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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
هتدف هذه ا6راسة ٕاىل ٕابراز خشصية  

الصبور يف املرسح اجلزائـري وهـذا مـن  البطل
 Vحملمــد حملمــد حملمــد حملمــد """"بــاللبــاللبــاللبــالل"خــالل دراســة الــنّص املرســ

، وكيف جتلت هـذه الّشخصـية العيد آل خليفةالعيد آل خليفةالعيد آل خليفةالعيد آل خليفة
البطd داخـل الـنّص ا6رايم وهـذا عـن طريـق 
التّعريف بـلك من الّشخصية املرسحية والبطل 
ـــــىل الوصـــــف و  املرســـــV مث kعـــــjد ع

عالقة . طلٔابعاد الب. ملخص املرسحية(التحليل
ــة البطــل . البطــل rلّشخصــيات أالخــرى عالق

. نــوع البطــل. عالقــة البطــل rلرصــاع. rلفكــرة
ليتبع البحث خبامتة ٔالمه النتـاجئ . ) وهناية البطل
  املسـتخلصة 

            ::::اللكامت املفتاحاللكامت املفتاحاللكامت املفتاحاللكامت املفتاح
 -أالبعاد -الصرب -البطل –الشخصية 
  .الفكرة - املرسحية

  
  

  
 

Abstract: 
This study aims to highlight the 

patient main character in the 

Algerian theater; through studding 

Mohammed Al-Eid Al-Khalifa’s 

theatrical text: “Bilal”. And how 

this character managed to be 

shown within the dramatic text by 

defining each of the theatrical 

character, and the theatrical hero, 

then relying on the description and 

the analysis (the play’s summary, 

the dimensions of the hero’s 

character, his relationship with the 

other characters, his relationship 

with the context, his relationship 

with the struggle, his nature and 

his ending).the research is 

concluded with the most 

significant results found. 
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        : : : : الشخصيةالشخصيةالشخصيةالشخصية ----1111
الّشخصية يف أالدب املرسV يه ت� أالداة اليت تؤدي أالدوار املرسحية اليت يقد�ا لها 

ي هيمت جبزئيات رمسها داخل احلدث ا6رايم دون ٕاغفال ٔابعادها ا�تلفة، فهـي الاكتب، هذا أالخري ا�
اليت تقوم بتنفيذ ا�طط بواسطة أالدوار اليت تلعهبا وتتحرك عرب خشـبة املرسح،وعن طريق احلوار 

ت� الّشخصية الورقية اليت ٔاعطاها الاكتب  """"ٕابراهمي حامدةٕابراهمي حامدةٕابراهمي حامدةٕابراهمي حامدة""""ويقصد هبا 1. ا�ي يكشف عن طبيعهتا
لينقل للقارئ رسا³ عرب حتراكهتا وكذا حوارها ورصاعها داخل )بعد جسمي، اجjعي نفيس(صاً تشخي

  .النّص ا6رايم
تعد الّشخصية املرسحية من ٔامه عنارص البناء املرسV، فهـي يف املرتبة الثانية بعد احلبكة 

وعن الفعل ا6رايم حني ذكرها ٔاول أالمر ملا حتدث عن الرتاجيد¸ إالغريقية،  """"ٔارسطؤارسطؤارسطؤارسطو""""كام يراها 
؛ ٔاي ٔاّن الشخصية يه ذ¿ احملرك و الناقل ملوضوع 2بوصفه يقوم عىل الفعل يف حدود النص ا6رايم

rٕعالهئا مرتبة عىل  """"ٔارسطؤارسطؤارسطؤارسطو""""والرافعة 6رجة الرصاع واحلبكة  هذه أالخرية اليت قام ) القصة(املرسحية 
يف الغالب ٔاسطورية اكٔالبطال ؤانصاف هذا إالعالء عائد ٕاىل ٔاّن هذه الشخصيات اكنت  ،الّشخصية

 :االٓلهة وامللوك ولكن فÇ بعد ٔاصبحت متثل مجيع الطبقات فميكن ٔان تكون الشخصية الرئيسـية مثال
  ...لص ٔاو جمرم ٔاو فقري ٕاخل

    : : : : البطلالبطلالبطلالبطل ----2222
عند سامعنا للكمة بطو³ يذهب ذهننا ٕاىل املدلول العام ٔاال وهو الشجاعة جشاعة القلب 

هذا املعىن الشامل القدمي املتجدد  ملفهوم البطو³، ٔاما من الناحية أالدبية فقد وقوته يف القتال، و 
إالنسان أالمنوذج ا�ي يتحرك مضن ٕاطار « :تعددت وتنوعت هذه املفاهمي، مفهنم من عّرف البطل بأنه

البطل يف املرسح  ميثل ،3». الواقع، خبصائص فكرية ونفسـية ممتزية، يمتخض عهنا سلوك ممتزي
لقد حدد ٔارسطو يف كتابه فن الشعر نوع ... «:خصية الرئيسـية اليت يرتكز حولها النّسـيج ا6رايمالشّ 

البطل الرتاجيدي عىل ٔان يكون من أالشخاص العظام اكٔالمراء وامللوك ؤانصاف االٓلهة وحتديده للبطل 
سـمترار الرصاع ا�ي الرتاجيدي عىل هذا النحو بناء عىل احلمتية الفنية اليت تتطلهبا الرتاجيد¸ ويه ا

لقد تنوع مفهوم البطل من ãقد ٕاىل آخر ولكن  4» ...سوف حيقق باàٓر اخلوف والشفقة نظرية التطهري
املتفق عليه ٔانه الشخصية الرئيسـية اليت حترك الرصاع داخل النص املرسV وقد تطورت عرب الزمن، 

