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" كليوباترا " من الجمال والفتنة ما لـم تفلـح عشـرات
ٔ
القــرون مــن الزمــان ان تمحي ــه مــن ذاكــرة ا ٕالنســانية
مهمــا عرفــت مــن جمــيالت ٕ ،اذ نجحــت تلــك الســيدة الفاتنــة بشــجاعتها
وبســالتها فــي ٕابقــاء موقعهــا المتميــز علــى خارطــة الثقافــة الشــعبية علــى مــر
الت ــاريخ ا ٕالنس ــاني وحت ــى الي ــوم ف ــي هيئ ـة الس ــلع التجاري ــة الرائج ــة الت ــي
تحمــل اســمها والمحــال والكيانــات الكبيــرة التــي تنتســب ٕاليهــا رغــم مــرور
ٔ
مئــات الق ــرون عل ــى رحيله ــا و ل ــم تفل ــح مح ــاوالت اع ــدائها لمح ــو ذكراه ــا
ٔ
ٕباخفاء وتحطيم كل ٕانجازاتها الثقافية والفنية فلم يعثـر لهـا علـى اثـر يـذكر
ٔ
ٓ
حتى االن ورغم ذلك تحفظ لها الثقافة الشعبية حقها النها تحتفظ بسيرة
ٔ
الموتى الشجعان وتنسى االحياء الجبناء .
كليوب ــاترا المقص ــودة بالبح ــث ه ــي )كليوب ــاترا الس ــابعة( حفي ــدة
ٔ
بطليمــوس المقــدوني الــذي ورث حكــم مصــر مــن ا ٕالســكندر اال كبــر الــذي
ٔ
مــات عــام ) (٣٢٣قبــل المــيالد  .وهــى الملكــة اال كـثــر شــهرة بــين ملكــات
ٔ
وملــوك البطالمــة والعــالم ،بســبب مــا احــاط بســيرتها العاطفيــة ومســيرتها
ٓ
التاريخيــة مــن ســحر وغمــوض ولــدورها التــاريخي المتفــرد كــاخر مــن حكــم
ٔ
مص ــر م ــن نس ــل البطالم ــة المق ــدونيين وم ــا اعقب ــه م ــن س ــيطرة روماني ــة
ٔ
انتهت بالفتح ا ٕالسالمي عام ) (٢١هجرية الموافـق ) (٦٤٢ميالديـة اثنـاء
حكم الخليفة عمر بن الخطاب وقيادة عمر بن العـاص عقـب انتهائـه مـن
فتح فلسطين .
ودليل ما حظيت بـه مـن مكانـة فـي الثقافـة الشـعبية العالميـة مـا
كـتــب عنهــا مــن كـتابــات ومعالجــات دراميــة مســرحية و ٕاذاعيــة وســينمائية
ٔ
اغلبهــا غيــر عربيــة وال مصــرية اهــتم كـتابهــا وصــانعيها بتقــديم معالجــات
ٔ
دراميــة لســيرة هــذه الســيدة االســطورية وهــذه المعالجــات هــي انعكــاس
لرســوخ هــذه الشخصــية فــي الثقافــة الشــعبية العالميــة وفــي هــذا البحــث
ٔ
ٔ
ســنعرض هــذا االثــر فقــط فــي المعالجــات المســرحية لكـتــاب مــن امكنــه
ٔ
وازمنة مختلفة.
ٔ
ارتكـ ــزت اغلـ ــب المعالج ـ ــات المسـ ــرحية علـ ــى كـتاب ـ ــات الم ـ ــؤرخ
ٔ
ا ٕالغريق ــي الش ــهير " بلوت ــارخوس " كـ ـاول م ــن اه ــتم م ــن البش ــر بت ــدوين
ٔ
ٔ
التاريخ ا ٕالنساني عام ١٢٠م  .و كـتب عن كليوباترا قائال ] هي افـتن امـراة
ٔ
ٔ
ً
جميعا في الشرق والغـرب وقـد كـان هـذا ادعـى الن تجتـذب
بين الملكات
ٔ
ُحب اثنين من اشهر رجال العالم العظماء وهمـا  " :يوليـوس قيصـر " و"
ٔ
مارك انطونيوس "[.
و عن تاريخ مولدها ومختصر سـيرتها قـال ] ولـدت كليوبـاترا سـنة
ٔ
ٔ
ٔ
 ٦٩ق  .م  ،وكانــت علــى ان تبنــى باخيهــا االصــغر وتتــولى العــرش معــه،
فنوزعــت فــي هــذه الشــركة ففــرت ٕالــى ســوريا لتعبــئ جــيش هنــاك لتســتعيد
بــه التــاج  ،وهنــاك قابلــت " يوليــوس قيصــر " فوقعــت فــي نفســه فمكنهــا
م ــن الع ــرش ش ــركة م ــع ٔاص ــغر ٔاخويه ــا فم ــا لبس ــت ٔان قتلت ــه مس ـ ً
ـموما ،
ٔ
وتبعــت قيصــر ٕالــى رومــا فــاحتفي بهــا حفــاوة اثــارت ســخط الرومــان وقتــل
ٓ
ٔ
ٔ
قيص ــر فت ــرددت ف ــيمن تتب ــع حت ــى ال النص ــر ٕال ــى انطوني ــوس واتباع ــه ،
ٔ ٔ
فقدمت له فروض الطاعة فما لبث ان احبها وفتن بها وضحى في سـبيلها
ٔ
بمكانه وكبريائه واخي ًرا بملكه ومطامعه وحياته وقضيا الشـتاء التـالي فـي
ا ٕالسكندرية في غرام نسيا فيه كل شيء [ .
ٔ
ويالحــظ ان " بلوتــارخوس " فــي الحــديث عــن كليوبــاترا يســتخدم
قاموسـ ًـا مختلفـ ًـا تمامــا عــن ذلــك الــذي يســتخدمه فــي كالمــه عــن رومــا ،
ٔ
ٔ
ٔ
ومثال ذلك قوله ] ارادت كليوباترا ان تعيد الكرة مع القيصر الظـافر وان
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
تفعـ ــل مـ ــا تفعـ ــل بـ ــانطونيوس بعـ ــد ان ارسـ ــلت مـ ــن يخبـ ــر انطونيـ ــوس
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
بانتحارها  ،فما كان منه ٕاال ان انتحـر وارسـل مـن يؤكـد لهـا ان اكـتـافيوس
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س ــيمعن ف ــي ٕاذالله ــا ٕاذا تمك ــن منه ــا ف ــانتحرت [  .وه ــذه الكلم ــات غي ــر
