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امللّخ�س 
إنَّ نظرة الدارس أو القارئ للشعر الكربالئّي احلديث تكشف له أّن هذا الشعر 
ينمز بثرائه الدرامّي القائم عل الرصاع واحلدث واحلوار والشخصّيات؛ ملا يتمّيز به 
من تناسق إيقاعّي وموسيقّي ف تنظيم عاٍل للغة الشعرّية عرب التكثيف اإلحيائّي 
الرامز بعمق الرصاع الدرامّي من جتسيد أعمق حقيقة جوهرّية شهدها التاريخ، 
وبذلك حّققت العنارص الدرامّية ف النّص جوهرها الفنّي واملوضوعّي من جانب، 

وغايتها القصدّية ف توصيل احلقيقة الساسّية ف النّص من جانب آخر.

ا  سببيًّ تتابًعا  املتتابعة  لألحداث  الدرامّي  العرض  فإّن  الس��اس  هذا  وعل 
اإلمام  شخصّية  عرض  ف  وال��درام��ا  التوّتر  من  حّد  أقىص  يتضّمن  ا  ومنطقيًّ
العّباس املتزامنة مع وقوع الحداث وتأّزمها، فهي تتنامى وتتصارع لتصل إىل 
هناية درامّية منطقّية، تنّم عن وعي واضح هبذه الحداث املتأّزمة التي تكشف عن 
اإلحساس االنفعايّل لشخصّية حمورّية تكون حارضة بكّل ما فيها من حركة وفعل 
وتوتر تؤثر بشكل مبارش وواضح ف فعالية التلّقي ومصريها، زد عل ذلك تقيض 
ر ف الوقت نفسه  إىل كون درامّي نسقّي وموضوعّي قادر عل اإلقناع والتأثري، ويوفِّ

لّذة تلقٍّ مجايّل عايل الكفاءة. 

عن  احلديث  الكربالئّي  الشعر  ف  البحث  إىل  الدراسة  تدف  ذلك  ومن 
الدرامّية  الصورة  دراس��ة  عرب  احلياة  تناقضات  مع  املركزّية  الشخصّية  تعاطي 
قوّية  إرادة  من  فيها  بم  نفسها،   العّباس اإلمام  وأشكاهلا ف شخصّية  بأنمطها 
عن  املعرّبة  الدرامّية  الحداث  جوهر  ف  كبريًا  انعكاًسا  إنعكسا  التي  كبري،  وحتٍد 
ف  وقعها  وشّدة  املأساة  عمق  دقيًقا  تصويًرا  ومصّورة  والطغيان،  الظلم  حقيقة 
ف  املكّثفة  الشعرّية  القوة  مع  الدرامّية  الروح  تتسق  وعليه  الشخصّيات،  نفوس 
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النّص الشعري اتساًقا واضًحا، لجل إبالغ حقيقة جوهرّية مقصودة بإطار درامّي 
انتباه  جتذب  مما  الوجدانّية،  واالنفعاالت  الحاسيس  حتريك  عل  باعث  مكّثف 
القارئ وتشّده إىل آخر حلظة ف قراءة النّص الشعرّي بصورة متواصلة ومتفاعلة، 
أمهية  حتديد  تّم  إذ  املؤّثرة،  الدرامّية  الحداث  عل  الدراسة  تقوم  ذلك  ضوء  وف 
النّص ويكتسب خصوصّيته  الدرامّي بوصفه عنرًصا فاعاًل ومتفاعاًل ف  احلدث 
ا،  ا ومنطقيًّ وتأثريه بتفاعل الشخصّيات وتصادمها مع أحداث متوالية توالًيا سببيًّ
الدرامّية  الصور  مشاهد  عن  الكشف  ف  فعالّية  أكثر  درامّية  صورة  فشّكلت 

للشخصّية املحورّية ف مشهد درامّي حمّدد.

ة. ة: الشعر الكربالئّي، صورة العّباس، الدرامّي الكلمات المفتاحّي
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Abstract
The reader response to the Karbala'i poetry uncovers its richness of 

dramatization، based on conflict، actions، and characters; rhythmical and 

musical harmony of a highly organized poetic language; and illusion con-

densed to symbolize the deep conflict representing a very essential embod-

ied truth in history. Therefore، the elements of text dramatization would 

achieve the artistic and thematic potential and the intention to enact that 

truth in the text itself.

Due to this، the dramatized sequence of the consecutive actions includes 

the maximum degrees of tension and drama in visualizing the viewpoint of 

Imam Al-Abbas(A.S.) which co-occurs with the conflict of actions to reach 

to a logical dramatized solution. This leads to a clear vision about these 

actions، and thus reveals the responsive sentiment of such major character 

in all its involvedness into an effective response. In addition، a dramatized 

universe that is structured and objective is created for the sake of persuasion 

and influence and a high aesthetic response.

The present study aims to explore the conflict of the major character of 

Imam Al-Abbas(A.S.) with the discrepancies of life through searching in 

its dramatized conflict in all forms and frames. Such conflict that results 

from the sense of tyranny and injustice can accurately mirror the intensity 

of tragedy within and around the characters participating in the actions. In 

this regard، the drama vividness، reproduced here، and the poetic language 

in the text are professionally harmonized to articulate a vital intended truth، 

well dramatized and well stimulating readers' response and reaction toward 

the end of the poetic text. 
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The current study depends on particular effective dramatized ac-

tions، where the values of these actions are nominated for being actors 

and responsive in the text. These actions gain their uniqueness in terms 

of characters acting and reacting with each other and with the sequence 

of events.

Key words: Karbala'i Poetry، Image of Imam Al-Abbas، Dramatization. 
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املقّدمة
إنَّ املحور الساس الذي يعتمده النّص الشعرّي الكربالئّي احلديث هو املشاهد 
الدرامّية املؤّثرة القائمة عل تنامي الصوات وتصارعها ف ذهن الشخصّيات تبًعا 
لتنوّع املواقف املتناقضة؛ لتظهر نربة انفعالّية وجدانّية تصّعد من درامّية الرصاع من 
جهة، وتكشف عن وجهة نظر الشخصّية ورغباتا الشعورّية الذاتّية من جهة أخرى.

 ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتسّلط الضوء عل درامّية صورة اإلمام العّباس
ف الشعر الكربالئّي احلديث املتشّكلة من الرصاع املتفاعل مع الحداث املتنامية 
ا واضًحا؛ لجل إبالغ حقيقة جوهرّية مؤّثرة بإطار درامّي مكّثف باعث عل  تناميًّ
حتريك الحاسيس واالنفعاالت الوجدانّية؛ جلذب انتباه املتلّقي وإغرائه للدخول 

إىل عوامل النّص الشعرّي مستمتًعا ومستعربًا.

العّباس عرب  البحث ف درامّية صورة اإلمام  إىل  الدراسة  ومن ذلك تدف 
الشخصّيات  برصاع  وارتباطها  املؤّثرة  الدرامّية  الحداث  الول  بحث  مبحثني، 
الواقعّية مع احلياة وتناقضاتا التي انعكست انعكاًسا واضًحا ف جوهر الحداث 
حمّدد  وزمايّن  مكايّن  فضاء  ف  السببّية  منطق  وفق  عل  ا  دراميًّ تصاعدا  املتصاعدة 
وقوع  بواقعّية  التصديق  عل  املتلّقي  يدفع  مما  ته،  وواقعّي الشعرّي  النّص  بدرامّية 
ا ف ضوء أفكار الشخصّيات ومواقفها الدرامّية املختلفة. الحداث املتنامية دراميًّ

واختّص املبحث الثاين ف أوجه التحرك الدرامّي الذي يكتسب خصوصيته 
تتابًعا  متتابعة  أحداث  مع  وتصارعها  الدرامّية  الشخصّيات  بتفاعل  وفعاليته 
الدرامّي الذي يقتيض وجود قّوَتنْي  منّظًم، إذ تصّور هذه الحداث حركة احلدث 
متصارَعَتنْي؛ قّوة اخلري وقّوة الرّش فتحاول كّل واحدة منهم كس الخرى وهزيمتها، 
بني  وال��رؤى  الفكار  تباين  عن  ينّم  بشكل  وتتشابك  املواقف  تتعّقد  هنا  ومن 

شخصّيات متفاعلة ف مشاهد درامّية واضحة.
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التمهيد
الدراما 

ا  الدراما من الفنون الدائّية التي متّخضت عن جدل اإلنسان مع الطبيعة؛ لهنَّ
ا، واجلانب احلاسم هو الرتكيز  تعني »حركة حماكية، حركة تقّلد أو متّثل سلوًكا إنسانيًّ
العصور»تنبض  أقدم  من  برزت  التي  ة  الدرامّي النصوص  فكل  احلركة«)1(،  عل 
ا تعني سلسلة من احلوادث التي توّحدت ف نبل  برؤية اإلنسان وهو يتحّرك... إهنَّ
أكثر من  الصورة وصدقها  قّوة  تعتمد عل  املعنى  فالدراما ف ضوء هذا  وجالل، 
ا«)2(. فكلمة  ا أو عقليًّ اعتمدها عل عامل فردّي يمّثلها مهم كان هذا العامل شعريًّ
دراما باليونانّية مرادفة للمسحّية، إذ تعني الفعل أو احلدث، وهلذا تنبني املسحّية 
اتصااًل  ببعض  بعضها  يّتصل  منّظمة  بصورة  متنامية  أحداث  من  جمموعة  عل 
ا، إذ تسري ف حلقات متسلسلة، حّتى تؤّدي إىل نتيجة حتمّية،  ا أو حيويًّ عضويًّ
فيتطّلب الكمل الفنّي؛ إذ تؤخذ من الحداث السابقة نفسها، وهذه الحداث أو 
الفعال خارجّية أو داخلّية)3(؛ وذلك لنَّ احلدث الدرامّي ف جوهره»تصوير حلياة 
وهذه  التعاسة،  درجات  أحّط  أو  السعادة  درجات  أسمى  ف  كانت  سواء  برشّية، 
احلياة البرشّية نفسها، ترتّكب من حالة فعل وليس جمّرد حالة عقل، أو وضع جمّرد، 
داخلّية، وأخرى خارجّية،  له جوانب  نشاط  احليايّت ف شكل  التصوير  ويتّم هذا 

واحلبكة الدرامّية هي التي تعكس هذه احلالة من الفعل«)4(. 

