


كليوباترا مرصع





كليوباترا مرصع

تأليف
شوقي أحمد



كليوباترا مرصع

شوقي أحمد

٢٠١٢ / ١٥٩٠٦ إيداع رقم
٩٧٨ ٩٧٧ ٦٤١٦ ٧٢ ٧ تدمك:

والثقافة للتعليم هنداوي مؤسسة
والثقافة للتعليم هنداوي مؤسسة للنارش محفوظة الحقوق جميع

٢٦ / ٨ / ٢٠١٢ بتاريخ ٨٨٦٢ برقم املشهرة

وأفكاره املؤلف آراء عن مسئولة غري والثقافة للتعليم هنداوي مؤسسة إن
مؤلفه آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما

القاهرة ،١١٤٧١ نرص مدينة السفارات، حي الفتح، عمارات ٥٤
العربية مرص جمهورية

+ ٢٠٢ ٣٥٣٦٥٨٥٣ فاكس: + ٢٠٢ ٢٢٧٠٦٣٥٢ تليفون:
hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد

http://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

هنداوي ملؤسسة محفوظة الغالف وتصميم بصورة الخاصة الحقوق جميع
للملكية خاضعة العمل بهذا الصلة ذات األخرى الحقوق جميع والثقافة. للتعليم

العامة.

Cover Artwork and Design Copyright © 2011 Hindawi
Foundation for Education and Culture.
All other rights related to this work are in the public domain.



املحتويات

7 تمهيد
9 األول الفصل
41 الثاني الفصل
59 الثالث الفصل
87 الرابع الفصل





متهيد

بني امليالد قبل ٣٠ سنة حوايل كليوباترا حياة يف األخرية األيام الرواية: زمن •
كليوباترا. وانتحار البحرية «أكتيوم» وقعة

وأرباضها. اإلسكندرية يف مكانها: •
أشخاصها: •

األشخاصالتاريخية: -

كليوباترا.
أنطونيوس. مارك
أكتافيوسقيرص.

قيرص. يوليوس من كليوباترا ابن قيرصون:

األشخاصاملوضوعة: -

األكرب. الكاهن أنوبيس:
كليوباترا. قرص مكتبة أمني زينون:

زينون. مساعدو ليسياس: ديون، حابي،
غرام. حابي وبني وبينها كليوباترا وصيفة هيالنة:

أخرى. وصيفة رشميون:
وصفيه. وتابعه عبده وهو أنطونيوس معية يف روماني أوروس:

كليوباترا. بالط يف روماني طبيب أوملبوس:



كليوباترا مرصع

امللكة. مضحك أنشو:
ساقيها. غانميز:
عرافها. حربا:
شاديها. أياس:

كليوباترا. سفينة أنطونياد وربان املرصي األسطول قائد أخيل:
شاعر. بوال:
القرص. أغا

راقصات. ورومانيون. مرصيون وقواد جنود املرسحية: النكرات -
عزاف.

8



األول الفصل

األول املنظر

ويف مصىل يمينها وإىل إشبيلية يف عباد) بن املعتمد (قرص البديع مقاصري من «مقصورة
ساقيه، ولؤلؤ عباد، ابن حاجب جوهر بابها عىل وقف وقد يحتجب، كبري ستار مؤخرها

مضحكه.» ومقالص

س��اْر األرض ف��ي ذك��ُره أك��تُ��ي��وم��ا ف��ي ي��وُم��ن��ا
ال��دَّم��ار! أذق��ن��اه ه��ل روم��ا أس��ط��وَل اس��أل��وا

∗∗∗
ال��دِّي��ار أع��ط��اَف ه��زَّ ن��ص��را األس��ط��وُل أح��رز
ال��َف��َخ��ار غ��اي��ات ُح��ْزَت م��ص��را أس��ط��وَل ش��رًف��ا

∗∗∗
ال��م��ن��ار ال��ب��ح��ر ف��ي ه��ي اإلس��ك��ن��دري ص��ارت
ال��ب��ح��ار ع��رش ول��ه��ا ال��ب��ري��ه ت��اج ول��ه��ا

∗∗∗
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حابي:

إل��ي��ه يُ��وح��ون ك��ي��ف (ُديُ��وُن) ال��ش��ع��َب اس��م��ع
ق��ات��ل��يْ��ه ب��ح��ي��ات��ْي ُه��ت��اًف��ا ال��ج��وَّ م��أل
ع��ل��ي��ه ال��زور وان��ط��ل��ى ف��ي��ه ال��ب��ه��ت��اُن أثَّ��ر
أذن��ي��ه ف��ي ع��ق��ل��ه بَ��بَّ��غ��اء م��ن ل��ه ي��ا

ديون:

ب��ال��رام��ي ت��ح��ت��ف��ي ال��رَّم��يَّ��ة أن وراع��ن��ي س��م��ع��َت ك��م��ا س��م��ع��ُت ح��اب��ي،
غ��رام ف��راَش ع��رَش��ُه��ُم وأص��ار ت��اج��ه��م ف��ي ال��طِّ��ال ش��رب ب��م��ن ه��ت��ف��وا
األه��رام ع��ل��ى م��ش��ى اس��ت��ط��اع ول��و م��س��ت��ه��زئً��ا ت��اري��خ��ه��م ع��ل��ى وم��ش��ى

حابي:

ال��ه��واء ن��ل��ت��م��س ال��م��ي��ن��اء إل��ى ان��ط��ل��ق��ن��ا إذا دي��ون ي��ا أت��ذك��ر
ال��رداء ل��ل��م��ي��ت ال��ل��ي��ُل وك��ان ��ى ال��ُم��َس��جَّ ك��ال��م��يْ��ت ال��ب��ح��ُر وك��ان

ديون:

ال��س��م��اء ج��ل��ل��ت ال��ل��ي��ل وراء س��ح��ابً��ا آن��س��ن��ا وه��ن��اك ن��ع��م
وال��ف��ض��اء ه��م��ًس��ا ال��م��اء يَ��ط��أَن ال��ج��واري تَ��َر دي��وُن ان��ظ��ر ف��ق��ل��ت
ُح��داء وال دل��ي��َل ال س��وائ��َب ح��ي��ن ب��ع��د ال��ب��وارُج وأق��ب��ل��ت
وال��ب��الء ال��ه��زي��م��َة ال��غ��زو م��ن أص��اب��وا ُق��رص��ان رج��وَع َرَج��ْع��َن
ن��داء وال ب��ال��ق��دوم يُ��ب��ش��ُر ُه��ت��اًف��ا ح ل��م��الَّ ن��س��م��ْع ف��ل��م
ض��ي��اء ن��اف��ذة ثَ��ْق��ب م��ن وال س��راًج��ا س��اري��ة ف��وق نَ��َر ول��م
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حابي:

ق��ل��ت؟ ف��م��اذا

ديون:

ج��اء ب��ال��ويْ��الت األس��ط��وَل أرى إن��ي دي��وُن ق��ل��ت
م��َس��اء م��واك��بُ��ُه��م تُ��زَج��ى وال ص��ب��ًح��ا ي��ك��وُن ال��ظ��اف��ري��ن دخ��وُل
تَ��راءى م��ا أْزيَ��َن األس��ط��وَل نَ��رى ان��ت��ب��ه��ن��ا ال��ص��ب��ُح أص��ب��ح ف��ل��م��ا
ال��ل��واء ذوائ��ب��ه��ا ف��ي وَه��زَّْت ُع��ْط��ل ب��ع��د ال��ب��وارُج ت��ب��رَّج��ت
َه��ب��اء وم��ض��ى أس��ط��ولُ��ه��ا ع��ف��ا روم��ا أّن ال��م��دي��ن��ة ف��ي َد وُردِّ
ُدع��اء أو ُه��ت��اًف��ا ح��ن��اج��َره��م وك��دُّوا ب��ال��بُ��ْش��َرى ال��ن��اُس ف��ض��جَّ
ش��اء ك��ي��ف ال��ُم��َض��لِّ��ُل يُ��َص��رِّف��ه ب��ريء َش��ع��ب م��ن ال��ل��ُه ه��داك

هيالنة تدخل

لحابي): ليسياس(هامًسا

ال��ف��تَّ��ان��ه ب��ال��ط��ل��ع��ة وأق��ب��ل��ت ه��ي��الن��ْه ظ��ه��رْت ق��د ص��ٍه ح��اب��ي،
ال��َغ��يْ��س��ان��ْه ك��ال��زَّن��ب��ق��ة تَ��ن��َق��ُح

حابي:

َق��ْه��رم��ان��ْه ال��ق��ص��ر ف��ي ه��ي��الن��ٌة ال��م��ج��ان��ْه ع��ن أن��ه��اك ل��ي��س��ي��اُس،
م��ك��ان��ْه ول��ه��ا وق��اٌر ل��ه��ا

هيالنه:

ح��اب��ي ي��ا ل��ك س��الم
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حابي:

ه��ي��الن��ه ل��ك س��الم

هيالنه:

ح��ي��ن ب��ع��د ال��م��ْل��ك��ُة س��ت��ح��ض��ر ل��ألم��ي��ن أق��ول أن أم��ْرُت
زي��ن��ون إل��ى األم��َر ف��ب��لِّ��غ

حابي:

م��م��تَ��ث��ُل أم��ُرك��م��ا س��أف��ع��ُل س��ي��دت��ي

هيالنه:

أْق��بَ��ل ال م��ا ذل��ك ب��ربَّ��ت��ي! تَ��ق��رن��ن��ي

حابي:

ال��َم��َل��ْك وح��َدك وأن��ت َم��ْل��ك��ت��ي أن��ت ه��ي��الن،

هيالنه:

ال��َف��َل��ك ش��م��س��يْ��ن يَ��ْح��و ل��م وح��َده��ا ك��ي��ل��ب��ت��را ب��ل
ل��ك ول��س��ُت ل��ي ف��ل��ْس��َت ب��ه��ا تُ��ؤم��ْن ل��م أن��ت إن

واضطراب) تفكري هيئة يف آخر باب من زينون ويدخل هيالنة (تخرج

حابي:

ب��ال��زي��اره آذنَ��تْ��ن��ا ق��د س��ي��دي ال��ج��الل��ة ذاُت
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زينون:

ُح��اله��ا َض��وء وال ريَّ��اه��ا ط��ي��َب ع��دَم��ْت ال ح��ج��رتُ��ه��ا ه��ذه
ض��ح��اه��ا ع��ز ف��ي ك��ال��ش��م��س ه��ن��ا ه��ا س��اع��ة ت��ت��ج��ل��ى ي��وم ك��ل
ه��واه��ا تَ��نْ��َس��ى أو ال��ُك��تْ��ب ب��ل��ق��اء ُم��ل��ك��ه��ا ف��ت��ن��س��ى ال��داَر ت��دُخ��ُل