البريئ ـ ــة م ـ ــن التحي ـ ــز كان ـ ــت ه ـ ــي المص ـ ــدر الرئيس ـ ــي لكاف ـ ــة الكـتاب ـ ــات
ٔ
وا ٕالبــداعات المســرحية عــن كليوبــاترا  ،التــي اراد عــدوها القــوى المســيطر
ٓ ٓ
ٓ
ٔ
على العالم ان ذاك اكـتافيوس قيصر طمس اثارهـا ام ًـال محـو ذكرهـا لكـن
خــاب ســعيه وكـتــب عنهــا مــن المســرحيين فقــط كـتــاب فرنســيين و ٕانجليــز
ومصــريين نصوصـ ًـا هــي ) كليوبــاترا ( للكاتــب الفرنســي ) ٕايتــين جوديــل(
ٔ
ماساة درامية كـتبها عام )(١٥٥٢م  ،و كـتب الشـاعر والكاتـب المسـرحي
ا ٕالنجليــزي الشــهير " ولــيم شكســبير " نصــان مســرحيان مــن وحــى حكايــة
ٔ
كليوباترا وهذان النصان هما ] يوليوس قيصر [ و ] انطونيوس وكليوبـاترا
ٔ
ٔ
[ و كـتب المسـرحي الفرنسـي " جـان ميريـد " مسـرحية ] مـارك انطـوان او
كليوبــاترا  [ ١٦٣٥م وكـتــب بعــدها مســرحية ] مقتــل قيصــر  [ ١٦٣٥م ،
ٔ
وفــي ٕانجلتـرا كـتــب عــن كليوبــاترا الشــاعر والناقــد اال كـثــر شــهرة ] جــون درا
ٔ
ي ــدن [ ع ــام ١٦٧٧م مس ــرحية تع ــالج قص ــة ح ــب انطوني ــوس وكليوب ــاترا
ٔ
بعنــوان ] كــل شــئ يهــون فــي ســبيل الحــب او الــدنيا فــداء للحــب [ وكـتــب
ً
المســرحي ا ٕالنجليــزي " فــاليرى " نصـ ًـا مســرحيا بعنــوان ] كليوبــاترا[ عــام
ٔ
ٔ
 ١٧٧٥م  ،وكـتب ا ٕالنجليزي االيرلندي االصل " جورج برنارد شـو " نص ًـا
مسـ ً
ـرحيا عــن الملكــة الشــهيرة وعالقتهــا بيوليــوس قيصــر بعنــوان " قيصــر
ٔ
ٔ
وكليوبــاترا " وعــام ) (١٩٢٩م كـتــب اميــر الشــعراء احمــد شــوقي مســرحية
عــن مــوت كليوبــاترا بعنــوان )مصــرع كليوبــاترا( وكـتــب عنهــا رائــد المســرح
ٔ
العربي )توفيق الحكيم( ماساة مسرحية بعنوان )لعبـة المـوت(  ،وكـتـب
ٔ
ٔ
ٔ
عنهـا اســتاذ االدب اليونــاني المصــري الجنسـية احمــد عتمــان نصـ ًـا بعنــوان
)كليوبــاترا تعشــق الســالم (  ،وكـتــب المســرحي المصــري )ســعيد حجــاج(
ٔ
مســرحية بعنــوان )كليوبــاترا(  ،واخيـ ًرا قــدم علــى مســرح الهنــاجر بالقــاهرة
ٔ
عرضـ ًـا حـ ً
ـديثا مــن عــروض الت ــاليف الجمــاعي فــي ٕاطــار كوميــدي بعن ــوان
ٔ ٔ
ٔ
)كيلوبط ــة و انطوري ــو( وف ــي ٕاط ــار التواج ــد ا ٕال لكـترون ــي انش ــا ع ــدد م ــن
ٔ
االحفــاد مــن جنســيات مختلفــة موقــع يخــتص بســيرة كليوبــاترا الس ــابعة
ٔ
ومس ــيرتها عل ــى ا ٕالنترن ــت بعن ــوان )امـ ـراة تعن ــى مص ــر( وم ــن محتوي ــات
ٔ
ً
ً
الموقع ً
مسرحيا
نصا
وثائقيا يحمل العنوان ذاته ) امراة تعنى مصر (.
ٔ
واكـثــر مــا يميــز هــذه ا ٕالبــداعات المســرحية الكـثيــرة والمتنــاثرة هــو
ٔ
ٓ
تباينهــا الخــتالف االراء بشــانها فكــل يراهــا برؤيتــه ويعبــر عــن اهتمامــه بهــا
ٔ
بطريقته  ،وهى عند شكسبير المنحاز لكـالم بلوتـارخوس مـع انطونيـوس
تق ــيم با ٕالس ــكندرية العاص ــمة ف ــي حال ــة ٕاس ـراف ف ــي الح ــب يعل ــق عليه ــا
ٔ
ٔ
الف ــارس الروم ــاني انطوني ــوس لتبري ــر انس ــحابه م ــن معركـت ــه االول ــي ض ــد
ٔ
ٔ
مواطنــه اكـتــافيوس بقولــه  ] :ضــاع االمــل  ..هــذه المصــرية الســوداء قــد
ٔ
خــانتني  ..اســطولي استســلم ٕالــى العــدو  ..وهــا هــم بحــارتي هنــاك يقــذفون
قبعاتهم ً
غيظا في الهواء  ..لقد حطمتني خيانة المصرية السـوداء الجسـم
ٔ
والنفس ً ..تبا للفاتنة المشئومة التي كانت نظراتها ترسـلني ٕالـى الحـرب او
ٔ
تســتقبلني فــي البيــت تلــك كانــت صــدرها مــالذي ومنتهــى املــى يالهــا مــن
غجرية خداعة  ..جرتني بحيلها ومكائدها ٕالى العار والدمار [ .
كلمــات تتنــافي مــع المنطــق ومــع مــا حــدث فــي الجــزء الثــاني مــن
ٔ
ٔ
المعرك ــة الت ــي ك ــاد انطوني ــوس ان ينتص ــر فيه ــا ل ــوال خيان ــة بع ــض ق ــواد
جيش ــه وجن ــوده م ــن الروم ــان وانض ــمامهم ٕال ــى م ــواطنيهم م ــن جي ــوش
ٔ
ٔ
اكـت ــافيوس وه ــى الخيان ــة الت ــي ل ــم يس ــتطع انطوني ــوس تص ــديقها فمن ــى
ٔ
بالهزيمة وجاءه خبر انتحار كليوباترا فانتحر حزن ًـا عليهـا طالب ًـا مـن اتباعـه
ٔ
ان ينقلــوه ٕالــى حيــث يرقــد جثمانهــا فلمــا ذهــب ووجــدها علــى قيــد الحيــاة
ٔ
ٔ
ح ــذرها م ــن اكـت ــافيوس ال ــذي ج ــاء لين ــتقم وم ــات انطوني ــوس وانتح ــرت
ً
كليوبــاترا عمــال بنصــيحته  ،وماتــت ممــددة علــى فراشــها محتفظــة بكامــل

