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الزناع السياسي يف القصة القصرية «معاهدة سيناء» ليوسف إدريس
علي بيانلو

*

أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة يزد
(تاريخ االستالم 2016/1/30 :؛ تاريخ القبول)2016/12/14 :

امللخّص
«معاهدة سيناء» قصة قصرية للكاتب املصري يوسف ادريـس (1991-1927م) ،توافـق أحـدا اها نشـوب احلـرب البـاردة بـني
السوفيتية واألمربيالية .جعل هذا املناخ السياسي الساخن مـن القصـة تطبـع بطـابع املـذهب الـواقعي يف األدب .أ ّمـا «معاهـدة
سيناء» فيجري فيها الزناع السياسـي بـني الروسـي (ماشنسـكي) واألمريكـي (ولـيم) يف معسـكر واقـع يف سـيناء مصـر بشـ ن
تركيب قطعة الغيار األمريكيـة علـى املكنـة الرّوسـية العاطلـة ،غـري أ ّن اخلـالف صسـم مصـري انـ حميـي الـدين بتشـغيل
املكنة بتركيب القطعة أمام حرية طرفـي الزناع .لذلك هتدف املقالة إىل دراسة مالمح الـزناع السياسـي بـني ملمـح املشـادّات
الكالميــة وبــني التصــرفات الالأخالقيــة الــل يقــوم هبــا الطرفــان ،وإىل أشــكال الــزناع ،والــل ميكــن تقســيمها إىل املعــار ،
واملن ــاظرات ،واملباري ــات .وه ــذ األخ ــرية تنقس ــم أيضــاا إىل املب ــاراة الص ــفرية واملب ــاراة الالص ــفرية .والنتيج ــة أنّ املش ــادّة
الكالمية يلج هلا الطرفان عندما يعجزان عن حسم اخلالف وذلك لصلفية الرّوسي؛ وأنّ يـ يت الـزناع علـى أشـكال املعـار
لالنفصــال الــدائم بــني مواقــف ماشنســكي وولــيم ،وعلــى املنــاظرات يف حلظــات عــابرة القتــراب اآلراء دون أن تــدوم حالــة
االقتراب ،وعلى املباريات الصفرية (ربح واحد وخسارة آخر) والالصفرية (ربـح أو خسـارة لطـرفني معـاا) علـى الـدوام .وأنّ
املكاســب يف املبــاراة التلفـ النظــر ألنّ القــارال اليــرى مكســباا غاليـاا لصــا واحــد دون آخــر ،بشــكل ملمــوس؛ إذ أنّ املكســب
الواقعي هو حليف املصري حميي الدين ،عندما يتمكّن من تشغيل املكنة يف حرية الطـرفني ومـن معهمـا مـن العمّـال بتصـرف
اجلريء املباغ  .إذن ،فإنّ املباراة انته إىل خسارة الرّوسيّ واألمريكـيّ معـاا ،وإنّ الـرابح الوحيـد هـو حميـيالـدين املصـري
املبتور البنصر .ومتّ حتليل املوضوعات يف املقالة اعتماداا على املنهج الوصفي التحليلي.

الكلمات الرئيسة
القصة القصرية ،معاهدة سيناء ،الزناع السياسي ،يوسف إدريس.
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مقدمة
يوسف ادريس هو األديب املصري املعاصر (1991-1927م) ،ومـن القصّاصـني املعـروفني املنـتمني
إىل اجليل الثاين ممن ولدوا يف العقد الثاين من القرن العشرين إىل أن امتدّ هذا اجليل بقيـام
ورة  1952م ،تلك الـل شـهدت مـيالد اجليـل الثالـث .ولقـد نشـ هـذا اجليـل يف الثال ينـات مـن
القرن العشرين واستحصد عود يف األربعينات وكان من أبناء هذا اجليل من مجـع بـني الروايـة
والقصّة القصرية أو اقتصر على أحدمها أو مجع إىل ذلك ممارسـة النقـد واقترنـ نشـ ة هـذا
اجليل مبناخات وظروف سياسية و قافية ساخنة فيهـا معانـاة اليـ س والفشـل (نوفـل1988 ،م-7 :
 . )9وم ّثــل اجليــل الثــاين كــثريون ،منــهم :جنيــب حمفــوظ ،ويوســف الســباعي ،و ــروت أباظــة،
شــرقاوي ،وأنــيس منصــور ،وعلــي أ ــد بــاكثري ،ويوســف ادريــس و( ...نوف ــل،
وعبــدالر ن ال ّ
1988م .)19 :واتّخــذ اجليــل الثــاين املوقــف الــواقعي علــى أعقــاب احلــرب العامليــة الثانيــة وأعقــاب
يونيو 1967م وازدا د مفهوم الواقعية فيهم رسوخ اا لـذلك اع ُتـرب يوسـف ادريـس وجيلـ مـن ك ّتـاب
املدرسة الواقعية (نوفل1988 ،م .)239 :إذا كان عبدالر ن البدوي وصىي حقي وحممـود طـاهر
صــة املصــرية احلديثــة فــإ ّن واقعيــة ذلــك اجليــل كان ـ
الشــني هــم روّاد اال ّتجــا الــواقعي يف الق ّ
تشوهبا الرومانسية حيناا أو التعميات التجريدية حيناا آخر .من مثّ كان اجليل التاي هلم ممثّالا
يف عبـدالر ن فهمـي وشــكري عيـاد ويوســف ادريـس أكثـر وعيـاا وواقعيـة (شــكري1991 ،م.)240 :
وهكذا مرّت الواقعية يف القصّة القصرية عند يوسـف ادريـس مبراحـل متطـوّرة كانـ يف مرحلـة
ذات نــات معينــة ومفهــوم خــاصّ علــى النحــو التــاي :املرحلــة الواقعيــة الرومانســية ،املرحلــة
الواقعية النقدية األوىل ،املرحلة الواقعيـة االنسـانية ،املرحلـة الواقعيـة الرمزيـة ،املرحلـة النقديـة
الثانية حنو واقعية مصر (الورقي1990 ،م.)19 :
يعتقد البعض أنّ عصر الواقعية يف األدب الواقعي بـدأ مبجموعـة يوسـف ادريـس «أرخـص
لياي» الل صدرت عام 1954م .مثـل هـذا العمـل بالتحديـد كـان يـؤذن بظهـور مفهـوم جديـد
ل ــدور األدب يف معانق ــة قض ــايا اجملتم ــع (س ــرحان1998 ،م .)69 :ويعتق ــد ال ــبعض أنّ الت ــاريخ
احلقيقي ليوسف ادريس كاتباا للقصّة القصرية يبدأ سنة 1953م .يف هذ السّنة بالذات أخذ
يكتب كتابة متّصلة ذات طابع وأسلوب واقعيّ (عياد1967 ،م.)155 :

