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  كليوباطراأنطونيوس و 

  

  :الفصل األول

 في طرسوس، ماركوس أنطونيوس يتلقّى الشكر والجزية من الممثلـين           معسكر  

، فيصفها أنطونيوس ساخرا بأنها     كليوباطراأقطار آسيا، عبد سباكوس، يعلن قدوم       

. يأمر الجمهـور بالمغـادرة    . حين تصل يأسره جمالها   " محظية على رأسها تاج   "

 دخول إينياس حامال رسـالة      يقطع عليهما اللقاء  .  فيحابان ويتعانقان  يبقيان وحدهما 

، حيث يريد أوكتافيوس تزويجه ألختـه  "يستدعى إلى روما"  :من مجلس الشيوخ

مـع    وبدل ان يستجيب للدعوة يعود إلى مصر. أوكتافيا، وهو أحد الثالثي الحاكم

  .االثنان أبحرا معا في بارجتها. كليوباطرا

  

  :انيالفصل الث

في منزل أنطونيوس كان إينيـاس  .  عاد إلى روما ليتزوج بكليوباطرا    س  أنطونيو

يشرح للخدم عالقة أنطونيوس وهو أحد الثالثي الحاكم، بكليوباطرة التـي دامـت             

  .ستة أشهر

حـين يعلـم أن     .  موكب العرس يصل، وأنطونيوس يرسل أوكتافيا إلى غرفتهـا        

يوباطرة، ويغضبه أن يعلم أنها تبدو وقد       إينياس كان في مصر، يسأله عن وضع كل       

  .يتجاهل رجاء أوكتافيا في البقاء، ويقرر العودة إلى مصر. نسيته

  في حانة أمنحيس، كانت كليوباطرة متنكّرة، وسباكوس عاشقها الجديد، يرقبـان           

. تتملّك سباكوس الغيرة من أداموس ويحاول قتله      . عرضا لراقص شاب، أداموس   

. ا على وشك طرد الغريبين حيث كشفت كليوباطرة عن نفـسها          نزالء الحانة كانو  

سـباكوس يحـاول أن     . وصيفتها شرميون تدخل وتخبرها أن أنطونيوس قد عـاد        

  . للقاء الرومانييوقفها، ولكنها لم تعبأ به وذهبت
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  :الفصل الثالث

. ان براقصين من مختلف مناطق العالم القديم      في قصر كليوباطرة، العاشقان يستمتع    

كليوباطرة تسمم كأسا من الخمر، وتقّدم قبلة لكل من يتجرأ على شـربه؛ فـأوقف               

تـدخل أوكتافيـا وترجـو      .  عبدا كان على وشك أن يشربه      سماركوس أنطونيو 

انطونيوس أن يعود إلى روما، ولكن حتى رجاءها الذي لم يقنعه بالعودة ما أفـاد،               

سباكوس يقود أوكتافيا بعيدا عن كليوباطرا،     .  هذا جنّد جيشا لمقاومة روما     بل وبدل 

  .وحاشيتها النسوية تنقل لها أخبار الجيشين

  

  :الفصل الرابع

كليوباطرا في المدفن الخاص بها، تنشر خبر موتها، وترسل رسالتها إلى ماركوس            

لها سـباكوس   عندما سـأ  . أنطونيوس؛ الذي هزمه جيش أوكتافيوس، أن يأتي إليها       

يخبرها بدافع الغيظ   . عن تصرفها أجابت ألنها ال تزال تحب ماركوس أنطونيوس        

كليوبـاطرا  . أنه أرسل رسولها إلى الرومان ليعلمهم بموتها، حتى ال يعود إليهـا           

تطعن سباكوس بالخنجر وحين انهار يدخل عبد ليعلن أن مـاركوس أنطونيـوس             

و مغطّى بالدم، ويخبرها أنه طعن نفسه وُأدخل محموال على أذرع جنوده، وه. جاء

أوكتافيوس . كليوباطرة تسمح ألفعى سامة أن تلدغها. بالخنجر حتى ال يعيش بعدها

  .وجنوده حين يدخلون ينزل الستار

*   *   *  


