
 

 نص أدبي: النشاط 
 من الفن المسرحي في بالد المشرق: الموضوع 

 
 
 

 : أهداف التعلم 
 .القدرة على جدولة اآلراء في النّص •
 .القدرة على تَتّبع وقائع العمل المسرحي •

 .القدرة على تمييز أبعاد القصة المسرحية و تحديد أدوار الشخصيات فيها •
 
 
 

 تصميم الدرس
 

 تمهيد
 النص 

  صاحب المسرحية أتعرف على
 أنمي رصيدي اللغوي 

 أكتشف معطيات النّّص 
 أناقش معطيات النّص 
 أسئلة التصحيح الذاتي
 أجوبة التصحيح الذاتي

 
 



 
 :تمهيد 

 م 1847العربي الحديث على يد مارون النقاش سنة ) المسرح(كان ميالد " 
مد شوقي  م، بإنتاج أح1927العربية لم تولد إالّ في سنة ) المسرحية(ولكن 

وقد كان لنجاح مسرحيات ). مصرع كليوباترا(لمسرحيته الشعرية الشهيرة 
أحمد شوقي، و النتشار دور المسرح، األثر الكبير في دفع الكتاب إلى 
. الخروج شيئا فشيئا من دائرة التعبير الشعري و النثري إلى التعبير المسرحي

 "..كليوباترا" و إليك مقطع من مسرحية أحمد شوقي 
في مصر عندما " البطالسة" تدور أحداث هذه المسرحية في أواخر عصر 

" كليوباترا"أّما مكان الرواية فهو قصر الملكة . استولت روما على عرشهم
نقتصر : و تتكون المسرحية من أربعة فصول. ملكة مصر في ذلك الوقت

 .على المنظر الثاني من الفصل األول
 

 :النص 
 

أنطونيو يقبل على الملكة . شيته وقواده وتابعه أوروْسيدخل انطونيو و حا "  
 " : مادََّايديه

  ! إلََهتي: أنطونيو 
 !قيصري : الملكة 

 !ُسلْطانَتي : أنطونيو 
 !َمِلكي: الملكة 

 .ِعنِْدي لَك اليوَم يا دنياَي َأخْباَر: أنطونيو 
  !َعجِّْل ، فَديتَك: المكلة 

 !ال ، ألبّد من ثمٍن: أنطونيو 



 
 كرائم المال ؟: لكة الم

 !ما ِللْماِل ِمقداُر: أنطونيو 
 "يمّد إليها جبينَه في ضراعة"

 "تُقَبَّلُُه " !ُردِّي َعليَّ هامتي الغار الذي ُسِلبت   فَقُْبلَةٌ ِمنِْك تَْعلوها هَي الغاُر
 : كليوباترا 

 تاُرتُقلُّد الغاَر َمْن تَْهوى و تَخَ الْيوَم تْعلَُم روَما أّن ضّرتـــها 
 جيشٌ ِبمفَْرِدِه في الرَّوع جّراُر و اليوم تْعلُم روما أنَّ فارســها 
أسالٌم أنتَ ؟ ال أْسٌر و ال   أنطونيو َسّيدي هل نحن في حلٍم؟

 عاُر؟
 :أنطونيو 

 أْيدي الكُماِة و في كَفّي َأظْفاُر؟ أْسٌر؟ َوِهْمِت كليوباترا، أتَظْفَربي 
 كأُس الَمنَاَيا َعلَى األْبطاِل َدوَّاُر   اشَْبَه بي لَْو قلِت قَتٌْل لكاَن القَوُل

 أنِّي شديٌد َعلَى األقراِن َجبَّــاُر الَحْرُب تَْعلَُم، واألياُم تشَْهُد لــي 
 و الّصفُّ تَِحتي بيِن الصَّفّ بنهاُر لَْو كُنِت شَاهدِتني و الحرُب جارفةٌ
 ُجنَّ نَْصلِي ِبكَفّي،فْهَو ِإْعصـاُرَو قَْد ُجنَّ تَْحِتي جواِدي ، فَْهَو عاِصفَةٌ
 ال الّسيُل َيْحِملُها يوًما، وال النّـاُر َراْيتُ َحملةَ ِصْدٍق غيَر كاذبـــٍة
ـَُهُم        عِن الِخَياِم ، وِمْن أوكارهم  لَّما َصَدْمتُ َجنَاَحْيِهْم وقَلْبــ

 طاروا
َولَْم أتبيَّْن أيَّــــةً        ِريًحا،  وقَـــادِته" َألكْتافُْيو"َوما وجدتُ