آخر وتواجد آخر يف النص فقد يكون مفن البطل املغوار المنوذä ومصري قومه مرتبط به ٕاىل مفهوم 
  ...خائننا ٕاخل ،وقد يكون جباã ،مصري البطل 6ى الشخوص أالخرى
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    ::::املرسح الشعرياملرسح الشعرياملرسح الشعرياملرسح الشعري ----3333
يقصد به املرسحية املكتوبة شعرا « :جاء يف املعجم املرسV تعريف للمرسح الّشعري حيث

ب شعر واملرسح املكتوب ٔاو بلغة نرثية لها طابع شعري، وتسـتخدم اليوم للمتيزي بني املرسح املكت
املرسح (من خالل هذا التعريف يتبني ٔانّه معلية تزاوج بني املرسح لتكوين هذا العنرص الفين  5».نرثا

  . غري ٔاننا جيب ٔان ال ننىس بأنّه للك طرف مهنام خصوصياته وممزياته اليت متّزيه عن االٓخر) الّشعري
  ::::ملخص مرسحية باللملخص مرسحية باللملخص مرسحية باللملخص مرسحية بالل ----4444

بأن يذهب ويقوم  """"باللباللباللبالل""""�ي يأمر اااا" " " " ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""ن بيت تبدٔا املرسحية يف جانب فسـيح م
خبدمة رفاقه ٕاال ٔان حرسته وòٓبته عىل حالته ٔانسـياه ٔامر سـيده ا�ي اكد ٔان يعاقبه، ليقوم خبدمهتم 

يزور الرسول عليه الصالة  """"باللباللباللبالل""""بأن  """"ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""ا�ي ٔاخرب """"عقبةعقبةعقبةعقبة""""بعدها ومن بني الضيوف اكن 
بل وا÷هم rحلقيقة وبأنّه فعال ٔاسمل ؤانه ال يؤمن  .""""باللباللباللبالل"""" هذا أالمر ا�ي مل ينكره. والسالم رسا

فأخذوه ٕاىل الاكهن ا�ي  ٔالقى بعض التعويذات  """"ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""هذا ما ٔاàر غضب  .سوى ør الواحد أالحد
اكن  """"باللباللباللبالل""""بتعذيبه بغية ٕارجاعه عن دينه ولكن البطل  """"ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""املضحكة وقال هلم بأنّه معتوه ليقوم 

ا�ي ٔاخرج سـيفه ؤاراد قتü ٔالنّه """"ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""ن ør سـبحانه وتعاىل فمل يرخض ملطالب صبورا قوي إالميا
يف آخر حلظة وقام برشاء  ريض هللا عنه""""ٔابو بكر الصديقٔابو بكر الصديقٔابو بكر الصديقٔابو بكر الصديق""""عرف بأنّه لن ينال منه مراده ولكن تدخل 

كشكر �  ريض هللا عنه""""ٔالبو بكر الصديقٔالبو بكر الصديقٔالبو بكر الصديقٔالبو بكر الصديق""""""""باللباللباللبالل""""منه مث قام rٕعتاقه لتنهتـي املرسحية بعناق""""باللباللباللبالل""""
  .عىل ما فعü معه

        : : : : ٔابعاد البطل باللٔابعاد البطل باللٔابعاد البطل باللٔابعاد البطل بالل ----5555
البعد اجلسمي مبارشة ولكنه ترك للقارئ ٔان  """"محمد العيد آل خليفةمحمد العيد آل خليفةمحمد العيد آل خليفةمحمد العيد آل خليفة""""مل يذكر لنا     ::::البعد اجلسميالبعد اجلسميالبعد اجلسميالبعد اجلسمي - - - - 1111----5555

يكتشف ذ¿ بنفسه وهذا من خالل أالمانة التارخيية اليت سار علهيا حبذافريها وهذا ما جيعل القارئ 
وهذا من خالل صربه عىل . البرشة قوي البنيةهو رجل شاب ٔاسود  """"باللباللباللبالل""""يكتشف بأّن البطل 

        . وقد ظل صبوًرا ممتسًاك بدينه. ملا اكتشف ٕاسالمه""""ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""التّعذيب ا�ي تلقاه من طرف 
ونلحظ ذ¿ يف بداية """"ٔالميةٔالميةٔالميةٔالمية""""فهو عبد  .ينمتي ٕاىل طبقة العبيد """"باللباللباللبالل""""البطل : : : : البعد kجjعيالبعد kجjعيالبعد kجjعيالبعد kجjعي - - - - 2222----5555

        .املرسحية
  )يدخل( ::::ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية

ـــــوَم يف  مــــــِريتَرْكُت القَ لََمـا تَمتِثـل ا� ـــرِي       ا� ـْ ثـ �
  !؟ا

  )مضطرr( ::::باللباللباللبالل
ـــــــــل ُعـــــــــــذري َ̧ َمــــوال          ي فَأقبَ   . لَقَـْد انَْسـيُت 

  .عذرتك فابتدر ::::ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية
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ْمــــــــــــــــــ    ::::باللباللباللبالل   .ــرَك َمسُموع َمـع الُشكـــــــــــــــــــــــرُ ا�
  6).يرشع بالل يف بسط الفراء عىل أالرض، ومييش ٔامية يف املرسح فرحا(

ا�ي  .""""ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""هو عبد حبيش لسـيده  """"فباللفباللفباللفبالل"""". هذا املقطع احلواري يدل عىل ما ذكرãه قبل قليل
  .خرج فرحا وعالمات النّرص rدية عىل عبده الضعيف

و يف حا³ من احلرسة والضيق الشديد وه باللباللباللبالل""""تظهر لنا احلا³ النفسـية للبطل  ::::البعد النّفيسالبعد النّفيسالبعد النّفيسالبعد النّفيس - - - - 3333----5555
         .من هذه العبودية اليت هو فهيا