وتشري الدراسات النقدّية إىل أنَّ الدراما من املصطلحات التي مّرت بمراحل 
املصطلح  يتضّمن  ��م  وإنَّ فقط،  املسحّي  الفّن  عل  قرصها  اخلطأ  فمن  خمتلفة، 
معنى حمّدد،  لتؤّدي  منّظمة  ومّتصلة بصورة  متمسكة  أحداث  يقوم عل  فّن  كّل 
أنَّ  عل  وبعًدا،  قرًبا  تتفاوت  معاٍن،  عّدة  الكلمة  هلذه  اجلارية  اللغة  فلقد»أعطت 
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أمّهها مجيًعا هو املعنى الذي يتضّمن املشاركة اخلاّلقة للمؤّلف ف الفّن الدرامّي، 
لنَّ  فقط«)5(؛  املسح  هبا  خيتّص  وال  شمواًل  للكلمة  تعطي  إضافة  يضيف  ثم 
الدرامّي  »والتفكري  صوره،  من  صورة  أّي  ف  الرصاع  إجياز  ببساطة  تعني  الدراما 
م يأخذ باالعتبار أنَّ  هو ذلك اللون من التفكري الذي ال يسري ف اجتاه واحد، وإنَّ
كّل فكرة تقابلها فكرة، وأنَّ كّل ظاهر يستخفي وراء باطن، وأّن التناقضات، وإن 
كانت سلبّية ف ذاتا، فإّن تبادل احلركة بينها خيلق املوجب، ومن ثمَّ كانت احلياة 

نفسها إجياًبا يستفيد من هذه احلركة املتبادلة بني املتناقضات«)6(. 

الدراما مصطلح واسع الشمول يطلق عل أّي موقف أديّب ينطوي  ويبدو أنَّ 
عل رصاع يتضّمن حتلياًل له بوساطة افرتاض وجود َشخَصنْي أو أكثر، فهي صورة 
شخصّيات  حول  تدور  لقّصة  املبدع  تصّور  عل  القائم  الفّن  صور  من  واضحة 
املتبادل  القّصة حتكي نفسها عرب احلوار  حمورّية تتفاعل ف أحداث معّينة، وهذه 
بمحض  ينحّد  الدرامّي»ال  فالبناء  هنا  ومن  املحورّية)7(،  الشخصّيات  هذه  بني 
حتقيق هادئ هلدف حمّدد، بل جيري عل العكس ف وسط؛ سداه املنازعات، وحلمته 
وتتمّخض هذه  وتعيقه  تعارضه  وأهواء وشخصّيات  فيواجه ظروًفا  املصادمات، 
املنازعات واملصادمات بدورها، عن أفعال يتحّتم معها، ف حلظة معّينة، أن هيدأ 

أوارها ويسكن«)8(. 

باإليقاع  املؤّطرة  الرامزة والصورة اإلحيائّية  املكّثفة  باللغة  يتمّيز  الشعر  أنَّ  وبم 
ذهن  ف  وتصارعها  الفكار  تنامي  من  فيه  بم  الدرامّي  الطابع  فإنَّ  واملوسيقى، 
يكون  أن  إىل  ينحو  شعر  »ك��ّل  لنَّ الشعر  عل  الغالب  الطابع  الشخصّيات 
عالقة  بالشعر  الدراما  وعالقة  شعرّية«)9(،  تكون  أن  متيل  مسحّية  وكّل  ا  دراميًّ
تفاعل  من  تنتج  واقعّية  شعورّية  جتربة  الشاعر  ينقل  فعندما  وموضوعّية  نسقّية 
العنارص  يستثمر  أن  للشعر  شاء  املتنامية  الحداث  مع  الشخصّيات  وتصارع 
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الدرامّية)الرصاع، احلدث، الشخصّيات، احلوار( بأعل مستوى درامّي لبناء النّص 
وتناميه بشكل حيوّي وأكثر فاعلّية من جانب، وتعميق داللته بصورة تساعد عل 
متثيل الحداث الدرامّية بوساطة شخصّيات متصارعة بتأّزمها ف موقف ومشهد 
درامّي حمّدد لتغني النّص باملتعة واإلثارة وتدعمه بالتجربة الشعورية الذاتية من 
جانب آخر، إذ يأخذ النّص الدرامّي صوره وأشكاله من احلدث واحلوار، والرصاع 
حتيط  التي  اخلارجّية  بالقوى  ممثاًل  خارجّي  وإّما  الشخصّية،  ذات  ف  داخيّل  إّما 
ذات  ف  يؤّثر  املختلفة  بأشكاله  الدرامّي  والرصاع  جانب،  كّل  من  بالشخصّية 

الشخصّية وانفعاالتا الوجدانّية. 

وقد جتّلت درامّية صورة اإلمام العّباس ف الشعر الكربالئّي عرب مبَحَثني 
مها: الّول: الحداث الدرامّية املؤّثرة، والثاين: التحرك الفّعال.
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املبحث االأّول:
رة:  ة املؤّث األحداث الدرامّي

يعدُّ احلدث فاعاًل ومتفاعاًل من مكّونات النّص الديّب الذي يعتمد سلسلة من 
الوقائع املّتصلة تّتسم بالوحدة والداللة وتتواىل عل وفق منطق خاّص هبا جيعل 
ًبا عل وقوع بعضها اآلخر، مما يعني أنَّ احلدث هو»االنتقال من  وقوع بعضها مرتّت
حالة إىل أخرى ف نّص ما، وال قوام للحكاية اال بتتابع الحداث واقعة كانت أو 
متخّيلة، وما ينشأ بينها من رضوب التسلسل أو التكرر«)10(، لذلك يشّكل مركز 
احلركة وحمورها بني عنارص النّص، إذ يربز بصورة واضحة عرب حركة الشخصّية، 
وفعلها داخل النّص ويّتصل بعالقات وشيجة مع بقّية الحداث النسقّية والفنّية 
قوى  ه»لعبة  بأنَّ احلدث  حتديد  ويمكن  حم��ّدد.  ومكايّن  زم��ايّن  فضاء  ف  الخ��رى 
ل بدورها حاالت حمالفة أو مواجهة  متواجهة أو متحالفة، تنطوي عل أجزاء تشكِّ
فتتداخل  وتنمو هبم،  ينسجوهنا  بينهم عالقات،  ما  تربط  الشخصّيات«)11(  بني 
للوقائع  ملنطق خاّص هبا)12(، وعليه يكون احلدث رصًدا  تبًعا  وتتشابك وتنعقد 
التي يقتيض تنظيمها وتتابعها إىل تشكيل املادة احلكائّية القائمة عل الساس عل 

جمموعة من العنارص النسقّية والتقنّية واللسنّية مًعا)13(. 

بعنرص  ارتباطه  النّص من  ااًل ف  فعَّ ه عنرًصا  بعدِّ الدرامّي  أمهّية احلدث  وتأيت 
إاّل  يقوم  ال  ه  لنَّ النّص  ف  الزم  وهو  بزمن،  فعل  اقرتان  هو  احلدث  إّن  إذ  الزمن؛ 
ته إاّل بتفاعل الشخصّيات وتواشجها مع  ته وأمهّي به)14(، فال يكتسب خصوصّي
ا ف فضاء مكايّن وزمايّن حمّدد وذلك لنَّ احلدث ف  ا ومنطقيًّ أحداث منّظمة سببيًّ
أساسه»منفذ ملوقف معنّي، أو بصورة أكثر دّقة هو املرور من موقف إىل آخر«)15(، 
احلركات  ومركز  الشعرّي،  النّص  ف  الخرى  للعنارص  املحورّية  الركيزة  يمّثل  إذ 
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حر  صإاايلرُا ي سيا مر إسّارسصلا مافي اقا ميرها مّهففةبإا  دا اشسا اّءسرُا

والتفاعالت احلاصلة بني الشخصّيات والشياء والعامل)16(.

ا؛  ا تشويقيًّ وهناك عالقة بني احلدث واحلبكة التي ُتكِسُب النّص طابًعا دراميًّ
ة التي تصل بتناميها وتطّورها إىل ذروة التأّزم  لنَّ احلدث جمموعة من الوقائع اجلزئّي
أو ما يسمى ب�)العقدة( وهي»الفعل املتصاعد من العرض إىل الذروة«)17(، لذلك 
فاحلبكة هي بنية النّص التي تشدُّ أجزاء احلدث بشكل مرّتب، ومتسلسل ف إطار 
متواليات حدثّية درامّية؛ كّل متوالية ينّسق أفعاهلا ومواقفها تنظيم زمنّي سببّي 
احلبكة  أنَّ  ذلك  عل  زد  املقصود،  التأثري  ف  القصدّية  غايتها  لتحقيق  ومنطقّي 
هي»سلسلة من الفعال التي تصّمم بعناية وتتشابك صالتا وتتقّدم عرب رصاع 

قوّي بني الضداد إىل ذروة وانفراج«)18(. 