املكتبة): أركان من قيص ركن يف نفسه (محدثًا

يَ��ُع��د ف��ل��م ال��ش��ب��اب ذه��ب بَ��ُع��د ف��ق��د ال��ش��ب��اُب أم��ا
ع��دد ب��ال م��ررن وق��د ـ��ن ال��س��ن��ي��ـ ب��ع��د أم��ن وي��ح��ي
ال��ب��ل��د ف��ي ع��ل��م��ي وم��ك��ان ت��ج��ارب��ي ط��ول ب��ع��د أو
أح��د؟ ع��ل��ى ق��ب��ُل تَ��ْج��ن ل��م م��ا ع��ل��يَّ ال��ح��س��اُن تَ��ْج��ن��ي

زميليه): إىل (هامًسا ديون

م��غ��َرُم زي��ن��وَن أن أق��س��ُم ل��ي��س��ي��اس، ح��اب،
يُ��ك��ت��م ل��ي��س وال��ه��وى ح��بُّ��ه ال��ش��ي��َخ ف��ض��ح

ليسياس:

م��ت��يَّ��م؟ ش��ع��ري ل��ي��ت م��وَل��ٌع ال��ش��ي��ُخ ب��َم��ن

ديون:

تُ��رى؟ ي��ا ُج��نَّ وب��م��ن

(ضاحًكا): حابي

س��يُ��ع��ل��م خ��اف ك��لُّ
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نفسه): حديث يف (مستمًرا زينون

وأض��ط��ه��ْد ال��ش��ب��اَب ـ��ه��م أتَّ��ـ ف��ص��رُت ج��ن��ن��ُت ل��ي م��ا
ال��ح��س��د ل��ه َح��م��ل��ُت إال ف��اح��ًم��ا رأًس��ا أل��َق ل��م
ي��تَّ��ق��د ال��ج��وان��ح ب��ي��ن غ��ي��رة الع��َج ووج��دُت
ال��رَّم��د ه��ي ُم��ق��ل��ت��يَّ ف��ي َش��ع��ره ظ��ل��م��َة ف��ك��أَنَّ
ال��م��ف��ت��َق��د ش��ب��اب��ي ئ��بُ��ُه ذوا َس��رق��ْت وك��أَنَّ��م��ا
ال��ول��د ع��ل��ى ب��ك��ي��ت ل��م��ا ت ف��م��ا ول��ًدا ل��ي أن ول��و
وَج��د أو ت��ع��لَّ��ق ب��ه��ا َن ي��ك��و أن وخ��وًف��ا ح��ذًَرا
َك��بَ��د ف��ي ال��م��ش��كَّ��َك إن م��ه��ج��ت��ي ي��ع��ذِّب ش��كٌّ

يناديه): ثم النظر إليه ويطيل حابي إىل (يلتفت

ب��ن��يَّ ح��اب��ي،

حابي): إليه (يأتي

تُ��ِح��ْب؟ ه��ل ، ع��ل��يَّ تُ��ْخ��ِف وال �ل ق�

حابي:

ق��ال؟ م��ن أح��ب!

زينون:

س��م��ع��ُت
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حابي:

ال��ك��ذب؟ ل��ك روى م��ن

زينون:

َع��ج��ب م��ن أح��بَّ إذا ب��ال��ف��ت��ى ل��ي��َس ، بُ��ن��يَّ
وج��ب م��ا ل��ل��ش��ب��اب دِّ يُ��ؤ ل��م يُ��ح��بَّ ل��م َم��ن

(متهكًما): حابي

س��ب��ْب؟ م��ن��ُه ل��ي ول��ي��س ال��ه��وى أأدع��ي ل��ك��ن

زينون:

أج��ب ب��ل ال��س��ؤال م��َن تَ��ُرْغ ال بُ��ن��ّي ح��اب��ي،
ت��ك��ت��ئ��ب ال��ش��ب��اب ظ��ل ف��ي تَ��ُك ل��م ال��ه��وى ل��وال
ش��ح��ب؟ ال��غ��ضُّ ول��ون��ك ��َح��ى امَّ ب��ْش��رك ب��ال م��ا
ت��ن��س��ك��ب؟ ت��ك��اد ق��ي��ك م��آ م��ن ول��ل��دم��وع

(ساخًرا): حابي

ال��ن��س��اء؟ ت��خ��دُع��ك ال��ش��ي��ب أب��ع��د ال��غ��وان��ي م��ن واص��ُح زي��ن��وُن أف��ْق

(غاضبًا): زينون

ع��ش��ًق��ا؟ ع��ل��يَّ غ��الم ي��ا أت��ع��ل��م
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حابي:

ال��خ��ف��اء ب��رح ق��د اإلن��ك��ار دع

زينون:

أن��ب��اك؟ وم��ن

حابي:

أن��ت!

زينون:

وك��ي��ف؟

حابي:

وال��ُه��ذَاء ال��وس��اوُس ف��ت��ف��ض��ح��ك �ذي �ْه� تَ�
ال��غ��ط��اء س��رائ��ره ع��ن ��ف ت��ك��شَّ ي��دري ول��ي��س ي��ب��وح ك��م��ح��م��وم
األب��ري��اء؟ ال��ش��ب��اب ب��ص��ح��ب��ت��ك ي��ش��ق��ى واإلش��ف��اق ال��ع��ط��ف أَبَ��ع��د
داء؟ ال��رَّق��ط��اء م��ن يُ��خ��ام��ُره ص��بٍّ��ا زع��م��ت َرأي��ت ف��ت��ى ف��ك��لُّ
ب��الء َغ��يْ��رت��ه��م وراء ول��ي��س أح��بُّ��وا إذا ال��ش��ي��وخ ك��َع��َم��ى وم��ا

(لنفسه): زينون

ال��ذك��اء وخ��ب��ا ح��ك��م��ت��ي وض��اع��ت ش��ي��ب��ي وَض��لَّ ُف��ض��ح��ُت ق��د إل��ه��ي

(لحابي):
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اه��ت��داء ل��َي ال��دواء إل��ى ول��ي��س دخ��ي��ٌل داءٌ ب��ي بُ��ن��يَّ ص��دق��َت
نَ��َج��اء؟ ونَ��ْك��زت��ه��ا األف��ع��ى م��ن ل��ي ف��ه��ْل األف��ع��ى، ت��لَّ��وَّْت ع��ل��يَّ
ال��ق��ض��اء ال��ك��بَ��ر ع��ل��ى ك��س��ان��ي��ِه ج��ن��ونً��ا وأح��س��بُ��ُه ول��ًه��ا أرى

حابي:

ي��ش��اء م��ا يُ��ْع��َط��ى وأن��ط��ن��ي��وُس اب��ت��س��اًم��ا تَ��ل��ق��اه��ا ح��ي��َن وتُ��ْع��َط��ى
ال��م��س��اء وال��ُق��بَ��ل ول��ألق��داح وص��ي��ٌد ُم��غ��ازل��ٌة ص��ب��اُح��ه��م��ا
وال��بَ��غ��اء؟ ال��دع��ارُة ق��وائ��م��ُه م��ص��ر س��ري��ُر ي��ك��ون أن أت��رض��ى
ال��ب��ن��اء! ب��ئ��س أن��ق��اض��ه��ا؟ ع��ل��ى ف��رًدا ل��تَ��ش��ي��َد ��ًة أُمَّ أت��ه��دُم
ال��وف��اء ل��وال أج��ت��ري أك ف��ل��م ف��اص��ف��ح ع��ل��ي��ك اج��ت��رأت ش��ي��خ��ي، أب��ي،
واإلب��اء ال��ك��رام��ُة ت��وِح��ي ب��م��ا وال��تَّ��واص��ي ال��ت��ك��اُش��ف آن ل��ق��د
ل��واء ي��ج��م��ع��ن��ا ال��ح��ق ج��ن��ود ف��إنَّ��ا ج��م��اع��ت��ن��ا، إل��ى ت��ع��اَل
يُ��س��ت��ض��اء ��ِة ال��م��دل��ه��مَّ ف��ي ب��ه��م ُش��ي��وخ يُ��ْع��ِوُزن��ا ن��ح��ن ش��ب��اٌب

زينون:

ال��ِغ��ش��اء ب��ص��ي��رت��َي ع��ن وُم��زَِّق م��ن��ه��ا ي��ديَّ ن��ف��ض��ُت إن��ي ك��ف��ى،

حابي:

ب��م��ك��ن��ون��ي ال��س��ر م��ن بُ��ح��ُت ق��د زي��ن��وُن أب��ي
ب��م��أم��ون ال��س��ر ع��ل��ى زي��ن��ون غ��ي��ُرك وم��ا

وليسياس): ديون إىل (يشري

َم��ْق��دون��ي ذاك وِخ��لِّ��ي أث��ي��ن��يٌّ ه��ذا أخ��ي،
ي��دع��ون��ي أْدع��وه ك��م��ا ِل��ل��ح��ق ال��خ��لَّ��ي��ن ِك��ال
م��دف��ون ال��ن��ي��ل ب��أرِض َج��دٍّ ذو ال��خ��لَّ��ي��ن ك��ال
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دون��ي ط��اع��ت��ه��ا وِف��ي م��ص��ر ه��وى ف��ي ف��ل��يْ��َس��ا
وب��ال��دي��ن ب��ال��ج��ن��س ـ��َي ال��غ��ال��ـ ال��وَط��َن ف��دي��ن��ا
م��ل��ع��ون ل��روم��يَّ��َة ح��ك��م ع��ل��ى ن��ص��ِب��ر ول��م
أَنْ��ُط��ون ح��زب ول��س��ن��ا أك��ت��اٍف ح��زَب ول��س��ن��ا
ب��ال��ل��ي��ن نُ��ْخ��دَع وال ل��ل��ب��أس نَ��ْخ��َض��ُع وال
زي��ن��ون غ��ي��ُر ل��روم��ا ال��ُودِّ ع��ل��ى يَ��بْ��َق ول��م

زينون:

ُع��دُّون��ي ال��ع��ص��ب��ة م��ن ُع��دُّون��ي ال��ل��ه، م��ع��اذ
وال��ُه��ون ال��ذلِّ ل��ب��اَس روم��ا ي��ا ال��ل��ُه ك��س��اك

حابي:

ال��دواء َص��يْ��دل��يَّ��ت��ك ف��ي ل��ه داء وك��لُّ ال��ط��ب��ي��ُب أن��ت أب��ي،
ال��َج��زاء ل��ك ال��س��م��اء ف��ي ��ْل يُ��َع��جَّ ��ْل وع��جِّ س��اع��ت��ه اب��َن ل��ه��ا َف��ه��يَّ
ش��ف��اء وف��ت��ن��ت��ه��ا األف��ع��ى م��ن ال��م��واض��ي ال��زُّْع��َف س��م��وَم��ك ل��ع��ل

قدومها) معلنًا امللكة حرس من جندي (يدخل

الحارس:

ال��م��ل��ك��ة!