ٔ
ٔ
ٔ
جماله ــا وروعته ــا ،ولم ــا وص ــل اكـت ــافيوس ام ــر بم ــا يل ــي ] :اكـت ــافيوس:
ٔ
ٔ
سنتولى دفنهـا ٕالـى جانـب صـاحبها انطونيـوس  ..الن لـيس فـي الـدنيا مـن
ٔ ٔ
قبر ضم زوجين هكـذا المعـين ..ان احـداث هامـة كهـذه تقضـى عـادة علـى
ٔ
صانعيها ،فتحيا قصتهم ً
طويال كمـا المجـد الـذي حـال مـن نهايتهـا ماسـاة
ٔ
اليمة مؤسفة سيرافق جيشنا موكب الجنازة الرسمي حتى روما [ .
ٔ
بعــد كــل العنــاء الــذي لقيــة اكـتــافيوس حتــى انتصــر فــي المعركــة
وببس ــاطة وعل ــى ال ــرغم مم ــا يحم ــل م ــن بغ ــض وض ــغينة لكليوب ــاترا وم ــا
ٔ
يحمله من حقـد النطونيـوس يتعـاطف معهمـا فـي النهايـة وهـو الـذي قطـع
ٔ
ٔ
كل هذه االميال للقضاء عليهمـا ثـم يتمـادى فـي الكـرم فيـامر بـدفنهما مع ًـا
ً
لتخليــد قصــة حبهمــا  ،ولمــاذا يخلــدها ٕاذن ٕاذا كــان حقــا يعتبرهــا وصــمة
ٔ
عــار فــي التــاريخ الرومــاني وهــى فــي الوقــت نفســه امـ ًـا للقيصــر ون الــذي
ٔ
يعتبــر الوريــث الشــرعي الوحيــد لحكــم رومــا والــذي كــان اهــم مــا يشــغل
ٔ
ٔ
اكـتافيوس هو كيفيـة الـتخلص منـه  ،و اغفـل شكسـبير عـن قصـد العالقـة
ٔ
الش ـ ــهيرة ب ـ ــين كليوب ـ ــاترا ويولي ـ ــوس قيص ـ ــر والت ـ ــي ادت ٕال ـ ــى ٕانج ـ ــاب "
القيصــرون " متجنبـ ًـا التفاصــيل التــي تحتــاج بــدورها ٕالــى مبــررات  ،وفــي
مس ــرحية " يولي ــوس قيص ــر " تظه ــر كليوب ــاترا تلميح ـ ًـا ٔاو تص ـ ً
ـريحا ب ــرغم
ٔ
ٔ
اهميــة دورهــا فــي الفتــرة االخيــرة مــن حيــاة يوليــوس قيصــر  ،وهــذا مــا تــم
تداركه في مسرحية يوليـوس قيصـر وكليوبـاترا للكاتـب ا ٕالنجليـزي السـاخر
ٔ
" جــورج برن ــارد ش ــو " ) (١٩٥٠-١٨٥٦والت ــي تجــرى اح ــداثها ف ــي معب ــد
ٓ
ا ٕال له امون فـي طيبـة  ،ويسـتهل شـو نصـه السـاخر بمشـهد خيـالي طريـف
ل ٕال له رع يخاطب المشاهدين :
ٔ
ٔ
ـمتا  ..ص ـ ـ ً
رع :ص ـ ـ ً
ـمتا  ..اس ـ ــمعوا وع ـ ــوا ايته ـ ــا االقـ ـ ـزام الغريب ـ ــة ..
ٔ ٔ
ٔ
ٔاعيروني ٔا ً
ذنا صاغية  ،واعلموا انى رع ) لحظة ( اعـرف انكـم
ٔ
ٔ
ال تسـ ــتطيعون الرك ـ ــوع او الس ـ ــجود النكـ ــم محش ـ ــورون ف ـ ــي
ٔ
ٔ ٔ
ص ــفوف تقي ــد ح ــركـتكم وان ــا ال اطل ــب م ــنكم ان تعب ــدوني ..
ٔ
ٓ
ٔ
ولكني امركم بالسـكوت فقـد جئـت العـود بكـم ٕالـى اكـثـر مـن
ٔ
ٔ
الف ــي س ــنة ٕال ــى ال ــوراء  ،اي ــام ك ــان الن ــاس يعب ــدونني كان ــت
هناك روما القديمة  ،كانـت فقيـرة وصـغيرة  ..فنهبـوا ضـعفاء
ٔ
الــبالد االخــرى وضــموها ٕالــيهم حتــى تكونــت رومــا الكبيــرة ..
ٓ
ٔ
ٔ
مترامي ــة االط ـراف  ،واالن ه ــل تري ــدون المزي ــد ام تفض ــلون
النوم بينما يتكلم ٕاله مثلي.
ويحكــى شــو عــن القتــال بــين "يوليــوس قيصــر" وغريمــه الرومــاني
الــذي كــان صــديقه " بومبيــوس " ويعلــق الكاتــب علــى صـراعهما قـ ً
ـائال " :
كل ــب يط ــارد كل ــب " و ينته ــي المش ــهد االفتت ــاحي به ــذا التص ــرف الم ــرح
الطريف :
ٔ
ٔ
رع .. :ثم  .ما بقى من القصة يجب ان تشاهدوه بانفسكم الـوداع
ٔ
ٔ ٔ
و ٕاياكم ان تصفقوا لي ٕ ..اياكم  ..فانا ال احب التصفيق.
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ٔ
اوروس ماذا دهان ـ ــي
ٔ
اتيت م ـ ـ ــا هد مجدي
ج ـ ـ ـ ــللت نفسي بعار
لما حمـ ـ ـ ــلت جوادي