 ساروا
 شوقٌ إليــٍك قديــُم الدَّاِء سّوار وَمالَِت الشّمُس أوكادتْ ،فَراجعني 
  ! عندي و انقضى الثّار" أكْتافُ"لباتَ  حتّى رجعتُ ، ولْو أنِّي طََرْدتُُهْم



 
 :كليوباترا

 قْداُر      غٌَد غُُيوٌب و َأسراٌر و َأ  هذي ُمَجازفــةٌ !تركتُهم لغٍد 
 "مخاطبةً ُأوروْس"

ـَّن   القتاِل َأْعلَُم ِمنِّـــي  أوروُس أنْتَ ِبف
ـَُك أوُرو  ُس و السياسةُ فَنّــي  الفَنُّ فَنّـ

 َوقُْل ِلقَْيصَر َعنّـــي  فَكُْن بحقَك ْعونـي 
ـَنّــي  إّن الُمنى لَْم تُقصِّْر   َبْل قّصَر الُمتَم
 ي تأنّــــيَوسْرتُم ف فَلَْو َصبرتم قلـيالً
ـَا  من الخصام المعنّــي َأَرْحمُّوني وروم

 :أوروس
 لَّما عذَلِْت سِّـــيدي  َسّيدتي لْم تَقُْصــدي 
 مالم ترْي وتَشْــهِدي  عجَّلِْت في الحكم على 
 كمثْلها لم تُْعــــَهِد  لقد حملنا حمـــلةً 
ـَنَِّد  استنفذتْ بأس القــنا  و قوةَ الُمهــــ

 ! نُرجي القتال للغد  ـــدَّ لنا فكان ال بـ
 :أنطونيو 

 تجنِّيك كليوبــاترا   كليوباترا ، دعينا من 
 وقوٍم ُحرموا الّصبرا؟  أتبكين على الّصــبر 
 جراُح األمس لْم تْبرا  ولي من صبرِك الواهي 
 لدى اْسطولك النَّْصرا  لقْد َمنيت أسطــولي 
 راسأشتّد بــــه أْز  حليفٌ كنتُ ارجو أْن

 حتّى َزَحــَما البْحرا  فَعبَّا تحت أعالمــك 



 
 وقْد كُنْتُ أنَا النِّسَرا   وقْد كانا الجناحــْين
 فأجريتُ كََما أْجَرى   وأْجرى الفُلَْك أكتَافيو 
 وعاني الكّر و الفرَّا  كالَنَا مارس الحـْرَب
 ب بالمعركة الكْبرى   فَلَّما آذَنَتْنا الَحـــْر

 بأْسطـــوِلـ           ك مْن غَْمرتها الَحرَّىتََسلَّلِْت 
 !بل غْدرا: وقال الناس   فقَلْتُ ؛ انسحبت َضْعفًا
 !كَقَلْبي اْلتمسوا الُعذْرا  ولْو كان لهم قـــلٌب

 أحمد شوقي : الشاعر 
 

 : أتعرف على صاحب المسرحية 
من " بأمير الشعراء" صاحب هذه المسرحية، هو الشاعر أحمد شوقي الملقب 
 م بعد دراسته 1868شعراء عصر النهضة العربية، ولد في القاهرة عام 

األولى ببلده مصر واصل دراسته في فرنسا، فاحتك باآلداب األوروبية التي 
كانت في أوج تطورها مما سمح له أن ينمي مواهبه األدبية باطالعه على 

لمسرحي الذي  في األدب و الشعر، ومنها بالخصوص الشعر اةالقوالب الجديد
 .كان غائبا في تراثنا األدبي العربي

يعد شوقي من أكثر شعراء العرب إنتاجا في الشعر، فقد بدأ يقرضه في سن 
 .مبكرة، وظل يمارسه أكثر من أربعين عاًما

يتألف من أربعة أجزاء ، طبع عدة " بالشوقيات" ولشوقي ديوان شعر، يعرف 
 .خرى بعد وفاتهمرات، وظهرت بعض أجزائه في حياته و األ

تناول فيه تاريخ " دول العرب و عظماء اإلسالم" كما ظهر له بعد وفاته كتاب 
 .اإلسالم و عظماء رجاله



 
المسرحيات الشعرية التي كتبها : و أعظم ميزة لشوقي في الشعر العربي هي 

 :  م وهي 1932 وعام 1929ما بين عام 
" ،" عنترة"، "، علي بك الكبير "قمبيز" ، " مجنون ليلى" ، " مصرع كليوباترا" 

 ".السِّت هدى
 ".مصرع كليوباترا" و المنظر الذي بين يديك هو جزء من مسرحيته الشهيرة 

ولشوقي أعمال نثرية لكنها ال ترقى إلى مستوى شعره منها مجموعة مقاالت 
: ، وروايات " أميرة األندلس" ومسرحية " أشواق الذهب" جمعها تحت عنوان 