النزاع السياسي في القصة القصيرة «معاهدة سيناء» ليوسف إدريس

405

حــرص يوســف ادريـس ،علـى املنحـى الــواقعي النقــدي يف أعمالـ القصصـية بصــفة عامّــة
وبَعُـدَ عــن تنــاول القضــايا اجملـرّدة وهــو مــن أســبق الكتّــاب إىل النـ ي بالواقعيـة عــن ممازجــة
الرومانس ـية إذ يغلــب اجلانــب املوضــوعي دائم ـاا ويرتفــع صــوت عــن صــوت الذاتي ـة وقــد ع ـدّ
النقّاد من أبناء مدرسة تشخوف وذكرو حبقّ ضمن أبناء املدرسـة القصصـية (نوفـل1988 ،م:
 .)243-242هذا وإنّ يوسف ادريس كاتب واقعيّ باملعىن الـدّقيق وآيـة واقعيتـ هـي موضـوعيت ،
نرا يتحوّل من جمرّد راوٍ أو ساردٍ إىل شخصية من شخصيات قصصـ  ،شخصـية موضـوعية
ال ذاتية فيها ورغم أنّ الخيتقي وراء ستار بل يظهر على املسرح بشخص وخيالط أشخاص
روايت ويكاملهم ويتفاعل معهم وهو يصبح واحـداا منـهم (عـوض1966 ،م .)382-376 :هـذا يعـ
أنّ القصــة مــدارها ومطافهــا بي ـد القــاص ول ـيس بي ـد األبطــال ،كمــا يالحــظ األمــر نفس ـ يف
قصة«معاهدة سيناء» القصرية.
كان مقدوراا ليوسف ادريس الذي ل موهبةا متفجّرة بالصّدق واألصالة أن ينقل القصّة
القصرية إىل عصر الواقعية وهي ليس واقعية فجّة تنقل مباشرة من احليـاة أو تُعيـد حكايـة
مــا ص ـد هبــا مــن أقاص ـيص وإنّمــا حتــاول أن تَنفــذ مباشــرةا إىل املعــىن األمشــل واألعمــق
(سرحان1998 ،م .)73 :والواقعية الشاملة تتناول الواقع أو شرصةا من الواقع أو جزءاا منـ وقـع
للنــاس يف اجملتمــع وهلــا ش ـكلها اجلدي ـد يف اختي ـار الواقــع بــدون تفص ـيل مم ـلّ .وهــي هتــتمّ
بالنواحي االجتماعية مت ّرة هبذ املدرسة النقدية .وظهرت نات هذ الواقعية يف القصص
القصرية لدى األديب يوسـف ادريـس (خفـاجي1995 ،م .)157-156 :منـها «معاهـدة سـيناء» ،إذ
هي قصة قصرية هلا نات الواقعية الشـاملة الـل هتـتم بـالنواحي السياسـية ،واالجتماعيـة،
واالقتصــادية .ويوســف ادري ـس -كمــا يقــول الناقــد الســعيد الــورقي -ص ـاول تقــدمي مذهب ـ
اجلديد يف قصص ذات لون حملّي مميز يدرس احلياة والعادات من خالل املالحظة الدّقيقة
ويقدّمها بطريقة تويف فيهـا املوضـوعية قـدر اإلمكـان (الـورقي1990 ،م .)23 :وهـذا اللـون اّلّـي
نشاهد مالحم يف حتليل القصّة القصرية «معاهدة سيناء» ،يف ما بعد .هـي الـل اصـطبغ
صبغة املرحلة النقدية الثانية حنو واقعية مصر.
فلقــد انعكس ـ ك ـلّ تناقض ــات الواق ــع املص ــري يف حتوالت ـ عل ـى وج ــدان يوس ــف ادري ـس
فعكس يف أعمال األوىل رؤيةا واعية تدر الصراع املستمرّ يف حياتنا بني اجلمـود واحلركـة.
لذلك حاول يوسف ادريـس أن يقـدّم لنـا رؤيـةا جديـدة للواقـع عـن طريـق فـن القصـة (الكـومي،
2003م .)302 :غري أنّ تنافضاا أساسياا يف منهج يوسف ادريس على وجهيـ الفكـري والتعـبريي
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ص ـول دون حتقي ـق هــذ اخلط ــوات .يكمــن هــذا التنــاقض ب ـني عنايت ـ املفرطــة بالتفاص ـيل
الدقيقــة يف جمــال التعــبري ،واللجــوء إىل التعم ـيم واإلطــالق يف جمــال الفكــر (شــكري1991 ،م:
 .)245ومالمح هذا التناقض والصراع يف الواقع املصري قد يبـدو يف قصـة «معاهـدة سـيناء»
حيـث تنصـرف مصـر يف حياهتـا االجتماعيـة ،والفكريـة ،وواقعهـا السياسـي ،واالقتصــادي إىل
الســوفيتية مــرةا ،وإىل األمربيالي ـة مــرةا أخــرى .لــذلك ينــدلع الــزناع السياســي ب ـني العمالقــة
وأطــراف القــدرة علـى مقــدرات مصــر ،سياسـياا ،واجتماعيـاا ،واقتصــادياا ،وفكريـاا .والتنــاقض
التعبريي للكاتب يتجلـى يف تفصـيل ألخالقيـات األبطـال القصصـية وتصـرفاهتم االجتماعيـة،
بينما ختتزل العبارات يف وصف املكان والزمان أو تنعدم.
ولعلّ يوسف ادريس قد ت ّر ت راا غري قليـل بـدعوة األدب اهلـادف (الكـومي2003 ،م.)310 :
إذا كنّا نتحدّ عن التجديد يف األدب والفن وعن حتمية هذا التجديد تبعاا لتغري وج احلياة
يف العصر احلاضـر فالبـدّ أن جنـد أنفسـنا نواجـ املشـكلة األزليـة :مشـكلة مـاذا يكـون هـدف
الفن واألدب؟ (إدريس ،جملة الكاتـب1965 ،م .)138 :ومـن هـذا املسـار ،أصـبح هـدف القصـة يف
«معاهدة سيناء» تغـيري وجـ االستسـالم واالنطـالق حنـو احلريـة يف الـوطن املصـري بـالتعبري
الرمـزي ملعايشـة ظـروف سياسـية و قافيـة ســاخنة ،فيهـا معانـاة اليـ س والفشـل ،وملسـات مــن
الظفر ،يف غمرة الزناع السياسي الغاشم.
الواقعية إذن هي الل قادت يوسف ادريس إىل الرّمز والنقصـد بـالرّمز هنـا تلـك الرمـوز
الثرية الل تَزخر هبا قصصُ الواقعية كقصّة «معاهـدة سـيناء» فهـي قصّـة واقعيـة ولكنّهـا يف
نفس الوق حتمـل رمـوزاا ذكيـة (عبـدالرزاق2006 ،م ،)323 :فيجـري فيهـا الـزناع السياسـي بـني
البط ــل الروس ــي (ماشنس ــكي)برمزيت الدال ــة علـ ـى الدول ــة الس ــوفيتية ،والبط ــل األمريك ــي
(وليم)برمزيت الدالة على الدولة األمريكية ،يف معسـكر واقـع يف سـيناء مصـر بشـ ن تركيـب
قطعة الغيار األمريكية على املكنة الرّوسية العاطلـة ،غـري أنّ اخلـالف صسـم مصـري انـ
حمييالدين بتشغيل املكنة بتركيب القطعة أمام حرية طـريف الـزناع .وحبسـب تقسـيم الـورقي
ملراحل الكتابة عند يوسف ادريس ،تندرج قصّة «معاهدة سيناء» من ضمن الواقعيـة الرّمزيـة
بطابع مصري .وهي توافق أحدا ها تارخيياا نشوب احلرب الباردة بني السـوفيتية االشـتراكية
واألمربيالي ـة الرأنالي ـة ،والعــدوان االســرائيلي عل ـى شــب جري ـرة س ـيناء بذريعــة فــتح قنــاة
السويس ،سنة 1956م ،و الـذي أدخـل الدولـة املصـرية يف حالـة أمـن حرجـة أبـان حكـم مجـال
عبدالناصر الـذي توسـلّ يف حـل أزمـات بلـد السياسـية واالقتصـادية إىل املعسـكرين الشـرقي
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والغــريب .فجعــل هــذا املنــاخ السياســي الســاخن مــن القصّــة تطبــع بطــابع املــذهب الــواقعيّ يف
األدب اهلادف.
هذا وقدّمنا بني أيدينا دراسة القصّة القصـرية «معاهـدة سـيناء» الـل نتـابع فيهـا الـزناع
السياسي العائش بني القطبني الرّوسيّ واألمريكيّ مبالحم وأشكال  .لذلك هتدف املقالة إىل
دراســة مالمــح الــزناع السياســي بـني ملمــح املشــادّات الكالميـة وبـني التصــرفات الالأخالقيـة
الل يقـوم هبـا الطرفـان الروسـيّ واألمريكـيّ ،وإىل أشـكال الـزناع ،والـل ميكـن تقسـيمها إىل
املعار  ،واملناظرات ،واملباريات .ومن هنا يتمّ طرح األسئلة.
أسئلة البحث
مــا هــي مالمــح وأشــكال الــزناع السياســي يف هــذ القصّــة القصـرية؟ ومــن يـربح ومــن خيســر
املوقف؟ وما هي احلصيلة النهائية من الزناعات؟
خلفية البحث
هن ــا كت ــاب عنوانـ ـ « :يوسـ ــف ادريـ ـس بـ ـني القصّ ــة القصـ ـرية واإلب ــداع الفنّ ــي» ،لفـ ــاروق
عبداملعطي ،من منشورات دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان1994 ،م ،قام املؤلف في بتجميع
مــا تف ـرّق يف طي ـات الكت ــب ح ــول يوس ــف ادري ـس وأدب ـ دون أن ينق ــد موق ــف النقّ ــاد ويعم ــل
كموســوعة النقــد حــول يوســف ادريـس وجيعلنــا نتعـرّف علـى أســلوب األديـب ممــا كتــب النقّــاد
عن  .هذا وهنا كتب موضوعية وحتقيقية يف فن الكتابة عنـد ادريـس .منـها« :مـبىن القصّـة
ومبىن املسـرحية يف أدب يوسـف ادريـس» ،سـان سـوميخ ،تـل أبيـب1981 ،م .و«لغـة القصّـة يف
أدب يوسف ادريس» ،سان سوميخ ،جامعة تل أبيب1984 ،م .و«اإلبداع القصصي عند يوسـف
ادري ـس» ،ب .م .كربرشــويك ،ترمجــة رفع ـ ســالم ،منشــورات دار ســعاد الصــباح ،الطبعــة
األوىل1993 ،م .هذ ال ة تدلّ على أنّ يوسف ادريس هو معروف يف األوساط األدبية عربيها
ويف غريه ــا .وك ــذلك كت ــب أخ ــرى تت ــابع األدب االدريس ــي ،من ــها «يوس ــف ادريـ ـس والت ــابو»،
عبــدالعزيز حممــود ،القــاهرة1986 ،م ،و«يوســف ادري ـس بقلــم الكبــار» ،ط ـ حس ـني ،مكتبــة
مص ــر1986 ،م ،و«يوس ــف ادريـ ـس والف ــن القصص ــي» ،عبداحلميـ ـد عب ــدالعظيم الق ــط ،دار
املعارف مبصر ،القاهرة1980 ،م.
هذا وهنا كتب تتضمّن بني دفّتيها يف فصل من الفصول عن أدب ادريس مثل« :البحـث
عن طريق جديد للقصّة القصرية املصرية» (مشكلة املنهج النقدي للقصّة املصـرية ،صـص،)15-13
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عبــدالرّ ن أبوعــوف ،القــاهرة ،اهليئــة املصــرية العامــة للكتــب1971 ،م .و«أزمــة اجلــنس يف
القصّــة القصـرية العربي ـة» (فلســفة احلــرام عنــد يوســف ادريــس ،صــص ،)265-239غــاي شــكري،
بـ ـريوت ،دار الش ــروق1991 ،م .و«ش ــفرات الـ ـنّص ،دراس ــة سـ ـيميولوجية يف ش ــعرية القـ ـصّ
والقصيد» (حتوّالت يوسف ادريس ،صص ،)213-208صالح فضل ،دار اآلداب1999 ،م.
ومثّة مقاالت يف إيران وخارجها من العامل العريب كتب حـول أدب يوسـف ادريـس ،منـها:
«قصــص يوســف ادري ـس القص ـرية» ،ب.م.كربرشــويك ،جملّــة فصــول ،اجمللــد الثــاين ،يولي ـو،
أغطــس ،ســبتمرب ،العــدد1982 ،4م .و«الشّخص ـية املصــرية عنــد يوســف ادري ـس ،دراســة يف
مستويات اللغة» ،حسن البنـاء ،جملّـة أدب ونقـد ،العـدد ،43ديسـمرب 1988م .و«إبـداع يوسـف
وحســن جميـدي وحممــد أمـني روديـ  ،جملــة
ادريـس يف القصّــة القصـرية» ،عائشــة
فصلية دراسات األدب املعاصر ،جامعة آزاد جريف  ،السنة الثالثة ،العـدد 1390 ،9ش .وهـي
تدرس األسلوب اللغوي واملعنوي والفكري وكذلك اإلبداع الف يف أدب يوسف ادريس.
من هنا بقـي أن نتحـد عـن قصّـة«معاهـدة سـيناء» الـل مل يتطـرّق أحـد إليهـا بعـدُ عمّـا
يتعلّــق هبــذ القصّــة مــن جمموعــة زواياهــا وخاص ـةا دراســة الــزناع السياســي يف تلــك القصّــة
مبناخ  ،ومالحم  ،وأشكال  ،كما سي يت أمر بعد ذكر خالصة من القصة.