حلم): من يفيق (كأنما زينون

ُم��م��لَّ��ك��ْه! بَ��ِرَح��ْت َال ال��م��ل��ك��ْه!
ال��م��م��ل��ك��ْه! م��ج��ُد ودام

وهيالنة، رشميون وصيفتيها بني قيرصون ابنها ورائها ومن كليوباترا (تدخل
القيرص) وأغا امللكة مضحك أنشو ورائهن ومن
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امللكة:

م��رت��ب��ه ال��ش��ي��وخ أع��ل��ى وش��ي��خ��ه��م ال��م��ك��ت��ب��ه ألُم��ن��اء ت��ح��يَّ��ت��ي

زينون:

ال��ج��الْل ذات ال��ت��اج ربَّ��ة ع��ل��ى م��ج��ده��ا ف��ي ��م��وات ال��سَّ س��الم
ال��رج��اْل ه��اُم األرَض ��ت َم��سَّ إذا واح��ًدا ال رأس��ي��ن ت��م��ن��ي��ُت
ال��ج��م��ال ل��م��ج��د رأًس��ا وأْخ��ف��ُض ال��ن��ب��وغ ل��م��ج��د رأًس��ا أط��اط��ئُ

أسًفا) بعض إىل بعضهم (يلتفت ليسياس ديون، حابي،

وقيرصون): (للوصيفتني أنشو

وج��ه��ان؟ ف��ي��ه رأٌس ـ��ن رأس��ي��ـ ع��ن يُ��غ��ن��ي��ِه أم��ا
يُ��ونَ��ان��ي ه��و وح��ي��نً��ا م��ص��ريٌّ ه��و ف��ح��ي��نً��ا
ُروم��ان��ي وأن��ط��ون��ي��وس ي��ول��ي��وَس م��ج��ل��س وف��ي
وس��ودان��ي ف��ن��وب��يٌّ ال��ق��ص��ر أغ��ا الق��ى وإن

مقابل) باب من أنوبيس الكاهن (يدخل

امللكة:

ب��رك��اِت��ْك َع��ِدْم��ن��ا ال س��الٌم ال��ُم��ْل��ِك ك��اه��َن
ص��الت��ك ف��ي ص��غ��اري ـ��س ت��ن��ـ وال أج��ل��ي م��ن ص��لِّ

أنوبيس:

ل��ذاِت��ك ال��زَّك��يَّ��اُت ُت ال��تَّ��ح��ي��ا ال��ن��ي��ل ربَّ��َة
ح��ي��ات��ك ف��ي وم��دَّْت ـ��ُس إي��زي��ـ ت��اَج��ِك َح��َرَس��ْت
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امللكة:

ن��ف��ح��اِت��ك ��ى يَ��تَ��ل��قَّ ق��ي��ص��روُن اب��ن��ي ذا ُه��َو

(لنفسه): الكاهن

ق��ي��ص��ْر؟ ي��ول��ي��وَس اب��ن ع��ل��ى أُص��ل��ي ك��ي��ف إي��زي��ُس
وأك��ب��ر أع��ل��ى ف��رع��ْوُن ول��ك��ْن ع��ال أب��وه

يف السالف النرص نشيد ترتل وجماعة القرص، خارج من هتاف (يسمع
أكتيوم)

(عابسة): امللكة

ق��ص��ري؟ ج��وان��ب ف��ي ال��ص��وِت َرنَّ��َة س��م��ع��ت��ْم ه��ل س��ادت��ي، ال��ُم��ْل��ك، ك��اه��َن

أنوبيس:

م��ل��ي��ك��ت��ي رع��اي��ا ه��م

امللكة:

؟ ل��ش��رِّ أم ��ع��وا ت��ج��مَّ أل��خ��ي��ٍر ش��ع��ري ل��ي��ت

رشميون:

وِب��ْش��ِر ُح��ب��وٍر ف��ي ي��م��وج��ون ��طِّ ب��ال��شَّ م��ل��ي��ك��ُة ي��ا ال��ج��م��اه��ي��ُر
ن��ص��ر ال��ع��دو ع��ل��ى ظ��ه��ور م��ن أك��ت��ي��وٍم ف��ي ل��ق��ي��ت م��ا َس��رَّه��م
ي��س��ري ال��م��دي��ن��ة ف��ي ب��ات ً ن��ب��أ إال يُ��ع��ي��دون أو ي��ق��ول��ون ال
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امللكة:

ل��َع��م��ري ُص��راٌح َرَوْوا م��ا ك��ذٌب أذاع��وا م��اذا ال��رج��ال إلْف��ك ي��ا
وش��ك��ري؟ م��دي��ح��ي ف��ي ال��ن��اس أل��ُس��َن أق��ام��وا ح��ت��ى ل��ق��ي��ُت ن��ص��ر أيَّ
ُظ��ْف��ر ُق��الم��َة ل��ن��ا م��ن��ه ل��ي��ت ح��ل��و األم��ان��يِّ ف��م ف��ي َظ��ف��ر
ب��س��رِّ ال��ش��ع��وب ع��ل��ى ش��يءٌ ل��ي��س ق��وم��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ي��ع��ل��ُم وغ��ًدا

رشميون:

م��ك��ري ال��م��ك��ُر وذل��ك وح��دي أن��ا ُص��ن��ع��ي ��ن��ع ال��صُّ ذل��ك ال��ت��اج ربَّ��ة
يَ��دري ل��ي��س م��ن ال��ظ��ن��وَن وَظ��نَّ ـ��ُل األق��اوي��ـ اإلي��اب ف��ي أم��س ك��ث��رْت
وق��ص��ر ك��وخ ك��لَّ وأس��م��ع��ُت ـ��ِر ال��ن��ص��ـ ع��ن أذع��ُت ال��ذي َف��أذع��ُت
ُك��ثْ��ر ل��ك ع��ًدى م��ن وأش��ف��ق��ُت ـ��ر ال��ج��م��اه��ي��ـ ع��ل��ي��ك خ��اط��ري ف��ي خ��ف��ُت
ع��ذري ��ْدِت م��هَّ ف��ي��ه ال��ع��ذر ي��ت��ع��ب ذن��ب ُربَّ ف��ي��ا ُج��ْرأت��ي، ف��اغ��ف��ري

امللكة:

وب��رِّ ح��ن��ان م��ن ص��ي��غ َم��َل��ٌك إال أن��ت ف��م��ا اه��َدئ��ي ش��رم��ي��ون،
وص��ه��ر ًق��ْرب��ى أه��ُل ��ات ال��ُم��ل��مَّ ف��ي ك��أن��ا ول��ك��ن خ��ادٌم ل��ي أن��ت
وي��س��ر ع��س��ر ح��ال ف��ي وأدن��ى ـ��ل األه��ـ م��ن ال��وف��يُّ ال��خ��ادُم إن��م��ا
ص��ب��ري ال��ش��دائ��د ف��ي ك��ي��ف وان��ظ��ري ب��الئ��ي ك��اَن ك��ي��ف اآلن اس��م��ع��ي
وأم��ري ف��ي��ه��ا ال��ق��ت��ال وأم��َر ب ال��ح��ر َخ��بَ��َر اس��م��ع��وا ال��س��ادُة أي��ه��ا
تَ��ج��ري ال��دَّم ع��ل��ى ب��ه وال��َج��واري يَ��ط��غ��ى وال��ب��ح��ُر ال��ُع��ب��اَب واق��ت��ح��ام��ي
ع��ص��ر ك��ل ف��ي ي��س��ي��ُر ع��ب��ق��ريٌّ ي��وٌم وأك��ت��اَف أن��ط��ون��ي��و ب��ي��ن
ل��ش��ر واس��ت��ع��دَّْت ال��ح��رب أُه��ب��َة ش��راع ذات ك��لُّ ف��ي��ه أخ��ذْت
م��ف��رِّ م��َك��ر م��دب��ر م��ق��ب��ل َس��بُ��وح غ��ي��َر ال��م��ج��ال ف��ي ت��رى ال
ب��ن��س��ر ش��رٍّا أراد ك��نَ��س��ر ـ��ك ال��ُف��ل��ـ ُم��ط��اردة ف��ي ال��ُف��ل��ك وت��رى
ي��س��ري ال��ل��ي��ل ظ��ل��م��ة م��ن ُج��ن��ًح��ا ـ��ج��و ال��ـ َج��نَ��ب��ات ف��ي ال��دُّخ��اَن وت��خ��ال
ال��َه��ْزب��ر ص��يَ��اَح أو ال��رَّْع��د َه��َزَج ل��جٍّ ك��ل ف��ي ال��ري��اح وَدويَّ

21



كليوباترا مرصع

ق��ب��ر أَْح��ن��اءُ وم��ن��ُه ل��غ��ري��ق، س��ري��ر ع��وُد م��ن��ه ال��م��اء وت��رى
ويُ��ب��ري ال��ح��ي��اة م��ن وي��أس��و َح ال��ج��ر َغ��س��ل َم��ن َش��رَّ ال��ُج��رَح ي��غ��س��ُل
ب��ف��ك��ري واألم��ور ال��ح��رَب أَزُن ج��ن��ودي وب��ي��ن م��رك��ب��ي ف��ي ك��ن��ت
ش��ط��ر ع��داوة ف��ي ال��ق��وم م��ن ـ��ًرا َش��ط��ـ ف��ت��رى ت��ص��دَّع��ت روم��ا ق��ل��ت
وب��رِّ ب��ب��ح��ر ال��وغ��ى وش��بَّ��ا ـ��َش وال��ج��ي��ـ ال��ُف��ل��َك ت��ق��اَس��م��ا بَ��َط��اله��ا
ال��تَّ��َج��رِّي ال��ذئ��اب ه��ارَب ع��لَّ��م��وا اخ��ت��الٌف ال��رُّع��اة َق ف��رَّ وإذا
وس��ك��ري ص��ح��وي أم��ر وت��دب��رت َم��ل��يٍّ��ا ح��ال��ت��يَّ ف��ت��أم��ل��ُت
غ��ي��ري ف��ي��ه يَ��ُس��د ل��م ال��ب��ح��ر ع��ن ل��ت زا إذا روم��ا أن وت��ب��ي��ن��ُت
إث��ري ال��ب��وارُج ف��ان��س��لَّ��ت م��ن��ه ش��راع��ي س��ل��ل��ُت ع��اص��ف، ف��ي ك��ن��ت
وأْس��ر دم��ار م��ن ��ْف��ن ال��سُّ ي��ل��ح��ق ��ا وم��مَّ ال��ق��ت��ال َرح��ى م��ن خ��ل��ص��ت
غ��در ش��رَّ غ��درتُ��ه ح��ت��ى ـ��ي��وَس أن��ط��ن��ـ ونُ��ص��رة ال��ه��وى ف��ن��س��ي��ُت
وذُخ��ري وع��ون��ي ص��ب��ي��ت��ي وأب��ا ح��ب��ي��ب��ي خ��ذل��ُت ق��د ال��ل��ه ع��ل��َم
وق��ط��ر ُق��ْط��ر ب��أل��ف س��ب��ي��ل��ي ف��ي ��ى وض��حَّ ال��ع��روَش ض��يَّ��ع وال��ذي
م��ص��َر َم��ل��َك��ة وك��ن��ُت م��ص��ٍر ب��ن��َت ف��ي��ه ك��ن��ُت ال��ع��ال يُ��ع��ج��ب م��وق��ٌف