ِق َذْرَعـا                ::::باللباللباللبالل   .آه من الرق آه       قد ِضْقُت rِلر�
نَِنـــي ُكنُت ُحـــــرا       َصَدْعـُت 6ِrِيــــِن َصدَعـــــا           7.لَْو ا�

هيا فنجده يف وحدته هذه يشكو لنفسه هذا الغم وهذا فهو قد كره من هذه احلا³ اليت هو عل
الضيق الّشديد من العبودية، فهو يمتىن ٔان يكون حرا طليقا ليك جيهر بصوت عايل ويعلن ٕاسالمه ٔامام 

  : امجليع ولكن حالته ال تسمح بذ¿ فرناه يف حا³ من اخلوف من ٔان يكتشف ٔامر ٕاسالمه فيقول
ْمُت ِديِنــــي َكمتـا   َدِخــــر ِفيـه ُوسَعـــــا         َكتَ   .مل ا�

ــــي         ِعـْفُت الَطواِغيت َمجَعــــــا ِّ ن ـــوُم ا�   .لو يَعُمل القَ
ه الَسمـــح َرشعـا ـِ   .َوُدنت øِr َربـــــــــــــــا            وِدين

وَســـ وَجـــــــُعونـِي َرضبـًـــــــــــــــا       َو ا�   .ــُعـوِنــــي قَرَعــــــــاال�
ســــــَعى و ليـِه يف الِرسِ ا�

�
حــــَرُمونـِـــي بَيتًــــــــــــــا        ا   8.ا�

هنا ليس خوفا من ٔان يرضبوه ٔاو يسـبوه، من اكتشافهم ٕالسالمه، بل  """"باللباللباللبالل""""خوف البطل 
صىل هللا عليه و سمل  وذكر هللا ٕامنا خوفه ٔانه حي# يكتشفوا ذ¿ مينعونه من ا�هاب ٕاىل رفقة النيب 

ويظهر . """"ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""كام جنده يف حا³ من الهدوء rلرمغ من العذاب الّشديد ا�ي تلقاه عىل يدي  ،وتوحيده
   .هذا لنا حي# مّر عليه بعض الفتيان ا�ي اكنوا يصطادون ؤارادوا ٔان يسقوه ويطعموه ولكنه ٔاىب ذ¿

طَعم وا�َرشب لََياِلَياَ¿َ الُشكُر َما ِيب           ::::باللباللباللبالل   َحاَجٌة ِللكِهيام          وٕان ُكنُت مل ا�
ْطَعَمِين من ِذكِره وَسقَاِنيا          ِيت             وا� بقَى َحَشاشـَ ن� هللا ا�   9وَحسـيب� ا�

هذا الهدوء يف أالعصاب rلرمغ من ٔانه مل يرشب ٔاو يألك منذ ٔا¸م وليايل ولكن هللا ٔاطعمه من   
  .  ولو حلظة واحدة """"باللباللباللبالل""""كر والتّوحيد ا�ي مل يتخل عنه البطل خالل ا�ّ 

  
  
  
        ::::عالقة البطل rلّشخصيات أالخرىعالقة البطل rلّشخصيات أالخرىعالقة البطل rلّشخصيات أالخرىعالقة البطل rلّشخصيات أالخرى ----6666
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        : : : : الّشخصيات املعارضةالّشخصيات املعارضةالّشخصيات املعارضةالّشخصيات املعارضة - - - -     أ أ أ أ 
ظهرت مع بداية املرسحية واكن رصاع البطل ضد هذه " بالل"ويه خشصية معارضة للبطل  ::::ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية

بالل كثريا بغية ٕارجاعه ٕاىل رشكه جمددا  بتعذيب """"ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""بل قام  .الّشخصية اليت عارضته ملا ٔاقر بدينه
 . وثباته عىل دينه """"باللباللباللبالل""""ولكن مل يلق سوى صرب 

  10 .َ¿َ الَويُْل ِمْن بَطِيش                                     ::::ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية
ِذلُوه                                   ::::ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية لُوه ا�   11. ُخُذوا الَعبَد فَُغلوه وِيف الَرمَضاِء ص�

        : : : : ميةميةميةميةأ أ أ أ 
  َورقَة انَصــــِرف فَلَســـــــــــــــــ      ـُت َساِمًعـــــــــــا للَعذِل                
مراِن َمــــــــــــــــــــــا        ِمن àَِلٍث َعين يَيل                 َماَمــــــــــــُه ا�   ا�
و                   ســـــــالم، ا�

�
ْن يَُرتَك اال   12. يُقتَــــــَل َرشَ َمقتَـــــل    ا�

ومعتقداته فقد ٔارص عىل  """"باللباللباللبالل""""خشصية معارضة ٔالفاكر البطل  """"ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""اكنت خشصية   
  .تعذيبه ٕاىل قام ٔابو بكر برشائه منه وٕاعتاقه

        : : : : الشخصيات املساندةالشخصيات املساندةالشخصيات املساندةالشخصيات املساندة     - - - -     بببب
d يف سري ويه خشصية ظهرت يف هناية املرسحية ولكن دورها وفعلها جعل مهنا خشصية فاع: : : : ٔابو بكرٔابو بكرٔابو بكرٔابو بكر

حي# رٔاى  """"باللباللباللبالل""""سـيفه حماوال قتل """"ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""فبتدخü يف الوقت املناسب حي# سل . ٔاحداث القصة
  . وقام برشائه منه """"ٔابو بكرٔابو بكرٔابو بكرٔابو بكر""""تدخل  .ٕارصاره الّشديد عىل دينه ٔانه لن ينال منه

        ::::ٔابو بكرٔابو بكرٔابو بكرٔابو بكر
 àيف ُمرسعًا      َوَضع َعِين ِبالل ِمنَك ُلكَ َو َمية َما َهذا؟ ا�ِمغد السـَ   ٍق ا.