 ".ؤرا عذراء الهند ، الدياس وورقة اآلسحديث نبتا
 

 :أنمي رصيدي اللغوي 
 

 .بمعنى ملكتي، تعظيما لشأنها ومكانتها: إلهي 
بمعنى ملكي، من التسميات التي أطلقت على ملوك الرُّومان قديما، : قيصري

 .ويجمع القياصرة
 .أجوده و أحسنه : كرائم المال 

 .توسل و تواضع: ضراعة
الرائحة ورقه دائم االخضرار، كان في القديم يظفر من شجر طيب : الغار 

وهو هنا كناية . في الحروب نأوراقه، أكاليل توضع على رؤوس المنتصري
 .. الملوك سعن التاج الذي بعلو رؤو

 .الحرب ألنها مرعبة، ومرّوعة: الرَّوع 
 أيجمع، مفرده كّمي الشجاع، أو البس السالح، ألنه يكمي نفسه : الكماة 
 .تر بالّدرعيتس



 
وهي في . جمع، مفرده ظفر، مادة قرنية تنبت في أطراف  األصابع: أظفار 

 .السياق كنابت عن قوته وصالبته 
 .بمعنى تهيج إلى درجة الجنون : ُجّن 

 .يطغى على نفسه وعقله، يساوره يدور في نفسه و يختلجها: سّوار 
 ..ضة و األخذ و الرد الخصام الحاد الجنوني الذي تبلغ فيه المعار: المعنّى 

 

 :أكتشف معطيات النّّص 
 ما فحوى الحوار الذي دار بين انطونيو و الملكة في بداية المشهد ؟ ./ 1س
  على الخبر الذي أورده انطونيو إليها ؟ -بم علقت  كليوباترا./ 2س
  عليها ؟– انطونيو –وبم علق ./ 3س
و سالمة، كيف عبرت  خيفة من بقاء قوة العد– كليوباترا –توجست ./ 4س

 عن ذلك؟ 
.  عدم رضاه النسحابها من المعركة– لكليوباترا – انطونيو –اظهر ./ 5س

 .اشرح ما أبداه انطونيو من عتاب في حق كليوباترا 
 

 : أجوبة 
 مادا يده على عادة الرومان، – كليوباترا –دخل انطونيو على المكلة ./ 1ج

ي بالمثل بوصفها له قيصرا، وتتوالي معظما إياه بوصفها إلهة، وترّد عليه ه
وتشتاق . معلنا أنه يحمل إلهيا األخبار السارة. عبارات اإلطراء و اإلعجاب
فيزيد من مداعبته لها .  فتريده أن ُيعجِّل بذلكالملكة إلى سماع هذه األخبار

ليحصل على ثمٍن مقابل اإلدالء بالخبر، ويريُده قبلةً منها على خّده لتزيل عنه 
 .وكان له ذلك .. متاعب الحرب



 
ووفائه لها، وتكاد كليوباترا ال .  بشجاعة انطونيو–كليوباترا–ُسّرت./ 2ج

 .ركة، ال أسر و ال عار، كما قالتتصدق نفسها بعودة انطونيو سالما من المع
 مكروٍه أييندهش انطونيو من خوف كليوباترا عليه من األسر، و ./ 3ج

هذا وهٌم ال يمكنك أن تتخيلي هذا أبدا، كيف أُؤسر و أنا  : آخر، ويقول لها
القوي الجبار، ولو كان قولك أسٌر، لجاز ذلك ألن الموت ال يمكن رده إذا دار 

تخر بنفسه في الشدة و البطش و الكر و الفر، لما  على صاحبه، وراح يف
تصورت مثل ذلك، وكان بإمكاني القضاء عليهم جميعا، وكان عندك  اليوم 

قائد قوة العدو، لكّن شوقي إليك جعلني أتوقف عن مواصلة " اكتافيو" رأس 
 .المعركة و أرجئ ذلك إلى وقت الحق

يد ببطوالته  وأيامه في  النطونيو وهو يش- كليوباترا–بعد سماع ./  4ج
المعارك وعلمت أنه لم يقض بعد على جيوش العدو ـ وتوجست خيفة في 
نفسها ورأت أن ما فعله انطونيو مجازفة كبيرة، قد تحمل العدو على 

احد القادة المحنكين " اوروس" االستعداد و التهيأ أكثر للمعركة، وراحت تسأل 
 القتال، كما أنا اعلم بفنون السياسة   في القتال، قائلة أنت أعلم مني في فنون