ويتضح أنَّ أمهّية احلدث وأثره البنائّي الفّعال ف التشكيل النّص يأيت أساًسا 
من العالقات املتواشجة التي يصنعها احلدث الدرامّي مع مكّونات النّص، ومن 
ته عل التنامي والتطّور بأنساق بنائّية ممّيزة، ومن هذه النساق نسق احلدث  قابلّي
التتابعّي الذي يبدأ»عل نحو متوال بحيث تتعاقب مكّونات املاّدة السدّية جزًءا 
ترتيب  لتمّيز  ُيقّدم  السد  أنَّ  وبم  الزمان«)19(.  ف  التواء  أو  ارتداد  دونم  آخر  بعد 
ه ُيقّدم ليكون ظهوره معطى كواقع  ا وحتديدها فإنَّ ا ومنطقيًّ الحداث املقّدمة تارخييًّ
ف عامل حمّدد أكثر من اإلمكان أو االحتمل؛ لنَّ اخلاّصّية املمّيزة للسد هي التوكيد؛ 
أي إنَّ رسد الحداث املتتابعة خيضع ملنطق السببّية)20( كّل سبب يفيض إىل نتيجة 
إىل  املقّدمات  أفقّي تدرجيّي من  »يتّم ف مسار  املنطقّي،  أو  السببّي  التتابع  وكأنَّ 

النتائج«)21(. 

ويتمّيز هذا النسق التتابعّي للحدث باستهالله الذي يبدأ بتصوير الشخصّية 
مع  وتفاعلها  رصاعها  عن  ويكشف  املختلفة،  وأبعادها  بمواقفها  املحورّية 
الشخصّيات الخرى، وهو استهالل سياقّي يعمل عل جذب انتباه القارئ نحو 
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ة  بفعالّي احلكي  مناخ  إشاعة  ذلك  عل  زد  الدرامّي،  تبئريه  ومركز  النّص  جوهر 
ودرامّية كبرية، فيعطي النّص دينامّية وحراك رسدّي يغري القارئ املتابعة والتوّغل 

ف طبقات املتن القصص الخرى التي تعقب عتبة االستهالل)22(. 

ومن ذلك فإنَّ االستهالل احلدثي الصاعد عتبة نصّية ذات تأثري كبري»ف توجيه 
ا ما فاصلة  النّص، فاختيار املؤّلف نصًّ القارئ وجهة حمّددة وهو يستعّد لدخول 
ا من الداللة«)23(؛ لنَّ الشاعر هبذا  ا خاليًّ بني القّراء وما قبلها، ليس اختياًرا تزويقيًّ

االستهالل يفصل بني خارج النّص وداخله ليزيد الوصل بينهم.

ا من الدرامّية  ويمكن القول: إنَّ هذا النوع من االستهالل يتضّمن مستوى عاليًّ
بعكس االستهالل الوصفّي الساكن؛ فهو يركز دائًم عل حدث صاعد معنّي وف 
نًا  نة ليستشّف القارئ بعد ذلك معنًى معّي زمن معنّي عند شخصّية حمورّية معّي

أراد الشاعر إيصاله إليه. 

وما يمّثل ذلك قول الشاعر: عبد احلسني احلويزّي)24(: 

طرفات��وّس��ط احل����رَب واألب���ط���الرُ ن��اك��ص��ٌة  القنا  ش���وِك  م��ن  بالطعِن  ف���دقَّ 

خمتطفا س���ن���ان���هرُ اه���ت���زَّ ل���أش���ب���اِح خم��ت��ل��ًس��ا  ل�������أرواح  اس���ت���لَّ  وس���ي���ف���هرُ 

ال��ك��رِّ غ���ضُّ صبا  ي��س��ت��اف��هرُ يف  عصفاوال��ن��ق��ع  َم�������ْورِه  يف  وال�������ّردى  ب��أن��ف��ِه 

ن���واظ���رِه  امل���ن���اي���ا يف  شغفاوخ������اَل س�����وَد  ح���بِّ���ِه  م���ن  هب���ا  ف���ه���اَم  ب��ي��ًض��ا 

علًقا  س��اف��ًح��ا  ع����اٍر  ال��س��ي��فرُ  لتحفاب��ك��ّف��ِه  مرُ ب���األره���اِج  ظ���ّل  م��وك��ب  يف 

��مرُ  شفا ف���ن���اج���زْت���هرُ ال���ِع���دا م����رىض ق��ل��وهبرُ فاستحاَل  فيهْم  السيَف  فحّكَم 

دًم��ا  ال����دراكرُ  الطعنرُ  وك��َف  ��ْذ  مرُ وكفى وق���اَل  ب��ِه  حسبي  ال���ّردى  ري��برُ  للسمِر 

ال��ل��ق��اِء وال  ي���وِم  امل���وَت يف  صلفا)25(ال أره���برُ  الّردى  عنيرُ  طمحْت  إْن  أهابرُ 

لقد بنى الشاعر هذه القصيدة عل حدث درامّي صاعد يربز املوقف الدرامّي 
احلق لإلمام العّباس بقوله:
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طرفات���وّس���َط احل����رب واألب���ط���الرُ ن��اك��ص��ٌة القنا  ش���وِك  م��ن  بالطعِن  ف���دقَّ 

ة  وهو استهالل غاية ف اجلمل والّدقة، إذ يتضّمن احلدثّية ويتبع نمطّية موحّي
فاعلّية  ف  وجعلها  ا،  ومنطقيًّ ا  سببيًّ املتسلسلة  الدرامّية  الح��داث  عل  لرتّكز 
احلدثّي يكشف»عن شعرّية خاّصة  االستهالل  املؤّثرة. ذلك لنَّ  الدرامّية  احلركة 
تشتغل عل فاعلّية الرتكيز العالمّي وتبئريها ف منطقة حيوّية مرّكزة، وعل اختزال 
ها بطاقة اشعاع كثيفة تشتغل  الفاعلّية الدبّية للرموز ف ظالل هذه املنطقة، وضخَّ
ف منطقتها ومتتد إىل العل حيث عتبة العنوان وإىل السفل حيث طبقات املتن 

 .)26(» النّصّ

ومن ذلك نجد أنَّ االستهالل احلدثّي يّتصل اتصااًل وثيًقا بالحداث املتوالية، 
فهو يمّهد ملا يأيت بعده من كالم، إذ يّتصل بعالقات وشيجة تسمح بإثارة السئلة 
حيسن  االستهالل  يتقن  فمن  حّلها،  قبل  والتشويق  الغموض  وختلق  بموجبها، 
والرباعة،  اجلودة  عايل  ا  استقباليًّ مكّثًفا  عنرًصا  يشّكل  وهبذه  واالختتام،  املعاجلة 
بنمطها  لإلحياء   العّباس اإلمام  شخصّية  املحورّية  الشخصّية  لتقديم  فيمّهد 
الشخويّص وطبيعة تشكيلها الفكرّي والعاطفّي؛ ليسهل بذلك عل القارئ فهم 
الشخصّية التي تؤّدي الدور الساس ف حتريك الحداث الدرامّية وتناميها بصورة 

منطقّية منّظمة.

ويرّكز االستهالل احلدثّي الصاعد عل رضورة التواصل مع الحداث املتصاعدة 
بينهم مهم  أن تكون متواشجة وجدلّية  العالقة جيب  أنَّ  ا، بمعنى  ا ومنطقيًّ زمنيًّ
بلغ السياق البنائّي غايته ف التعبري عن جوهر الفاعلّية النّصّية ف البناء الدرامّي 
وبخاّصة االستهالل احلدثّي الذي يسعى إىل تأطري الحداث املتنامية واملتصاعدة 
انتباه  لشّد  اجلاّد  السعّي  ذلك  عل  زد  اخلاّصة،  مقاصدها  يعكس  حمّدد  إطار  ف 
املتن  لطبقات  فعال  تواصل  نحو  الوجدانّية  وانفعاالته  مشاعره  وحتريك  القارئ 
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املتوالية  يعدُّ االستهالل احلدثّي متهيًدا لألحداث  النّصّ وجمريات أحداثه؛ لذلك 
ا ليجتهد الرصاع ف تشييدها وإقامة بنائها الدرامّي داخل حدودها؛  ا متنامًي توالًي
جديد  وضع  إىل  وتصارعهم  تفاعلهم  يؤّدي  خمتلَفَتني  قّوَتنْي  وجود  يقتيض  ه  لنَّ
الفعل  ورّدة  بالفعل  تشبيههم  ويمكن  الم��ام،  إىل  االستهاليّل  احلدث  يدفع  مما 
قوى  تفاعل  من  الذي»ينمو  هو  الدرامّي  والرصاع  املعاكس،  واهلجوم  اهلجوم  أو 
الخرى«)27(  هزيمة  منهم  واحدة  كّل  حتاول  وإرادات(  ومصالح  متعارضة)أفكار 

والتغّلب عليها، وأبرز ما يمّثل ذلك قول الشاعر ف القصيدة نفسها: 

��رشع��ٌة  زحفان��ح��ا ال���رشي���ع���َة واآلج�������الرُ مرُ ق��ْد  احل��ت��فرُ  وفيها  ال��رم��اِح  زرَق 

ف��رًق��ا  ال���وغ���ى  ص��ن��ادي��د  أزال  فانكشفاح��ت��ى  النقَع  وج���اَب  ال��ف��راِت  ع��ن 

امل�����اِء س��اب��َح��هرُ  مغتفاف��خ��اض يف غ���م���رات  ال���ك���فَّ  م��ن��هرُ  م���دَّ  ول���ل���ّروى 

ع����اَف امل��ع��نَي وم��ن��هرُ ق���طُّ م��ا ارت��ش��ف��ا وم���ذ ت���ذّك���َر م���ْن ق��ل��ِب احل��س��نِي ظا 