يِد َراِزًحا        يُالِيق ِبه َما َاكن ِمنَك يُاليق؟   !ٕاىل االٓن مل يُنِفك ِيف القَ
  )يتأخر عن بالل ويغمد سـيفه( ::::ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية

ه ِبَشقَاِيئ  غَريتَ rَ بَكٍر فسمه ٔابعكه                 فأنَت ا�ي ا�   همل ا�
وراق  ::::ٔابو بكرٔابو بكرٔابو بكرٔابو بكر   ِخبمِس ا�

ِبيَعه  ::::ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية ذا ا�   َما ِهبَ
وراق ::::ٔابو بكرٔابو بكرٔابو بكرٔابو بكر بعِ ا�   ِبسـَ

  ال  ::::ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية
وَراق ::::ٔابو بكرٔابو بكرٔابو بكرٔابو بكر   ِبتسعِ ا�

ْجر ::::ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية   . قَِبلَت فَهَاِت اال�
َن َعهَد الُظِمل لَيَس ِبَباقٍ  ::::ٔابو بكرٔابو بكرٔابو بكرٔابو بكر   ُخْذُه ُمَعَجًال     َوِثق ا�



 العدد اخلامس والعرشون  -12ا��                                          جمd لكية االٓداب و اللغات

 2019جوان                                      146                           لكية االٓداب و اللغات

  13.)يأخذ ٔامية المثن من ٔايب بكر وينرصف هو وعبيدة(
وهبذا .بعناقه كشكر � ٔالنه قام بفك ٔارسه بعدها بفك قيوده وٕاعتاقه ويقوم بالل """"ٔاأٔأايبيبيبيب بكر بكر بكر بكر""""ليقوم        

        ....""""باللباللباللبالل""""تكون الّشخصية الوحيدة يف النّص املرسV واليت قامت مبساعدة البطل 
        ::::نوع البطلنوع البطلنوع البطلنوع البطل ----7777

هو بطل صبور تقي يؤمن ør عّز وجل وحده وال يرشك به  """"باللباللباللبالل""""البطل يف مرسحية 
فهو بطل ) والثبات عىل دين احلق الصرب(ٔاحد، وهذا يظهر كثريا يف الرصاع وكذا يف تعلقه بفكرته 

مثلام َصَرب ٔاولو فقد اكن صبورا . صرب عىل التعذيب والسب والشـمت من ٔاجل دينه إالسالم. صبور
العزم من الرسل عىل مشاّقِ ا6عوة ٕاىل هللا، فأبلوا بالًء حسـنا صرب نوح عليه السالم وقىض ٔالف 

يه السالم عىل لك ما نزل به ُجفمع � احلطب عل  """"ٕابراهميٕابراهميٕابراهميٕابراهمي""""سـنة ٕاال مخسني عاًما لكها دعوة، وصرب 
عليه السالم يصرب عىل  """"موموموموىسىسىسىس""""و. الكثري ؤاوقدت فيه النار العظمية، فألقي فهيا، فاكنت برًدا وسالًما

  .وجربوته وطغيانه """"فرعونفرعونفرعونفرعون""""ٔاذى 
عليه السالم ٔايضا عىل تكذيب بين ٕارسائيل �، ورفض دعوته ويصرب عىل """"عيىسعيىسعيىسعيىس""""وصرب 
ؤاما نبينا .  ٔارادوا ٔان يقتلوه ويصلبوه، ٕاال ٔاّن هللا سـبحانه وتعاىل جناه من رشمهكيدمه ومكرمه حىت

 .صىل هللا عليه وسمل، مفا ٔاكرث ما القاه يف سبيل نرش هذا ا6ين """"محمدمحمدمحمدمحمد""""
سُ ﴿﴿﴿﴿ :صىل هللا عليه وسمل rلصرب """"محمدمحمدمحمدمحمد""""قال تعاىل آمًرا نبيه  ولُو الَْعْزِم ِمَن الر: َوَال ِل فَاْصِربْ َ;َ َصَربَ ا.

تَْعِجلْ  ْم  تَسـْ ُ هن� �òَ  ْۚم ال�  يَلَْبثُوالَْم  يُوعَُدونَ َما  يَْوَم يََرْونَ لَهُ
�
اٍر بََالغٌ ِمْن  َساعَةً ا ْل   َهنَ َ�ُ فَهَ ال�  ُهيْ

�
ْومُ ا  الْقَ

  14﴾﴾﴾﴾الَْفاِسُقونَ 
عليه السالم، غاية يف الصرب، وبه يرضب املثل يف ذ¿، قال  """"ٔايوبٔايوبٔايوبٔايوب""""اكن نيب هللا 

َتَجْبنَا َ�ُ فََكَشْفنَا َما ﴿﴿﴿﴿:تعاىل َني فَاسـْ اِمحِ ْرَحُم الر� نَْت ا� : َوا� ِينَ الرض: �ُه ا�ّينِ َمسـ� ْذ ãََدى َرب
�
:وَب ا ي ٍ َوا� ِبِه ِمْن ُرضّ

ًة ِمْن ِعْنِدãَ َوِذْكَرى ِللَْعاِبِدينَ  ْم َرْمحَ ْم َمَعهُ ْهüَُ َوِمثْلَهُ   15﴾﴾﴾﴾    َوآتَيْنَاُه ا�
        ::::حيةحيةحيةحيةالرصاع يف املرس الرصاع يف املرس الرصاع يف املرس الرصاع يف املرس  ----8888

يذهب يصاحب """"باللباللباللبالل""""ؤاخربه بأّن  ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية"ٕاىل  """"عقبةعقبةعقبةعقبة""""ينطلق الرصاع يف املرسحية ملا ٔاىت 
عن هذا أالمر  """"باللباللباللبالل""""""""ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية"ليسأل . محمد صىل هللا عليه و سمل يف جمالسه ؤانّه يسب آلهتنا معه