وبعد نهاية حديثه يواسيه تابعه المخلص ً
قائال:
ٔ
اوروس :
وخل المق ــادير تجر المدى
وقارك قيـصر ال تج ـ ــزعـن
تلق الهزيـ ـ ــمة ثبت الج ــنان كما كنت تلقى الفتوح العلى
ٔ ٓ
ٔ
ٔ ٔ
فما انت اول نج ـ ـ ـ ــم اضاء
وال انت اخ ـ ـ ـ ــر نجـ ـ ـ ـ ـم خبـ ـ ـ ـا
وقد تنزل شمـس بعد الصعود وتسقم بعد اعتالل الضـحى
ٔ
ٔ
رايتك والحـ ــرب تبلو الكماه فاشهد ُكنت ٕال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الوغى
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ثم يطلب انطونيوس مـن اوروس والـذي سـبق واقسـم اال يعصـى
ٓ
ٔ
ٔ ٔ
لسيده حتى اخر العمر ام ًرا ان يقتلـه ويحتـال اوروس كـي ال يعصـى سـيده
ٔ
فيقتل نفسه فيعلق انطونيوس على ذلك فيقول:
ٔ
ٔ
رايت منى كيف يجبن قيصر ورايت منك العبد كيف يموت
ٔ
ٔ
ترك اميـر الشـعراء الحـوادث تجـرى كمـا تـواترت دون ان يتـدخل
ً ٔ
اميا  ،وتاثر كـثي ًرا في معالجته " لمصرع كليوبـاترا "
فيضع لها ما يبررها در
ٔ
بمسرحية شكسبير سابقة الذكر " انطونيوس وكليوباترا " مع التركيز علـى
ٔ
احداث مصرعها .
ولمــا كانــت "لعبــة المــوت" هــي النقطــة التــي انطلــق منهــا توفيــق
الحك ــيم ) (١٩٨٧-١٨٩٨م ف ــي كـتابت ــه المس ــرحية ع ــن كليوب ــاترا والت ــي
ٔ
عالجهــا بشــكل مغــاير ومكــان وزمــان مختلفــان حيــث جــرت احــداثها فــي
ٔ
ٔ
جناح فـاخر بفنـدق مـن الفنـادق والبطـل او الشخصـية االولـى والمحوريـة
المذكور ٔ
وامامه جهـاز يسـجل
مؤرخ في الخمسين عمره يجلس في الجناح
ٔ
عليه بيانات هامة كـقرائن وادلة على الجريمة التي ستدبر لقتله كالتالي ..
ٔ
الرجل ) :لجهاز التسجيل ( ال داعي لذكر اسمي  ..في اوراقـي كـل
ٔ
ما يثبت شخصيتي  ..لن اسجل هنا غير الحوادث التـي
ٔ ٔ
ٔ
ٔ
ســتجرى امــامكم خــالل االشــهر الثالثــة او االربعــة التــي
ٔ
بقيـت لـي فـي الحيــاة وهـذا امـر مقطــوع بـه بـالطبع  ..فــي
ٔ
ٔاوراقي ٔا ً
يضا كـل تقـارير االطبـاء  .وهـى ال تقبـل الشـك ..
ٔ
ا ٕالشــعاع الــذرى اص ــابني ٕاص ــابة قاتل ــة  ..االخ ــتالف ه ــو
على تاريخ الوفاة .
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وكليوبــاترا فــي هــذه المســرحية فتــاة صــغيرة الســن تختبــئ خوفـ ًـا
ٔ
ٔ
خلف ابى الهول تحتمـي بـه مـن بطـش العجـوز الشـرير االصـلع " يوليـوس
ٔ
قيصــر " .كانــت كليوبــاترا صــغيرة وجميلــة وخفيفــة الظــل فاثــارت ٕاعجــاب
ٔ
ٔ
القيص ــر فاحبه ــا و علمه ــا اص ــول الحك ــم فكان ــت تطب ــق م ــا تتعلم ــه عل ــى
خادمتهــا " فاتتيــا " التــي كانــت فــي الس ـابق تخشــاها  ،ويحــدثها يوليــوس
ٔ
قيصــر كـثيـ ًرا عــن انطونيــوس الشــاب المــاجن ممــا دفعهــا ٕالــى ا ٕالعجــاب بــه
ٔ
ٔ
الن القيصــر الــذي كــان اقــرب مــا يكــون عنــدها ٕالــى ٕالــه  ،وعنــدما اســتعد