زينون): إىل (ملتفتة

وال��س��ف��ْر ال��ق��ت��ال ع��ن ال��خ��ب��ْر ��ل��ُت ف��صَّ زي��ن��وُن،
ان��س��ح��اب��ي وُخ��ط��ة إي��اب��ي ع��ن وق��ل��ُت
أح��ْد ب��ه درى وال ال��ب��ل��ْد ي��ع��ل��ُم ل��ي��س م��ا
��ل��وان��ا ال��سُّ يَ��ج��ل��ُب م��ا اآلن��ا ل��دي��ك ف��ه��ل
��ي��ْه ال��ُم��ل��هِّ وال��ص��ُح��ف ال��ُم��ْس��ل��ي��ْه األم��ال��ي م��ن

زينون:

اآليَ��ات روائ��ُع م��والت��ي ي��ا ع��ن��دَي
ب��ال��ت��ب��ر ُك��ت��ب��ْت ق��د س��ْف��ر أل��ف ت��س��ع��ون
األدِب ف��ي أو ال��ع��ل��م ف��ي ع��ج��ِب َرقٍّ ك��ل م��ن
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ال��ذه��ْب م��ن��اج��َم ل��ن��ا وه��ب أن��ط��ون��ي��و ق��ي��ص��ُر
األَُخ��ْر ال��ج��واه��ر م��ن م��دَّخ��ْر غ��ال وك��لَّ
وض��ْرب��ه وَط��ع��ن��ِه ح��رب��ه م��ن أس��الب��ه
اإلس��ك��ن��در ل��بَ��ل��دة ق��ي��ص��ر م��ن ه��دي��ٌة

أنشو:

ال��نُّ��ض��اْر ُك��ْفءَ ال��ج��واه��ر ن��ظ��ي��َر ش��رع��ك��م ف��ي ال��ك��تْ��ُب ك��ان��ت إذا
ال��ُع��ق��ار ت��ب��ر ��ُع يُ��رصَّ ح��ي��ن ـ��ع ال��ق��واق��ـ ب��ُدرِّ ال��غ��ن��يُّ ف��إن��ي
ف��ار أن��ا وال س��وٌس أن��ا ف��م��ا م��ن��زل��ي وال ق��وت��ي ال��ُك��تْ��ُب وم��ا

امللكة:

ال��ح��وار ل��ط��ي��ُف ال��ح��دي��ث ظ��ري��ُف ج��ه��ل��ه ع��ل��ى ل��ع��م��ري ح��ك��ي��ٌم

(مغيًظا): زينون

اخ��ت��ب��ار ب��ن��ت غ��ي��ُر وف��ل��س��ف��ٌة ال��س��ائ��م��اِت ح��ك��م��ُة ول��ك��ن��ه��ا
ال��دم��ار وخ��وف ال��ب��ق��اء ب��ُح��بِّ ال��ش��ع��وَر تَ��َع��دَّى ال وك��ل��ت��اه��م��ا

أنشو:

ال��ك��ب��ار س��ب��ي��َل ��ب��اُب ال��سِّ ف��ل��ي��س ��ب��اب ال��سِّ ب��ع��َض م��والَي روي��دك
ال��ن��ه��ار تُ��ف��ن��ي وأص��ب��ح��َت ب��َدْرٍس ف��ق��طَّ��ع��تَ��ه ط��ال ال��ل��ي��ل َه��ِب
ال��ق��ص��ار إث��ره��نَّ ف��ي وتَ��ن��ش��ُر ال��طِّ��واَل ت��ط��وي ب��ال��ك��ت��ب وأق��ب��ل��ت
وال��ص��غ��ار ك��واك��ب��ه��ا ك��ب��اَر ال��س��م��اء ع��ل��َم األرض ع��ل��ى َوِزْدت
ال��ح��م��ار؟ وب��ي��ن ف��رٌق أب��ي��ن��ك ال��ح��م��اُر وم��ات نَ��ف��ق��َت م��ا إذا
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كليوباترا مرصع

(غاضبًا): زينون

ال��س��ي��ده؟ ت��ق��ول م��اذا

(ضاحكة): امللكة

ب��واح��ده واح��دٌة
أرج��و أنُ��وب��ي��ُس، أب��ي

أنوبيس:

ُم��ط��اع��ْه تَ��أُم��ري��َن ب��ل

إليه): ومتجهة مفتوح محراب باب إىل (مشرية امللكة

ل��ل��ض��راع��ْه وه��ي��ك��ل��ي ص��الت��ي ُم��ق��اُم ه��ذا
س��اع��ه ال��ب��اَل تَ��ب��َرُح ال ك��ث��ي��ره خ��ط��اي��ا ول��ي
��ف��اع��ه ال��شَّ تُ��رَج��ى ف��م��ن��ك ألج��ل��ي وص��لِّ ف��ادخ��ْل

وليسياس) وديون حابي عدا ما الحارضون ويتبعهم املحراب (يدخالن

(متهكًما): ديون

س��ت��اُر ع��ل��ي��ه ن��اح��ي��ة ك��لِّ م��ن م��ع��ب��د َرف��َرَف ص��رت إس��ك��ن��دري��ُة
واألْح��ب��ار ��ان ال��ُك��هَّ وت��ف��رََّد ب��س��رِّه ال��ج��الل آل��ه��ُة اخ��ت��صَّ

بَ��يَّ��تُ��وا وم��اذا ح��اب��ي، خ��ط��بُ��ه��م م��ا

ليسياس:

واألس��رار؟ األل��غ��از ه��ذه م��ا
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حابي:

ال��م��ق��دار! ت��ص��رَّف وك��ي��ف ف��ي��ه��ا ج��رى وم��ا أك��ت��ي��وم وق��ع��َة أرأي��َت
يُ��دار ح��ي��ن اآلذان ف��ي ك��ال��س��ح��ر ح��دي��ثَ��ه��ا س��م��ع��ت ق��د إن��ك ل��ي��س��ي��اس،
ف��رار وه��و ع��ل��ي��ه ال��ث��ب��اُت ويُ��رى أم��ان��ٌة وه��ي ف��ي��ه ال��خ��ي��ان��ُة ت��ب��دو
ار ال��غ��دَّ أس��ط��ولُ��ه��ا أن��ط��ون��يُ��و ع��ن ان��غ��ض وك��ي��ف ن��ج��ت ك��ي��ف وع��ل��م��ت

ليسياس:

األق��دار؟ ج��ي��وش��ه ب��َف��لِّ ف��ع��ل��ت وم��ا أنْ��ط��ون��ي��و أيْ��ن ح��اب��ي، وال��ي��وم
يُ��زار؟ ب��م��ص��َر ق��ب��ٌر ل��ه أم ه��و م��َش��رٌَّد ال��ب��الد ف��ي أح��يٌّ ل��ي: ق��ل

حابي:

ع��ارف ت��ج��اه��َل ت��س��أل��ن��ي ل��ي��س��ي��اس،

ليسياس:

األخ��ب��ار ت��أت��ِه ل��م ج��اه��ٍل ب��ل

حابي:

يُ��ط��ار ب��ه��ن أج��ن��ح��ٌة ل��ل��ح��بِّ آث��اره��ا ف��ي ج��اء ح��ت��ى ت��أت ل��م
م��ح��ص��ار ل��ه��ا ُف��ْل��ك ب��ِه ون��ج��ا ش��راع��ه��ا ت��ح��ت أخ��ذت��ُه ب��ل وي��ق��ال
ال��ت��ي��ار ط��اع��ات��ه ف��ي وي��س��ي��ُر ق��ل��وُع��ه ت��ش��اءُ ب��م��ا ال��ري��اُح ت��ج��ري
ُم��ث��ار ال��ف��َؤاِد َح��ِن��ُق ب��ل ويُ��ق��اُل ع��ات��ٌب ع��ل��ي��ه��ا َغ��ض��ب��اٌن ويُ��َق��اُل
ُغ��ب��ار ال��ص��اح��ب��يْ��ن س��الم وع��ل��ى س��ح��اب��ة ال��ع��اش��َق��يْ��ِن ص��ف��اء وع��ل��ى
ال��م��نْ��ه��ار م��ج��ُده يُ��ق��وََّم ح��ت��ى ق��ص��ره��ا ف��ي يُ��رى ال وأق��س��م آَل��ى

يُ��َرى أالَّ م��ن أج��لُّ ال��ب��الء إن
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ديون:

ال��ن��ار؟ ال��ه��ش��ي��م ف��ي أت��خ��ف��ى ع��ج��ٌب

حابي:

ي��خ��ت��ار م��ن ال��روم��ان م��ن ي��دع��و ثُ��ك��ن��ة ب��أق��رب م��ن��ا أن��ط��ون��ي��و
ال��ع��ار ف��ي��ه ع��ن��ه يُ��غ��س��ُل ال��ب��ر ف��ي ح��اس��م ل��ي��وم أُه��بَ��تَ��ه وي��ُع��دُّ
األس��وار وه��ذه ال��ت��الُل ت��ل��ك وم��َداَره��ا ال��رح��ى م��ي��داَن وي��ك��ون
ال��غ��ار وإم��ا ِب��ِه ال��دَّم��اُر إم��ا وم��وق��ف ��راع ال��صِّ خ��ات��م��ُة ف��ه��ن��اك

النشيد): هذا مرتًال املحراب داخل من أنوبيس صوت (يسمع

ال��ع��ال��م��ي��ْن م��ال��ك��َة ال��ح��ج��اْب ذاَت إي��زي��ُس
ال��ظ��ال��م��ي��ْن َع��ب��ث م��ن ال��ع��ذاْب الَق��ى ش��ع��بُ��ك