��رف��اوغ����رف����ٌة ق����ْد رم���اه���ا م����ْن أن���ام���لِ���ِه  ���ى غرُ ش�����ادْت ل���ه ب���ف���رادي���ِس ال���عرُ

منترش  اخل���ّف���اقرُ  وال��ع��ل��مرُ  ب��ك��ّف��ِه وال��س��ق��ا م��ن��هرُ اع��ت��ى َك��تِ��َف��ا)28( ف��ان��ص��اَع 

تنسجم  الشعرّي  النّص  ف  ووقعها  املؤّثرة  الدرامّية  الحداث  صياغة  يلحظ 
الواقعّية  الحداث  من  بمجوعة  يتمّثل  الذي  اجلاّد  الواقع  مع  واضًحا  انسجاًما 
)نحا  قوله:  بالبدايات احلدثّية ف مثل  الشاعر  يؤّطرها  متكاملة  نسقّية  ف وحدة 
منُه  مدَّ  وللّروى  سابَحُه،  املاِء  غمراِت  ف  فخاض  الوغى،  صناديَد  أزاَل  الرشيعة، 
الكفَّ مغرتفا...( يسدها الشاعر بضمري الغائب الذي يعتمد عل الرؤية اخلارجّية، 
ا وصًفا حمايًدا وبطريقة مبارشة كم يراها بعيًدا  ليصف الحداث املتصاعدة دراميًّ
الواقعّية  الشخصّيات  حركة  وليكشف  الذاتّية،  والعواطف  االنفعاالت  عن 
يمتلك  ه  بأنَّ يعّد  الزمايّن واملكايّن، لذلك  الفضاء  إطار واضح من  وأفعاهلا ضمن 
شخصّية  املحورّية  للشخصّية  واخلارجّية  الداخلّية  البعاد  لكشف  فائقة  قدرة 
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اإلمام العّباس بضمري الغائب عند عرضه لعامله النّصّ بصورة وصفّية حيادّية، 
ة املؤّثرة مبارشة  ليمّهد دخول شخصّية اإلمام العّباس إىل خط الحداث الدرامّي

بقوله: 

َعكفا ف��اس��ت��ق��ب��ل��ت��هرُ ه�����وادي اخل���ي���ِل ط��ال��ع��ًة  ����ا  رسهبرُ ع��ل��ي��ِه  ال��ن��س��ور  م��ث��َل 

أنفَسها  ال����زرِع  ح��ص��َد  حي��ص��درُ  ب���م���ره���ٍف جل��ن��ى أع����اِره����ا اق��ت��ط��ف��ا ف��ق��اَم 

ف��ذا  ب��ال��دم��اِء  ب��ح��ًرا  األرَض  طفا ف��ص��رّيَ  وذاَك  أض��ح��ى  راس���ًب���ا  ب��ل��ّج��ِه 

ش��اه��َق��ه��ا  ل���آج���اِل  دكَّ  إذا  نسفاح���ّت���ى  ال�������ّردى  وألط��������واِد  ب���ب���أس���ِه 

ْت َي��م��ي��نً��ا هل���ا األق������داررُ ب��اس��ط��ًة  َحَلَفاَب�����رَّ ال��ثَّ��رى  ف���وَق  م��ن  ك��لُّ  ب��ِه  يرُمنى 

حاسمًة  ال��يرُ��ِر  ي��س��اَر  ����ّذْت  جرُ نصفاوم��ن��هرُ  وال  ع���داًل  درْت  م��ا  ح����وادٌث 

َه��َوى  عيِد  الصَّ يف  ت��مٍّ  ب��دررُ  ه��اش��ٍم  خسفا)29(م��ن  ��هرُ  ه��امرُ ع��م��وٍد  ِب  بِ���َرْ َل��َق��ى 

تقديم  ف  ا  نوعيًّ انشغااًل  التفسريّية  بوظيفته  االنتقائّي  الوصف  يشغل  إذ 
املستندة  واملكانّية  الزمانّية  البنية  عل  املنعكسة   العّباس اإلمام  شخصّية 
مصداقّيتها  يؤكد  وثابت  ممتلئ  معنى  عل  حميلة  واجتمعّية  دينّية  مرجعّية  إىل 
بصدق  توحي  التي  الواقعّية  الدرامّية  الح��داث  بذلك  ليطعم  تها،  وواقعّي
املحورّية  الشخصّية  ه��ذه  م��واق��ف  ع��ن  الكشف  ف  ويساندها  وقوعها، 
اخلارجّية  البعاد  ذكر  من  وأمزجتها  وطباعها  والنفسّية  الذهنية  وخصائصها 
أحداث  من  فيها  جيري  وما  ا،  وعضويًّ ا  معنويًّ اتصااًل  هبا  واملّتصلة  املحيطة 
ا»حترض بشكل متناسق ومتسلسل من خالل ما تنسجه  ا ومنطقيًّ متنامية سببيًّ
ف  املركزّي  احلدث  جزئّيات  بني  جتمع  رئيسة  داللّية  وحدة  أو  عالقات  من 
للشخصّية  املصريّية  التحّوالت  خمتلف  يرصد  الذي  الرتاكمّي«)30(  املعيار  إطار 
ف  التحّوالت  هذه  قدرة  عن  ويكشف   العّباس اإلمام  شخصّية  املحورّية 
وتنطوي  واملكان،  الزمان  حلركتي  ختضع  ا  لهنَّ قدرها؛  وحتديد  مصريها  توجيه 
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عل غنى متباين لتفاصيل احلياة ودقائقها بشكل خاص ومكّثف.

ولعل صيغة العرض الدرامّي املتمّثل بالعرض املشهدّي والسد بتقنية احلوار 
منتظًم  ا  تواليًّ املتوالية  الحداث  تقديم  عل  كبرية  بصورة  هيمنت  قد  والتمثيل 
ا منّظًم  ا، فجوهر الدراما هو احلركة املتنامية تنامًي ا وشكّلتها دراميًّ ا ومنطقيًّ سببيًّ
وذلك؛ لنَّ الدراما»ليست فكرة داخل ذهن اإلنسان ال ينتج عنها ترّصف معنّي، 
فيؤّثر  الذاتّية  إنسايّن يظهر وينمو ويتعّدى حدود  بل هي سلوك وترّصف وفعل 

عل اآلخرين«)31(، وما يمّثل ذلك قول الشاعر: 

ضعفامل أن���َس���هرُ ع��ن��دم��ا ن����ادى اب����َن وال�����ِدِه  ق��ْد  ال��ص��وترُ  ومنه  أخ��اك  أدرْك 

دم���ًع���ا وم���ن���هرُ ع��ل��ي��ِه ق��ل��برُ��هرُ ان��ع��ط��ف��اف���ج���اَءهرُ ال��س��ب��طرُ واآلم������اقرُ س��اف��ح��ٌة 

نحنًيا  مرُ ل����أرِض  ِج�����ِه  رَسْ م��ن  أل��ف��اوخ���رَّ  ي������زْل  مل  ب���ق���دٍّ  ن����وًن����ا  ع���ل���ي���ِه 

وال��دم��عرُ م��ن��هرُ ع��ى األج��ف��اِن ق��ْد وقفاي��ق��ولرُ وال���وج���درُ ره����ٌن يف ج��وان��ِح��ِه 

عاطلًة  ال��ع��ل��ي��اءرُ  ب���َك  اض��ح��ْت  ش��ن��ف��اأرُخ����يَّ  آذاهِن��������ا  يف  ���َك  ف���ع���لرُ وك�������اَن 

منثلًا  احل���قِّ  س��ي��فرُ  ب��ف��ق��ِدَك  منقصفاأض��ح��ى  ال���ع���دِل  ل���دنرُ  ب���ع���َدَك  وظ���لَّ 

ص��ارخ��ًة  ال��دي��ن  دواع���ي  عليَك  هتفاه��ذي  م���ع���واًل  ن����اٍد  ك����لِّ  يف  وامل���ج���درُ 

وق��ل��برُ��ه��ا ه����اَج م���ن ح���رِّ اجل����وى هلفاف��ت��ًى ع��ل��ي��ه ال��ع��ى َج�����ّزْت غ��دائ��َره��ا 

رشف���ا)32(س��ْل س��ّل��َة ال��ب��ي��ِض ع��ن��هرُ ف��ه��َي ش��اه��دٌة  ق����دَرهرُ  زادْت  ال��ش��ه��ادَة  إّن 

ا ف قوله: إذ يبدأ الرصاع هباجس شخصّية اإلمام العّباس ويظهر ذلك جليًّ

ضعفامل أن���َس���هرُ ع��ن��دم��ا ن����ادى اب����َن وال�����ِدِه ق��ْد  ال��ص��وترُ  ومنه  أخ��اك  أدرْك 

ة  وينمو الرصاع من التصادم والتعارض بني قّوَتنْي خمتِلَفَتنْي؛ أْي يقوم عل الثنائّي
الضدّية بني)احلق والباطل( أي إظهار صوت احلق والقضاء عل الباطل والظلم، 
فتتنامى الحداث الدرامّية وتتطور وتصل بتطّورها إىل التعقيد والتأّزم الناجم عن 
الرصاع ضّد الظلم واالستبداد؛ لذلك نجد املونولوج الداخيّل يربز بصورة واضحة 
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ف  فتتمّيز  املحورّية،  للشخصّية  النسقّي  البناء  هبا  يّتصف  خاّصة  ّية  فنّ ة  كتقنّي
الرتكيز عل حال العنارص الدرامّية املؤّثرة)احلدث، الفضاء الزمايّن واملكايّن واملشاهد 
العّباس، زد عل  الداخيّل لشخصّية اإلمام  الوعي  احلوارّية والوصفّية( ف بؤرة 
ذلك أنَّ هذا املونولوج الداخيّل يعكس ذلك التحّرك النفيّس الشعورّي الذي يؤّرق 
الشخصّية املحورّية َفُتكّون رؤية درامّية واضحة املعامل بحجم املأساة التي حلَّت 

