
 النموذج التاريخي

 الملكة كليوباترا

 
شخصيات التي لقيت ، حظا كبيرا لدى األدباء منذ العصور كانت شخصية "كليوباترا " من بين ال

القديمة إلى يومنا هذا ، لما تحمله من صفات خاصة وخارقة للعادة باإلضافة إلى األحداث التاريخية 
 والسياسية التي أحاطت بها ، ففيها الكثير من السحر والتشويق .

 كليوباترا في التاريخ :  -
لثالث كمت مصر في حوالي القرن اتنتمي "كليوباترا" إلى عائلة البطالمة أو البطالسة التي ح 

قبل الميالد ، وهي عائلة مقدونية ، وقد تأسست مملكتهم على يد االسكندر المقدوني أو االسكندر 
األكبر في حوالي القرن الثالث قبل الميالد وقد دام هذا الملك حوالي قرنين ونصف قرن من الزمان 

عشر  ون " أو كما يلقب أيضا " ببطليموس السادسوكانت نهايته بموت الملكة كليوباترا وابنها "قيصر 
. " 

لقد ألف العديد من المؤرخين الغربيين السيما الرومان العديد من الكتب عن هذه الشخصية 
( الذي كتب عن سحرها Plutarqueالمنفردة في التاريخ وكان على رأس هؤالء المؤرخ "بلوتارك" )

ستخدام ذلك إليقاع كل من كانت تريد أن تستغله وجمالها الروحي و الجسدي وعن براعتها في ا
 ألغراض معينة في غرامها .

 كليوباترا في اآلداب الغريبة :  -
كانت أول مأساة فرنسية تكتب في عصر النهضة األوروبية هي مأساة "كليوباترا األسيرة "  

النجليزي "صموئيل وبعده ألف المؤلف ا 1552وكان ذلك سنة  (" Etienne Jodelleإلتيين جوديل ")
، وقد اشتهرت هذه الشخصية  1594( مسرحية بعنوان " كليوباترا " سنة  Samuel Danielدانيال " )

أكثر وبلغت حد العالمية عندما وظفها "وليم شكسبير " في إحدى مسرحياته التي تحمل عنوان 
 م ، . 1607م و  1606( وكان ذلك فيما بين  Antony and Cleopatra"أنطوني وكليوباترا " )

كما ألف اإلنجليزي "درايدن " أيضا مأساة بعنوان " كال شيئ في سبيل الحب أو العالم المفقود ،  
، ومنه نعود إلى األدب الفرنسي الذي وردت فيه  1678في نفس الموضوع دائما ، وكان ذلك سنة 

ل " ترا " لمؤلفها "الشابيأعمال كثيرة في هذا المجال ونذكر من بينها مأساة بعنوان ""موت كليوبا
(LACHAPELLE)  و في نفس الفترة تقريبا أي في القرن السابع عشر ألف كورناي  1608سنة
(P.Corneille ( " مسرحية بعنوان "يومي )Pompée )  فمسرحية "كليوباترا " لمار مونتيل "عام



مثلت على مسرح التي  (A.Sommet" ومسرحية أخرى بنفس العنوان "أللكسندر صوميه " ) 1750
 Mme deثم مسرحية كليوباترا " للسيدة دي جيراردين " ) 1824( سنة  L’odéon" األوديون " )

Girandin ....) 

كان معظم هؤالء يرون في هذه الشخصية "صورة العقلية الشرقية )...( في ميلها إلى لذة العيش 
ا و الحيلة وطالما هاجموا الشرق فيه ومتاعه واالنتصار بالخديعة " ال الجهد ، وسلوك سبيل المكر

 موهاجموا مصر في القدي

 :  شخصية كليوباترا في األدب العربي -
عل أهم من طرق هذا الموضوع في ثقافتنا العربية هو الشاعر والكاتب المسرحي " أحمد شوقي " ل

 في مسرحيته الشهيرة " مصرع كليوباترا".

لم يكن بإمكان أحمد شوقي أن يكتب عمله هذا بالرجوع إلى المصادر التاريخية فقط، وهو المبتدئ 
، لذا كان عليه أن يعود إلى مختلف األعمال االدبية  في حقل الكتابة المسرحية الصعبة والدقيقة

التي كتبت عن هذه الشخصية ،مما جعله يكتشف الصورة السيئة التي أعطاها هؤالء للملكة كليوباترا 
التي لم يكن يعتبرها كمجرد ملكة عادية بل ملكة مصرية وأن هذه الصفات واإلتهامات ال تخصها 

صريين ومن هنا جعل شوقي من هذا الموضوع موضوعا وطنيا بمفردها بل هي تعني كل مصر والم
وقرر الدفاع عنها وعن مصر وعمل على الكشف عن الجوانب اإليجابية فيها ، وهذا ما يسمى 

 .بالتأثر العكسي في األدب المقارن