∗∗∗
س��اج��دي��ْن ل��ع��زِّه��ا ال��ج��ب��اه خ��ف��ض��ن��ا م��ن ي��ا
ال��ن��ادم��ي��ْن أدم��ع م��ن ال��ص��الْه إل��ي��ك ُص��غ��ن��ا

الثاني املنظر

عىل وأنطنيوس أكتافيوس بني دائرة الحرب ورحى امللكي القرص غرف إحدى «يف
هيـالنة» عليه تـدخـل حيث الغـرفة يف حـابي اإلسـكـندريـة. أسـوار

هيالنة:

ال��م��ن��تَ��َه��ى ال��ُج��ْرأة م��ن ب��ل��غ��َت َم��َق��اص��ي��َره��ا؟ ح��اب��ي أت��ْدُخ��ل
�ة ـ� ال��ج��الل��ـ ذَاُت أم��َرَك س��تَ��ْع��ل��ُم
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حابي:

ه��ن��ا ت��ران��ي أن أم��رت ب��ل

هيالنة:

أن��ا أم��رت��ن��ي ق��د ك��ذل��ك ول��ت��دب��ي��ره��ا ل��ه��ا ع��ِج��ب��ت
ب��ال��رض��ى َس��َخ��ٍط ع��ن وتَ��ج��زي��َك َج��ُح��وُد ي��ا ت��ج��م��ع��ن��ا ه��ي إذن

حابي:

ال��َم��َدى ط��وي��ل األف��اع��ي ح��دي��ُث ذك��ره��ا م��ن َخ��لِّ��ي��ك ِه��َالن��ُة

هيالنة:

ال��َج��َزا؟ أس��أَت أراك ل��ي ف��م��ا أح��س��نَ��ْت ل��ق��د ح��اب��ي ُروي��َدك

حابي:

ال��ُم��ْل��تَ��َق��ى ظ��لِّ��ه��ا ف��ي َق��لَّ وإن َخ��ْل��َوًة ط��ي��بَ��ه��ا ي��ا ه��الن��ُة،
ال��َج��وى ونَ��ْش��ُك ال��ح��دي��ث ع��ن��اَن ال��غ��راَم نُ��ع��ِط ه��الن��ُة تَ��َع��اَل��ْي
وال��ش��ق��ا ب��ي��ن��ه��م��ا ن��ع��ي��م��َي ال��لَّ��ت��ي��ن يَ��َديْ��ك ي��ديَّ أن��ي��ل��ي

ه��الن��ُة َه��ل��مَّ

هيالنة:

ال��ُه��َدى ق��ل��ي��َل األم��ور ِب��ُك��نْ��ِه أراَك �ي �اب� ح�
خ��ال ح��سٍّ ك��لِّ م��ن ه��و وإن َخ��ْل��وًة تَ��ْل��تَ��ِم��ْس ال ال��ق��ص��ر م��ن
تَ��َرى ب��ع��يْ��ن ال��ق��ص��ور وأرُض أذُن��ان ل��ه��ا ال��ق��ص��ور س��م��اء
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حابي:

ب��ال��لِّ��ق��ا ُح��لُ��م��ي أو ب��ُق��ْرِب��ك نَ��ْش��َوت��ي ت��ق��ط��ع��ي ال ه��الن��ُة
ال��َق��ذَى؟ ج��ان��ب��يْ��ه ع��ل��ى خ��ل��ق��ِت ال��ح��ي��اة َص��ْف��َو تَ��َخ��يَّ��ل��ُت أم��ه��م��ا

هيالنة:

ال��ه��وى ب��ُع��ُق��وق تَ��رم��ن��ي وال ت��ت��ه��ْم ال ح��اب��يَّ ح��ن��انَ��َك
ال��خ��َط��ا ع��دوُّ ��واب ال��صَّ َص��دي��ُق األن��اَة ف��إن ب��األن��اة ولُ��ذْ
ال��َع��ن��ا وق��لَّ ال��ب��الء ل��ه��ان ال��ف��َؤاد ُش��غ��َل وح��َدَك ك��ن��ت ف��ل��و

ك��ل��وب��ات��رة ح��ق��وُق ول��ك��ن

حابي:

تُ��دَّع��ى ل��ه��ا ُح��ق��وق وأيُّ

كليوباترة) (تدخل

كليوباترا:

ال��ف��ت��ى ذا ي��ا ال��رِّع��اي��ة ُح��ق��وُق ال��غ��الُم ذا ي��ا ال��والي��ة ح��ق��وُق
ال��ف��ت��اة ألج��ل ع��ل��ي��ك وص��ب��ري

(مأخوذًا): حابي

ج��رى م��ا س��م��ع��ْت ل��ق��د إل��ه��ي

امللكة:

ال��ع��دا ع��ل��يَّ تُ��ع��ي��ُن وأن��ت ب��ه��ا ُح��بٍّ��ا ال��م��س��ام��َع وس��دِّي
وال��ِق��ل��ى ل��ي ال��ح��ف��ي��ظ��َة وتُ��ْخ��ف��ي ال��ك��الم ُه��ْج��ر ال��َع��ْرش ف��ي وتُ��رس��ُل

28



األول الفصل

َع��َف��ا وم��ث��ل��ي ت��اب ف��م��ث��لُ��َك م��ض��ى ق��د ال��ذي ل��نَ��ن��َس ول��ك��ْن
ال��ع��ص��ا واآلخ��رون ال��س��ي��ُف أن��ا إن��ن��ي ل��ي م��ص��َر ع��ن ال��ذَّود دع
ال��َوَغ��ى نَ��ع��اَم ال��ك��الم أُس��وَد ال��ع��اب��ث��ي��ن ال��ف��تْ��ي��َة تُ��ط��ع وال

أنوبيس) (يدخل

أنوبيس) (إىل

أت��ي��ت ق��د أب��ي:

أنوبيس:

ال��ق��رى ن��وَر ال��م��دائ��ن ُش��َع��اَع ع��ل��يْ��ِك س��الٌم

امللكة:

ال��م��ل��ت��ق��ى ب��ت��دب��ي��رَي وك��ان ال��ع��اش��ق��ان ه��ن��ا تَ��َالَق��ى ق��د أب��ي
غ��ال م��ا إذا ه��واه وك��ف��ك��ْف ف��ت��اَك وب��ارْك ف��ت��ات��ي ف��ب��ارْك

أنوبيس:

ال��م��ن��ت��ه��ى أوَّلُ��ه��ا ي��ش��اك��ُل ك��ن��ي��س��يَّ��ٌة ح��اب��ي ح��ي��ات��ك
ن��ه��ى م��ا أو ال��ق��ل��ُب أَم��َر وم��ا ال��َق��ن��وع ب��ال��ي��ق��ي��ن م��ق��يَّ��دة

امللكة:

ال��ث��رى وع��رض األدي��م ب��ط��ول ي��ن��ت��ف��ْع ل��م ال��م��ق��اص��ي��ر ك��َزه��ر
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أنوبيس:

َش��ذَا إالَّ ال��ك��ت��ب ف��ي م��ن��ُه وم��ا ال��ح��ي��اة ع��ل��م ال��ك��ت��ب ف��ي وت��ح��س��ُب

حابي:

ال��ُخ��ط��ا ويُ��ْح��ِص��ي ال��ط��ري��َق يَ��ق��ي��س ح��رص��ه ف��ي ال��ش��ك ك��ذي ل��ع��لِّ��ي
ال��َم��َدى ب��ع��ي��َد ال��ع��ن��ان ط��وي��ل ال��م��ج��ال ِم��لءَ ال��ش��ك راك��َب أرى
��ن��ا ال��سَّ ع��ل��ي��ه��ا س��الًم��ا ل��ك��ان ال��َف��راُش ال��س��راج ف��ي ش��كَّ��َك��ْت ول��و

أنوبيس:

يُ��رى ال م��ا ن��ح��و تُ��ج��اوُزُه ت��راه م��ا ع��ل��ى تَ��م��رُّ ول��ك��ن
ال��م��الُك وه��ذا

هيالنة) إىل (مشريًا

ال��ح��َج��ى ُح��رُّ اإلرادة ط��ل��ي��ق �ه �ْوالِت� �َم� ك�
��ح��ى ال��ضُّ ُش��ع��اع ي��ت��م��ش��ى ك��م��ا ال��ح��ي��اة َج��نَ��ب��ات ع��ل��ى ��ى تَ��َم��شَّ
ال��ذُّرا وي��ع��ل��و ال��ح��ض��ي��َض وي��أوي ال��ُح��ل��يَّ وي��غ��ش��ى ال��وح��وَل ي��خ��وض
ال��ُك��َوى َض��يِّ��ق��ات م��ن وي��ن��ُف��ذ ال��ف��َس��اح ال��َع��َرص��ات وي��خ��ت��رُق
ال��ظِّ��ب��ا ع��ي��ون ب��ي��ن وي��ل��ع��ب األس��ود أن��وف ب��ي��ن وي��رت��ُع

امللكة:

ال��ُخ��ط��ا ع��ف��ي��ف ال��ذُّي��ول ن��ق��يُّ ط��اَف ح��ي��ث ط��اه��ٌر ول��ك��ن��ُه
ال��رح��ى ت��دور ال��ص��ب��اح ف��م��ن��ذ ال��ق��ت��ال ح��دي��ث ن��س��ي��ن��ا ق��د أب��ي
ال��وغ��ى ره��ن ال��م��دي��ن��ة ب��ظ��ه��ر ال��ع��دو وج��ي��ش ال��ح��ل��ي��ف وج��ي��ش
ال��ف��ن��ا وإم��ا ال��ب��ق��اء ف��إم��ا ال��ب��الد م��ص��ي��ُر يُ��ق��ض��ى ه��ن��ال��ك
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نَ��ب��ا م��ن وال رس��ول م��ن وم��ا ال��ن��ه��اُر ي��م��ض��ي ك��اد ع��ج��ب وم��ن

الغبار) يعلوه منهوًكا أنطونيو جنود من جندي (يدخل

الجندي:

ال��ج��واري ب��س��ع��دك ج��رت ل��ق��د ب��األخ��ب��ار ج��ئ��تُ��ك س��ي��دت��ي
ال��م��ْغ��َوار ال��ب��ط��ل ل��واء ت��ح��ت ��واري ال��ضَّ ج��ن��وُدن��ا ان��ت��ص��رت

آث��اري ع��ل��ى أن��ط��ون��ي��و ق��ي��ص��ُر

امللكة:

ال��َخ��َس��ارْه أُك��ت��اف��ي��و ع��ل��ى ح��لَّ��ت ال��ب��ش��اره! أْع��َظ��َم م��ا ف��رَح��ا ي��ا
ال��بُ��ش��ارْه ه��ذه رس��وُل ي��ا ُخ��ذ ث��اره أخ��ذن��ا ق��د «وأك��ت��ي��وُم»

باب) من رشميون وتدخل باب من فيخرج الذهب ممن بدرة (تمنحه

رشميون:

ف��رح��ا! ي��ا س��ي��دت��ي ط��رب��ا ي��ا س��ي��دت��ي
ال��رح��ى أك��ت��اْف��يُ��و وج��ي��ش أك��ت��اف��يُ��و ع��ل��ى دارْت

هيالنة:

ت��س��م��ع��ي��ن ه��ل َم��ْل��َك��ت��ي

بعيد) من وهتاف بوق صوت (يسمع

(منصتة): امللكة

وه��ت��اف ب��وق ص��وت

وعينيها) أذنيها وترهف النافذة إىل امللكة (تقوم
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ج��ن��ودي وال��م��غ��نُّ��ون ن��ش��ي��دي وال��ل��ه ه��و
ب��نُ��ودي بُ��ْع��د م��ن ـ��ُف��ُق تَ��خ��ـ ال��ت��ي وال��م��خ��اري��ُق
ال��ح��دي��د ش��اك��ي ـ��ت��ث��م ُم��ل��ـ ف��ارٌس ول��ديْ��ه��ا
ال��َم��ش��ي��د ك��اْل��بُ��رج ـ��َج��وِّ ال��ـ ع��ن��ان ف��ي يَ��ت��راءى
وتَ��ل��ي��دي وَط��ري��ف��ي ذُْخ��ري أن��ط��ن��ي��وُس ه��و

وهيالنة) رشميون (إىل

ال��س��ع��ي��د ال��ع��ي��د ل��ي��ل��ُة ه��ذي ال��ب��ن��ت��ان أي��ه��ا
س��ُج��ودي م��ث��َل واس��ُج��دا َص��الت��ي م��ث��َل َص��لِّ��ي��ا

النافذة) نحو وتتجه أوًال امللكة تنهض ثم لحظة. الثالثة (يسجد

أْق��بَ��ْل ال��م��ي��ن��اء ج��ان��ب م��ن أن��ط��ون��ي��و ذا ه��و
ه��ي��ك��ل ال��خ��ي��ل ص��اف��ن��ات م��ن ي��ح��م��ل��ه ه��ي��ك��ٌل
ُم��س��ب��ل ع��ط��ف��يْ��ه ع��ل��ى األْرُج��وان��يُّ ال��رِّداءُ
ي��ت��ه��لَّ��ل ج��ب��ي��ن ـ��ت ت��ح��ـ م��ن ي��ض��ح��ُك َم��بْ��َس��ٌم

ي��دن��و ذا ه��و

رشميون:

وال��ل��ه أت��ى

هيالنة:

��ل ت��رجَّ م��والت��ي
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الباب): (تبتدر امللكة

ال��س��ع��ي��د ال��ع��ي��د ل��ي��ل��ُة ه��ذي ال��ب��ن��ت��ان أي��ه��ا

لحابي): (أنوبيسهامًسا

ب��ي م��ا ع��ل��ي��ه��م ��خ��ط ال��سُّ م��ن وب��ي ب��ال��ذئ��اب ال��ق��ص��ُر أح��ي��ط ح��اب��ي،

(للملكة):

ل��ح��اب��ي َم��ْل��ك��ت��ي وت��أذن��ي��ن ان��س��ح��اب��ي؟ ف��ي ت��أذُن س��ي��دت��ي

(ضاحكة): امللكة

األف��اع��ي؟ إل��ى

أنوبيس:

ال��م��ح��راب إل��ى ال

امللكة:

وال��ذه��اب ال��ُم��ْك��ث ف��ي َرأيَ��ك��م��ا

أنـطـونـيـو أوروس. وتابعه وقواده وحاشيته أنطونيو ويدخل (يخرجان
يديه) ا مـادٍّ الـملكة عىل يقبل

أنطونيو:

إل��ه��ت��ي!
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امللكة:

ق��ي��ص��ري!

أنطونيو:

س��ل��ط��ان��ت��ي!

امللكة:

م��ل��ك��ي!

أنطونيو:

أخ��ب��اُر ُدن��ي��اي ي��ا ال��ي��وَم ل��ك ع��ن��دي

امللكة:

ف��دي��تُ��َك ��ْل َع��جِّ

أنطونيو:

ث��م��ن م��ن ب��دَّ ال ال،

امللكة:

ال��م��ال؟ ك��رائ��ُم

أنطونيو:

م��ق��داُر ل��ل��م��ال م��ا
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رضاعة) يف جبينه إليها (يمد

ال��غ��اُر ه��ي تَ��ع��ل��وه��ا م��ن��ك ف��ُق��ب��ل��ٌة ُس��ل��ب��ْت ال��ذي ال��غ��اَر ه��ام��ت��ي ع��ل��ى ُردِّي

(تقبله)

كليوباترا:

وت��خ��ت��ار تَ��ه��َوى َم��ن ال��غ��اَر تُ��َق��لِّ��ُد َض��رَّت��ه��ا أن ُروم��ا تَ��ع��ل��ُم ال��ي��وَم
َج��رَّار ال��رَّْوع ف��ي ب��م��ف��رده ج��ي��ش ف��ارَس��ه��ا أن روم��ا ت��ع��ل��ُم وال��ي��وَم
ع��ار؟ وال أس��ٌر ال أن��ت؟ أس��ال��ٌم ُح��لُ��ٍم؟ ف��ي ن��ح��ن ه��ل س��ي��دي. أن��ط��ون��ي��و

أنطونيو:

أظ��ف��ار ��ي ك��فَّ وف��ي ال��ُك��م��اة أي��دي ب��ي أَتَ��ْظ��َف��ُر ك��ل��وب��ات��را َوه��م��ت أَْس��ٌر؟
َدوَّار األب��ط��ال ع��ل��ى ال��م��ن��اي��ا ك��أُس ب��ي أْش��ب��َه ال��ق��وُل ل��ك��ان ق��ت��ٌل ق��ل��ت ل��و
َج��بَّ��ار األق��ران ع��ل��ى ش��دي��ٌد أن��ي ل��ي تَ��ش��ه��ُد واألي��اُم تَ��ْع��ل��ُم ال��ح��رُب
ي��ن��ه��ار ال��ص��فِّ ب��ع��د ت��ح��ت��ي وال��ص��فُّ ج��ارف��ٌة وال��ح��رُب ش��اه��دت��ي ك��ن��ت ل��و
إع��ص��ار ف��ه��و ب��ك��ف��ي نَ��ْص��ل��ي وُج��نَّ ع��اص��ف��ٌة ف��ه��و ج��وادي ت��ح��ت��ي ُج��نَّ ق��د
ال��ن��ار وال ي��وًم��ا يَ��ح��م��لُ��ه��ا ��يْ��ُل ال��سَّ ال ك��اذب��ة غ��ي��َر ص��دق ح��م��ل��ة رأي��ت
ط��اروا أوك��اره��م وم��ن ال��خ��ي��ام ع��ن وق��ل��ب��ه��ُم ج��ن��اح��يْ��ه��م َص��دم��ُت ل��م��ا
س��اروا أي��ًة أت��ب��يَّ��ْن ول��م ري��ًح��ا، وق��ادت��ه ألك��ت��اف��ي��و وَج��دُت وم��ا
َس��وَّار ال��داء ق��دي��ُم إل��ي��ك ش��وٌق ف��راَج��َع��ِن��ي ك��ادْت أو ال��ش��م��ُس وم��ال��ت
ال��ن��ار وان��ق��ض��ى ع��ن��دي أك��ت��اُف ل��ب��ات َط��ردتُ��ُه��م أن��ي ول��و َرَج��ع��ُت ح��ت��ى

كليوباترا:

وأق��دار وأس��راٌر غ��ي��وٌب غ��ٌد م��ج��ازف��ٌة ه��ذي ل��غ��د! ت��رك��تَ��ه��م

أوروس) (مخاطبة
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م��نِّ��ي أع��َل��ُم ـ��ق��ت��ال ال��ـ ب��ف��نِّ أن��ت أوروُس،
ف��ن��ي وال��س��ي��اس��ُة ُس أورو َف��نَّ��ك ال��ح��رُب
ج��نِّ��ي ال��ح��رب ف��ي ف��أن��ت إل��ًه��ا «َم��ْرُك» ك��ان إن
ع��ن��ي ل��ق��ي��َص��َر وق��ْل َع��ْونِ��ي ��ك ب��ح��قِّ ف��ك��ْن
ال��م��ت��م��ن��ي ��َر َق��صَّ ب��ل تُ��ق��ص��ْر ل��م ال��م��ن��ى إن
ت��أن��ي ف��ي وس��رتُ��م ق��ل��ي��ًال َص��بَ��رت��م ف��ل��و
ال��م��ع��نِّ��ي ال��خ��ص��ام م��ن وروم��ا أرح��تُ��م��ون��ي

أوروس:

س��ي��دي ع��ذل��ت ��ا ل��مَّ ت��ق��ص��دي ل��م س��ي��دت��ي
وتَ��ش��ه��دي تَ��ري ل��م م��ا ع��ل��ى ال��ُح��ك��م ف��ي ��ل��ت َع��جَّ
يُ��ع��َه��د ل��م ك��م��ث��ل��ه��ا ح��م��ل��ة َح��م��ل��ن��ا ل��ق��د
ال��ُم��َه��نَّ��د وُق��وََّة ال��ق��ن��ا ب��أَس اس��ت��ن��ف��دْت
ل��ل��غ��د ال��ق��ت��ال ن��رج��ي ل��ن��ا ب��د ال ف��ك��ان

أنطونيو:

ك��ل��وب��ات��را ت��ج��نِّ��ي��ك م��ن دع��ي��ن��ا ك��ل��وب��ات��را
ال��ص��ب��را؟ ُح��رم��وا وق��وم ال��ص��ب��ر ع��ل��ى أت��ب��ك��ي��ن
ت��ب��را ل��م األم��س ج��راح ال��واه��ي ص��ب��رك م��ن وب��ي
ال��ن��ص��را أس��ط��ول��ك ل��دى أس��ط��ول��ي َم��نَّ��يْ��ُت ل��ق��د
أْزرا ب��ه س��أش��ت��دُّ أن أرج��و ك��ن��ت َح��ل��ي��ف
ال��ب��ح��را َزح��م��ا ح��ت��ى ـ��ك أع��الم��ـ ت��ح��ت َف��َع��بَّ��ا
ال��نَّ��س��را أن��ا ك��ن��ُت وق��د ال��ج��ن��اح��يْ��ن ك��ان��ا وق��د
أج��رى ك��م��ا ف��أج��ري��ُت أك��ت��اف��ي��و ال��ُف��ْل��َك وأج��َرى
ال��ج��م��را تَ��ق��ت��ح��ُم ب��ه��ا وأرس��ْل��ن��ا َص��َف��ْف��ن��اه��ا
وال��ف��رَّا ال��ك��رَّ وع��ان��ى ال��ح��رَب م��اَرَس ك��الن��ا
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ال��ك��ب��رى ب��ال��م��ع��رك��ة ب ال��ح��ر آذن��تْ��ن��ا ف��ل��م��ا
ال��ح��رَّى غ��م��رت��ه��ا م��ن ـ��ك ب��أس��ط��ول��ـ تَ��س��لَّ��ل��ِت
غ��دًرا ب��ل ال��ن��اُس وق��ال ض��ع��ًف��ا ان��س��ح��بْ��ت ف��ق��ل��ُت
ال��ع��ذرا ال��ت��م��س��وا ك��ق��ل��ب��ي ق��ل��ب ل��ه��م ك��ان ول��و

كليوباترا:

س��يِّ��دي أن��ط��ون��ي��وُس َم��ل��ك��ي أن��ط��ون��ي��وُس
ال��نَّ��دي ال��طَّ��ْل��ق ل��وج��ه��ك ُس��نَّ��ًة ال��ُع��بُ��وُس ل��ي��س
وال��دَّد ��راب ال��شَّ ل��ي��ل ف��ي ي��غ��ض��ُب م��ن ول��س��َت
ب��ال��م��ف��س��د ش��ارب��ه��ا ع��ل��ى ل��ل��ك��أس ول��س��ت
وال��ت��ودُّد ـ��رح��م��ة وال��ـ ال��ح��ب ك��ن��ُز ق��ل��بُ��ك
ت��ح��ق��د ل��م ك��أن ـ��ب��ح��َت أص��ـ ث��م َح��َق��دَت وك��م
ت��ب��ُع��د ل��م ل��ف��ت��ة ـ��س وأم��ـ ب��األم��س أل��س��َت
��ؤدد ال��سُّ ن��ص��ف وال��ص��ف��ُح ج��ري��رت��ي ل��ي َوه��ب��َت
تُ��َج��دِّد وال أم��س ال��ـ ح��وادث م��ع��ي َف��اْط��ِو
ال��غ��د َه��مَّ ودَْع ـ��ي��وم ال��ـ َل��ذَّة ف��ي م��ع��ي وام��ض

أنطونيو:

َخ��لِّ��ي��ن��ا ال��ت��أن��ي��ب م��ن ب��ح��بِّ��ي��ِك ك��ل��وب��ات��را
ف��اج��زي��ن��ا ال��نَّ��ْص��ر إل��ي��ك وُق��وَّادي ُس��ق��ُت ل��ق��د
يَ��س��ق��ي��ن��ا وب��ال��نَّ��دم��ان وال��ط��اس ب��ال��ك��اس ُم��ري
ال��ُم��َغ��نِّ��ي��ن��ا وُح��ذَّاق وب��ال��ع��زف وب��ال��َق��ص��ف
ري��اح��ي��ن��ا ط��اب وم��ا أل��وانً��ا ُط��يِّ��ب وم��ا
ت��ق��ول��ي��ن��ا ك��ن��ت ك��م��ا ُع��ْل��ويٍّ��ا ال��ش��ع��ر وق��ول��ي
ف��يُ��ش��ج��ي��ن��ا يُ��ل��ق��ي��ه ـ��ك ش��ادي��ـ إل��ى وأوح��ي��ه
م��ي��ادي��ن��ا ون��ط��وي��ه��ا ال��ح��رب ن��س��ت��أن��ُف غ��ًدا
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أنشو:

م��ج��ان��ي��ن��ا ون��ل��ق��اه��ا َم��َخ��ام��ي��ر ونَ��غ��ش��اه��ا

كليوباترا:

ت��أم��ُر ك��ي��ف وأِش��ر ق��ي��ص��ُر ش��ئ��َت ب��م��ا ُم��ْر
��ر ُم��َس��خَّ ُك��لٌّ ـ��ق��ص��ُر ال��ـ ح��وى وم��ا ق��ص��ري ل��َك
��ر يُ��َؤخَّ ح��ب��ي��ب ع��ن غ��ال وإن ش��يءٌ ل��ي��س
تُ��ذك��ُر ال��ده��ر آخ��َر ل��ي��ل��ًة ل��تَ��ك��ونَ��نَّ
يُ��ك��دِّر م��ا ب��ع��ده��ا َص��َف��ْت إذا نُ��ب��ال��ي ال
��ر يُ��ف��سَّ ب��م��اذا ري تَ��د ل��س��َت ال��ُح��ْل��َم تَ��ح��لُ��ُم

ووصيفاتها): (لوصفائها

ال��ب��دارا ال��ب��داَر ووص��ي��ف��ات��َي ُوص��ف��ائ��ي ي��ا ال��ب��داَر ال��ب��داَر
أش��ارا م��ا ف��ل��ي��ك��ْن ال��ق��ص��ر ع��ل��ى ه��ي ال��ن��ا اآلم��ُر ه��و ق��ي��ص��ٌر ق��ي��ص��ٌر
واخ��ت��ارا اش��ت��ه��ى ك��م��ا وان��س��ق��وه��ا ف��اص��ن��ع��وه��ا ول��ي��م��ًة ي��ب��غ��ي ه��و
ن��ه��ارا ب��ال��َع��ِش��يِّ ال��ل��ي��َل تَ��ذَُر ُش��م��وًس��ا ال��ش��م��وَع ه��ذه أط��ل��ع��وا
األزه��ارا وُج��لِّ��َل َش��تَّ��ى ـ��وان األل��ـ ��ل ُح��مِّ ق��د ال��خ��واَن وأع��دُّوا
واألوت��ارا ال��ك��ئ��وس وأدي��روا ال��نَّ��داَم��ى َش��ْم��ل ب��ال��ُم��دام واج��م��ع��وا
ووق��ارا خ��الع��ًة ي��ت��ب��ارى وب��س��اًط��ا ول��ي��م��ة واج��ع��ل��وه��ا
األش��ع��ارا وأس��م��ت درج��ات ب��األغ��ان��ي َس��َم��ْت أْول��م��ْت إن م��ص��ُر
واس��ت��ه��ت��ارا ال��ُف��س��وق ف��ي َس��َرًف��ا روم��ا والئ��م ع��ل��ى تَ��س��ي��روا ال
ع��ارا ال��ح��ض��ارة ع��ل��ى وَج��رَّْت ـ��ل ال��ع��ق��ـ إل��ى أس��اءْت أول��م��ْت ك��ل��م��ا
��ارا ��مَّ ال��سُّ ال��َع��ري��ن��ِة أْس��د ه��ا نَ��دام��ا ال��نِّ��م��اَر ت��ج��ع��ُل ول��ق��د
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غاضبًا): (لزميله روماني قائد

ال��بَ��غ��يُّ روم��ا ع��ل��ى اج��ت��رأْت ق��د روم��ا َع��دوُّ ت��ق��ول م��ا أت��س��م��ُع
؟ َك��م��يُّ روم��ا م��ن ال��ح��رَب ي��خ��وُض وب��ج��ان��ب��يْ��ه��ا ل��وائ��ه��ا أَت��ح��ت

اآلخر:

َدِويُّ ل��ه ال��ب��الد ف��ي ع��ق��ابً��ا ق��ري��ٌب غ��ًدا وإن تَ��ل��ق��ى، غ��ًدا

وغضب): عتب يف (ألنطونيوس األول

ُم��ب��يِّ��ُت؟ وال��ع��دو س��ك��اَرى ن��ب��ي��ُت أَن��ن��ا ال��ح��ق أَف��ي أَن��ط��ون��ي��و أَم��ي��رَي

فيهمس كليوباترا إىل عنه ينرصف ثم طويلة نظرة أنطونيو إليه (ينظر
القائد):

م��يِّ��ت وال��م��ج��ُد ف��ي��ه ح��يٌّ غ��راُم��ك وراءَه م��ا ل��ه ل��ي��ٌل إن��ه أَال

39





الثاين الفصل

وشـرميون، هيالنة ووصيفتاها كليوباترا ترى حيث امللكي، بالقرص الوالئم حجرة «يف
وأنشو امللكة، طبيب وأوملبوس الرومان، القـواد من وبضعـة وأوروس، وأنطونيوس

القادمني» أسماء يعلن وحاجب سائقها، وغانميز مضحكها،

أنطونيو:

ك��ل��وب��ات��را ُح��بِّ ع��ل��ى ال��خ��م��را نَ��ش��رب ق��ي��اًم��ا

كليوباترا:

م��ص��را ع��ل��ى ال��ج��ي��ش ع��ل��ى أن��ط��ون��ي��و ُح��ب��ك ع��ل��ى

روماني: قائد

روم��ا ع��ل��ى

كليوباترا:

ِذْك��َرا ل��ه��ا تُ��ج��روا وال �ا روم� �وا َدع�
ال��ب��ْك��را اب��نَ��َه��ا ك��ان وإن م��ن��ه��ا أن��ط��ون��ي��و ف��م��ا
وال��ب��ح��را ال��ب��رَّ يَ��ق��وُد أع��الم��ي ت��ح��ت ول��ك��ْن



كليوباترا مرصع

القائد:

تَ��ب��را؟ روم��يَّ��ة م��ن س أن��ط��ون��ي��و م��ارُك أح��قٌّ

تريد) ما عينيها يف فيقرأ كليوباترا إليه (تنظر

أنطونيو:

أم��را ل��ه��ا أع��ِص��ي وال م��والت��ي أَت��ب��ُع أج��ْل

كليوباترا:

أن��ط��ون��ي��و ُح��ب��َك ع��ل��ى

أنطونيو:

َع��ش��را أرب��ًع��ا ث��الثً��ا

أنشو:

ُس��ْك��را ف��وق��ه��ا م��ا إل��ى ف��ع��ش��ري��َن ش��ئ��َت وإن
ل��ألخ��رى ��ْك��َر ال��سُّ وَص��ْل��ن��ا ال��دن��ي��ا م��ن ش��ئ��َت وإن

همًسا): (لزمالئه روماني قائد

أزَرى ب��ه ��ْك��َر ال��سُّ أرى إن��ي أن��ط��ون��ي��و َدع��وا
ال��ِغ��رَّا ال��َح��َدَث ف��ص��ار ال��َف��ْط��َن ال��ف��ت��ى ك��ان ل��ق��د