القيصـ ــر لمغـ ــادرة الشـ ــرق ٕاذا بح ـ ـراس كليوبـ ــاترا يتقـ ــدمون نحـ ــو المينـ ــاء
ويحملــون ســجادة مصــرية بديعــة الصــنع والمنظــر ملفوفــة بحــزم وحــذق
ومهــارة  ،هديــة مــن ملكــة مصــر ٕالــى القائــد الرومــاني العظــيم  ،و يفردهــا
ليش ــاهدها ف ـ ٕـاذا به ــا كليوب ــاترا الملك ــة الص ــغيرة المرح ــة  ..ج ــاءت ت ــودع
ٔ
ٔ
القيصــر محبــة وشــاكرة  ،ويودعهــا بــدوره مؤكـ ًـدا بانــه البــد ان يرســل لهــا
ٔ
ٔ
ٔ
انطونيوس الذي يراه اجـدر النـاس بهـا  ،واهـم مـا يميـز معالجـة برناردشـو
الس ــخرية الالذع ــة والمرح ــة والمعارض ــة لرؤي ــة مواطن ــه ول ــيم شكس ــبير
با ٕالضافة ٕالى التجديد و ٕاعـادة صـناعة الشخصـيات برؤيـة حديثـة ومحايـدة
ومتفتحة .
ٔ
ٔ
امي ـ ــر الش ـ ــعراء احم ـ ــد ش ـ ــوقي )(١٩٣٢-١٨٨٦م كـت ـ ــب ال ـ ــنص
"مص ــرع كليوبــاترا " ع ــام ١٩٢٩م بني ــة المبــادرة ٕال ــى ا ٕالس ــهام ف ــي ٕانش ــاء
مس ـرح ش ــعري عرب ــي وك ــذلك ال ــدفاع ع ــن كليوب ــاترا كمظه ــر م ــن مظ ــاهر
ٔ
الوطنية التي كان معارضوه يقولون انـه غيـر عـابئ بهـا  ،و ذلـك باعتبارهـا
ٔٔ
رم ـ ـ ًزا قوميـ ـ ًـا  ،و بـ ــدا احـ ــداث الـ ــنص المسـ ــرحي بافتتاحيـ ــة تجمـ ــع بـ ــين
ٔ
ٔ
"اوروس" العبـ ــد المطيـ ــع والخـ ــادم المخلـ ــص النطونيـ ــوس يتحـ ــدث مـ ــع
ٓ
ٔ
"اوليمبــوس " الطبيــب الرومــاني ويشــكو كــل منهمــا لالخــر حزنــه البــالغ
ٔ
ٔ
بسبب سوء احـوال سـيدهما " انطونيـوس " وعـدم اكـتراثـه ل ٕالسـتدعاءات
ٔ
ٔ
المتالحقــة التــي تــاتى مــن رومــا التــي تكــاد ٕباهمالــه لهــا ان تضــيع  ،وفــي
ٔ
المش ــهد الت ــالي تس ــتعرض كليوب ــاترا المكـتب ــة وتقاب ــل" ان ــوبيس " كبي ــر
الكهــان و يخبرهــا باكـتشــاف رائــع لسـموم ٕاحــدى الحيــات التــي تميــت مــن
ٔ
يتناولها ميتة سريعة مباغته وبال الم .
وفـ ــي بـ ــاقي مشـ ــاهد الـ ــنص يعـ ــرض شـ ــوقي ٕاعـ ــالن " قيصـ ــرون "
ٔ
الوريث الشرعي للقيصر الراحل ً ،
ملكا للبالد وهو ما دفع " اكـتافيوس "
ٔ
ٕالــى ٕاعــالن الحــرب ضــد مصــر ،ويســتقبل انطونيــوس ذلــك باســتخفاف ،
ٔ
ٔ
فهـو اميــر المعــارك والعـالم كلــه يشــهد بــذلك  .وتبـدا المعركــة وتــدور دائــرة
ٔ
)اكـتيوم البحرية( وتنسحب كليوباترا وتعلـل ذلـك بجنوحهـا ٕالـى ٕانقـاذ مـا
تحمله في سـفينتها مـن ذهـب ٔوامـوال وثـروات ٓاثـرت الحفـاظ عليهـا ّ
للكـرة
ٔ
ٔ
التالي ــة  ،ويقتن ــع انطوني ــوس وت ــاتى المعرك ــة الفاص ــلة و تنته ــي بهزيم ــة
ٔ
ٔ
انطونيوس وفراره مع تابعه اوروس في الصحراء في مشهد لن يكـتب كمـا
ٔ ٔ
ابدعه احمد شوقي ..
ٔ
انطونيوس:
ٔ
ً
ُ
ومسني الضر والكالل
اوروس ٕاني جهدت مشيا
ٔ
فمل بنا نسـ ـ ــتريح ً
مـ ـ ـ ــن قب ـ ـ ـ ــل ان يـ ـ ـ ــدهم
قليال
الرجال
ٔ
ٔ
ً
] يجلس انطونيوس منهوكا فتاخذه الذكرى [

وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج منى سيفي
ٔ
وودت االرض تحتــي
ٔ
ٔ
انا الذي كان امضـ ــى
الشـ ــرق يدرى نزالي
كان المـ ـ ــلوك عبيدي

وض ـ ـ ـ ـ ـ ــج منى سناني
لو طـهرت من عياني
من الحـ ـ ـ ــديد جناني
والغرب يدرى طعاني
فص ــرت عبد الحسان

حتى نسـ ـ ــيت مكاني
وحـ ـ ـط رفع ـة ش ـ ـ ــانى
يبقى بقاء الزم ـ ـ ـ ـ ـ ــان
على الفـ ـ ـ ـرار ازدراني
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المــوت المنتظــر حلقــة واحــدة فــي سلســلة المعانــاة النفســية لهــذا
ٔ
الرجل التـي بـدات بفقـد ابنـه الوحيـد فـي الحـرب ثـم وفـاة زوجـه حزن ًـا علـي
ٔ
ٔ
االبــن وبــالمرض قــرر ان يــتخلص مــن الحيــاة فــي اســرع وقــت  ،مســتثم ًرا
ٔ
ٔ
ٔ
اطم ــاع البش ــر الت ــي دفع ــتهم الخت ـراع االس ــلحة النووي ــة والذري ــة  ،والن ــه
ٔ
كمــؤرخ كــان شــديد االهتمــام بشخصــية كليوبــاترا التــي قــدم عنهــا ابحــاث
ونال عن دراستها درجات عظيمة وربح ٔا ً
مواال وفيـرة  .لفتـت انتباهـه فتـاة
ٔ
جميل ــة رقيق ــة ت ــدعى كليوب ــاترا  ،تق ــدم رقص ــة باس ــمها ف ــي اح ــد الماله ــي
ٔ
ٔ
الليليــة المتواضــعة  ،القــى قنبلــة فــي حياتهــا عنــدما اســلمها وصــية موثقــة
تؤول بمقتضاها كل ممتلكاته ٕاليها بشرط وفاته.
يرتس ــم ال ــذهول والدهش ــة عل ــى وج ــه الفت ــاة الت ــي يعج ــز عقله ــا
ٔ
البسيط عن استيعاب اي شيء يتعلق بحقيقة ما حـدث وهـى التـي كانـت
ٔ
ٔ
تعتقــد ان الرجــل اســتدعاها للفنــدق الفخــم لرغبــة او نــزوة عــابرة ال وصــية
ٔ
ٔ
يتنــازل بهــا عــن ثروتــه بــال ســبب معقــول او مقابــل شــرعي او غيــر شـرعي ،
ويحاول ٕاقناعها بما يلي:
السبب هو اسمك .
المؤرخ :
ٔ
اسمى ؟؟.
كليوباترا:
اســم " كليوبــاترا" ٕانــه عــاش معــي طــوال حيــاتي
المؤرخ :
ٔ
ً
لقد ارقني الليل تحت مصابيح الدرس وشـردني فـي بـالد العـالم بحثـا عـن
الوثــائق  ،وكلــل هــامتي بالنصــر يــوم ٔاذعــت معلومــاتي  ،ودر عليــا ربحــاً
ٔ
ك ــون ل ــي الث ــروة بع ــد ان نش ــرت كـت ــابي ٕ ،ان الم ــال ال ــذي ج ــاءني م ــن
كليوب ــاترا يج ــب ٔان ٔاترك ــه بع ــد م ــوتى لكليوب ــاترا ٔ ..اال تج ــدين ه ــذا س ـ ً
ـببا
ً
كافيا.
وتنصرف الفتاة وفـي حقيبتهـا الوصـية فـيجلس الرجـل ٕالـى جهـازه
ٓ
ٔ ٔ
ويسجل ما معناه انها واهلها سيدبرون االن مؤامرة للتخلص منـه بالقتـل
ليحص ــلوا عل ــى الوص ــية  ،وبع ــد ذل ــك يختف ــي الم ــؤرخ عام ـ ًـدا م ــن حي ــاة
ٔ
كليوب ــاترا فت ــاتى لزيارت ــه بحج ــة ٕاطالع ــه عل ــى ا ٕالض ــافات الت ــي ٕاض ــافتها
لرقصتها الفرعونية السـيما الجـزء الخـاص بالثعبـان وبريبـة وشـك يتعامـل
الرجــل مــع كــل مــا يصــدر مــن الفتــاة ويســجل انطباعاتــه فــي الوقــت الــذي
ٔ
ينفرد فيه بنفسه ويسجل بعد انصـرافها بـاقي مالحظاتـه وهـى انهـا جـاءت
لوضع الثعبان السام في حجرته لقتله بتلـك الطريقـة البسـيطة المقتبسـة
ٔ
ونلمح انه على الرغم من رغبته في الموت يدفعـه الخـوف ٕالـى فـتح شـباك
الحجرة للهرب ً
خوفا من الثعبان.
ٔ
وتط ــرق الفت ــاة ب ــاب الحج ــرة فيظنه ــا ج ــاءت للتاك ــد م ــن موت ــه
ٔ
فيتضح انها جاءت لدعوته لحضور عيد ميالدها وتتمنـى وجـوده فيفتـرض
ٔ
انهـ ــا تسـ ــتدرجه ليقتلـ ــه فتاهـ ــا العـ ــب السـ ــيرك بسـ ــيوفه وخنـ ــاجره التـ ــي
ٔ
ٓ
ســيودعها فــي صــدره بطريــق الخطــا ليخلصــه مــن اال الم التــي تــزداد بمــرور
الوقت.