  : """"باللباللباللبالل""""وجييب 
  )ٔالمية( ::::باللباللباللبالل

يِدي قَد َاكَن َذَ¿ َحقيقة       َ;َ         َجل سـَ ا ا� ائِقَ ْخِفي عَلَْيَك احلَقَ   قَاَل ال ا.
ًذا؟                                      ::::ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية

�
  !َصَباBَت ا

ــــــــا      ::::باللباللباللبالل ــــــا َوَخاِلقَ ـ� َمنْـُت øِrِ َوْحــــــــــــــــَدُه     فََمـــــــا َكــــــاَن غَْريَ ِهللا َرب َٓ   ا
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سلَمـُت ِرسً           ـــــاَدِة ãَِطقـَــــاَوا�   16. ا ُمُذ َعَرفُت ُمحمًدا    وِصـــــرُت ُمِقًرا rِلَشهَ
اكن هذا بداية انطالق الرصاع داخل املرسحية وهذا بعدما ÷ر البطل بالل rٕسالمه   

   .ليتفاجأ ٔامية بذ¿ وا�ي ٔاراده ٔان يرجع ويتوب عن عن قراره .عىل املٔال مبارشة
َ̧ َعْبدا                                     ::::ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية   !غََويَت فَثُْب 
ãَ ِبثَاِئب                                     ::::باللباللباللبالل   َما ا�
تَاBَىب ِوفَاِيق؟                                     ::::ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية   !ا�
  لَْن تََراِين ُمواِفقا                                      ::::باللباللباللبالل

َر ِيل  َر ِيل َرDr ِسَوى هللا َراِزقًافََملْ ا�   . َرDr ِسَوى هللا َحاِفًظا       ولَم ا�
ْن ُ�ُمت ِهبَا       ِبُمغِنيٍة َعنُمك ِمَن الِرزِق َداِنقًا

�
  .وَما الَالِت والُعَزى وا

  َ¿َ الَويُل من بَطِيش                                      ::::ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية
  َ¿َ الَويُل َجاِنًيا عَىل الَالِت والُعَزى                                     ::::عتبةعتبةعتبةعتبة
  َ¿َ الَويُْل َماِرقًا                                    ::::الوليدالوليدالوليدالوليد
  )غاضبا àئرا شاهرا سـيفه( ::::ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية

ِم غَاِرقًا ْطَعُنَك َطْعنًَة         ِبِه ثََرُة تُْبِقيَك ِيف ا�6 ْيِفي ا�   17.َهتَياB ِلسـَ
وهذا بعدما رفض بالل kمتثال ٔالمره  """"باللباللباللبالل""""وبني  """"ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""هنا احتدم الّرصاع بني يالحظ 

والعودة ٕاىل الّرشك ør لكن البطل بالل مل يوافق عىل ذ¿ ؤاّن هللا هو احلافظ والرازق وليس 
الHان اكã حارضين هناك وهذا ما .""""والوليدوالوليدوالوليدوالوليد""""""""عتبةعتبةعتبةعتبة"الالت والعزى، مما ٔاغضب ٔايضا لك من 

. يف الوقت املناسب ومنعه من ذ¿""""عتبةعتبةعتبةعتبة"عقü وسّل سـيفه واكد ٔان يطعنه به لوال تدخل """"ةةةةٔامئامئامئامي""""ٔافقد
  .وقد قاموا بأخذه ٕاىل الاكهن ليك يروا ما به ٔالّهنم ظنوا ٔاّن به حسرا ٔاو جنا يمتلكه

  تَقََدم                                       ::::الاكهنالاكهنالاكهنالاكهن
ْل ُهو هللا                                        ::::باللباللباللبالل   . قُ

َذْن فَالَعبُد َمعُتوه                                      ::::الاكهنالاكهنالاكهنالاكهن
�
  .ا

  )الاكهن يعوذه rلتعويذة التالية(
َذا يَلَْمــــــــــــعِ  �

ِعيـــــُد الَعبـَد rلَزعـــــــزعِ         وrِلنَجـــــــِم ا   ا.
  ـفدعِ           والُبوَمــــــــــــــِة والُبــــــــوهِ وrِِحلـيـــــــــــــِة والضـــــ

عيـــــُذ الَعبــــــــَد rِلهَبـِـَهـِب       وrِلَساِريِن ِيف الَسبَسِب    ا.
نـــــــــــــــــُتوهِ   ــــــِب          وَرشنُـــــــــوعِ وَمشَ   .َشْقَعُقـــــــــــوِل وَشلَعبَ

  بَِين الَرشِق بَِين الَغرِب           بَِين الَعَجِم بَِين الَعــــَرِب                   
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ِق الـَالِت فُُكـــــــــــــــــــــــوه                     َهَذى الَعْبُد ِمَن الَكـــــــــَرِب          ِحبَ
ـــــــــــــاذِ             ::::باللباللباللبالل نَت ُهو الهَ ِفْق ا� ستَـاِذيا� نَْت ا.   ي          َوَصه َما ا�
ْدُعــــــــــــــــــــــوه     بْــــَرُح ا�   .تََولَــــــــى هللا انقـَــــــاِذي               فَلَــــْن ا�

رُجوَك ا.ظُفــــــــــوًرا  قَلَِين لَْسُت َمغُروًرا               فََما ا�   ا�
يَطانَُك َمْسُفوهَوَخّلِ ال                    .َكِذَب َوالُزوَرا               فَشـَ

  َطغَى الَعْبدُ                                            ::::عقبةعقبةعقبةعقبة
  َطغَى الَعْبُد  فََما ِمن ِردِعِه بٌُد                                             ::::ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية
يخ وَجيُفوه؟ا�                                            ::::عقبةعقبةعقبةعقبة تَُد َوَحيَتُد عََىل الشـِ   !!يَشـْ
ِذلُوه                                          ::::ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية   ُخُذوا الَعبَد فَُغلوه وِيف الَرمَضاِء ًصلُوه ا�
ِذلُوه) هيجمون عليه صاحئني(                                       ::::مجيعامجيعامجيعامجيعا   .  ا�

ْرسِ ُخلُوه                                                َت اال�   18وَحتْ
وهذا بعدما قادوه ٕاىل الاكهن وا�ي ٔالقى """"باللباللباللبالل""""وبني """"ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""يصري الرصاع عىل ٔاشده بني

حيث وصفه بالل بلك جشاعة بأنّه كذاب ومنافق . عليه بعض التعويذات السخيفة واليت ال معىن لها
هذا  . فيه ؤانه لن يتواىن ٔاو يتوقف عن ا6عاء وامحلدؤانه rق عىل دينه فاø ٔانقذه من الّرشك ا�ي مه

حيث ٔاهنال عليه rلّرضب ؤامروا بأن يرضبوه ويعذبوه ويذلوه و  """"ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""و """"عقبةعقبةعقبةعقبة""""ما ٔاغضب لك من
   .ٕابقاءه ٔاسريا

  .بوضع الصخرة فوقه وتعذيبه بشـىت الطرق ٕالرجاعه عن دينه والّرشك ør جمددا""""ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""بعد هذا قام 
  )ا ٕاىل باللملتفت( ::::ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية

رَذل                رَذل ابن اال� رَذل ابــــ            ــــن اال� ُهيَا اال� نَت ا�   وا�
َمـا تََزال َعــــــاِلقًـــــــــــــــا           ِبِديِنــــــــَك املَُضلَــــــــــــــــل                   ؟ا�

ـــ          ::::باللباللباللبالل ـْ َحْد َما غَي َحٌد ا� ــــــلا�   . ـــــــــــَره           ِيف ِمحنَِيت ِمن ُموئِ
َحْد ال ندللـــــــــــــ             ـه فََمـــــــا ِشئَت ٔافعــــــــل                َحٌد ا�   .ا�

َوا              ُن َموِتـــــَك املَُعَجــــــــــــــ          ::::ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية َن ا� َٓ ــــــــــد ا َذن فَقَ
�
  . ــلا
ُمو          ِر ِللُحسـَــــــاِم الَفْيًصــــــــل                  .احلُُمك ِيف ُعقيب اال.

  19)يسل سـيفه وهيجم عىل بالل ويدخل ٔابو بكر ومعه عبيدة(
ْوِجه بني  ا�ي يرص عىل تعذيبه حىت يرتد عن دينه  """"ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""وبني  """"باللباللباللبالل""""يصل الّرصاع ٕاىل ا�

سـيفه حماوال """"ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""ليسل. ال يزال ممتسًاك بدينه وعدم التّفريط فيه """"باللباللباللبالل""""و اجلديد وا�ي يسب آلههتم
وهبذا انهتـى . بيعه فباعه ٕا¸ه بتسع ورقات""""ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""ويعرض عىل""""ٔابو بكرٔابو بكرٔابو بكرٔابو بكر""""قتü ويف هذه أالثناء يصل 
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جبربوته وسلطته وبني العبد الضعيف  """"ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""الرصاع ا�ي اكن بني قوتني غري متساويتني يف القوة 
عىل ٔاّهنا تشخيص للّشعب اجلزائري حتت """"باللباللباللبالل""""خشصية  """"محمد العيد آل خليفةمحمد العيد آل خليفةمحمد العيد آل خليفةمحمد العيد آل خليفة""""، وقد وظف """"باللباللباللبالل""""

بصربه عىل """"باللباللباللبالل""""وòٔنّه حيث الّشعب اجلزائري rالقتداء rلبطل """"ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""kسـتعامر الفرنيس واملمتثل يف 
  .أالذى وثباته عىل دينه وعدم الرشك به

        : : : : عالقة البطل rلفكرةعالقة البطل rلفكرةعالقة البطل rلفكرةعالقة البطل rلفكرة ----9999
ٔاحداث هذه املرسحية يه فكرة الّصرب والثّبات عىل دين احلق rلرمغ الفكرة اليت تدور عرب 

ٕاال ٔاننا نراه ظل ممتسّاك فهذه الفكرة واليت ÷ر هبا """"باللباللباللبالل""""من املعوقات والّصعوrت اليت وا÷ت البطل
        . يف املشهد السادس من الفصل أالول حي# هناه ٔامية والرجوع ٕاىل الرشك

َ̧ َعبدا                                     ::::ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية   !غََويَت فَثُْب 
ãَ ِبثَاِئٍب                                      ::::باللباللباللبالل   َما ا�
تَأَىب ِوفَاِيق؟                                     ::::ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية   !ا�
  20لَْن تََراِين ُمواِفًقا                                     ::::باللباللباللبالل

ا�ي وقف مذهوال من " " " " ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""البطل بقراره وثباته عليه ٔامام اكن هذا ٔاول مترد ومتسك   
ا�ي منعه من  """"عتبةعتبةعتبةعتبة""""فغضب عليه غضبا شديدا واكد ٔان يقتü لوال تدخل . """"باللباللباللبالل""""فعل وترصف 

  ولكنه ظل ممتساك بفكرته . ذ¿ ؤاخذه ٕاىل الاكهن ليك يرى ٔامره
ِجْب            ٕاىل ُلكِ َما يَد               ::::ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية   ُعوَك واَمسع َمَقَاُ� فَاسـتَ
َمسع الَيوَم قَوَ�             ::::باللباللباللبالل ن ا�   َمَعاذ الُهدى ا�

ِقُر َضَالَ�                                      و ا.   ِلاكِهٍن Vٍَّ ا�
  وَما ِيب ِمْن َداٍء وَال َمس ِجنة                  