.باإلمام احلسني وأهل بيته

وعل هذا الساس فإنَّ العرض الدرامّي لألحداث املتنامية يتضّمن أقىص حد 
من الدراما والتكثيف الدرامّي ف عرض رؤية الشخصّية املحورّية املتزامنة بصورة 
 العّباس اإلمام  توّسط  بداية  وجزئّياتا،  بتفاصيلها  الحداث  وقوع  مع  مطلقة 
َرًقا عن الفرات، فاستقبلته هوادي اخليل طالعة،  احلرب، ثم أزال صناديد الوغى فِ
وقام حيصد حصد الزرع أنفسها؛ لكي حيّقق الثورة ف روحه، فتتواىل هذه الحداث 
اآلخر،  بعضها  وقوع  عل  ًبا  مرتّت بعضها  وقوع  كأنَّ  السببّية  ملنطق  منّظًم  ا  توالًي
الدرامّي  احلدث  هي  التي  العقدة  نحو  صعود  حركة  ف  وتتطّور  تتصارع  فهي 
املتصاعد من العرض إىل الذروة لتصل إىل هناية حتمّية منطقّية؛ لنَّ من طبيعة 
النسق املتتابع لألحداث»أن يأخذ مساره النّصّ عل نحو أفقّي تنمو فيه الحداث 
وتتطّور، وتتحّرك فيه الشخوص حركة أفقّية مسايرة للسد، لكنّها قد ال تسايره، 
ا، وهنا يتعّقد السد وتتوّلد درامّيته«)33(، إذ يبدأ  فتغرّي حركتها لتأخذ شكاًل أفقيًّ
املواقف والحداث  تطّور  كبريًا ف  تأثريًا  تؤّثر  نقطة جوهرّية حقيقّية  الشاعر من 
املتتابعة، وهي توّسط اإلمام العّباس احلرب والبطال ناكصٌة، وذلك هو أقىص 
يتاح  ما تصري معلنة واضحة عندما  املتضّمنة»ف فكرة  الدراما  للدراما؛ لنَّ  حّد 
هلا أن ُتعرض لنا عل شكل وجهة نظر حيملها شخص ما يقوم عل تنفيذها هذا 

الشخص«)34(. 
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وهكذا يستمر الشاعر ف رسد الحداث الدرامّية املؤّثرة بصورة منطقّية منّظمة 
املتنامية  الحداث  هبذه  واضح  وعي  عن  تنم  مؤّثرة  درامّية  خامتة  تتشّكل  أن  إىل 
دم احلسني وأصحابه وأهل  أنَّ  التي تكشف عن حقيقة جوهرّية وهي  واملتأّزمة 
بيته كلمة احلّق وصوت املظلوم اخلالد تردِّد صداه الفاق ويعيد إيقاعاته وأنغامه 
للجهاد  مثااًل  لتبقى  مرشقة  وكلمت  بحروف  التاريخ  وخيّلده  الزمان  فم  احلزينة 
فيقول  اخلالدة،  والتضحية  للفداء  ونموذًجا  العقيدة  عن  احلّق  والدفاع  الصادق 

الشاعر: 

غ��ال��ي��ًة  م��ن��هرُ  ن��ف��ًس��ا  اهللِ  يف  ب����اَع  هدفاق���د  ل��ل��ّردى  أرُق��ي��م��ْت  احل��س��نِي  دوَن 

جوهرٍة  خ��رَي  ك��ان��ْت  ال��ق��دِس  ل�ّجة  الصدفايف  ضوئها  عن  نرشْت  اهلدى  أيدي 

��زع��ْت  عفاهل��ف��ي ل��زي��ن��َب مّل���ا أرُخ�����ربْت فرُ امل���ن���وِن  ن��ص��َب  وال���ده���ا  اب���َن  أْن 

م���ن ال��ش��ج��ى ف���ي���ِه مّل����ا م���اؤه���ا ن��زف��ان���ادت���هرُ وال���ع���نيرُ ع���ربى ت��س��ت��ه��لُّ دًم���ا 

بنا  ال���رؤوف  كنَت  وق��د  عنّا  جفاأع��رض��ت  ال���وداِد  بعِد  من  فيَك  ن��رى  حاشا 

مكرمٌة  ال��ف��ض��لرُ  وف��ي��َك  مضيَت  ال��ع��ى خلفا ل��ئ��ْن  ل��ن��ا ص����وَن  ��ب��ق��ي  يرُ ف����اهللرُ 

خم��ّل��ًص��ا ل��ي��س ي����دري س��ب��ك��هرُ ال��زي��ف��اي��ا اب����َن ال����ويصِّ ث��ن��ائ��ي ص��غ��ت��هرُ ذه��ًب��ا 

وك��ْم  اجل����زاِء  ي���وَم  يل  الشفاعَة  هب��ا إل���هرُ ال��س��ا ع��ّم��ْن ع��ص��اهرُ ع��ف��ا)35(أرج���و 

ممكن  وموضوعّي  نسقّي  متاسك  أعل  حتقيق  ف  الدرامّية  اخلامتة  هذه  تسهم 
للنّص عموًما ملا متنحه من تركيب إحيائّي داليّل عاٍل يؤّثر ف جوهر فعالّية التلقّي 
ر  ومصريها من جانب، وتقيض إىل كون درامّي مالئم قادر عل اإلقناع والتأثري، ويوفِّ

ف الوقت نفسه لّذة تلقٍّ مجايّل ونسقّي عايل الكفاءة من جانب آخر، بقوله:

م���ن ال��ش��ج��ى ف���ي���ِه مّل����ا م���اؤه���ا ن��زف��ان���ادت���هرُ وال���ع���نيرُ ع���ربى ت��س��ت��ه��لرُ دًم���ا

ة   ومن ذلك عرّبت هذه اخلامتة الدرامّية تعبريًا صادًقا عن أحاسيس الشخصّي
وأفكارها اجلوهرّية املتضّمنة معاين الفداء والتضحّية واملعاناة، حّتى ظهرت رؤية 
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تسرّيه  عاملا  تتضّمن  التي  اجلوهرّية  احلقيقة  الشاعر  فيها  يبرص  املعامل  شاخصة 
لنظام  وأخالقّي  قيمّي  خرق  من  حيدث  ما  وكّل  الظاملة،  القوة  ورغبات  دوافع 
أركان  تّدد  ظاملة  إمرباطورّية  ضّد  الرصاع  الشخصّية  ختوض  إذ  القائم،  الواقع 
هذه  مواجهة  من  قّوتا  الشخصّية  فتستمّد  العميقة،  اإلسالمّية  واملبادئ  الّدين 
املبني لهل  النرص  لتحقيق  الظلم؛  والثورة ورفض  اإليمن  اإلمرباطورّية من عمق 
احلق، وإن كان بصورة غري مبارشة وذلك بانتصار مبادئهم التي ضّحوا بأنفسهم 

من أجلها.
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املبحث الثاين:
التحّرك الدرامّي الفّعال 

تتواجه  حاسًم  موقًفا  احل��دث  ف  الفّعال  الدرامّي  ال��رصاع  حلظات  تشّكل 
م ف النهاية جتربة إنسانّية  بوساطته الشخصّيات عل نحو التقابل أو التنافر؛ ليقدِّ
شعورّية ذات إحياءات ودالالت حمّددة تصنعها الشخصّية املحورّية، وتشّكل منها 
دة، وعليه تشتغل صورة هذه الشخصّية انشغااًل  ته املتفرِّ عامًلا مستقالًّ له خصوصّي
واضًحا يتجاوز املعنى الوصفّي لتخليد الشخص ف الصورة، وهذا يربز لنا مهارة 
املحورّية  للشخصّية  انتقائّي  استهالل وصفّي  اختيار  الذاتّية ف  الشاعر وخربته 
يبلغ مرحلة إمتام بناء الصورة االستهاللّية الوصفّية التي تعمل عل إضاءة أجواء 
القارئ  الدرامّي الذي يغري  النّص الشعرّي من جانب، ومتنحه نوًعا من احلراك 
يمّثل  ما  النّص بشوق ومتعة من جانب آخر، وأبرز  بالتواصل والتوّغل ف عوامل 

ذلك قول الشاعر إسمعيل الوائيّل)36( ف قصيدته)أبو الفضل ساقي العطاشى(: 

هن����اًرا  غ��اب��ت  اهِل����َزْب����ر  ذاك  �����غ�����ال�����َب األق����������اراش��م��س  ب����ج����ب����ني يرُ

هن�����اٌر  احل�����ت�����وف  ل���ي���ل���ِة  يف  ج����ه����اراف���ه���و  آٍت  ل�����ك�����ّل  ي���������تآى 

األق���������داراوه����و يف ح��وم��ة ال���وغ���ى أس����درُ ال��غ��ا  ������ص������ارع  يرُ ع������يٌل  ِب 

ال��غ��ي��ارىإي�����ِه ع���ّب���اس ي���ا ب����َن ت��ل��ك امل��ع��ايل  رصَح  ال���ذئ���ابرُ  أف��ي��ل��وي 

ق����ت ج���ح���ف���اًل ب��س��ن��اٍن  ال��ك��ب��ارى)37(ك���ي���ف م����زَّ األن���وَف  يلوي  وبسيف 

ا بارًعا  يستهّل الشاعر هذه القصيدة بوصف مجايّل انتقائّي يتضّمن تشخصيًّ
مكّثًفا لشخصّية اإلمام العّباس، وهي شخصّية مركزّية إجيابّية تّتصل اتصااًل 
وثيًقا بالحداث الدرامّية املؤّثرة التي عاشت فيها والتي شّكلتها وتفاعلت معها، 