خالصة القصّة
«معاهــدة ســيناء» عنــوان قصّــة قصــرية يف مثــاين صــفحات ،حتــد نزاعاهتــا يف معســكر بســيناء
مصر ،ملعـب املبـاراة ،ويلعـب الطرفـان األصـليان مهـا املستشـار الرّوسـ ّي (ماشنسـكي) واملستشـار
اهلندســي األمريك ـ ّي (ولــيم) في ـ الــدور الغالــب .بينمــا هنــا طــرف الــث مصــري اليس ـمّى يف
البداية ،لغرض املفاجئـة السـردية والـذي يعجـب بفعلـ اجلميـع .واهلـدف مـن الـزناع هـو السـيطرة
صــنع بتركيــب قطعــة غيــار
علــى مقاليــد األمــور وتســيريها متمثل ـ اة بتشــغيل مكنــة عاطلــة روســية ال ّ
أمريكية .وكلٌّ يسعى وراء هدف  ،على حساب خصم  ،بكلّ مـا ميتلـك مـن اسـتعداد وموهبـة .ويقـوم
بتحكيم الزناع عادةا مهندس مصري ،ان عبداحلميد ،كـان يشـرف علـى املعسـكر ويصـعب عليـ
ح ـ ّل العقــدة ويعجــز عنــها يف هــذا الشــجار العنيــف .ولكــن اليــت ّم تصــليح املكنــة مــع ك ـ ّل جلاجــة،
وامتناع ،وصلف يصـطنع الرّوسـ ّي إ ّال بتـدخّل الطـرف الثالـث املغمـور اهلويـة وهـو تكنيكـ ّي مصـر ّي
انـ حميــيالــدين امللقّــب بــالنمس .يبــدو أنّـ هــو الالعــب الفــائز يف هــذ الــدورة هنائيـاا .وهنــا
مجاعة من العمّال واملوظّفني الذين يشكّلون عادةا أغلبية املتفرّجني ،واهلواة ،واملتابعني للزناع.
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و«معاهــدة سـيناء» قصّــة املكنــة الرّوسـية الــل تعطّلـ فجــيء هلــا بقطعــة غيـار أمريكيـة.
ولكنّ اخلبريين الرّوسيّ واألمريكيّ اختلفـا علـى مَـن يقـوم بتركيبـها فبقـي املصـنع معطّـالا إىل
أن كــان ذات صــباح فــوج اجلمي ـع باملكنــة تــدور ومــن ورائهــا الــنمس أو حمي ـي الــدين رغــم
تزويغ من الشغل إالّ أنّ دائماا حالّل املشاكل (عياد1967 ،م.)157 :
مناخ الزناع
والقصة أخذها الكاتب من الواقع املعيش واملناخ السياسي واالقتصادي ،والذي عاشـت مصـر فتـرة
احلــرب البــاردة الــل هــي تقتصــر علـى وجــود معسـكرين متناقضـني .ف صــبح الواليـات املتحــدة
واالحت ــاد الس ــوفيل بع ــد احل ــرب العامليــة الثانيــة ال ــدولتني الوحيــدتني ترن ــان سياس ــة الع ــامل
وتتنافســان علـى السـيطرة عليـ وأصــبح مصـري العــامل متوقفـاا علـى طبيعــة العالقــات الدوليـة بـني
االحتاد السوفيل والواليات املتحدة .وأصبح العـامل ب سـر أسـري لقـرارات ،وسياسـات ،وصـراعات
هــاتني الــدولتني برزتــا كقــوة عسـكرية واقتصــادية أكثــر تـ رياا ونفــوذاا سياسـياا ودبلوماسـياا وإهنّمــا
األكثر رغبـةا يف اسـتغالل الظـروف الدوليـة ،لفـرض آرائهمـا علـى بقيـة دول العـامل (سـعدي عبـداهلل،
2015م .)31 :الصراع حول مصا سياسـية واسـتراجتية حيويـة تسـبب مجيعهـا يف تعميـق انقسـام
العامل إىل معسكرين ايديولوجيني متناحرين .إذ إنّ هذ املصا املتضـاربة هـي الـل سـامه يف
تعزيز انقسام العامل إىل شرق وغرب (سعدي عبداهلل2015 ،م.)35 :
إفــرازات احلــرب العامليــة الثانيــة ســامه بشــكل فعــال يف تطــور ونش ـ ة العالقــات الدوليــة
االقتصــادية ب ــني دول املعس ــكرين الش ــرقي والغ ــريب وبلــدان الع ــامل الثال ــث عل ــى النم ــو (س ــعدي
عبــداهلل2015 ،م .)65 :وشــهدت منطقــة الشــرق األوســط مبــا فيهــا الــدول العربيــة ضــغوطاا خاصــة
بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة مــن قبــل الــدول الغربيــة يف حماولــة جلرهــا إىل مشــروعات الــدفاع
األمريكي الرامية إىل عزل االحتاد السوفيل واحلد من توسّع نفوذ يف املنطقة (سـعدي عبـداهلل،
2015م .)104 :فقد فشل الواليات املتحدة يف استقطاب األقطار العربية لتشـكيل منطقـة عميقـة
يف وجــ االحت ــاد الس ــوفيل إزاء ازدي ــاد النف ــوذ السياس ــي داخ ــل املنطق ــة العربي ــة .فاالحت ــاد
الســوفيل بــدأ منتصــف اخلمســينات مــن القــرن العشــرين تقــدمي الــدعم العســكري ،واملــادي،
واملعنوي للـدول العربيـة ملواجهـة اسـرائيل وخاصـة مصـر ،يف حـني اختـذت دول املعسـكر الغـريب
موقف العداء هلذ الدول (سعدي عبداهلل2015 ،م .)106 :أخذت الواليـات املتحـدة جتـرب وسـائلها
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
شراع السالح من االحتاد السوفيل انياا .ولكن رفض مصـر الشـرطني .بينمـا عـرض االحتـاد
السوفيل على الرئيس املصري مجال عبدالناصر املساعدة يف مجيع امليادين دون قيد وشـرط.
وتكون القروض طويلة األمد ال ترهق مصر (سعدي عبداهلل2015 ،م.)112 :
كـان للمسـاعدات السـوفيتية علـى األمريكيـة فضـل ورجحـان .إذ إنّ املسـاعدات السـوفيتية
تنفق للمشاريع الل يرغب فيها الرموز والقادة يف الدول الناميـة كمـا تسـلم منـها مصـر يف
تطوير األسلحة احلربية ومشاريع البناء مثل سد أسوان (سعادمتند1346 ،ش.)197 :
ك ـان النــواب والش ـيوخ يف الكنغــرس األمريك ـيّ يلزمــون اإلدارة األمريكي ـة بــإجراء املعونــة
العسكرية تفضيالا على املعونة االقتصادية ويعتقدون باملساعدة االقتصادية الل تنطوي حت
املساعدات العسكرية ضد االشتراكية الروسية .والتجارة السوفيتية تعترب لديهم مبثابة دبيـب
ونفوذ االشتراكية .وكانـ املخـاوف مـن اخلـرباء املهندسـني التكنيكـيني السـوفيتيني كمبعـو ني
ومستشــارين سياس ـيني يلبّــون األجــواء وي ـثريون الفوض ـى يف الــدول املطمــوع فيهــا (ســعادمتند،
1346ش.)197-164 :
مت توقيـع أربــع عشــرة اتقاقيـة مربمــة اقتصــادية وعسـكرية حــىت هنايـة ســنة 1956م بـني
االحت ــاد الس ــوفيل وال ــدول يف آســيا والش ــرق األوس ــط .وكانــ مص ــر م ــن أه ــداف وأطم ــاع
االقتصاد السوفيل (الف بر1376 ،ش .)197 :قد أجرى إ ر ذلك مجـال عبدالناصـر مفاوضـات
مــع الــدول الغربي ـة واالشــتراكية مــن أجــل تــوفري الســالح لضــعف يعاني ـ اجل ـيش املصــري يف
التصدي هلجمات إسرائيل على منطقة سيناء .وأعلن أخرياا أنّ األسعار األمريكية غالية جـداا
ال إنصاف فيها (الف بر1376 ،ش.)207 :
إنّ شـنّ العــدوان االســرائيلي علـى مصــر وتنديـد الغــرب ملصـر يف مقارعــة الصــهيونية مــن
ناحي ـة ،ودعــم احلرك ـات التحرري ـة يف البلــدان العربي ـة ملواجهــة االســتعمار الغــريب مــن قبــل
االحتاد السـوفيل مـن ناحيـة أخـرى ،عمـل هـذان األمـران يف إجنـرار مصـر حنـو االشـتراكية
القومية فترة احلرب الباردة (خدّوري1366 ،ش.)177-139 :
أسلفا أنّ يوسف ادريس يعترب مـن كتّـاب اجليـل الثـاين ومـن األدبـاء الـواقعيني املصـريني.
قال بعض النقّاد إنّـ قـد اقترنـ نشـ ة هـذا اجليـل مبناخـات وظـروف سياسـية و قافيـة فيهـا
معاناة الي س والفشل .وقد عاش هذا اجليل حربني عامليتني وعمّ ما عمّ الشرق والغرب مـن
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قلق شديد ضاعف مـن اإلحسـاس بـ قافتُـ ومواهبُـ  ،ورؤيتُـ لالالعيـب السياسـية واحلزبيـة
والقهر واالستعمار ،ومطامع األقوياء داخل البالد وخارجهـا ،واخلطـر الـذرّي وأهوالـ وإذكـاء
جذوة العاطفة الوطنية (نوفل1988 ،م.)10-9 :
ومــن املنطلــق هــذا ،نالحــظ أنّ الكاتــب أنش ـ قصّــت يف منــاخ سياس ـيّ ســاخن ويف فتــرة
خاصّــة انقســم فيهــا الـدّنيا إىل الكتلــتني الشــرقية والغربيـة .كـلٌّ يســعى وراء السـيطرة علـى
العامل ب سر  .لذلك تظهر السياسة األمريكية الرأنالية والسياسة الرّوسية االشتراكية جلياا
يف ه ــذ القصّ ــة ،وتتمثّ ــل تل ــك السياس ــة رمزيـ ـاا يف وج ــود ال ــبطلني الرّوسـ ـيّ (ماشنس ــكي)
واألمريكيّ (وليم) ،وكذلك يف احلوارات واملشادّات اللفظية والتّصرّفات الـل يقومـان هبـا يف
القصة .هذان الشّخصان ميثّالن رمزياا اجلبهتني السياسـية واالقتصـادية املتنازعـة املتضـادة
بني الشرق والغرب وعبثهما مبقدّرات األطراف الضعاف منها دول الشـرق األوسـط الضـعيفة
الل تريد تقرير مصريها ،وحياهتا بيدها ،وتنوي شدّ قوى أزرها مبوهباهتا ،رغم الكتلتني.

األبطال الالعبون يف الزناع
األبطــال الالعبــون يف هــذ القصّــة القصـرية عــادةا هــم الشخصـيات االنســانية أو اآلليـة الــل
تشـ ـكل القصّ ــة وأح ــدا ها إالّ أنّ الشّخصـ ـيات االنس ــانية ه ــي أه ــم عناص ــر القص ــة؛ إذ أنّ
«الشخصية ترتبط باحلد ارتباطـاا و يقـاا وللشّخصـية أبعادهـا املتعـدّدة :اجلسـمية والنفسـية
والفكرية واالجتماعية وما إىل ذلك ،ولكـنّ القصّـة القصـرية الحتتمـل البحـث يف هـذ األبعـاد
مجيعاا ،بل يتركز فيها الضوء على بُعد أو أكثر ،وفقـاا لنـوع االنطبـاع الـذي يرمـي إليـ كمـا أنّ
احلديث عن الشّخصيات الرئيسة يدخل يف بـاب احلـديث عـن الروايـة ولـيس يف بـاب القصّـة
القصرية ألهنا تنصّ أساساا على عدد قليل من الشّخصيات» (أ د ،ال تا  .) 12 :ومن هذا
املســاق نــرى أنّ عــدد األبطــال أو الشّخص ـيات الرئيســة يف هــذا العمــل األديب قلي ـل وأنّ هلــا
ناتٍ جسمية واجتماعية ونفسية كما يلي احلديث عن .
أ) تسمية أطراف الزناع
 .1الالعبون األصليون

وهكذا يقدّم يوسف ادريس يف مقدّمة القصّة أبطالـ « :األبطـالا هنـا َال ـة ..ال بـل أربعـة ،إذا
حَسبنا "املكنةَ" الل كانَ هلا دَورٌ ال يقلّ خَطراا عن دَور االنسانِ ..وأوّلا الثّال ةِ هو "ماشنسكي"
الــذي يس ـمّي العمّــالا يف املَعســكرا" ماشــا" ..والثــاين كــانَ "بي ـل" أو إذا أحبب ـ َ الدّق ـةَ "ول ـيم"
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األمريكيَّ املعظّمَ ...أمّا الثالثا فلميئن بَعدُ أوانا احلديثِ عَنـ  ..أمّـا رابعـةا األربعـةِ ،املكنـةا»...
(إدريس1990 ،م.)179 :
فإذن الالعب األوّل يف هـذ القصّـة فهـو مستشـار روسـيّ انـ «ماشنسـكي» الـذي يقـف يف
امللعب الشرقيّ والثاين فهو مستشار تق أمريكيّ يدعى «وليم» الذي يسـتقرّ يف امللعـب الغـريب.
ومها يشكّالن طريف الزناع واملباراة يف القصة .والثالث يتعمّد الكاتب يف إخفاء تسـميت لغـرض
فنّــي ســردي كمــا رأينــا ،والرابــع هــو املكنــة حســب تعبرينــا ميكــن أن نسـمّية هنــا كــرة املرمــى يف
املباراة والزناع .ك نّ الكاتب يشكّ يف تسميتها بطالا بتعبري « ال ة  ..بل أربعة».
 .2جلنة التحكيم بني الطرفني

يتــولّى الطــرف املصــريّ ،الــذي ميثّل ـ عبداحلمي ـد ،التحك ـيم ب ـني الطــرفني يف هتدئــة املوقــف
العنيف « :وكانَ عَملا املهندسا املصريِّ أوّلَ األمرا أن مينعَ االحتكـا َ املباشـرَ ويلطّـف الكلمـاتِ
احلادّةَ ،ويقولا لبيل :طِب امسحها يف ذِق أنا ،ويقولا ملاشا :مَعلشي عِشـان خـاطري ،إىل أن
بَل ـ َ مُــرادَ وبَــدأ اجلــو يهــدأ( »...إدريــس1990 ،م .)183 :وعبداحلمي ـد ص ـول ب ـني بي ـل وماشــا
ليتشـادّا ونــرا  ...« :بــآخرا مـا يســتطيعُ مِــن جُهـدٍ حـاولَ مــرةا أخــرى أن جيمـعَ ماشــا وبيـل كَــي
يتّفقا ويرُكبُ أحدُمها أو كالمها القِطعةَ ويست نفُ العَملَ ،ولكنّ ما كانَ جيمعُهما إالّ ليتشـادّا
ويتفرّقا( »..إدريس1990 ،م .)184 :وهذا يدلّ على أنّ الزناع مادام يشتعل وال خيمـد .ويشـارك
يف احلكمي ـة جمموعــة مــن العمّــال واملــوظّفني يف املعســكر بوســاطتهم ب ـني الطــرفني الرّوس ـيّ
واألمريكيّ « :وتَرتَفـعُ أكثـر نمـن مائـةِ يـدٍ صَـعيديةٍ وبَحراويـةٍ ،أيـدٍ مُشـقّقةٍ وأيـدٍ ناعمـةٍ مُثقّفـةٍ،
تَحولا بَنيَ اال ننيا وتُلطّفُ املَوقفَ» (إدريس1990 ،م.)184 :
 .3املتفرّجون واهلواة