                                    rِ رُجو َزَواَ� وال َطاِرٍق   لُسوِء ا�
  ولَِكنَِين َوَحدُت َرِيب ُمخِلًصا                  

                                    �َ   ونََزهُت َعن ِرشِك الَرشيِك َ;َ
  َعَكفُمت عىل أالصنَاِم تَرَجوَن َعوَهنا                  

َطْقُت احِتَماَ� َوَذَ¿ ِرشٌك                                       21َما ا�
بدينه ؤانه لن يسمع لاكذب ّضال ؤانه ليس """"باللباللباللبالل""""من خالل هذا املقطع يظهر متسك البطل

ؤانه وجد طريقه ٕاىل هللا . به مس ٔاو ٔاي يشء آخر يرجو ٔان يزيü ؤان عقü سلمي وعىل ما يرام
مي ؤاهنم مه من هبم خلل يف سـبحانه وتعاىل وقد ترفع عن الرشك ør ؤاتبع دين احلق والطريق السل
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فهـي ال تغين وال . وهذا بعبادهتم ت� أالصنام اليت ال تسـتجيب حي# يدعوهنا وقت املصائب. تفكريمه
  . تسمن من جوع

  . قام بتعذيبه ليك يرجع ٕاىل الرشك ør جمددا" بالل"حي# رٔاى ٔامية ٕارصار وعزمية البطل 
  )مكتوفا مثقال rلصخر( ::::باللباللباللبالل

    .....    .....  
ُنُقوِين             ْن يَشـْ

�
عوَد ٕاىل الِرش         ِك وال َعوَد ِيل وا ن ا�   ُمه يًريدوَن ا�

تًمك ِيف             َجاِنِب ِهللا َاكِذrُت الُظُنوِن             َا املُرشُِكوَن غَر� هي:   ا�
øِrِ ãَ ُمؤِمٌن لَسُت rِلُعَز             ى و              22ال الَالِت ُمؤِمنًا فًافُتنوِين ا�

ممتساك بفكرته حول الصرب والثبات عىل أالذى rلرمغ من العذاب  """"باللباللباللبالل""""ال يزال البطل 

 ør م صابًرا حمتسـًبا مؤمنا�Rوهو غري آبه ل ør ا�ي ٔاثقلوه به، فهم يريدون منه العودة ٕاىل الّرشك
صربه الشديد عىل أالذى حىت ٔانه دعى جسمه بأن  ويظهر يف مقطع آخر. عزوجل وحده ال رشيك �

  يصرب ويتحمل معه  
م        اrٓؤُمه ِلُمَعاَداِيت َوتَفِتيِين       ::::باللباللباللبالل ي ِمَن الِصبيِة اِحلمِقى ُحيرُِشهُ   َوْحيِ

رتََد َعن ِديِين             ن ا� قبُل ا� ًبا              ولَسُت ا� عبِري ُمحتَسـِ   قَِبلُت rلرِمج والتَ
ِجُد الَعَذاَب نَِعميًا            ِرسِمه ا� نَِين                 ِيف ا�

�
  َمْن ُمبَِلَغ َعِين قُريًشا ا

ِطميًا            م َحتْ شُعر يف الُفؤاِد ِبقوٍة              ُعظَمى ُحتِطُم بَأَسهُ   َما ِزلُت ا�
مياِن يف َحصيَحٌة                           

�
َن ِجسِمي الَيوَم َظَل َسِقميًافََعِقيَدُة اال   ولو ا�

                 .                                   .................  
َكذا               َشِقيْت ُجُسوُم أالنبياِء قَدميًا              ¸ ِجسُم َصًربا َما َشقَيَت فَهَ
َضاِء فَٕانَه                   َذا بَِقَى الُفؤاُد َسلميًا       ٔاصِربْ عَىل ُمِر القَ

�
  .ُحلٌو ا

وَك فَال تَِضق          َذرعًا فََربَُك لَن يَزال َرحميًا              23وٕاَذا الَوَرى لَْم يَرَمحُ
  ٔاَحــــــــــــــــــــــــْد ٔاحـَــــــــــــــــــــــٌد ٔاحـَــــــــــــــــــــــــــْد         ٔاحـَــــــــــــــــــــــــٌد          ::::باللباللباللبالل

ـَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               بَحانَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه        ُهو الص�   ـد   سـُ
  ــــــــــــــــــــــــــــد ـــَـــــــــــــــــــــــوال ول   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد     والــِـــــــــــــــــــال           
  24ـــْد ٔاَحـــــــــــــــــــــــٌد ٔاحـَــــــــــــــــــــــــــْد         ٔاَحـــــــــــــــــــــــــٌد ٔاَحـــــــــــــــــــــ        

وبأنه قبل rلرمج والسب من ٔاجل دينه هنا مع نفسه عن احلا³ اليت هو فهيا  """"باللباللباللبالل""""يتلكم
من طرف أالوالد ا�ي يتبعون ٔاوامر ٔاولياهئم ؤانه ال يزال صامدا ضد قريش وتعذيهبم بل وتظهر لنا 

ؤانّه ال تزال فيه قوة عىل تصدي  ،هنا جشاعة البطل بالل بتحدهيم ؤانّه جيد يف هذا العذاب نعمي
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ؤانه ٕاذا . مل أالنبياء من قبل عذاب وجربوت شعهبمظلمهم وبطشهم كام يدعو جسده للتّحمل كام حت
وهو ) ٔاحد ٔاحد(وقد ظل يّوحد يف هللا سـبحانه وتعاىل . قاموا بقتيل فٕاّن مرجعي ٕاىل هللا الغفور الرحمي

يف ٔاشد ٔازمته وãشد هللا سـبحانه وتعاىل فهو rلرمغ من لك هذا ال يزال صبورا عىل ما ابتاله به هللا 
  .ة اخلالق و بدين إالسالممؤمنا بقدر . عزوجل