بقوله:
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هن����اًرا غ��اب��ت  اهِل����َزْب����ر  ذاك  �����غ�����ال�����َب األق����������اراش��م��س  ب����ج����ب����ني يرُ

كثريًا  الدخول  تسّهل  التي  املغرية  االستهالالت  من  الوصفّي  االستهالل  لنَّ 
مع  ومرتبطة  متنامًيا،  تتابًعا  املتتابعة  الدرامّية  وأحداثه  الشعرّي  النّص  عامل  إىل 
بنية  زمنّية ختلخل  أجزائها فجوة  بني  تكون  أن  دون  ا من  ارتباًطا عضويًّ بعضها 
فهو يسعى  الداء  الذاتّية ف  الشاعر وقدرته  ، ومن هنا تظهر مهارة  النّصّ متنها 
ا مراوًحا  النّصّ حني خيتار استهالاًل وصفيًّ إىل حتقيق مبدأ االنسجام والتناسب 
الشخصّية  لتقديم  املحوَرْين  النمطني  بوصفهم  والتشويق  التمهيد  بني  ذلك  ف 
به من خصائص معينة  تنمز  ملا  املتنامية وذلك  بمواقفها وتفاعلها مع الحداث 
تالزمها من حدث درامّي آلخر، تؤّثر تأثريًا واضًحا ف حتديد مواقفها املختلفة، مما 
ا جتسد أفعاال خمتلفة تبنّي فيها انفعاالتا ودوافع سلوكها بصورة درامّية  يعني أهنَّ

تشّق ف ظالل الحداث املتنامية واملتصارعة، فيقول الشاعر: 

ق��د ق��ص��دَت ال���ف���راَت ح��ت��ًف��ا جت��ارىف����ت����ه����اوت ج�����ي�����وشرُ أم�����ّي�����ة ملَّ���ا 

زح���ًف���ا  ل���ي���وق���َف  م��������ارٌد  ي���ش���أ  ه������ّدارامل  ص�����ارًخ�����ا  ال���ف���ض���ل  أليب 

���َج���نيرُ ي��ن��س��ابرُ ع��ذًب��ا  �����داع�����ب األن��������واراوال����ف����راترُ ال���لُّ ف�����وق ك�����فٍّ يرُ

���ب���ط ق���ل���برُ���هرُ ي��ت��ص��ّدى  ل���ل���ه���ي���ِب ك��������أنَّ ن����������اًرا ون�������اراذك������َر ال���سَّ

أيّب  ي����م����ني  م�����ن  امل����������اَء  ق��ص��َد ال��ّص��ب��ي��َة ال��ع��ط��اَش احل��ي��ارىف����رم����ى 

����ش����اب����ه اإلع�����ص�����اراوق�����ف ال����ظ����امل����ون م����ن ك�����لِّ ف���ٍج  ب����س����ه����اٍم ترُ

ل���ي���م���ني ال����ك����م����يِّ ب��������ًتا وث������اراوه��������وْت رضب������ةرُ ال���ل���ئ���ي���م ب���غ���دٍر 

���ن���نٍي  �����دوا األم����ص����اراث�������أررُ ب�������دٍر ي������تى ل����ث����أر حرُ ول����ص����ّف����نَي ح�����شَّ

وزٍر  ك���������لَّ  وآل�����������ه  األوزاراحل�����س�����ني  ل���ي���غ���ل���ب���وا  مّج�����ع�����وه 

وع����يلٍّ  ل��ل��م��ص��ط��ف��ى  ي�����راع�����وا  )وك�����ت�����اٍب( ق���د خ��ّص��ه��م أط���ه���ارامل 

ط��ه��وٌر  إال  )ال���ك���ت���اَب(  ي���م���سُّ ���ص���ب���حرُ ال�������ورى أح������راراال  وهب�����م يرُ

ش�����ااًل  ق������دَّ  ال����ب����غ����يَّ  أنَّ  ال����ّدم����اراغ������رَي  ي���ب���ايل  ال��ف��ض��ل ال  وأب�����و 
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ل���ظ���اء ال���ط���ف���وف س���ع���ًي���ا ت���ب���ارىف���ي���ه ع������زٌم ل���ي���وص���ل امل������اء س��ق��ًي��ا 

ج������ارا)38(أم����ط����َر احل�����اق�����دون س���ي���ل ن���ب���اٍل  ي��ل��َق  ومل  ال��ّس��ق��ا  ف���أري���ق 

فتنبني هذه القصيدة عل أحداث درامّية مؤّثرة ختضع ملنطق السببّية، إذ يكون 
منطق  متاسكه  السببّي»ف  الرتابط  فهذا  سبقه،  ملا  ونتيجة  يليه  ملا  ا  سبًب أحدها 
يتحّكم بالبنية، فالحداث تتصاعد وفًقا لعالقة هلا فيم بينها طابع الرضورة القادر 
ه هو منطق البنية املتحّكم بنهوضها«)39(، فصوت الشاعر  بالتايل عل اقناعنا بأنَّ
الزمايّن  بالبناء  تبًعا لعالقة سببّية مؤّطرة  املتنامية  املحّرك الساس لألحداث  هو 
ًرا ينبض  ا مؤّث ، وحتّقق تصعيًدا دراميًّ واملكايّن فتعّزز الطابع الدرامّي للمتن النّصّ
بالدراما والرصاع عرب الحداث املتنامية املؤّثرة التي تفصح عن ذات تتدّفق فيها 
القّوة ومظاهر اإلرصار والتحّدي، فرتفض االستسالم وحتارب بكل عزم وإرادة قوّية، 
فهي رمز للثورة واحلرّية واخلالص من الظلم والتسّلط بكّل أنمطه، ويذوب فيها 
صوت الذات ويؤول إليها صوت اآلخر، وهذه احلركة بني الذات واآلخر يدخلها 
الدرامّي  فالتحّرك  وعليه  ومتباينة،  منّظمة  بصورة  املتصارعة  الحداث  تنامي  ف 
الذي أصاب الشخصّية املحورّية بفعل املآيس والظلم كان له أثر فاعل ومتفاعل 
مواجهة  ف  املتجّسدة  اآلخر  حركة  احلركة:  من  بنمَطنْي  الشعرّي  النّص  ضّخ  ف 
الظلم والتصّدي له، وحركة الذات الناشئة عرب انتظار وترّقب الصبية العطاشى 
عل أن يأيت اإلمام العّباس لريوي عطشهم، »فرؤية الدراما ف يشء ما تعني تبنّي 
ا إىل عنارص الرصاع هذه، وتتأّلف هذه  عنارص الرصاع فيه، واالستجابة به عاطفيًّ
له«)40(، وتظهر هذه احلركة  بالرصاع وُندهش  ُنثار  العاطفّية من كوننا  االستجابة 

واضحة بقوله: 

���ب���ط ق���ل���برُ���هرُ ي��ت��ص��ّدى  ل���ل���ه���ي���ِب ك��������أنَّ ن����������اًرا ون�������اراذك������َر ال���سَّ

أيّب  ي����م����ني  م�����ن  امل����������اَء  احل��ي��ارى)41(ف����رم����ى  ال��ع��ط��اَش  الّصبيَة  قصَد 
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إذ عمد الشاعر إىل رسم صورة درامّية مؤّثرة توقظ الضمئر وحتّرك املشاعر وتّز 
االنفعاالت الوجدانّية ف جو استيهامّي إحيائّي ف حماولة منه للكشف عن أنمط 

الرصاع الدرامّي وأشكاله

���َج���نيرُ ي��ن��س��ابرُ ع��ذًب��ا �����داع�����ب األن��������واراوال����ف����راترُ ال���لُّ ف�����وق ك�����فٍّ يرُ

كان متهيًدا ف الكشف عن هذا الرصاع وبيان أسبابه، وقد متّكن الشاعر من 
خلق صورة شعرّية مكّثفة للتعبري عن أوجه حركة احلدث الدرامّي الذي عاشته 
شخصّية اإلمام العّباس، التي حتاول جاهدة املواءمة بني حركَتنْي حركة الذات، 
وحركة اآلخر الذي ال يلبث أن يعلن عن نفسه عل النحو الذي يبلور املشاعر 
ويرّق العاطفة، وعليه فالرصاع الدرامّي للعنرص احليوّي النابض ف النّص الشعرّي، 
بالحداث  النهوض  إىل  يؤّدي  التّوتر  من  جو  صنع  ف  واضًحا  إسهاًما  يسهم  إذ 
وتطّورها، فهو»مبدأ التطّور وسببه، واحلركة هي الصورة اخلارجّية هلذا الرصاع وعل 

ذلك فإنَّ الرصاع هو باطن العمل وأساسه«)42(.

ّي لديه وسعة خياله أن حيوَّل هذا  ومن ذلك استطاع الشاعر بقّوة التصوير الفنّ
الشخصّية  مشاعر  مع  واملتفاعلة  املتنامية  الحداث  من  املتكّون  الدرامّي  املشهد 
واستلهام  القارئ  عواطف  إلثارة  برصّية،  حّسّية  صورة  إىل  الوجدانّية  وانفعاالتا 
الدرامّية  يتابع الحداث  الشعرّي حّتى  ه  مشاعره؛ فيجعله متفاعاًل ف قراءة نصِّ

إىل هنايتها. 