يقف الكاتب ،يوسف ادريـس يف تصـوير العمّـال واملـوظّفني موقـف املتفـرّجني علـى الـزناع حـني
يقول ...« :فاجلَميعُ حَلقاتٌ حَلقاتٌ ،مَشغولونَ باتبّع أخبارا املَعركةِ الدّائرةِ بني ماشا وبيل وآخرا
أنواعا الشتائما الل كانَ يطلقاها كلٌّ مِنهما خَلفَ اآلخرا وأمامَ ( »...إدريس1990 ،م.)185 :
ب) نات األبطال اجلسدية
ويصف الكاتب من النّاحية اجلسدية تلك السمات الظاهرية كالقد ولـون البشـرة مثلمـا يقـول
عن ماشنسكي الالعب األوّل ...« :وهُوَ أ رُ الوَج ِ فاقعُ احلامرةِ تلكَ الـل متايـز وتَقـفُ حـدّاا
فاصالا بَيننا حنَنُ شعوبُ آسيا وأفريقيا وبنيَ األوربينيَ( »..إدريس1990 ،م.)179 :
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ويصف وليم الالعب املقابل أنّ من الناحية اجلسدية وهو« ذاو القَتبا والنظّاراتِ واجلَسدِ
الرّشيقا النّحيلا الذي ربّما طالَ يف اهلواءِ لو نَفختَ » (إدريس1990 ،م.)179 :
أمّـا البطـل الثالـث وهــو الرّجـل املصـريّ الــتق ّ وانـ حميـيالــدين فربّمـا يـؤخّر الكاتــب
تســميت إىل أواخــر القصّــة ،وصــفات هــي ...« :أن ـرُ ،مَبتــورُ البانصـرا األميِ ـن غزيـرُ العــرقا،
ب وغابــارٍ»...
صـحرا ِء األصـف ُر ِمـن َكثـر ِة مـا َع ِلـ َق بـ ِمـن ُتـرا ٍ
رب قـد أصـب َح لـ لـو ان ال ّ
َشـع ُر أغـ ُ
(إدريس 1990 ،م.)185 :
واآللة كائن غري إنساين باسم (املكنة) وأمّا مواصفاهتا« :فهيَ آلة ضَـخمة جـدّاا يف حَجـما
البَي ِ الصغريا أو أكربَ قليالا و َمنُها كـذا عَشـرةا آالف جُنيـ ٍ ،وأصـلهُا روسـي ،أنتجتـها مَصـانعُ
لِيننجرادَ وجاءت إلينا كجزءٍ من القَرضا» (إدريس1990 ،م.)179 :
هـذا القـرض يف أرض الواقـع ،يشـري إىل أنّ املسـاعدات الروسـية أو األمريكيـة كانـ عـن
طريق القـروض بفائـدة واالئتمـان طويـل األمـد أو قصـري األجـل ،علـى الفـور ملطـامع سياسـية
خــالل أعــوام 1960-1954م .بينمــا كان ـ هــذ املــنح واملســاعدات االستقراض ـية األمريكي ـة
بشروط وقيود ،كان هي تساهم يف تنمية الـدول الناميـة مـن املنظـور السـوفيل بـالرغم مـن
تضاؤل أرقامها (سعدي عبداهلل2015 ،م .)110-109 :وهذاا املشهد بعينـ يتجلّـى يف قـول يوسـف
ادري ـس ،خــالل القصــة إذ نــرا يف احلــديث عــن املكنــة الروس ـية ومثنــها عشــرة آالف جني ـ ،
تدفعها مصر إىل االحتاد السوفيل عن طريق القرض.
هنــا العبــون آخــرون اليتصـدّر أنــاؤهم يف القصّــة وهلــم أدوارٌ فرعيـة أو شــب فرعيـة.
منــهم مــن يظهــر بعــد خــراب املكنــة إىل جانــب ماشــا وهــو« :املهنــدسُ املصــري املشــرفُ علـى
املاعسـكرا( »...إدريـس1990 ،م .)180 :والـذي يعرفّـ الكاتـب يف مجلـة معترضــة داخـل القوسـني:
«(وهـوَ رَجــل يف حَــواي األربعـنيَ وشَــعرُ أســودُ متامـاا ولـ كَــرشٌ وكــانَ زمــان يعتـربُ نَفسَـ دونَ
حوارٍ)» (إدريس1990 ،م .)180 :ويكشف القاصّ عن ان يف ما بعد وهو عبداحلميد.
وكذلك ،هنا بطل ،يلعب دوراا غري أصلي يف إشـارة عـابرة ،وهـو بتعـبري يوسـف ادريـس:
«ال شَيءَ سِوى مَواويلا احلظّ والكسلا تَنطَلقُ خافتةا مِـن عَقـريةِ ـدان أبوطالـب صـعيدي قنـا
القحّ واملغـ شـب ُ الرنـيّ للمُعسـكرا» (إدريـس1990 ،م .)180 :هـذا الرجـل اليظهـر يف مواقـف
أخــرى للقصّــة أبــداا إالّ هنــا وربّمــا كـان الغــرض مــن تســمية هــذا الرجــل هــو وصــف الفضــاء
السائد على القصّة ،الدّالّ على اهلدوء والكسل.
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ج) مهام األبطال االجتماعية يف عملية الزناع
يوم الراويّ يف الصفحة األوىل من القصّـة إىل مهمـة البطـل الرّوسـيّ (ماشنسـكي) أنّـ أتـى
لإلشراف على املكنة وإدارهتا ،فيقول« :جاءَ مَعها ماشنسكي ليديرها ويشرفُ عليها ومِن أوّل
يومٍ ل يف املاعسكرا ألغى العمّالا واملوظّفونَ كَلمةَ ماشنسكي هنائياَ واستبدَلاوها بـوَعيٍ أو ال وَعـيٍ
باكَلمةِ ماشا ..واملكنةا وماشا واملعسكر نكلّ ( »..إدريس1990 ،م.)179 :
صـة باإلميـاء إىل مهمـة البطـل األمريكـيّ ،ولـيم دون املباشـرة
يقوم الراو ّي أيضاا ،يف خـالل الق ّ
وهي العمل يف ذلك املستوى الـذي صترفـ ماشنسـكي ...« :أصـبحَ هـو يطالـبُ الـذينَ يعملـون مَعـ
ب ن يطلقوا علي االسمَ الذي تعوّد الناسُ أن ينادوا ب وليم وهو بيل» (إدريس1990 ،م.)181 :
لكنّ الراويّ ينوّ بصراحة يف مكان آخر للقصّة إىل أنّ ماشـا وبيـل ...« :شـابّانِ مُتقاربـانِ
يف السّنا ،هلَما نَفـسُ املِهنـةِ ورمبّـا نَفـسُ اهلوايـاتِ( »...إدريـس1990 ،م .)185 :وذلـك يـدلّ علـى
تســاوي الظــروف ،واملالبســات ،والقــدرات ،واملواهــب ،إذ هبــا يـتمّ إجــراء املبــاراة العادلــة بـني
الطرفني يف الزناع السياسي.
ويف املشــهد الــواقعي ،ق ـدّم االحتــاد الســوفيل مســاعدة عس ـكرية إىل مصــر لتزوي ـدها
بالسالح ،بعد توقيـع اتفاقيـة ،أ نـاء انـدالع أزمـة قنـاة السـويس ،فعرفـ اتفاقيـة عـام 1955م
باســم الصــفقة التش ـيكية ،إالّ أنّ األســلحة املمنوحــة ملصــر كان ـ يف واقــع احلــال هــي أســلحة
سوفيتية متطورة ،واشتمل االتفاقية على إرسال خـرباء سـوفي لتـدريب املصـريني علـى هـذ
األســلحة وملــا كانـ تشيكوســلوفاكيا هــي واجهــة اتفــاق التســلح الســوفيل -املصــري فقــد كـان
اخل ــرباء العسـ ـكريون يص ــلون إىل الق ــاهرة م ــن االحت ــاد الس ــوفيل ح ــاملني ج ــوازات س ــفر
تشيكوسلوفاكية (سعدي عبداهلل2015 ،م .)111 :قد متّ ت ميم قنـاة السـويس يف  26متـوز 1956م
ولذا أصدرت الواليـات املتحـدة وحلفاؤهـا قـراراا بتجميـد رؤوس األمـوال املصـرية وكـان تـ ميم
القناة هو السبب املباشر للدوان الغريب واالسرائيلي على مصر .فقـد قـام االحتـاد السـوفيل
ســريعاا بتعــويض مصــر عــن أولئــك املرشــدين الغــربيني وبت هيـل وتــدريب مزيـد مــن املصــريني
(سـعدي عبــداهلل2015 ،م .)113-112 :وذلـك هــو حـال ماشــا الروسـيّ كمرشـد وخــبري ،ومستشــار
تـ ــدرييب ،يف هـ ــذ القصـ ــة ،إالّ أنّ الوالي ـ ـات املتحـ ــدة مل تتخلـ ــف عـ ــن خصـ ــمها يف إرسـ ــال
املتخصصني واملستشارين وراء أهدافها ،كما يتمثل األمر يف شخصية بيل بطل القصة.
يظهر رجـل غـري مسـمّى يف البدايـة ،بعـد خـراب املكنـة إىل جانـب ماشـا وهـو « :املهنـدسُ
املصري املشرفُ على املعَسكرا( »...إدريس1990 ،م .)180 :يظهر فج ةا اسم السـيد عبداحلميـد
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هــو ال ــذي «أرس ـلَ إىل مرَك ـزا املؤسس ـةِ رس ــالةا مُس ـجّلةا باطَل ـبا النّج ــدةِ  ...كمــا طَل ـبَ السّ ـيدُ
عَبدُاحلَمي ـدِ يف اســتغا ةٍ» (إدريــس1990 ،م .)180 :وبــذلك يقــف القــارال أمــام ح ـرية يف حتدي ـد
الشّخص ـية لعبداحلمي ـد .ويســتمرّ الــراويّ يف وصــف مهمت ـ « :رُغ ـمَ أنّ راســالتَ أوقعَ ـ مَرك ـزَ
املؤسس ـةِ بالقــاهرةِ يف دَوّام ـةِ ح ـرَجٍ شَــديدٍ( »...إدريــس1990 ،م .)180 :ويف مكــان آخــر يشــرح
الــراويّ زواي ـا مهمــة عبداحلمي ـد يف إيصــال األنبــاء إىل ماشنس ـكي (ماشــا) الرّوس ـيّ عنــدما
يبلغ ـ اخلــرب اخلــاص بقطعــة غي ـار أمريكي ـة« :ب نفاسِــهم ذَه ـبَ العُمّــالا وعَل ـى رأس ـهام السّ ـيدُ
عبدُاحلميدِ يزفّونَ اخلربَ ملاشا( »...إدريس1990 ،م.)181 :
يبــدو أن التمويــل الســوفيل مليكــن لغــرض التــدخّل يف شــؤون البلــدان حبيــث مليكــد يــدرس
االحتــاد الســوفيل املشــاريع كلفتــها وحمــل إنفاقهــا دراســة تطبيقيــة هندســية ،ومل يكــن يف هــذا
احلـني ،يرســل الوفــد املتخصــص مــن أجــل تقيـيم املشــاريع ،ختطيطهــا وإدارهتــا ،وكيفيــة إغــداق
األموال ،بينما األمريكان كان لـديهم مركـز لتمويـل املشـاريع يرصـد التكـاليف مسـؤو اال عنـها مـن
الكنغرس بتقدمي الفـاتورة الـل حتتـوي علـى اجلزئيـات مـن صـرف األمـوال (سـعادمتند1346 ،ش:
 .)198ومصــداقية هــذا الــرأي تظهــر يف رســالة املهنــدس املصــري إىل مركــز املؤسســة بالقــاهرة
والل جعل املركز يف حرج لتوفري الطلب لعدم التخطيط واملماطلة من قبل التمويل السوفيل.
يف مقــاطع أخــرى للقصــة ،يظهــر حمي ـيالــدين إىل جانــب عبداحلمي ـد وهــو الــذي يعرّف ـ
الــراويّ إذ ...« :يسـمّي العمّــالا الــنمسَ وهُــو رُغـمَ نَهمِـ الشــديدِ وحُبِّـ اللتــهاما الطّعــاما ،رُغـمَ
تَزويغِ مِن الشّغلا كلّما عَن ل فارصـة إالّ ،أنّـ دائمـاا حلّـالا املشـاكلا ،عَمـلَ مـع ماشـا فـالتقطَ
منـ ـ الصَّ ــنعةَ وعَمـ ـلَ م ــع األمل ــانِ فـ ـتَعلّمَ امليكانيك ــا ...ولكنّـ ـ ك ــانَ يق ــرأ الصّ ــحفَ مبه ــارةٍ،
مُتحمّساا( »...إدريس1990 ،م.)185 :
أمّا بالنّسبة هلذا الرجل وش ن فيؤكّد الراويّ قول  ،هكذا« :كانَ النمسُ ،على ضَوء كالوب،
ومبُساعدة زَميلٍ ل  ،قَد قامَ من وراءِ بيـل وماشـا ومِـن وراءِ البامشهنـدس ،يف الليـلا ،بتركيـبا
قِطعةِ الغيارا األمركيةِ والتّصرفِ يف أجزائها وصَـواميلها حتّـى طابقَـ متامـاا املكنـةَ الروسـيةَ.
وعَلـى صَــوهتا هَـبّ اجلَميـعُ مــن النّــوما غـريَ مُصـدّقنيَ وتَجمّعــوا بعُيـونٍ ناصـفِ مُغمَضـةٍ يرقبــونَ
املكنةَ الدائرةَ وجبوارهـا الـنّمسُ وعَلـى وَجهـ ِ الطّويـلا تَرتَسـمُ ابتسـامةا ظَفـرٍ عَريضـة والزّيـ ُ
يقط ـرُ مِــن سَــواعدِ وجَبهتِ ـ ويدي ـ ِ  ...وظَلّ ـ املكن ـةا بع ـدَ هــذا تَــدورُ .وإىل اآلنَ وهِ ـيَ التــزالا
دائــرةا .ناصـفاها أمريكــي وناصـفاها رُوســي ،والــذي يـديرها هــو الــنمسُ باعيناـ ونُرتِـ  ،وبانصـرا
ميُنا املتبورا» (إدريس1990 ،م .)186 :ورمبا ترمز شخصية النمس إىل الرئيس املصـري مجـال
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عبدالناصــر آنــذا  .وهــو كـان يغتــنم الفــرص ،حـني اشــتعال اخلالفــات بـني الــدول الشــرقية
والغربية وانشغاهلما على أنفسهما ،لالستفادة من طاقاهتا لتنمية البلد املصـري الـذي يعـاين
من مشاكل اقتصادية وتطويرية.
د) نفسانيات األبطال يف الزناع
يرمز الكاتب إىل أخالق القوم الذي ينتمـي إليـ األبطـال يف هـذ القصّـة ،كمـا يصـف حـاالت
ماشـا الالعـب الرّوسـيّ ،عنـدما تتعطّـل املكنـة وهــو يصـلحها جبـد ميزجـ حـزن ظـاهر« :قــالَ
ماشا بوج ٍ صارمٍ مُبتئسٍ» (إدريس1990 ،م .)180 :وعندما تصـل قطعـة الغيـار األمريكيـة «بَـنيَ
هتَييصٍ وطَبلٍ وأغانٍ وفَرحةٍ ...إىل املَعسكرا» (إدريس1990 ،م .)181 :يغضب ماشا بوصـول بيـل
وقطعة الغيار مع ولذلك يالقي العمّال و« يزجُـرهُم ماشـا ويهـبُ يف وجـوهِهام ...صَـرخ ماشـا
يف اجلَميعا قائالا :ال ..الميكنُ( »..إدريس1990 ،م.)181 :
والعمّال العُزّل ،عندما مينعهم ماشا مـن تركيـب القطعـة األمريكيـة علـى املكنـة الرّوسـية،
ه ــم ...« :جالس ــونَ القارفص ــاءَ ورؤوسُــهُم بَــنيَ ركابــهام يســلّونَ بَعضُ ــهم الــبَعضَ ويضــحَكونَ»
(إدريــس1990 ،م .)182 :وهــذ احلالــة مــن اجللــوس ووضــع الــروؤس ب ـني الرك ـب تع ـ فقــدان
الوظيفة واالختيار يف العمل ،والي س من االنتظار الفاشل للفرج اآليت.
يف مكان آخر ،تظهر حالة طريف الزناع ،عند«مُؤتَمر ظلَّ ماشا يف أوّلِ ينَظرُ شَزراا وباحتقارٍ
شَديدٍ إىل بيل ،وبيل يقابلا نظراتِ بعَيننيا ك نّهما فاوهتا مُسدّسنيا مِـن مُسدّسـاتِ رُعـاةِ البَقـرا يف
أفالما السّينما» (إدريـس1990 ،م .)183-182 :وشزر النظر باحتقار شديد يع كراهةا للـنفس مـن
العدو وعالمـةا علـى الغضـب واإلعـراض واالسـتهانة .واملقابلـة بـالعيون الشاخصـة احلاقـدة الـل
تشب حالة إطالق النار من املسدّس تع شدة الكر أيضاا للخصم.
ويتابع األديب يف استحضار األفكار لالبطال ويصف األخالق والرّوحيـات بلسـان كـلّ بطـل
ملقابل  ،حبيث ...« :أدر َ ماشا أنّ بيل يفهمُ حَقيقةَ امليكانيكا وأنّ النّاسَ يف الواالياتِ املتّحدةِ
لَيسوا جَهلَةا كَما يظن ،واكتَشفَ بيل هو اآلخرُ أنّ ماشا الرّوسيَّ لَـيسَ جمُـرّدَ أسـطوانةٍ مُسـجّلٍ
عَليهــا أقــوالا مــاركسَ ولِي ـننيَ وإنّمــا هـوَ آدمــي أيضـاا يغض ـبُ أحيان ـاا يرضـى ويبتَس ـمُ ابتســامةا
ص ــافيةا ،جـ ـدّاا كَابتس ــاماتِ األطف ــالا» (إدري ــس1990 ،م .)183 :وه ــذا يعت ــرب تفامهـ ـاا حقيقيـ ـاا
وإحساساا صادقاا بإنسانية الطّرفني عندما جيتمعان يف مؤمتر حللّ األزمة القائمة.
هــذا املقطــع يشــري إىل أمــر التفــاهم بــني الســوفيتية والواليــات املتحــدة األمريكيــة .واتســم
سنوات (1969-1956م) من احلـ رب البـاردة مبرحلـة التعـايش السـلميّ .إذ تعتـرب مـدة انتقاليـة