        : : : : هناية البطلهناية البطلهناية البطلهناية البطل - - - - 10101010
بتسع . """"ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""وقام برشائه من  """"ٔابو بكرٔابو بكرٔابو بكرٔابو بكر""""هناية سعيدة وهذا بعدما ٔاىت " بالل"اكنت هناية البطل 

        . ورقات
  ... .:ٔابو بكر

سلَمَت ِللَرمحـن ُدوَن ِنَفاقٍ      َذى            َوا�   َصربَت َطويًال عَىل اال�
حُبوَك العِ      ãَ ا� رُجو قُبوَل ِعتَاِيق فَهَا ا�   تاَق ِلوِ÷ِه        وِمن فَضüِ ا�
        ::::باللباللباللبالل
َدى      َ¿َ هللا ِمن ُلكِ املَهَِاِ¿ َواٍق        َوِقيَت ٔاrَ بَكٍر َحيَاِيت ِمَن الر�
نَاِيق      نقَذتَِين ِمن َرِق َموَىل ُمشَدٍد       عََيلَ ِبُظٍمل آخذ ِخبَ   وا�
ل ٔاrَ بَكر ِعنَ      حَساِن غَْريَ ِعنَاِيق تَقَبَ

�
ِجد         َجَزاَء اال   25اِيق فََمل ا�

بعد معاãة طويd مع العذاب ولكن صربهوثباته  """"باللباللباللبالل""""البطل  """"ٔاr بكرٔاr بكرٔاr بكرٔاr بكر""""وهبذا ٔاعتق 
وقد ٔاظهر بالل فرحة كبرية بعدما . وتوحيده وٕاميانه القوي جعاله يتغلب ٔاخريا عىل قريش وديهنم الاكفر

  .قد قابü بعناق كجزاء لعتاقهقام الصديق بفك ٔارسه و 
    : : : : خامتةخامتةخامتةخامتة     - - - - 11111111

  :انهتـى البحث ٕاىل مجموعة من النتاجئ ويه

-  ãلبعد اجلسمي مبارشة ولكن من خالل  ٔامانته التّارخيية نسـتطيع """"محمد العيد آل خليفةمحمد العيد آل خليفةمحمد العيد آل خليفةمحمد العيد آل خليفة""""مل خيربr
نفيس  هو شاب ٔامسر البرشة ٔاما بعده kجjعي فهو من طبقة العبيد ٔاما بعده ال """"باللباللباللبالل""""ٔان نقول بأّن 

 . فهو يف حا³ من القلق واحلرسة لوضعه ا�ي يعيشه

وهبذا حازت عىل ماكنة البطل النّقيض وهذا """"باللباللباللبالل""""دوًرا كبًريا ضد البطل  """"ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""لعبت خشصية  -
من خالل معارضته الّشديدة لهذا أالخري ا�ي ظّل صبورا ممتساك بدينه، ٔاما يف اجلانب االٓخر فقد 

يه الشخصية املساندة للبطل بالل وهذا بعدما قام برشائه من عند اكنت خشصية ٔابو بكر الصديق 
  .ٔامية وٕاعتاقه
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هو بطل صبور تقي يؤمن ør وحده وال يرشك به ٔاحد، وهذا يظهر """"باللباللباللبالل""""البطل يف مرسحية  -
صرب عىل . فهو بطل صبور) الصرب والثبات عىل دين احلق(كثريا يف الرصاع وكذا يف تعلقه بفكرته 

  .ب والشـمت من ٔاجل دينه إالسالمالتعذيب والس

عىل ٔاّهنا تشخيص للّشعب اجلزائري حتت  """"باللباللباللبالل""""خشصية  """"محمد العيد آل خليفةمحمد العيد آل خليفةمحمد العيد آل خليفةمحمد العيد آل خليفة""""وقد وظف  -
وòٔنه حيث الّشعب اجلزائري rالقتداء rلبطل بالل بصربه عىل  """"ٔاميةٔاميةٔاميةٔامية""""kسـتعامر الفرنيس واملمتثل يف 

  .أالذى وثباته عىل دينه وعدم الرشك

ممتسًاك بفكرته ويه الصرب والثبات عىل دين احلق ضد الباطل، فقد """"باللباللباللبالل""""لقد ظل البطل  -

ٔامده هللا بقوة عىل حتمل لك ذ¿ التّعذيب وأالمل يف سبيل حتقيق هدفه وهو الثّبات والصرب وعدم 
بالل مضن البطل الصبور وهذا للقوة اليت حتىل هبا """"باللباللباللبالل""""الّرشك ør، وهبذا ميكننا ٔان نصنف البطل 

 .ع ٔانواع التّعذيب اليت تلقاهاوصربه مجلي
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 . 155ص
ينظر، فؤادي عيل حازر الصاحلي، دراسات يف املرسح، دار الكندي للنرش والتوزيع، أالردن  - 2
 .49ص  1999، 1ط
، رسا³ )ص(حسن مرعي حسن الشليب، البطو³ يف الشعر العريب إالساليم زمن الرسول - 3

حتت ٕارشاف حيي وهيب اجلبوري، لكية االٓداب والعلوم جامعة آل البيت، أالردن، .ماجيسـتري
 .6، ص2000
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محمد العيد آل خليفة، سلسd يف أالدب اجلزائري احلديث، املؤسسة الوطنية  صاحل اخلريف، - 6

 .154ص  1986للكتاب، اجلزائر 
 . املصدر نفسه، الصفحة نفسها - 7
 .الصفحة نفسها ،املصدر نفسه - 8
 .166ص  ،املصدر نفسه - 9

 .158ص  ،ن ،م  -10
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 .169م، ن، ص   -12
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 .35سورة أالحقاف، آية رمق   -14
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 .158ص  ،ن ،م  -17
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