نفسه  الوقت  وتعني ف  وتشابكها،  الحداث  تفاعل  تعني  فالدراما  هنا  ومن 
أو شعور  إىل عاطفة  أو شعور  مقابل، من عاطفة  إىل موقف  »احلركة من موقف 
مقابَلنْي، من فكرة إىل وجه آخر للفكرة«)43(، وعليه خيتم الشاعر قصيدته بخامتة 
درامّية مؤّثرة متّثل اللحظة احلاسمة التي ينفّك فيها الرصاع الذي يشّكل العنرص 
واملرتابطة  املتفاعلة  الدرامّية  قيمة لألحداث  دونه ال  الدرامّي، من  البناء  املهّم ف 
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ا، فيقول الشاعر:  ا ومنطقيًّ ترابًطا سببيًّ

��وص��ل م���اًء دون  ال���ّص���غ���اراَف��ل��َك��ي��َف ال��ع��ّب��اسرُ يرُ ي��س��ق��ي  ك��ي��ف  أم  أي�����ٍد 

ق���د ح��ب��ْت��ن��ي احل���ت���وفرُ ث���وًب���ا م��ع��اراف����ترُ����ن����ادي أخ�����ي ح����س����نٌي س���الًم���ا 

واح����ت����واه ودم����ع����هرُ ي���ت���ج���ارى)44(ف���أت���اه ال����ري����حرُ ال���ع���ص���وفرُ ح��س��نٌي 

باحلركة  تنبض  الواقع  جمرى  ف  مّتصلة  مجيلة  صورة  عل  اخلامتة  هذه  تنهض 
املنبعثة من حتّركات النفس واملواقف الدرامّية املختلفة، إذ إهّنا عمرة نّصّية»ذات 
النّص  بني  النّصّ  والتفاهم  التمثل  عل  وقائم  وحيوّي  ومؤّثر  متجانس  تشكيل 
املتمّثلة  احلركة  مركز  هي  ا  متناميًّ ا  تواليًّ املتوالية  فالحداث  مجيًعا«)45(،  وعتباته 
احلركات  هذه  عن  فتنشأ  واآلخ��ر،  الذات  بني  املعّقدة  والتفاعالت  بالرصاعات 
إىل  تصل  النهاية  وف  وتتأّزم،  تتعّقد  ثم  تتطّور  درامّية  أحداث  املتنامية  ة  النفسّي
الحداث  جتمعها  التي  الشخصّيات  وأفعال  مواقف  عرب  حّل  إىل  حتتاج  الذروة 
ا، وهنا حتدث املواجهة احلتمّية بني ما تريده الشخصّية  املتفاعلة واملتصاعدة دراميًّ
املحورّية وبني ما يعرتضها من صعوبات وعقبات، وعليه تتنامى حركة الذات مع 

اآلخر وتتطّور حركة الحداث بقوله:

��وص��ل م���اًء دون ال���ّص���غ���اراَف��ل��َك��ي��َف ال��ع��ّب��اسرُ يرُ ي��س��ق��ي  ك��ي��ف  أم  أي�����ٍد 

املتتابعة  الحداث  سري  ف  فاعاًل  عنرًصا  متّثل  وأشكاهلا  بأنمطها  احلركة  وهذه 
رؤى  لألحداث  التفاعل  هذا  بوساطة  تّتضح  ذلك  عل  زد  ��ا،  درام��يًّ وتناميها 
فعندما  الوجدانّية،  وانفعاالتا   العّباس اإلمام  شخصّية  املحورّية  الشخصّية 
عزم اإلمام العّباس، ليوصَل املاء إىل عطاشى كربالء تعنّته السيوف والرماح من 
ه املوقف الدرامّي  كّل جانب، فغدا خيرتقها بكّل بسالة وشجاعة إىل أن استشهد، إنَّ
احلّق الذي يرمز له بدالالت إحيائّية مبارشة تصف وصًفا بارًعا مأساة واقعة الطف، 
 العّباس اإلمام  استشهاد  فأصبح   ،بيته وأهل  وأصحابه  باحلسني  حلَّ  وما 
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االستسالم  وعدم  والتحّدي  للمقاومة  ورمًزا  جانب،  من  واخللود  لالنتصار  رمًزا 
البناء  به  يتمّيز  ما  وهذا  آخر،  جانب  من  هادفة  مصريّية  قضّية  حتقيق  سبيل  ف 
الدرامّي عن غريه من البنية بتضّمنه عالقات منّظمة وأبعاد خارجّية متّثل الواقع 
العامل الداليل للنّص بكل جوانبه وتفاصيله وذلك حيّقق  اإلنسايّن، لذلك يصّور 

املتعة واإلثارة للقارئ؛ فيجعله متفاعاًل ف قراءة النّص بشوق وهلفة. 

تها وحقيقتها عرب  املتنامية بصورة منّظمة تكتسب واقعّي ويبدو أنَّ الحداث 
الرئيس  الدور  التي تؤّدي  املركزّية  مرورها ف رصاعات وتفاعالت مع الشخصّية 
والزمايّن  املكايّن  البناء  داخل  املتمّيز  وتفاعلها  الشخصّية  حركة  فمن  النّص،  ف 
ا حتى تصل ذروتا، فتبلغ احلبكة غاية  ا منّظًم تدرجييًّ تبدأ الحداث املتوالية توالًي
املتتابعة»باهلبوط واالنحدار  تبدأ الحداث  ثم  العاطفّي والفكرّي،  التطّور والتأّزم 
التدرجيّي مروًرا بنقطة الفق التي تشّكل حلظة الكشف أو التنوير، حّتى الوصول 
إىل حّل العقدة عند نقطة النهاية«)46(. وما يمّثل ذلك قول الشاعر جعفر عباس 

احلائرّي)47(:

موقٌف  ال��ط��ف  يف  للعّباس  ك��ان  َف���خ���اَرهرُلقد  ال��ّت��ض��ح��ي��ات  يف  ب���ه  أزاَد 

�����روي ص���غ���اَرهرُ ف���ج���اَء أخ������اهرُ ط���ال���ًب���ا م���ن���هرُ إذَن�����هرُ  لِ��ي��ج��ل��َب م����اًء ف��ي��ه يرُ

��َف��تِّ��ت��ه��ا ال��ظَّ��ا  ه���م ح�����ّرى يرُ ���ط���ف���ئرُ ن�����اَرهرُف���أك���برُ���درُ وح�����رُّ ال���ظَّ���ا امل������اءرُ يرُ

��هرُ  دم����اَرهرُ م��ى زاح��ًف��ا ن��ح��َو ال���ف���راِت وس��ي��فرُ ���الل  ال���ضَّ ج��ي��َش  هرُ  ح����دَّ أرى 

أرُداف�����عرُ ع��ن دي��ن��ي وأرج����و ان��ت��ص��اَرهرُي���ك���ّر ع��ل��ي��ه��ْم وه����و هي���ت���فرُ إّن��ن��ي 

س����وِل حم��ّم��ٍد  ، وأرُح���ي���ي ش��ع��ارهرُأرُداف������عرُ ع���ن س��ب��ط ال����رَّ إم���ام���ي ع���ى ح����قٍّ

أرُواَرهرُوق���د م��ل��َك امل���ج���رى وأم����ى َم�����زاَدهرُ  ���زي���َل  يرُ ك���ي  ث���غ���ًرا  َب����ّل  وم���ا 

قبَلهْم  امل����اَء  ي���رشَب  أن  أب���ى  َف���ِج���ْد يل غ�����راَرهرُع��ظ��ي��ٌم  وف�����اًء وإي����ث����اًرا، 

أث�������اَرهرُوغ��������ادَر هن����ر ال��ع��ل��ق��م��ّي ووع������دهرُ  ق����د  إروائ�����ه�����ا  يف  س��ك��ي��ن��َة 
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���هرُ  ف���إنَّ ال���ق���ت���اَل  ي���ن���وي  ال  )48(وأرسَع  إن���ج���از وع����ٍد ق�������راَرهرُ ��ن��ّف��ذرُ يف  يرُ

اخلري  قّوة  قّوَتنْي؛  بني  والتضاّد  التنافر  عل  تقوم  الدرامّي  الرصاع  ماهّية  إنَّ 
ا  والِقَيم واملبادئ، وقّوة الرّش وبذوره، ومن هنا تربز الحداث املتتابعة تتابًعا سببيًّ
الفرات  نحو  زاحًفا  مىض  صغارُه،  ُيروي  فيه  ماًء  لِيجلَب  أخاه،  ا)فجاَء  ومنطقيًّ
وسيفه، يكّر عليهْم وهو هيتُف إّنني أُدافُع عن ديني، وغادَر هنر العلقمي، وأرسَع 
ُه ُينّفُذ ف إنجاز وعٍد قرارهُ( من تصادم القّوة املتقابلة واملتعارضة  ال ينوي القتاَل فإنَّ
ف النّص الشعرّي، ومن هنا تتنامي الحداث املتصارعة وتتطّور، وإذا ما وصلت 
شخصّية  من  االنفعايّل  الدرامّي  اإلحساس  ينخلق  والتأّزم  التعّقد  إىل  بتطّورها 
من  فيها  ما  بّكل  حارضة  تكون   العّباس اإلمام  شخصّية  وهي  فّعالة  مركزّية 
انتباهه  لتثري  القارئ؛  ف  ومبارشة  واضحة  بصورة  تؤّثر  وت��رّصف؛  وفعل  حركة 
ويستمّر انفعاله اجتاهها من موقف درامّي إىل آخر، فشخصّية اإلمام هي التي 
تسّخر وتوّظف لتطّور احلدث وتوليده، إذ ليس هلا قيمة خاّصة ف ذاتا، إذ متارس 
بوساطة  إاّل  يتحّقق  ال  ه  وأنَّ الدرامّي،  للبناء  الساس  املحور  تشّكل  التي  احلركة 
احلدث املرتبط بأحداث أخرى متنامية بصورة منّظمة، وبم أنَّ الدراما تعني احلركة 
ا وجدت منذ وجود اإلنسان وذلك؛ لنَّ اإلنسان  املّتصلة باحلدث املركزّي تدرك أهنَّ
أو  املتعارضة  القوى  عل»تضارب  تنطوي  مؤّثرة  درامّية  أحداث  حركة  ف  يعيش 
املتالقية املوجودة ف أثر معنّي، فّكل حلظة ف احلدث تؤّلف موقًفا للنزاع تتالصق 
فيه الشخصّيات تتحالف أو تتجابه«)49(؛ لنَّ التفاعل ف الحداث الدرامّية هو 
الفّعال  حضورها  متتلك  درامّية  شخصّيات  بني  واآلراء  املبادئ  الختالف  نتيجة 
ف النّص، وهي تّتجه إىل مصريها املحّتم، وهذا ما خيلق التوّتر الدرامّي الذي هو 
سمة أساسّية من سمت الدراما؛ لنَّ البناء الدرامّي يقوم عل»الرصاع بني طرفني 
وتعّدد الصوات، وتطّور احلدث وتناميه، كم تقوم النزعة الدرامّية عل التوّتر الذي 
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هو صفة فكرّية عليا تنشأ من غوص املبدع إىل أعمق احلياة«)50(.