النزاع السياسي في القصة القصيرة «معاهدة سيناء» ليوسف إدريس

417

يف ســياق تطــور الصــراع بــني الشــرق والغــرب .فشــهدت العالقــات الســوفيتية واألمريكيــة هــدوء
نسبياا يف بداية هذ املرحلة والسيما يف منتصف1958م ،وقد ظهرت بوادر التعاون التجاري بعـد
أن أدر الطرفان أنّ كال الدولتني متتلكان قوة اقتصادية كبرية (سعدي عبداهلل2015 ،م.)45 :
ويصف األديب احلالة النفسية للمهندس املصريّ (عبداحلميـد) الـذي يـتحكّم دائمـاا بـني
أطــراف الــزناع بعــد نقــاش عملــي ومهـ ّ نتيجــة الوســاطة ،إذ« :تَهلّـلَ وَجـ ُ املاهنــدسا املِصــريا
طَرباا للنّتيجةِ ،والنّتيجةا الل كانَ مَفروضاا أن يسرّ هلا ماشا وبيل( »...إدريـس1990 ،م.)183 :
ولكن ما كاد أن نشب نزاع بني طريف الشجار من أجل تركيب قطعة الغيار ،فيشتم ماشا على
غضــب الشــركة األمريكي ـة ويتّهمهــا« :و يثــور ماشــا ويقــول الميك ـنُ أن أن ـحَ ملَنــدوبا شــركةٍ
أمريكيةٍ احتكاريـةٍ رأناليـةٍ مُتعفّنـةٍ أن يعيـثَ فِسـاداا يف مِكنـةٍ أنتَجتـها أيـدي الطّبقـةِ العاملـةِ
السّــوفيتيةِ» (إدريــس1990 ،م .)184 :ويف املقابــل« :يستَشـيطا بيـل غَضــباا ويقــولا :أيهــا الشّـيوعي
الــ( »...إدريـس1990 ،م .)184 :ويـردّ مـا الميكـن ذكـر مــن الشـتائم اّذوفــة يف العبـارة وهــذا
يدلّ على حالة انفجار النفس من الغيظ والغضب.
يف مقطع قصري ،يعبس عبداحلميد املسؤول عن املعسـكر حبيـث « :يعـودُ العُبـوسُ العَظـيمُ
صَتلو وَج َ السّيدِ عَبداحلميدِ ،فَخالفَ ماشا وبيل لَيسَ ناقمةا ولكنّ ناعمةا تَهـبطا أوّلَ مـا هتَـبطا
فَوقَ رأسِ ِ» (إدريس1990 ،م.)184 :
ويف مكــان آخــر للقصّــة ،يص ـوّر الكاتــب احلالــة النفس ـية لطــريف الــزناع مُص ـوّراا روحي ـات
اجلبــهتني الشــرقية والغربيـة والــل تتمثّــل يف بصــمات الوجـ لبيـل وماشــا« :كـلٌّ مناهمــا يقـفُ
مَوقِفاا صَلباا عَنيفاا وك نّما قَد استَحضرَ يف جَسد ِ الواحدُ عِنادَ أمّتِ با سـراها كـلَّ طاقتِهـا علـى
القِتــالا» (إدريــس1990 ،م .)185-184 :استحضــار العنــاد هــذا يـنمّ عــن شــدة احلقــد الكـامن يف
النفس .ويواصل الكاتب وصف هلذ احلالة « :ولكنّ كلّاا مِنها مُسـتَعد أن يقتـلَ اآلخـرَ مَـثالا لَـو
ظلَّ اآلخرُ على صَلَف ِ وعِنادِ  ..كلٌّ مِنهما عَنيدٌ وصُلبٌ يريدُ أن يذبحَ اآلخرَ ويصفّي دمَ  ،كـلٌّ
مِنــهما يعتق ـدُ أنّ ـ عَل ـى حَـقٍّ وأنّ ـ لَــو تَراج ـعَ قَيـدَ أمنل ـةٍ فك نّمــا كَرام ـةا بَلـدِ وشَــعبا ه ـيَ الــل
تتَراجعُ» (إدريس1990 ،م .)185 :إذن ،هذا احلقد ،والصلف ،والعناد ،وعـدم التنـازل ،كـلّ هـذ
األش ـياء تزي ـد مــن حالــة التــدهور والت ـ زم حبي ـث ينتــهي األمــر إىل أوخــم حالــة وهــي القتــل،
والذبح ،وزيف الدم ،وسحق الكرامة .ونسبة احلقّ إىل النفس دون رعاية حقوق اآلخـرين هـي
من مظاهر العنجهية والنرجسية لكليهما.
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األمر نفس جـرى علـى الواقـع حيـث أضـح نوايـا وأهـداف االحتـاد السـوفيل بالضـرورة
على الضد من مصا وأهداف الواليات املتحدة .وإنّ أهداف ومصـا كـال الطـرفني تنبعـان
مــن دوافــع ايديولوجي ـة والــل كان ـ أكثــر قــوةا مــن أي دوافــع أخــرى والــل الميك ـن التســاوم
والتنازل عنها إالّ بزوال أحدمها (سعدي عبداهلل2015 ،م.)36 :