 .اجب قيصر وتقصد به انطونيو: و الحكم تقول له 
أنّك قّصرت، ولم تصبر حتى إحراز النّصر المطلوب، أال ترحموني مما أنا 

 .فيه و ترَحُمني روما من معاداتها و َحْمِلها علّي
قصودا منك فيجيبها أروس بكالم العقل و الواقع، إن لومك لسيدي لم يكن م

طبًعا ألنك تحكمين على شيء لم تري حقيقته، لقد قمنا بحملة شرسة على 
العدو و استنفذت كل ما لدينا من ذخيرة وعتاد فكان الرأي الصواب أن نرجئ 

 .القتال إلى الغد



 
 األخير من منظر هذه المسرحية، يعّبر فيه أنطونيو عن الجزء -5ج

تَِّهُم أنطوكيو وَمْن معه بِقلَِّة الصَّبر    امتعاضه من تصرفات كليوباترا، التي ت
و االنسحاب من المعركة قبل تحقيق النّصر المبين، معاتباً إيَّاها على قولها   

و هي لم تثبت في المعركة و انسحبت منها تاركة أسطول " التّحلي بالّصبر" 
 .أنطوكيو لوحده ُيكاِبُد قوَّة األعداِء

تّهامها بالغدر، و يفترض منها أن تعتذر على ما  ويواصل لومه لها إلى حدِّ ا
 ...حصل منها بَدَل لَْومَها، أنطوكيو و من معه

 

 :أناقش معطيات النّص 
  ضمن أّي غرض تندرج هذه القطعة الشعرية؟-1س
  كيف تبدو لك أفكار هذه القطعة ومعانيها؟-2س
 . علّق على أبرز سمات أسلوب القطعة-3س

 

 ضمن الشعر المسرحي الذي يعتبر جديداً في الشعر  تندرج هذه القطعة-1ج
 يصّور فيها جانباً من جوانب تاريخ -العربي، لم يسبق إليه أحٌد قبل شوقي

 إحدى ملكات مصر الشهيرات و مادام الشّعُر -مصر مصرع كليوباترا
المسرحي يمثّل فإن جانب الّصراع فيه يكون قوياً و أن أداه الحوار هي 

ذا النوع من الشعر قديم عند األمم األخرى كاليونانيين       وه. السائدة فيه
و الرومان واألوروبيين فيما بعد، لكنه لم يكن موجوداً في األدب العربي 
القديم على الّرغم من أنَّ ثقافة اليونان و آدابها و علومها ترجم إلى العربية 

لتعلق العرب . آنذاكربما أنَّ الذّوق العربي لم يألفْ مثل هذا النوع من الشعر
 .بطريقة شعرهم و أغراضهم المعروفِة فيه

 تبدو أفكار هذه القطعة واضحة تصور مشهداً لقائد روماني يْدَعى -2ج
أنطونيو حليف الملكة كليوباترا، ضد حملة الجيش الروماني على مصر     



 
و المعلوم أن أنطونيو قائد روماني تمّرد على دولته و انحاز بجيشه إلى 

 ملكة كليوباترا ال
 . ألسباب سياسية و عاطفية تربطه بها–

 :وتتخلّص فكرة هذا المشهد في 
عودة أنطوكيو ومن معه من المعركة التي انسحبت منها كليوباترا مقبالً *

على الملكة مْسدياً لها عبارات التبجيل و االحترام في حوار قصير دار 
 : و اللّوم بينهما بسبببينهما، ليتنامي ذلك الحوار إلى درجة العتاب

 . ُرجوع انطوكيو من المعركة قبل تحقيق النّصر-
 . و انسحاب كليوباترا بأسطولها من قبل دون علم أنطونيو-

عّبر الشاعر عن الفكرة التي يقتضيها المشهد باستعمال األلفاظ المناسبة 
ية للمعاني فهي دقيقة غير متكلفة مستمدة من ثقافته الواسعة للعصور الذهب

 .للحضارة العربية اإلسالمية
 لم يخرج الشاعر عن األساليب القديمة في النظم، فالقطعة حافلة بأنواع -3ج

 :الّصور البيانية التقليدية كالتّشبيه في قوله 
 "قبلة منك تعلوها هي الغَار" 

شبه قبلة من كليوباترا على جبينه بمثابة التاج أو إلكليل الذي يوضع عادة 
 . في الحروب أيام اليونان الروماننقادة المنتصريعلى رؤوس ال

مجاز مرسل عالقته المكانية ألن روما بلٌد ال يعلم " تعلُّم روما : "و في قوله 
كما يعلم الكائن الحّي و لكن المقصود هم حكام روما و قياصرتها و ما في 