الدرامّي  املشهد  جتّسد  مؤّثرة  تعبريّية  بخامتة  قصيدته  الشاعر  خيتم  وعليه 
 ا واملتفاعلة مع أفكار شخصية اإلمام املتشّكل من الحداث املتصاعدة تدرجييًّ
هذا  جيري  إذ  أسباهبا،  وتفّس  الدرامّية  احلركة  تنامي  تعّلل  التي  اخلاّصة،  ورؤيته 
التنامي ف وسط متناقضات ومصادمات تتمّخض بدورها عن أحداث متصارعة 
نة يتكّون فيها النّص الشعرّي وتكتمل معانيه  يتحّتم تطّورها لتصل إىل نقطة معّي
ف  يتواصل  وجتعله  املتلّقي  انتباه  لتجذب  حيوّية؛  وأكثر  مؤّثرة  بصورة  املقصودة 

قراءة النّص الشعرّي مستمتًعا، وأبرز ما يمّثل ذلك قول الشاعر: 

ح��وف��ه��م  زرُ ال��ظ��امل��نَي  أنَّ  غ���رَي  أح��اط��ت ب���ه، َس�����ّدْت ع��ل��ي��ِه م��س��اَرهرُم���ى 

يمينَهرُ  غ����دًرا  ب��ال��ّس��ي��ف  ��وا  َق��َط��عرُ وق����د أحل���ق���وا ب��ال��ق��ط��ع م��ن��ه ي���س���اَرهرُوق���د 

احتضاَرهرُف��ص��اح: أخ��ي أق��ب��ل ف���إيّن ع��ى ال��ّث��رى  أخ��اك  أدِرْك  أخ��ي  رصي���ٌع، 

ب��ل��وع��ٍة  احل���س���نيرُ  ج�����اَء  ف�����زٍع  خي����وضرُ أس���ى ف��ق��د ال��ع��ض��ي��ِد غ����اَرهرُويف 

)51( أت��������اهرُ ف����أل����ف����اهرُ رصي����ًع����ا خم��ّض��ًب��ا  اهن����ي����اَرهرُ أراهرُ  س��ه��ٌم  ع��ي��ن��ِه  ويف 

بحدث  وختمه  الشعرّي  النّص  إغالق  الّول  اجتاهني:  ف  اخلامتة  هذه  عملت 
عل  تقوم  داللّية  بوحدة  واملّتصلة  املتنامية  الح��داث  سياق  إىل  ينتمي  مركزّي 
ا صادًقا عن أفكار الشخصّية ونوازعها الذاتّية،  مضامني درامّية تعرب تعبريًا دراميًّ
ا  ا ومنطقيًّ وأّما الثاين فتوثيق النّص الشعرّي ف إطار متواليات حدثّية ممّيزة تارخييًّ
الوظيفة  النّص  ليمنح   ،)العّباس )اإلمام  واقعّية  دينّية  بشخصّية  ومرتبطة 

ته ومصداقّيته. التوثيقّية أو الربهانّية التي تقّدم دلياًل واضًحا عل واقعّي

التلّقي  عملّية  جوهر  ف  كبري  درامّي  تأثري  ذات  اخلامتة  هذه  فإنَّ  ذلك  ومن 
ة التنامي بقوله: وفعالّيتها، إذ خيتم الشاعر بنقطة تفّس وتعّلل ماهّي
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ح��وف��ه��م زرُ ال��ظ��امل��نَي  أنَّ  غ���رَي  أح��اط��ت ب���ه، َس�����ّدْت ع��ل��ي��ِه م��س��اَرهرُم���ى 

التصادم  من  وتناميها  الح��داث  توّتر  عن  كبرية  بفعالّية  اخلامتة  هذه  لتعربِّ 
قدرة  عن  تكشف  التي  الدرامّية  الحداث  حركة  لتتشّكل  خمتلَفَتني،  قّوَتني  بني 
التي  املأساة  بحجم  مصريه  وحتديد  قدره  توجيه  ف   العّباس اإلمام  شخصّية 

 .حّلت بأهل بيته
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اخلامتة
الكربالئّي  الشعر  ف   العّباس اإلمام  صورة  درامّية  دراسة  من  االنتهاء  بعد 

احلديث، توّصل البحث إىل النتائج اآلتية: 

ا يعني االرتقاء بالتعبري . 1 انمزت الدراما ف النّص الشعرّي احلديث بوصفها فنًّا أدائيًّ
الذايّت إىل أُفق موضوعّي واسع متّضمن عالقات منّظمة وأبعاًدا خارجّية تصّور 
رصاع الشخصّيات مع تناقضات احلياة، فهي تقوم عل سلسلة من الحداث 
النّص  من  املقصودة  املعاين  لتؤّدي  ا  ومنطقيًّ ا  سببيًّ منّظمة  بصورة  املتصاعدة 

الشعرّي.
يعتمد التشكيل الدرامّي ف النّص الشعرّي احلديث عل قّوة الصورة وواقعّيتها، . 2

تتأّزم  متصارعة  شخصّيات  فيواجه  والتناقضات  املنازعات  وسط  ف  جيري  إذ 
ا ف مواقف ومشاهد حمّددة، لتغني النّص باملتعة الدرامّية وتدغمُه  ا وعاطفيًّ فكريًّ
بنوعيه  الدرامّي  الرصاع  من  أنمطه  النّص  فيأخذ  الذاتّية  والنوازع  باالنفعاالت 
الداخيّل املتعّلق بذات الشخصّية، واخلارجّي ممّثاًل بقوى متعارضة حتيط هبا من 
كّل جانب، وتؤثر فيها تأثريًا واضًحا، ويمكن متثيل أنمط الرصاع بالفعل، ورّدة 
الفعل، ليؤّدي تواشجهم وتصارعهم إىل نمط تعبريّي متثييّل، مما يدفع الحداث 
ا نحو الذروة؛ لتصل إىل هناية منطقّية  إىل المام، وهي تتنامى وتتصاعد تدرجييًّ

حمّددة.
ه يقتيض وجود قّوَتنْي متعارَضَتنْي، . 3 إنَّ الرصاع جوهر الدراما وتشكيلها الّفنّي؛ لنَّ

الخرى  هزيمة  منهم  واحدة  كّل  وحتاول  وبذوره،  الرش  وقّوة  واملبادئ  اخلري  قّوة 
تها بصورة تنّم عن وعي  وكسها، وهنا تتعّقد املواقف والحداث، وتتشّكل درامّي
واضح هبذه الحداث املتصاعدة التي تصّور احلقيقة بأدّق تفاصيلها، وعليه فإنَّ 
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الرصاع الدرامّي هو نتيجة لتباين املواقف والرؤى الذاتّية بني شخصّيات مركزّية 
شعورّية  جتربة  النهاية  ف  لتقّدم  وحركة؛  توّتر  من  فيها  ما  بكّل  حارضة  تكون 
واقعّية ذات دالالت منفردة، تثري عواطف القارئ ومشاعره فتجعله متفاعاًل ف 

قراءة النّص الشعرّي بشوق وهلفة.
فهو . 4  ، النّصّ التشكيل  الفّعال ف  وأثره  الدرامّي  احلدث  أمهّية  الدراسة  كشفت 

مركز الرصاعات والتفاعالت احلاصلة بني الشخصّيات ف فضاء مكايّن وزمايّن 
حاالت  تشّكل  وأفعال  مواقف  عل  ينطوي  فهو  دّقة  أكثر  بصورة  أو  حم��ّدد، 
معارضته أو مواجهة بني الشخصّيات، لتحقيق فكرتا ووجهة نظرها اخلاّصة 
ة النّصّية ومركز  التي ترمي إليها، ومن هنا يمّثل احلدث الدرامّي جوهر الفاعلّي
تبئريها الدرامّي الذي يسعى إىل تأطري الوقائع والفعال ف إطار متواليات حدثّية 
درامّية كّل متوالية ينّظم مواقفها وأفعاهلا مشهد حوارّي حمّدد، لتصل بتناميها 
الظلم والطغيان، لذلك  النامجة عن رصاع قوي ضّد  التأّزم  وتطّورها نحو ذروة 
املكايّن  والفضاء  والوصفّية  احلوارّية  واملشاهد  )احلدث  الدرامّية  العنارص  نجد 
والزمايّن( منعكسة ف بؤرة الوعي الداخيّل للشخصّية املحورّية شخصّية اإلمام 
تصويًرا  ومصّورة  جانب،  من  كبري  وحتٍد  قوّية  عزيمة  من  فيها  بم   العّباس

ا عمق املأساة التي حّلت باإلمام العّباس وأهل بيته من جانب آخر. دراميًّ
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