جغرافية الزناع وحدود امللعب
جتري املناحرة السياسـية يف هـذ القصّـة يف مكـان جغـرايف بنفسـ يف الواقـع وملمـوس بعينـ
أيضاا وهو شب جزيرة سيناء مبصر حيث يصفها الكاتب بقول « :هنا َ ..عَلـى مَـددِ السّـفرا..
بَعيداا جادّاا ،قاربَ حُدودِنا الشّـرقيةِ املاطلّـةِ عَلـى سـاحلا البَحـرا األ ـرا» (إدريـس1990 ،م.)179 :
وأمّــا ملعــب املناوئــة الواقــع يف هــذ اجلغرافيـة فهــو عبــارة عــن معســكر تتــردّد تســميت خــالل
القصّة دائماا بعشر مـرّات ،وصـدّد الـراويّ حـدود امللعـب ،بقولـ « :يف تِلـكَ البُقعـةِ النائيـةِ مِـن
شب ِ جَزيرةِ سيناءَ وحت َ لَفحا نريانٍ تتَ جّجُ مِن صُفرةِ األرضا وزُرقـةِ السّـماءِ ،هنـا َ حَيـثا ال
حَي ـاةَ وال جَمــالَ ،والشَــيءَ سِــوى الرّم ـلا ،والصّــحراءِ ،واجلب ـلا ،والعَم ـلا ،هنــا َ حَي ـثا املاعســكرُ
مُقامٌ» (إدريس1990 ،م.)185 :
وأسلفنا سابقا أنّ احلرب الناشبة ،بني اسرائيل ومصـر يف حـدود جغرافيـة سـيناء ،دارت
حني متّ ت ميم قناة السـويس يف  26متـوز 1956م ،بإصـدار قـرار مـن الـرئيس املصـري مجـال
عبدالناصر .وكـان مـن اـاوف إسـرائيل انغـالق املعـرب التجـاري املتّجـ إىل البحـار املفتوحـة
احلرة .واسرائيل ترى لنفسها حقاا لإلقدام املباشر بشن العدوان على مصر لفتح املعرب.

مالمح الزناع السياسي
أ) املشادّة الكالمية بني أطراف الزناع
يضطرم الزناع ضراوةا عندما يطّلع ماشا الرّوسيّ على وصـول قطعـة الغيـار األمريكيـة فيمنـع
العمّــال مــن تركيبــها ويـثري هــذا الواقــع رغــم أنفـ فيزجُـرُهم ويهـبُ يف وُجُــوهِهام ويـردّ علـى
العمّال يف طلب تركيب القطعة وجتربتها ويصرّ على عدم صالحية تشغيل املكنـة بقطعـة غـري
روسية ،بقول « :مُستحيل أن تَصلاحَ قِطعةا غيارٍ أخرى غريُ القطعا الرّوسـيةِ للمِكنـةِ( »..إدريـس،
1990م .)182 :وهذا هو اختاذ املوقف الشديد حيـال اخلصـم يف سـاحة امللعـب برفضـ تشـغيل
املكنــة ،لــذلك نشــاهد أنّ ...« :ماشــا يـرفاضُ ويصــر علـى الـرّفضا( »...إدريــس1990 ،م،)182 :
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وعقيدت ـ راســخة وصــرصة ج ـدّاا يف رَفــض الطلــب بقول ـ م ـرّتني« :ال ..ال ميُك ـنُ( »..إدريــس،

1990م .)182-181 :ويستمرّ هذا الرفض واإلصرار بكلمة ماشا« :إنّ املِكنةَ السّوفيتيةَ ال تَصـلحُ
هلا إالّ قِطعُ غِيار ٍسُوفيتية ..قالَ هـذا وهـوَ يشـدّ علـى كلمـةِ سـوفيتيةِ األوىل والثانيـةِ» (إدريـس،
1990م .)182 :ويشــترط يف هــذا اخلصــوص و « :يقــول :إنّ املكن ـةَ روس ـية وأي تَغ ـيريٍ فيهــا أو
تَبــديلٍ جيـبُ أن يـتمّ مبعرفتِـ هـوَ» (إدريــس1990 ،م .)184 :واإلصــرار هــو مــن مظــاهر املشــادّة
الكالمية يف موقف الزناع.
يف املقابـ ــل ،يتص ــدّى بي ــل إلصـ ــرار ماشـ ــا املمـ ــانع ويصـ ــرف عـ ــن التصـ ــرف احلصـ ــري
واالحتكــاري و« :بيـل يقــولا :هــذ ِ املكنـةا كانـ رُوسـيةا وهـيَ اآلنَ وباغـريا قِطعـةِ غيـارا األمريكيـةِ
مُج ـرّدُ كاتل ـةٍ مِ ـنَ احلدي ـدِ اخلــردةِ ،وال ب ـدّ لَ ـ أن يتــولّى عَملي ـةَ الترّكي ـبا والتّشــغيلا» (إدريــس،
1990م .)184 :والتصدّي ملوقـف اخلضـم يظهـر بكلمـة حصـرية (البـدّ) ،وهـذا يزيـد مـن حالـة
املشادّة يف ما يتعلّق مبوضوع اخلالف.
يعدّ عدم التوافق االيديولوجي بني االحتاد السـوفيل والواليـات املتحـدة األمريكيـة واحـدة
مــن أهــم عناصــر اخلــالف بـني الطــرفني ويرجــع هــذا اخلــالف االيـديولوجي إىل قيـام الثــورة
البلشيفية عام 1917م (سعدي عبداهلل2015 ،م.)33 :
ب) التصرّف االجتماعي الالأخالقي
صوّر الكاتب يف كلمات وجيزة حالة التصـرّف االجتمـاعي غـري اآلبـ باألخالقيـات يف اجملتمـع
اإلسالمي والقدوة الثقافية الغربية لكلّ من ماشا وبيل ،عندما يتّتبع اجلميـع األخبـار الـدائرة
بينهما حني يطلقان أنواع الشتائم ،كلٌّ منهما خلف اآلخـر وأمامـ  ...« :وعَـددُ صَـفائحا الـبريةِ
الل يقذفها ماشا ،وعـددُ جرَعـاتِ بيـل» (إدريـس1990 ،م .)185 :وقـذف صـفائح الـبرية صـورة
مشوّهة الأخالقية ،نامجة عن التنكر والزناع ،وحتكي عن تصرّف اجتماعي اليبـاي التقاليـد،
عند الغربييني.