شّدة هذا النوع من البيان من إيجاز و إيحاء يجعل الكالم فيه قوة التأثير و
 .الوقع في النّفِس



 
هنا يوحي هو " ضّره"كناية عن كليوباترا، واستعمال كلمة " ضّرتها"وكذلك 

فهما في . اآلخر بالشقاق و الخصام الذي بين روما وكليوباترا ملكة مصر
 .حالهما كّضرتين متنازعتين متخاصمتين أبداً

هما من قوة اإليجاز مجازين بليغين لما في" األيام تشّهُد " و" الحرب تعلم"و في 
 .و البيان في الكالم

و يتراوح أسلوب القطعة بين اإلنشاء و الخبر حسب ما يقتضيه الكالم وما 
 .يتطلّبه الموقف

في بداية القطعة ، إخبار بدخول أنطونيو و تَاِبُعه أو روس قصر الملكة      
 .و الهيئة التي كان عليها

الحوار الذي بواسطته تمت عبارات ثم يأتي الكالم في أسلوب إنشائي أداته 
الترحيب و المجامالت، ثم يدرج هذا الحوار ليصبح تعبيراً عن المواقف       

 .و اإلشادة بها
ومن أدوات اإلنشاء األخرى االستفهام في قول أنطونيو معلّقاً على خوِف 

و الغرض منه إنكار ما توّهمته كليوباترا من أمر " أسٌر. "كليوباترا عليه
 .و في القطعة أساليب بالغية و أسلوبية ابحث عنها بنفسك. سراأل

 
 أسئلة التصحيح الذاتي

 

يظهر الحوار بين انطونيو والملكة كليوباترا في بداية القطعة مستوى   -1س
 ينا من العالقة، وّضح ذلك، وما الكلمات التي تحّدد بوضوح هذه العالقة؟عم
 مستوى آخر من العالقة فما ىلإاترا ينتقل الحوار بين أنطونيو وكليوب  -2س

 هي ؟ وما دليلك على ذلك؟
 ؟ما األنماط التعبيرية األخرى السائدة في القطعة؟ حّددها -3س



 
 أجوبة التصحيح الذاتي

العالقة التي يظهرها الحوار في بداية هذه القطعة تبين مدى تعلق  -1ج
دها بعيإلهتي فهو انطونيو و كليوباترا ببعضهما، عالقة عاطفية، يخاطبها، 

 .في تعبير العشاق، و هذا ما توحي به كلمة إلهتي
ب توحي كذلك  الملك أو الّرى قيصري، و كلمة قيصر بمعن : وتخاطبه هي

بتعلق كليوباترا بأنطونيو إلى درجة العبادة أو هي عالقة شبيهة بتعلق العبد 
ار، إلى أن لى هذا النوع من اإلطراء في هذا الجزء من الحواويتو بمعبوده

فقبلةٌ "وهذا دليل آخر على حّبه و تعلّقه بها  يصف انطونيو كليوباترا بدنياه،
 ويعلن حبه وتعلقه بقوة في البيت اآلتي من المقطوعة " منك تعلُوها هي الغار

 شوقٌ إليك قديُم الّداِء سّواُر*    وَمالِت الشمُس أو كادت فراَجَعِني   -
ار في القطعة يظهر موقف كليوباترا المعاتب المستوى الثاني من الحو -2ج

 على القائد نالنطونيو عن خروجه من المعركة قبل تحقيق النّصر المبي
 : فتقول" إكتافيو" الروماني 

  و أقداٌرغٌد غيوب و أسراٌر هذه مجازفة   !تركتهم بغٍد 
 : و في مخاطبة أوروس تقول

 ي تأنـيو ِسْرتُم ف *       فلو َصبْرتُم قليـالً    
 من الخصام المعنّي*       أرحمتموني وروَما     

 :في قول كليوباترا" اإلخبار"من األنماط التعبيرية السائدة في القطعة،  -3ج
 :أم آخر البيت وكذلك في البيت...اليوم تعلم روما أن ضّرتها

 ....أم آخر البيت...و اليوم تعلُم روما أنَّ فارسها
 
 



 
 .في البيات:   الوصف-
 تإلى آخر البي*     ...ـي     ـــْرُب تعلم، و األيام تشهُد لَح ال-
 تإلى آخر البي  *     ... ارفة   ــ لو كُنِْت شاََهدتَِني و الحرُب ج-
 تإلى آخر البي*       ...     قد جنَّ تحتي جوادي فهو عاصفة صفة -
 بيتإلى آخر ال   *       ...  رأيت حملة صدق غير كــــاذبة  -
 
 
 