ٔ
المــؤرخٕ :انــي جــاد  ..موضــوع عملنــا واحــد  ..هــي تلــك الم ـراة ومــا
ٔ
قمــت بــه انــا وغيــري مــن المــؤرخين مــن عــرض تاريخهــا
ٔ
ٔ
مشــكوك فــي صــحته  ..امــا مــا تقــومين بــه انــت وغيــرك
م ـ ــن الراقص ـ ــات م ـ ــن ع ـ ــرض جس ـ ــدها  ..فم ـ ــن ال ـ ــذي
ً
تكذيبا.
يستطيع له
ٔ
ويمــرض فتســهر علــى تمريضــه ،ويســالها عــن ســبب اهتمامهــا بــه
ٔ
ٔ
فــتلمح لــه عــن مشــاعر حــب فيواجههــا بانــه ال يــرى اي عالقــة لمــا يحــدث
ٔ
بالحــب وان الحــب شــعور ســامي ونقــى وبــرئ و ٕانهــا ليســت مضــطرة ٕالــى
ٕاض ــافة جريم ــة الك ــذب ٕال ــى جرائمه ــا مع ــه  ،ويواجهه ــا بعالقته ــا بفت ــى
ٔ
السيرك " انطونيوس" فتقول:
كليوباترا :نعم يوليوس قيصر  ..هو الرجل الذي كان
ٓ
ٔ
اخر من كان يجب ان يحتل قلب كليوباترا .
ٔ
المؤرخ :ولكنه جاء في االول  ..االعتبارات هنا زمنية .
ٔ
كليوباترا:القلوب ال تدق مع الساعات  ..كان يجب ان يقف قلبها
بعده عن الحب.
المؤرخ  :ويقف التاريخ.
ٔ
ٔ
ٔ
كليوب ــاترا :ال ش ــان ل ــي بالت ــاريخ ٕ ..ان ــي اتكل ــم ع ــن قل ــب ام ـراة ..
ٔ
القلــب الــذي فــتح مــن قبــل لقيصــر  ..مــا كــان يجــوز ان
ٔ
يفتح بعد ذلك النطونيوس.
المؤرخ :قلب كليوباترا  ..مفتوح ً
دائما للفاتحين .
ٔ
كليوباترا ) :بغضب مفاجئ ( اي كليوباترا تقصد .
ٓ
ٔ
المؤرخ :كليوباترا القديمة  .السنا االن في جلسة نقد للتاريخ.
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ٔ
ٔ
واخي ًرا يعترف للفتاة بما كان من سوء ظنه بها ويرجوها ان تقبـل
ٔ
ٔ
اعتذاره فتفعل وتقرر ان تسانده مؤكدة له ان هناك حقيقة هامـة ال يجـب
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
ٔ
ان ينساها وهى ان اعمار البشـر ال يحـددها االطبـاء وانـه يجـب ان يبحـث
ٔ
ٔ
ٔ
عن عالج للمـرض فـي اي مكـان فـوق سـطح االرض  ..خصوص ًـا انـه يملـك
ٔ
م ــع الم ــال والح ــب ال ــذي يم ــنح ا ٕالنس ــان مزي ـ ًـدا م ــن االم ــل ف ــي الحي ــاة
والرغبة في التشبث بها.
ٔ
اس ــتطاع الحك ــيم بمعالجت ــه الفري ــدة ان يفس ــح المج ــال للخي ــال
ٔ
ٔ
وان ينبــه ٕالــى ضــرورة تامــل المعلومــات التاريخيــة والتحــري عــن المصــدر
ٔ
الن كــل مــا صــنعه بشــر قابــل للتعــديل والتبــديل والتغييــر وهــذا مــا اقــره
ٔ
ًٔ ٔ
عمليــا احــد اهــم علمــاء التــاريخ اليونــاني وهــو" .د .احمــد عتمــان" الــذي
كـتب عن كليوباترا مسرحية تاريخية في قالب عصري بعنـوان )كليوبـاترا
ٔ
تعشــق الســالم( وتجــرى احــداثها فــي منــزل مؤلــف يستضــيف مخــرج فــي
جلس ــة عم ــل الغ ــرض منه ــا ٕاع ــداد ن ــص مس ــرحي ع ــن كليوب ــاترا و يقت ــرح
المخ ــرج اس ــتدعاء الممثل ــة الت ــي ستش ــخص دور الملك ــة ليع ــرض عليه ــا
ٔ
مس ـ ً
ـبقا  ،و يق ــرر ثالث ــتهم ان النقط ــة المثل ــي لالنط ــالق ف ــي العم ــل ه ــي
ٔ
ٔ
هزيمة اكـتيوم البحرية عندما انسحبت كليوباترا فحـزن انطونيـوس وعـزل
ٔ
ٔ
نفسه في قصر با ٕالسكندرية كانت الملكة قد اعدته خصيص ًـا مـن اجلـه ،
ٔ
ويــرفض مقابلــة اي شــخص حتــى الملكــة التــي تستســلم للهزيمــة وتــذهب
سـ ًرا لمفاوضــة "مالــك " صـاحب دولــة العــرب المجـاورة و " هيــرود " ملــك
ٔ
اليهــود ويــرفض كـ ٌـل منهمــا معاونتهــا ويعلــم انطونيــوس بــذلك مــن رســالة
ٔ
سرية تصله من " هيرود " فيتوعد " كليوبـاترا " ويـزداد حنق ًـا عنـدما ياتيـه
ٔ
ٔ
ٔ ٔ
من يخطره بانها اعطت قص ًرا هدية لملك اليهود وانها تقيم معـه فيـه وان
ٔ
حامل هـذا الخبـر اللعـين موجـود بالخـارج مصـر علـى لقـاءه فيـامر بـه علـى
ٔ
الفــور فتــدخل كليوبــاترا و تصــالحه ويقضــيا معـ ًـا اوقاتـ ًـا جميلــة  ،يعقبهــا

