعتماداا عل

 ظهما معاا.يغو الناجح إعجاب طريف الزناع

منـها حـلّ   ، وةيـ ة املخزيكيـ رفـض مجـال عبدالناصـر الشـروط األمر    ، د الـواقعي يالصعى عل

ــل الــدعم االشــترا  و د العــربيــعمــل يف توح، وليالســالم مــع اســرائ   اســتغل الفرصــة  ، ويكتقب

ة ألجـل بنـاء   يتيالسـوف و ةيكيـ  اإلدارة األمرنيبـ ، ةيجيتاحة ل  من نشوب االختالفات االستراتامل

ــنمس يف هــذ  القصــة القصــ  يــرمــز إليمــا ، كاهتــاير حيتطــوو مصــر ربّمــا هــذ  هــي   و ة.ري  ال

 ة يف القصة. ياملطوو ة الباهتةيالرمز

 

 ائجالات
ات املتحـدة  يـ الوالو لياالحتـاد السـوف   نياسـي بـ  يشـفنا عـن الـزناع الس   ، كي الساحة الواقعيـة ـف

، الشـرق األوسـط  و عالقاهتما مع بلـدان العـامل الثالـث يف أحنـاء العـامل     ، وام احلرب الباردةيأ

ل كــهــذا الواقــع يف  ى أحــدا ها تنطبــق علــ و الحظنــا أنّ أبطــال القصــة و منــها مصــر خاصــةا. و

 : نايمن خالل دراسة القصة رأو ا .يزوا

ل( رمــزاا يــبى )دعيــكــيّ يأمرو ماشــا() أساســاا طرفــان روســيّ انــ   شــكّل  يأنّ الــزناع  -

ــد الكاتــب يهنــا  طــرف  الــث  و ام احلــرب البــاردة.يــأ، منــةيلغطرســطة الــدّول امله تعمّ

فة يثّــل الــدّول الضــعميالــنمس( الــذي ) نيالــد ييــهــو حمو ة القصّــةيــت  بدايكتمــان تســم

 ع.يبتصرّف مفاج  للجم، اناايئة أحيولكن اجلر

، ت يتـار الكاتـب مصـر   خية املكـان الـذي   يـ ناء رمزاا ّلّيرة سيتمّ الزناع يف شب  جزيأنّ   -

 ة. ية الشرق وسطيذلك داخل ملعب حمدود اإلطار كاملعسكر يف هذ  اجلغرافو

 التـدهور االجتمـاعي املضـطرم.   و   القلق احلـادّ ياسيّ الساخن فيأنّ املناخ هو املناخ الس -

 أشكال  اخلاصّة. و الزناع مبالحم ى دور علي املضمون األصلي يف هذا املناخو

كـيّ عنـدما   ياألمرو  طـريف الـزناع الرّوسـيّ   نية دائـرة بـ  يأنّ من مالمح الزناع مشادّةا لفظ -

ب قطعـة  يتركى إلصرار  علو ة الطرف الرّوسيّيذلك لصلفو عجزان عن حسم اخلالفي

 ن احللّ السلميّ. الن ي عو ت زّم املوقفى ل  عليذلك دلو  .ريار بوحد  دون غيالغ

ات يــاملبارو ات.يــاملبار، واملنـاظرات ، ومنـها املعــار  ،  ال ـة أشــكال ى  يت الـزناع علــ يــأنّـ    -
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 نيربـح لطـرف  ) ةيالالصـفر و خسـارة آخـر(  و ربح واحد) ةيحصل  بشكل املباراة الصفر

 انفصــال املواقــف بصــورة دائمــة     معــاا(. املعــار  تنتــهي دائمــاا إىل   نيأو خســارة لطــرف 

 يف املناظرات قـد تقتـرب املواقـف دون أن تـدوم حالـة السّـلم      و ل.يبو  ماشانيب مستمرّةو

  يف نـدوة ني الطـرف نيجمـع بـ  يل بكلّ جهد  ليد يف هذا السبيعبداحلمى سعياهلدنة كما و

يف و   بالفشـل. يبـوء سـع  وي اايـ عجـز هنائ يلكنّـ   ، ولـو تنـازل واحـد لصـا  اآلخـر     ، اجتمـاع و

، حساب خصم  يف الـزناع  ى أرصدة علو مكاسبى علقصد الطرفان احلصول ياملباراة 

 ل.يبو  ماشانيري بجيكما 

اا يـ مكسـباا غال ى ريـ أنّ املكاسب يف املباراة التلف  النظر ألنّ القارال املالحق لالحـدا  ال  -

 دوميـــكـــيّ اليكســـب  الرّوســـيّ أو األمريمـــا و بشـــكل ملمـــوس.، لصـــا  واحـــد دون اآلخـــر

ة. املكسب الـواقعي يف هـذ  القصّـة    يالتصرفات الالعقالنجة يزول نتي أنّ  ريستمرّ غيالو

ل املكنـة  يتمكّن مـن تشـغ  يـ النمس( عنـدما  ) كيّيالبطل املصريّ التكنو ف الالعبيهو حل

ــ  بتصــرّف  اجلــريء  نياملــوظّفو مــن معهمــا مــن العمّــال   و كــيّياألمرو ة الرّوســيّري حــنيب

إنّ الـــرابح و كــيّ معــاا.  ياألمرو خســـارة الرّوســيّ  فــإنّ املبــاراة انتــه  إىل   ، املباغــ . إذن 

ك املصـريّ  يـ املكانو كـيّ يالـنمس( التكن ) نيالـد  ييـ  هو حمريصاحب احلظّ الكبو ديالوح

 اسي. ي ب  ب  أحدٌ من احلضّار يف هذا املناخ السي الذي مل، املبتور البنصر
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