أشكال الزناع بني األررا املااوئة
ال خ ــالف أنّ ظ ــاهرة الصّ ــراع ه ــي إح ــدى الظ ــواهر الرئيس ــية للمجتمع ــات البش ــرية عل ــى كافّ ــة
املستويات ،سواء بني األشخاص ،أو بـني اجملموعـات االجتماعيـة ،أو بـني الـدّول نفسـها .وإذا كانـ
ظاهرة الصراع تع أنّ هنا طرفني أو أكثر ،لكلّ منهما أهداف تتناقض مع الطرف اآلخر فـإنّ
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املقدمة) .
هــذ ميكــن تقســيمها إىل أشــكال املعــار  ،واملنــاظرات ،واملباريــات ( هاشم ،دون تاّ :
وتوجد هذ األشكال من الزناع ،يف قصّة «معاهدة سيناء» القصرية ،يف ما يلي ذكر .
أوّالا :املعار
هو الشكل الذي يتدهور في ضبط النّفس ،حيث أنّ كلّ فعل يف هذا الشكل يصـبح بدايـة لـردّ
فعل أقوى ،وهكذا تتصاعد عملية الصراع بسرعة تؤدّي إىل فقدان األطراف التحكّم يف منـط
التفاعل .ومن أمثلة هـذا الشـكل احلـرب النوويـة مـا أن تبـدأ حتّـى تفقـد األطـراف املتصـارعة
السـيطرة عليهــا ( هاشم ،دون تاّ :
املقدمة)  .واملعركـة هــي تعــارض نزعــات أو شخصـيات يف
إطــار ذايت أو مــذهيب (علــوش1985 ،م ،)149 :أو سياســي مــن أجــل التف ـوّق يف ســاحة الــزناع،
واجلدال ،والصدام.
وقلنــا إنّ منطقــة الشــرق األوســط مبــا فيهــا الــدول العربي ـة شــهدت ضــغوطاا خاص ـةا بعــد
احلرب العاملية الثانية من قبل الدول الغربية يف حماولة جلرها إىل مشروعات دفاعية هتدف
عــزل االحتــاد الســوفيل واحلــد مــن توســع نفــوذ يف املنطقــة (ســعدي عبــداهلل2015 ،م.)104 :
فدام املعار بني الزنعات السياسية.
ومثـل هـذ الصــورة نالحظـ  ،عنـدما مليـنجح التفـاوض يف حـلّ الســالم واهلدنـة بـني بيـل
وماشــا يف مــن يتــولّى تركيـب قطعــة الغيـار األمريكيـة علـى املكنــة الرّوسـية «فمــا دامَـ قِطعـةا
الغيارا قد أ بت صالحيتَها فال بدَّ إذن مِن تَركيباها وتَسيريا املكنةِ هبا ،مَن يرُكّبـها؟ ذلـكَ هـو
الصّدامُ املاروّع الذي نَشـ » (إدريـس1990 ،م .)183 :وصتـدم املوقـف إذ يقـول ماشـا« :إنّ املكنـةَ
رُوسية وأي تَغيريٍ فيها جيبُ أن يـتمّ مبعرفتِـ هـو .وبيـل يقـولا :هـذ املكنـةا كانـ رُوسـيةا وهـيَ
اآلنَ وباغَري قِطعةِ غِيارٍ أمريكيةٍ مُجردُ كاتلةٍ مِن احلديدِ اخلاردةِ ،وال بدّ لَ هـو أن يتَـولّى عَمليـةَ
التركيبا والتّشغيلا» (إدريـس1990 ،م .)184 :ويتشـادّ الطرفـان دون التنـازل عـن املوقـف احلـرج
احلــادّ لصــا اآلخــر ولــذلك« يثــورُ ماشــا ويقــول :الميك ـنُ أن أن ـحَ ملنــدوبا شَــركةٍ أمريكي ـةٍ
احتكاريةٍ رأناليةٍ مُتعفّنةٍ أن يعيثَ فِساداا يف مِكنةٍ أنتجَتها أيدي الطّبقةِ العاملـةِ السّـوفيتيةِ»
(إدريــس1990 ،م .)184 :و«يستشـيطا بيـل غَضــباا ويقــول :أيهــا الشـيوعيّ الــ( »...إدريــس1990 ،م:
 .)184وهذا التشدّق الكالمي الالذع يصـورّ إ ـارة الـنفس احلاقـدة واستشـاطة الغـيظ الكـامن
يف الــنفس ،وصكــي عــن التــدهور والعــدول عــن األخــالق اّترمــة ب ـني الطــرفني يف املعركــة،
ويرمز إىل ما اليليق ذكر  ،بالفواصل املنقوطة والكلمات اّذوفة ،أخرياا.
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نــرى م ـرّة أخــرى ذلــك االنقســام السياســي واالنفصــال يف املواقــف ،كمــا يقــول الــراويّ:
«وتَطوّرَ اخلِالفُ وتبُودِل الكلمـاتُ الزاعفـةا الطائشـةا حتّـى عـادَ املعسـكرُ إىل انقسـامِ فـالزمَ
ماشا غارفتَ  ،وجَلسَ بيل جالسةَ املاتحفـزا أمـامَ باباـ ( »...إدريس 1990 ،م  .)184 :االنقسـام
هنــا يتمثّــل يف لــزوم ماشــا غرفت ـ وجلــوس بي ـل قــرب باب ـ  ،بشــكل مثــاي ورمــزيّ ،إذ يتبلــور
االنقسام يف التصور بتنحّي البعض عن بعض آخر ،عنـدما تبتعـد األهـداف املنظـورة .وبشـكل
غري مباشر ،يوحي لزومُ الغرفة والباب انقسامَ اجلماعات إىل املؤيدة واملناوئة لطريف الزناع،
كمــا نــرى فعل ـ مــن العمّــال واملــوظّفني يف هــذ القصّــة ،إص ـاءاا بتعــارض الزنعــات الفكري ـة،
واالجتاهات االجتماعية ،واحلوافز السياسية.
إنّ املصا املتضاربة هي الل سامه يف تعزيز انقسام العامل إىل الشرق والغـرب .وإنّ
هــذا االنقســام هــو أيضــا نتيجــة مباشــرة مــن النتــائج الــل أفرزهتــا احلــرب العاملي ـة الثاني ـة
(سعدي عبداهلل2015 ،م.)35 :
صد أن صتدم اخلالف بـني الرّوسـيّ واألمريكـيّ حبيـث «كـلٌّ منـهما يقـفُ مَوقفـاا صُـلباا
عَنيفاا و ك نّما قـد استَحضـ َر يف َجسـ ِد الواحـ ُد ِعنـا َد أ ّم ِتـ ب سـراها كـ َّل طاق ِتهـا علـى القِتـالا...
ولكنّ كلّاا منها مُستعد أن يقتلَ اآلخرَ مَثالا لَو ظَلَّ اآلخرُ على صَلفِ وعِناد ِ  ..كلٌّ مِنهما عَنيـدٌ
وصُلبٌ يرُيدُ أن يذبحَ اآلخرَ ويصفّي دَمَ  ،كـلو مِنـهما يعتقـدُ أنّـ عَلـى حـقٍّ وأنّـ لَـو تَراجـعَ قَيـدَ
أمنل ـةِ فك نّمــا كَرام ـةا بَلــد ِ وشَــعب ِ هِ ـيَ الــل تَتراج ـعُ» (إدريــس1990 ،م .)185-184 :وشراســة
املوقف بني الطرفني تستمرّ حتّى يزعم كلّ واحـد احلـقّ معـ وإذا مـال الواحـد عـن حقّـ ك نّـ
سحق كرامة شعب حت األقدام وهذا جرمية التغفر.
انياا :املناظرات
واملنــاظرة هــي علــم يعــرف ب ـ كيفيــة آداب إ بــات املطلــوب ونفي ـ أو نفــي دليل ـ مــع اخلصــم،
وموضــوع هــذا العلــم البح ـثا .وهــي تو ّج ـ اخلصــمني يف النســبة بــني الشــيئني إظهــار اا للصــواب
(التهانوي1996 ،م :ج« ،)1652/2وهي تبادل الكالم واآلراء املتعارضـة يف موضـوع مـا يـثري اجلـدل،
كــبعض املوضــوعات السياســية أو األدبيــة» (وهبــة واملهنــدس1984 ،م .)390 :هــذا الشــكل نع ـ ب ـ
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
ك ـ ّل طــرف مواقــف الطــرف اآلخــر .وبــالطبع فــإ ّن املنــاظرات تق ـدّم صــورة حتليليــة للتهديــدات
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والدفاعات والوعود ضمن استراتيجيات الدوافع املختلفة لطريف الزناع .ومن أمثلة هـذا الشـكل،
املناظرة بني الشيوعية والرأنالية يف القرن العشرين (هاشم ،دون تا :املقدّمة).
وقلنــا ســابقاا إنّـ علـى أرض الواقــع ،اتســم ســنوات (1969-1956م) مــن احلــرب البــاردة
مبرحلة التعايش السلميّ .إذ تعترب مدة انتقالية يف سياق تطور الصـراع بـني الشـرق والغـرب.
فش ــهدت العالق ــات الس ــوفيتية واألمريكيــة ه ــدوء نس ــبياا يف بدايــة ه ــذ املرحل ــة والســيما يف
منتصف 1958م ،وقد ظهرت بوادر التعاون التجاري بعـد أن أدر الطرفـان أنّ كـال الـدولتني
متتلكان قوة اقتصادية كبرية (سعدي عبداهلل2015 ،م.)45 :
ومن هذ احلالة ما نشـاهد يف اجتمـاع ال ـي تقـ بـني ماشـا وبيـل واملهنـدس املصـري،
حيـث «مُــؤمترٌ ظـلَّ ماشــا يف أوّلِـ ينظـرُ شَــزراا وبااحتقــارٍ شَــديدٍ إىل بيـل ،وبيـل يقابـلا نَظراتِـ
بعيننيا ك هنّما فاوهتا مُسدّسنيا مِن مُسدّساتِ رُعاةِ البَقرا يف أفالما السّينما .ولكنّ احلقيقةَ أنّ
تل ـكَ النظــراتِ ملتَســتمرّ كــثرياا فَســرعان مــا أدر ماشــا أنّ بي ـل يفه ـمُ حَقيق ـةَ املكانيكــا وأنّ
النــاسَ يف الوالي ـاتِ املتّحــدةِ لَيســوا جَهل ـةا كمــا كــانَ يظ ـنّ ،واكتش ـفَ بي ـل هــو اآلخ ـرُ أنّ ماش ـا
الرّوسيّ لَيسَ مُجردَ أسطوانةٍ مُسجّلٍ عَليها أقوالا ماركسَ ولِننيَ ،وإمنّا هوَ آدميّ أيضاا يغضـبُ
أحيانـاا ويثــورُ ،وأحيانـاا يرضـى ويبتسـمُ ،ابتســامةا صــافيةا جاـدّاا كابتســاماتِ األطفــالا» (إدريــس،
1990م.)183-182 :
هــذا الشــكل مــن الــزناع يهــدم جــدار الش ـكّ حبي ـث يلتقــي الــبعض مــع بعــض آخــر ،وي ـتمّ
التفاهم وتزول التصوّرات اخلاطئة وتسـري األمـور حنـو السـالم كمـا رأينـا يف املقطـع السـابق،
حيث يتقمّص واحدٌ شعور اآلخـر وتنهـدر حالـة النظـرات البدائيـة ويشـعر كـلّ بإنسـانية اآلخـر
من خالل التفاوض ،خاصّة أنّ اإلنسان يعيش يف داخل طفـل بـريء يبتسـم ابتسـامات طليقـة
صافية ،ونالحظ أنّ « بَدأ اال نانِ يتناقشانِ املناقشةَ اهلندسيةَ اخلالصةَ و َبـ َ مِـن املناقشـةِ
ومِن االحتكاما للمُقاساتِ ،ومِن التّجربةِ العَمليةِ أنّ قِطعـةَ الغِيـارا األمريكيـةِ تَصـلحُ لِتحـلّ حمـلّ
القِطعـةِ الرّوس ـيةِ» (إدريــس1990 ،م .)183 :املناقشــة اهلندس ـية اخلالصــة واالحتك ـام والتجربــة
هنــا تــدلّ كلّهــا عل ـى العقالني ـة الصــرفة الــذي حتتــاج إليهــا املنــاظرات ،ولكــن التســتمرّ حالــة
املناظرة ،واهلدنة ،والتفاهم وتنشب املعركة وتضطرم من جديد ،يف ما بعد.
الثاا :املباريات
هــذا الشــكل مــن أشــكال الصــراع يفتــرض أنّ أطــراف الصــراع ســوف يتّبعــون اســتراتيجيات