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ

١٧

ﻣﻘﺎﻻت

ٔ
قرارهما الخطير بخوض المعركة الكبرى ضد روما  ،وتبـدا المعركـة ويهزمـا
ٔ
ٔ
ٔ
فينتح ـرا بعــد ان تعطــى كليوبــاترا اوالدهــا لملــك العــرب وبعــد ان تواجــه
ٔ
خيانة من " بوثينوس " الخازن المخلص كما كانت تظن واقرب الرجـال
ٔ
اليه ــا ال ــذي ص ــاح ٔام ــام ٔاكـت ــافيوس ق ـ ً
ـائال  :الملك ــة تك ــذب  ..انه ــا تخف ــي
ٕ
النفائس في قبرها.
ٔ
ٔ
وال تملـ ـ ــك الملكـ ـ ــة امـ ـ ــام تلـ ـ ــك الخيانـ ـ ــة الرهيبـ ـ ــة ٕاال ان تعتـ ـ ــذر
ٔ
ال كـتــافيوس الــذي جعلهــا د.عتمــان علــى عكــس مــا طــرح مــن قبــل تقابلــه
ٔ
ًٔ
ـدة ان م ــا ح ــدث م ــن قبي ــل الع ــادات والتقالي ــد الراس ــخة ان تح ــتفظ
مؤك ـ
ٔ
ٔ
ببعض االموال في قبرها لكي ترتكن ٕاليها في حياتها االخـرى عنـد البعـث
ٔ
 .وينتهــي الــنص الــذي طــوع الكاتــب احداثــه للتعبيــر عــن محــن ومعــارك
عصرية حتى انتهى بالحقيقة التاريخية الوحيدة المؤكـدة مـن وجهـة نظـره
كعــالم فــي التــاريخ وهــى مــوت الملكــة كليوبــاترا التــي ال زال ذكرهــا يــؤرق
ٔ
المتــاملين ال ســيما اليــوم حيــث تش ــابهت ظروفنــا السياســية مــن حي ــث
انفراد قوة واحدة رئيسية بسيادة العالم بعـد اعتبـار اخـتالف معيـار القـوة
من عضلية حربية ٕالى اقتصادية تكنولوجية.
ٔ
يجــب التنويــه فــي هــذا المقــام ٕالــى وجــود كـتابــات اخــرى بعنــوان
كليوبـ ــاترا مـ ــن حيـ ــث االسـ ــم ال المضـ ــمون مثـ ــل )كليوبـ ــاترا( المسـ ــرحي
المصــري س ــعيد حج ــاج الت ــي يتحــدث فيهــا ع ــن كليوبــاترا الس ــجائر الت ــي
تــؤدى لتــدمير صــحة المــواطنين وفــي هــذه الهزليــة المســرحية تســتدعى
ٔ
ٔ
كليوباترا وتستدعى نفرتيتي ويـتم التحـاور عـن التـدخين بانواعـه واقسـامه
ٔ
واشـكاله و كيفيــة ا ٕالقـالع عنــه ونلــتقط مـن ذلــك مظهــر جديـد مــن مظــاهر
ٔ
تمكــن هــذه الشخصــية مــن الثقافــة المصــرية الشــعبية بثبــات اســمها علــى
ٔ
ً ٔ
بيعا وا في حين يختفي نظائرها ولـو كـان
عدد من عبوات السجائر اال كـثر
ٔ
يحمل اسماء فرعونية مثل نفرتيتي وغيرها.
ـكال ومض ـ ـ ً
التجرب ـ ــة الجدي ـ ــدة والعص ـ ــرية ش ـ ـ ً
ـمونا ه ـ ــي كيلوبط ـ ــة
ٔ
ٔ
ٔ
وانطوريو وهى مـن اعمـال التـاليف الجمـاعي التـي يتحمـل عـبء صـياغتها
مس ـ ً
ـرحيا جمي ــع المش ــاركين فيه ــا  .وكان ــت عب ــارة ع ــن معالج ــة خيالي ــة
ٔ
كوميديـ ــة لتلـ ــك االحـ ــداث التاريخيـ ــة مـ ــع توظيـ ــف المالبـ ــس والـ ــديكور
وا ٕال كسس ــوار وجمي ــع عناص ــر الع ــرض لتوص ــيل ه ــذه الرؤي ــة التاريخي ــة
العصرية.

هــذه الجولــة الســريعة فــي رحــاب التــاريخ الفرعــوني القــديم عنــد
ٔ
واحــة كليوبــاترا العظيمــة كمــا اطلــق عليهــا " ســليم حســن " فــي موســوعة
مص ــر القديم ــة و انعك ــاس ذل ــك عل ــى ٕاب ــداع المفك ــرين المس ــرحيين م ــن
ٔانحاء العالم ومعالجاتهم الدراميـة لهـذه المفارقـة التاريخيـة ذات الحضـور
ٔ
في الثقافة الشعبية يدفعنا ٕالى استخالص سيرة اقرب ٕالـى المنطقيـة منهـا
ٓ
ٔ
ٔ
ٕال ــى االراء المتباين ــة وغي ــر المنطقي ــة الت ــي احاط ــت به ــذه الم ـراة ص ــاحبة
ٔ
الشخص ــية االس ــطورية "كليوب ــاترا" الت ــي ال زال ــت ف ــي ثقافتن ــا الش ــعبية
نم ــوذج للح ــب ا ٕالنس ــاني ال ــذي ي ــدفع ص ــاحبه ٕال ــى التض ــحية ف ــي س ــبيله
بالسلطة والجاه والمجد والحياة.
------------------------------------------------------------














اﻟﻤﺮاﺟﻊ

ٔ
احمــد شــوقي بــك ،مصــرع كليوبــاترا ) مســرحية (،مطبعــة دار
المعارف ،القاهرة ١٩٢٩م.
ٔ
احمد عتمان )دكـتور( ،كليوباترا تعشق السالم ) مسرحية (.
ٔ
احمد عتمان)دكـتور( ،كليوباترا بين بلوتـارخس و شكسـبير و
ٔ
احمد شوقي ،دار المعارف ،القاهرة .١٩٨٠
االردايس نيكول ،المسرحية العالمية " الجزء الثاني ".
توفيق الحكيم،لعبة الموت ) مسرحية (.
جمال الدين سالم ،قصص الملوك الفراعنة.
دالس بروكرى ،عندما دخلوا التاريخ.
سعيد حجاج ،كليوباترا ) مسرحية (.
سـليم حســن ،موســوعة مصــر القديمــة ،الجــزء الســابع عشــر،
هيئة الكـتاب -مصر.
ٔ
مجلة تياترو ، ٩٢العدد الثاني ،اغسطس .١٩٩٢
محمد ٕابراهيم بكر )دكـتور( ،صفحات مشرقة من تاريخ مصر
القديمة ،هيئة الكـتاب -مصر.
ٔ
محمود كحيلة ،مسرحية كليوباترا االخرى.
ٔ
وليم شكسبير ،انطونيوس وكيلوباترا ) مسرحية (.
وليم شكسبير ،يوليوس قيصر ) مسرحية (.

ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻻت اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﻮد ﻛﺤﻴﻠﺔ:

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ– اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ







ٔ
الفرعون االخير" رجل القلعة"
الرملي والبكوات وموسم الحصاد المسرحي
ٔ
الجامعة تشتبك مع االدب
كليوباترا في عيون المسرحيين
ٔ
تمثيلية االزهر وقضية حمادة باشا

א
دورﻳﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.ﻣﺤﻜﻤﺔ.رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ
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