النزاع السياسي في القصة القصيرة «معاهدة سيناء» ليوسف إدريس

423

رشـيدة خــالل مرحلــة الصــراع .هــذ االســتراتيجية قائمــة علـى حتقيـق أكثــر املكاســب أو أقــل
اخلسائر للالعب (هاشم ،دون تا :املقدّمة).
ويفترض حتليلا املباراة وجودَ أربعة عناصر رئيسية :أ) الالعبون :فالالعـب وحـدة اختـاذ
القــرار املســتقلة يف املب ــاراة .ب) القواعــد :وه ــي حت ـدّد كيفي ـة اس ــتخدام املــوارد املتاح ــة يف
املباراة ،حيـث إنّهـا حتـدّد لكـلّ العـب مـدى اخليـارات املتاحـة أمامـ  .ج) االسـتراتيجية :وهـي
حت ـدّد حترّكــات الالعــب يف حالــة حت ـرّ اخلصــم يف اجتــا  .د) النتيجــة أو اّصّــلة :الــل
صصل عليهـا الالعـب كنتيجـة التّباعـ اسـتراتيجية معينّـة ،ويعبّـر عـن اّصّـلة عـادةا بتعـبري
رقمي (هاشم ،دون تا :املقدّمة).
صـة هـم البطـل الف ّعـال ماشـا الرّوسـ ّي،
ومن املنطلق هذا ،الالعبون األصلي ون يف هـذ الق ّ
وبيل األمريكيّ النشيط والـنمس التكنيكـيّ املصـريّ املنفعـل كمـا يبـدو مـن الظـاهر إالّ يف آخـر
القصّة ،وعبداحلميد املهندس املصريّ الذي يشرف على املعسكر وميثّل التحـيكم عنـد الـزناع
بني الطرفني الرّوسيّ واألمريكيّ .ومجاعة من العمّال واملـوظّفني الـذين يتفرّجـون علـى الـزناع
القــائم بـني الرّوسـيّ واألمريكـيّ .أمّــا املكنــة وقطعــة الغيـار الرّوسـية أو األمريكيـة فهــي قاعــدة
التحرّ وإحضارها على وج السرعة من قبل الشركة األمريكية «انترناشيونال» اسـتراتيجية
تثري أطراف الزناع وتـزداد التحرّكـات .والنتيجـة هـي مـا صصـل عليهـا كـلّ مـن ماشـا ،وبيـل،
والنمس ،رحباا أو خسارة.
وميكن تقسيم املباريات حسب اّصّـلة إىل شـكلني أساسـيني :املبـاراة الصـفرية واملبـاراة
الالصفرية ،كما يلي ذكرمها.
أ) املباراة الصـفرية :وهـي املبـاراة الـل تتعـادل فيهـا مكاسـب الالعـب األوّل مـع خسـائر
الالعــب الثــاين أو العكــس ،حبي ـث يكــون أي مكســب أليّ طــرف هــو خســارة للطــرف اآلخــر.
وبالتاي فإنّ حمصّلة هذ املباراة هي الصـفر .واحلقيقـة أنّ املبـاراة الصـفرية هـي حالـة مـن
الصراع الدائم غري القابل للتوفيق .ويف العادة ،أنّ كـلّ العـب مشـتر يف قضـية دوليـة يرمـي
إىل حتقيق أقصى حدّ من املكاسب مقابل أقصى حدّ من اخلسائر خلصم ( هاشم ،دون تا
املقدمة)  .وبالتــاي إنّ مكاســب أحــد الطــرفني ســواء االقتصــادية أو السياس ـية يع ـدّ خســارةا
ّ :
للطــرف اآلخــر .وبــالعكس إذ كان ـ اخلش ـية مــن انــدالع أي طــرف ملــلء الفــراال عل ـى حســاب
الطــرف اآلخــر واالســتفادة مــن نتائجـ لصــا حركتـ االســتراتيجية (ســعدي عبــداهلل2015 ،م:
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 .)36ومثل هذ احلالة تشب حالة العالقة بني الرّوس واألمريكان خالل فترة احلرب الباردة،
كما يف هذ القصّة.
على وشك إهنّاء العملية وتر احلفر إذ« بَنيَ تَهييصٍ وطَبلٍ وأغانٍ وفَرحـةٍ ،وَصـلَ قِطعـةا
الغِيـارا إىل املاعسـكرا ووَصـلَ مَعهـا املِسـترُ والـيم ...يظهـرُ املسـترُ بيـل باِلعرَبـةِ وفَوقهـا الصّــندوقُ
اخلشيبّ الضّخمُ الذي صوي قِطعةَ الغِيارا» (إدريس1990 ،م« .)181 :يف وَق ٍ كانَ املعسـكرُ كلوـ
قَــد جــاءَ أم ـرٌ باالســتعدادِ للرّحي ـلا وإهنــاء العملي ـةِ» (إدريــس1990 ،م )181 :وســرعة العمــل يف
توريد القطعة ،تعترب حصيلة فوز برصيد واحد لـوليم السـتراتيجية السـرعة وحصـيلة خسـارة
برص ـيد الصــفر ملاشنســكي الــذي إمنّــا كــان يص ـرّ دائم ـاا عل ـى صــالحية قطعــة غي ـار روســية
فحسب ،دون غريها.
وكذلك صصل وليم علـى رصـيد آخـر«بَينَمـا كـانَ ماشـا يـرفضُ ويصـرّ علـى الـرّفضا كـانَ
العمّـال يفكّـونَ األسـال َ مِـن حَـولا اخلَشـبةِ وخيرجـونَ قِطعـةَ الغِيـارا مِـنَ الصّـندوقا ويضــعونَها
أمــامَ ماشــا قــائلنيَ :فَلنُجـرّب» (إدريــس1990 ،م .)182 :وهــذا التّمــادي يف تركيـب قطعــة الغيـار
وجتريبها ،يعترب رصيداا آخر لوليم مبعاونة العمّال الـذين وقفـوا إىل جانـب البطـل األمريكـيّ،
وأصبح الرّصيد ا نني على حساب ماشنسكي.
والالعب الثالث وهو النمس الذي مليكن أحدٌ يلقـي إليـ بـاالا طـول القصـة ،فاجـ النّـاس:
«عَلى ضَوء كلوبَ ،ومبساعدةِ زَميلٍ ل  ،قَد قامَ مِـن وَراءِ بيـل وماشـا ومِـن وَراءِ البامشهنـدسا،
يف الليلا ،بتِركيبا قِطعةِ الغيارا األمركيةِ والتّصرفِ يف أجزائها وصَواميلِها حتّى طابق متامـاا
املكنـةَ الرّوسـيةَ .وعَلـى صَــوهتا هَـبّ اجلَميـعُ مِــن النّــوما غـريَ مُصـدّقنيَ وتَجمّعــوا بعيـونٍ ناصـفِ
مُغمَضةٍ يرَقبونَ املكنـةَ الـدائرةَ وجبِوارهـا الـنمسُ وعَلـى وَجهـ ِ الطّويـلا تَرتَسـمُ ابتسـامةا ظفـرٍ
عَريضة والزي ُ يقطرُ مِن سَواعد ِ وجَبهتِـ ويديـ  ...وظَلّـ املكنـةا بَعـدَ هـذا تَـدورُ .وإىل اآلنَ
وهيَ التزالا دائرةا .ناصفاها أمريكيّ وناصفاها روسيّ ،والذي يديرُها هو النمسُ باعينـ ِ وسُـمرت ِ،
وبانصـرا ميُنــا املتبــورا» (إدريـس1990 ،م .)186 :ونــرى يف هــذا املقطــع أنّ طــريف الــزناع الرّوسـيّ
واألمريكيّ ومن معهم قد حاروا مبواجهة املكنة الـدائرة غـري مصـدّقني هبـذا التصـرّف .فهـذا
يـدلّ علـى خســارة الرّوسـيّ واألمريكـيّ معـاا .بينمــا تظهــر أمــارات الظفــر يف ابتســامة عريضــة
ترتسم على وج النمس إ ر تشغيل املكنة العاطلـة حبسـن تصـرّف وحصـافة ولباقـة .إذن هـو
يصبح الفائز الوحيد للمبـاراة دون غـري  .والرّوسـيّ واألمريكـيّ خسـرا املبـاراة نتيجـةا ملراوغـة
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الالعب الضعيف واختالس الفرصة رغم توقّعهما من هذا النجاح .ومهـا يف حـرية وغضـب:
«ومِــن بَ ـنيَ الوُجــو ِ ،مئــاتِ الوُجــو ِ ،تَطلّ ـعَ ماشــا إىل بي ـل ،وبَــدا مِــن نَظرهتمــا املاتبادل ـةِ كَمَــن
سَيوشكانِ على االنفجارا ضِحكاا أو غَيظاا» (إدريس1990 ،م .)186 :إذن خسـر الفريقـان القويـان
الفرصـة برصـيد الصـفر حلسـاب الفريـق الضـعيف وهـو حسـم املعركـة هبـذا النجـاح املباغـ
هنائياا برصيد نظيف.
ب) املبــاراة الالصــفرية :هــي بعكــس املبــاراة الصــفرية تفتــرض وجــو َد مســاحة واســعة
للتنسيق والتعاون بني طريف عملية الصراع .حيث أنّهما قـد خيسـران أو يكسـبان معـاا (هاشـم،
دون تا :املقدّمة).
ومثل هذا املوقف ،نرا «كلّما خرَجَ ماشا من حُجرتِ أو دَخلَ البدّ يلمح هذا العدد الضـخم
مـن العمّــال والظــاهر أنّ شـيئاا قــد تَغـري يف تَفكـريا  .إذ فــوج اجلميـعُ بـ خيـرج إلـيهم قــائالا
ألجلا خاطراهِم فقط وألجلا أن يثب َ هلَم أنّ عَلى حَـقّ وأنّـ عَلـى خَـطٍ سَـيجرّب أمـامَ أعينـهام
قِطعةَ الغيارا األمريكيةِ( »..إدريس1990 ،م .)182 :وهذا املوقف اللني الذي يتّخـذ ماشـا ،يعتـرب
مساحةَ تنسيق وتعاون بني طريف الزناع األصليني .إذن احلصيلة تصبح واحـدةا حلسـاب ولـيم
وأخرى حلساب ماشا .فت يت املباراة بالرّصيد الالصفري لكـلّ مـن أطـراف املناوئـة وينحسـر
مدّ العنف والشجار القائم .ومن إ ر املوقف التعاوين «هـاصَ املعسـكرُ فجـ ةا» (إدريـس1990 ،م:
 )182نتيجة التوافق بينهما.
وقلنــا إنّ التفــاهم والتقــارب ب ـني الســوفيتية واألمريكي ـة حصــل فع ـالا عل ـى أرض الواقــع،
واتسم سنوات (1969-1956م) من احلرب البـاردة مبرحلـة التعـايش السـلميّ .إذ تعتـرب مـدة
انتقالية يف سياق تطور الصراع بني الشرق والغرب .فشهدت العالقـات السـوفيتية واألمريكيـة
هـدوء نســبياا يف بدايـة هــذ املرحلـة والسـيما يف منتصـف 1958م ،وقــد ظهـرت بــوادر التعــاون
التجاري بعد أن أدر الطرفان أنّ كال الدولتني متتلكان قوة اقتصادية كبرية (سعدي عبداهلل،
2015م.)45 :

احللّ الاهائي للزناع
يتــراءى لنــا مــروراا علـى العنــاوين الســابقة أنّ احلـلّ النــهائي واحلســم القــاطع للــزناع متّ بي ـد
حمييالدين امللقّب بالنمس ـ كما قيـل إنّـ حـالّل املشـاكل خـالل القصّـة ـ ـ إذ هـو فاجـ طـريف
الزناع األصليني (ماشنسكي و ،وليم) وسائر العمّال واملوظّفني (اخلمسمائة عامل واخلمسني
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موظّفاا وتكنيكياا) بتركيب قطعة الغيـار األمريكيـة علـى املكنـة الرّوسـية العاطلعـة وتشـغيل تلـك
املكنة اعتماداا على مقدرات الذاتية دون استشارة الطـرف األجـنيب حبيـث أ ـار هـذا اإلجنـاز
الناجح إعجاب طريف الزناع وغيظهما معاا.
على الصعيد الـواقعي ،رفـض مجـال عبدالناصـر الشـروط األمريكيـة املخزيـة ،ومنـها حـلّ
الســالم مــع اســرائيل ،وعمــل يف توحي ـد العــرب وتقبــل الــدعم االشــتراكي ،واســتغل الفرصــة
املتاحة ل من نشوب االختالفات االستراتيجية ،بـني اإلدارة األمريكيـة والسـوفيتية ألجـل بنـاء
مصــر وتطــوير حياهتــا ،كمــا يرمــز إلي ـ الــنمس يف هــذ القصــة القص ـرية .وربّمــا هــذ هــي
الرمزية الباهتة واملطوية يف القصة.

الاتائج
فـي الساحة الواقعيـة ،كشـفنا عـن الـزناع السياسـي بـني االحتـاد السـوفيل والواليـات املتحـدة
أيام احلرب الباردة ،وعالقاهتما مع بلـدان العـامل الثالـث يف أحنـاء العـامل والشـرق األوسـط،
ومنــها مصــر خاص ـةا .والحظنــا أنّ أبطــال القصــة وأحــدا ها تنطبــق عل ـى هــذا الواقــع يف ك ـل
زوايا  .ومن خالل دراسة القصة رأينا:
 أنّ الــزناع يش ـكّل أساس ـاا طرفــان روس ـيّ ان ـ (ماشــا) وأمريك ـيّ ي ـدعى (بي ـل) رمــزاالغطرســطة ال ـدّول املهيمنــة ،أي ـام احلــرب البــاردة .وهنــا طــرف الــث يتعمّــد الكاتــب
كتمــان تســميت بدايـة القصّــة وهــو حميـيالــدين (الــنمس) الــذي ميثّــل الـدّول الضــعيفة
ولكن اجلريئة أحياناا ،بتصرّف مفاج للجميع.
 أنّ يتمّ الزناع يف شب جزيرة سيناء رمزاا ّلّيـة املكـان الـذي خيتـار الكاتـب مصـريت ،وذلك داخل ملعب حمدود اإلطار كاملعسكر يف هذ اجلغرافية الشرق وسطية.
 أنّ املناخ هو املناخ السياسيّ الساخن في القلق احلـادّ والتـدهور االجتمـاعي املضـطرم.واملضمون األصلي يف هذا املناخ يدور على الزناع مبالحم وأشكال اخلاصّة.
 أنّ من مالمح الزناع مشادّةا لفظية دائـرة بـني طـريف الـزناع الرّوسـيّ واألمريكـيّ عنـدمايعجزان عن حسم اخلالف وذلك لصلفية الطرف الرّوسيّ وإلصرار على تركيب قطعـة
الغيار بوحد دون غري  .وذلك دليل على ت زّم املوقف والن ي عن احللّ السلميّ.
 -أنّـ يـ يت الـزناع علـى ال ـة أشــكال ،منـها املعــار  ،واملنـاظرات ،واملباريـات .واملباريـات
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حصل بشكل املباراة الصفرية (ربح واحد وخسـارة آخـر) والالصـفرية (ربـح لطـرفني
أو خســارة لطــرفني مع ـاا) .املعــار تنتــهي دائم ـاا إىل انفصــال املواقــف بصــورة دائمــة
ومستمرّة بني ماشا وبيل .ويف املناظرات قـد تقتـرب املواقـف دون أن تـدوم حالـة السّـلم
واهلدنة كما يسعى عبداحلميد يف هذا السبيل بكلّ جهد ليجمـع بـني الطـرفني يف نـدوة
واجتمـاع ،لـو تنـازل واحـد لصـا اآلخـر ،ولكنّـ يعجـز هنائيـاا ويبـوء سـعي بالفشـل .ويف
املباراة يقصد الطرفان احلصول على مكاسب وأرصدة على حساب خصم يف الـزناع ،
كما جيري بني ماشا وبيل.
 أنّ املكاسب يف املباراة التلف النظر ألنّ القارال املالحق لالحـدا اليـرى مكسـباا غاليـاالص ــا واح ــد دون اآلخ ــر ،بش ــكل ملم ــوس .وم ــا يكس ــب الرّوســيّ أو األمريكــيّ اليــدوم
واليستمرّ غري أنّ يزول نتيجة التصرفات الالعقالنية .املكسب الـواقعي يف هـذ القصّـة
هو حليف الالعب والبطل املصريّ التكنيكيّ (النمس) عنـدما يـتمكّن مـن تشـغيل املكنـة
ب ـني ح ـرية الرّوس ـيّ واألمريك ـيّ ومــن معهمــا مــن العمّــال واملــوظّفني بتص ـرّف اجلــريء
املباغ ـ  .إذن ،فــإنّ املبــاراة انتــه إىل خس ــارة الرّوس ـيّ واألمريك ـيّ مع ـاا .وإنّ ال ــرابح
الوحيد وصاحب احلظّ الكبري هو حميـي الـدين (الـنمس) التكنيكـيّ واملكانيـك املصـريّ
املبتور البنصر ،الذي مل ي ب ب أحدٌ من احلضّار يف هذا املناخ السياسي.
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