(همًسا): آخر قائد

ان��س��ل��ل��نَ��ا ُع��ق��ول��ُه��ُم ُس��لَّ��ْت إذا ح��ت��ى ن��ح��ت��اُل س��اع��ًة س��ن��ل��ب��ُث

42



الثاني الفصل

اس��تُ��ِل��ْل��نَ��ا إذا ال��س��ي��وُف ِل��ت��ن��ُص��َره أه��ال ��كِّ��ي��ُر ال��سِّ ال��ُم��تَ��َدلِّ��ه ف��م��ا

الحاجب:

ال��ُع��زَّاِف وَج��ْوَق��ُة ال��ُم��غ��نِّ��ي أي��اٌس
ال��ق��ص��ِر وراق��ص��اُت

(يدخلون)

كليوباترا:

ال��ن��اِب��ه��ْه ال��ف��ن��وِن أه��ِل اآلل��ه��ْه ب��وف��ِد أه��ًال

الحاجب:

َزيْ��ن��ون ال��ش��ي��ُخ
أن��ط��ونْ��ي��اد ُربَّ��اُن

(يدخالن)

أنطونيو:

نَ��ع��ل��ُم؟ أِخ��ي��ُل ي��ا ـ��َك م��ن��ـ األُس��ط��ول ع��ن م��اذا
تَ��َض��رَُّم؟ ت��َزْل ل��م أو ف��ت��ن��تُ��ه َخ��َم��دْت ه��ل

أخيل:

وي��ك��تُ��ُم ِس��رَّه ـ��ف��ي يُ��خ��ـ ال��ب��ح��َر إن َم��والَي
ُم��ْس��ت��ب��ه��م غ��ٍد م��ثْ��ُل غ��د ف��ي ن��واه وم��ا
ُم��ح��ج��م أق��وُل وال ُم��ق��ِدٌم أق��وُل ف��ال
ي��س��ت��س��ل��م أو ل��ل��ح��رب ي��ن��ب��ري أق��ول وال
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كليوباترا:

��م تَ��وهُّ غ��ًدا إن غ��د م��ن َدْع��ن��ا أخ��ي��ُل،
تُ��غ��ن��م ص��ف��و س��اع��ِة س��وى ال��ع��ي��ُش م��ا أخ��ي��ُل،
ي��ل��ط��م ال��ن��داَم��ى ع��ل��ى ك��داخ��ٍل تَ��ـ��ك��ْن ف��ال
ل��يَ��ن��دم��وا ت��أت��ه��م ل��م ُم��ن��ادًم��ا أت��يْ��تَ��ه��م

ُش��رٌب ال��ي��وم

زينون:

ح��رٌب وغ��ًدا

غانميز:

ُم��ح��َك��م! ك��الٌم

الحاجب:

ال��س��اح��ر َح��بْ��را ال��ش��اع��ْر بُ��وال

(ضاحكة): كليوباترا

ُروم��ا؟ ط��اغ��وَت يَ��ُش��ل ِس��ْح��ٌر أع��ن��دَك ح��بْ��را،
وُرس��وم��ا؟ ِح��ج��ارًة ف��ي��ه��ا ال��ن��اَس وي��ْج��َع��ُل

يدمدمون) الرومانيون (القواد

أنطونيو:

أج��ن��ادي ب��األذى تَ��نَ��ال��ي وال ُق��وَّادي ت��ج��رح��ي ال س��ي��دت��ي
ب��الدي ع��ل��ى ��خ��ط ال��سُّ وق��لِّ��ل��ي
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كليوباترا:

؟ ج��ن��ديُّ ل��ي إن��ك ت��ق��ل أل��م روم��ان��يُّ أن��ت م��ا أن��ط��ون��ي��و

أنطونيو:

ال��وف��يُّ ت��اِب��ُع��ك وأن��ن��ي ِم��ص��ريُّ أن��ن��ي وددت ب��ل��ى،
ُم��ض��يُّ ل��ي رض��اك س��وى ف��ي م��ا

أنشو:

َرع��يَّ��ْه ال��راع��ي أص��ب��ح ق��ض��يَّ��ْه وال��ل��ِه ت��ل��ك
ب��ِل��يَّ��ْه وال��ح��بُّ ـ��ص��َر ق��ي��ـ ع��ل��ى ال��ح��بُّ َح��ك��م
اإلس��ك��ن��دري��ْه! َه��َم��َج وس��اَوى ك��ال��ش��ع��ب ص��ار

أنطونيو:

ط��ي��ب��ْه س��ح��ر أو م��نْ��ِف س��ح��ر م��ن ع��ج��ي��ب��ْه؟ أال تَ��ك��ل��ْم ح��ب��را،

حربا:

ال��ِغ��ض��اِب أب��ال��س��ت��ي ع��ل��ى ُغ��ِل��بْ��ُت ف��إن��ي س��ام��ح��ن��ي ال��ح��رب إل��َه
ش��راب! ع��ل��ى ي��ت��ح��دث��ون وال ِغ��ن��اء ع��ل��ى يَ��ْج��ِل��س��ون ال ُه��ْم

كليوباترا:

ج��واب ب��ال يُ��ردُّ ال وق��ي��ص��ُر ح��ب��را يَ��دع��وك ق��ي��ص��ٌر ول��ك��ْن
ال��ج��راب ف��ي ش��يءٌ ال��س��ح��ر أغ��ي��ُر ف��ان��ظ��ر ال��ع��راُف ال��ك��اه��ُن وأن��ت
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حربا:

ال��ك��ت��اب وف��ي ال��ُك��ف��وف ف��ي أط��ال��ع ف��إن��ي م��والت��ي ِش��ئ��ت م��ا إذا

كليوباترا:

واق��را ��ي��ِن ال��ك��فَّ وان��ُظ��ِر ح��ب��را ق��ي��ص��َر م��ن أُْدُن

أنطونيو:

ِل��يُ��ْس��َرى يُ��ْم��نَ��ى يَ��ديَّ وق��لِّ��ْب ح��ب��را ت��ع��اَل
ِس��رَّا ل��ك ك��واِش��ٌف ك��ف��ي أس��راَر ل��ع��ل

أنطونيوس) كف يف ويمعن حربا (يتقدم

ُع��م��را؟ ل��َي تَ��رى أال ب��ق��اء؟ ل��ي تَ��رى أال

حربا:

أم��را ال��ن��اس أع��ج��ُب ي م��وال ال��ف��ال! َع��َج��َب ي��ا
َق��ْس��را يَ��ْح��يَ��ْون وال��ن��اُس ب��ي��ديْ��ه ح��ي��اتُ��ه
ده��را ��ْرت ُع��مِّ ش��ئ��َت أو ن��ه��ارا ع��ش��َت ش��ئ��َت إن

همًسا): زمالئه إىل روماني (قائد

ح��ب��را أُذن ف��ي ل��ق��ل��ُت ق��ري��بً��ا م��ن��ه ك��ن��ُت ل��و
ك��ي��ل��وب��ات��را! يَ��دْى ف��ي أم يَ��ديْ��ه ف��ي ح��ي��اتُ��ه
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كليوباترا:

تُ��خ��ف��ي ال��ذى م��ا وبَ��يِّ��ن َك��ف��يِّ َس��ْل اآلَن ت��ع��اَل

وشغف) بعناية يدها ويمسك إليها حربا (يتقدم

حربا:

ال��دِّي��ب��اِج ك��َخ��َم��ِل ن��اع��م��ٍة ال��ع��اج ك��ن��ق��يِّ ��ا ك��فٍّ ل��ك ي��ا
ن��اج��ي! ال��ج��ح��ي��م م��ن الِم��ُس��ه��ا

(ضحك)

ِل��ي��ن��ا تَ��رفُّ ح��م��راءَ ب��ي��ض��اءَ ي��م��ي��ن��ا ك��لُّ��ه��ا األُك��فُّ ت��ف��دى
ال��نَّ��ْس��ِري��ن��ا ��ف��ُق ال��شَّ أظ��لَّ ك��م��ا

(ضاحًكا): أنطونيو

ف��ش��َع��ْر ِس��ح��ًرا يَ��ص��ن��َع أن ُك��لِّ��ف اب��ت��ك��ر ك��ي��ف َم��ْل��َك��ت��ي ح��ب��را س��م��ع��ِت

الشاعر: بوال

األث��ْر ف��ي س��واءٌ وال��ش��ع��ُر ال��س��ح��ُر

كليوباترا:

م��ع��ان��ي��ِه وراق��تْ��َك ال��ش��ع��ُر أع��ج��ب��َك ل��ق��د
ف��ي��ه ك��لُّ��ه ُس��روري أن��ط��ون��ي��و َس��رََّك وم��ا
أج��زي��ه؟ ال��ب��ر ب��أي ح��ب��را ف��ي ت��أم��ر ف��م��ا
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(ألنطونيو): حربا

ال��ي��د! ه��ذه ت��ق��ب��ي��ُل س��يِّ��دي ي��ا ج��ائ��زت��ي

(ضاحًكا): أنطونيو

ِد تَ��َردَّ وال َق��بِّ��ل

وإحجام): إقدام بني يديها (يَُقبِّل

حربا:

ال��ض��ي��اء ه��ذا ع��ل��ى ـ��َوى تَ��ق��ـ ال ع��ي��ن��ي َع��َج��ٌب
ال��ن��س��اء ِزيِّ ف��ي ج��اء إل��ٍه ك��فُّ ه��ذه

كليوباترا:

ال��ث��ن��اء زور وم��ن ح ال��م��د ُزخ��ُرف م��ن َخ��لِّ��ن��ي
ال��ق��ض��اء؟ َغ��يْ��ب م��ن اُف ع��رَّ ي��ا ال��ي��د وراءَ م��ا
س��م��اء؟ أم — ل��ي ق��ْل — خ��ُر اآل ي��وم��َي أح��ض��ي��ٌض
ال��ع��ظ��م��اء ب��اه��ت��م��ام أْوَل��ى األي��ام خ��اتَ��ُم

حربا:

ال��ل��واء م��ن��ش��ور ـ��ام األيَّ��ـ ف��ي ي��وُم��ك م��ْل��ك��ت��ي
ال��م��س��اء ُع��ْل��ويُّ ـ��س ال��ش��م��ـ ك��ي��وم ال��ص��ب��ح نَ��اِب��ُه
اإلب��اء ف��ي��ه وم��ش��ى ع��ل��ي��ه ال��ع��ز َخ��َط��ر
ب��ق��اء يُ��ط��اوْل��ه ل��م ب��ق��اء يَ��ت��ل��وه ث��م
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(لزينون): أنشو

ف��ار؟ ي��ا ق��ل��َت ف��م��اذا أج��َدى ق��د ال��ش��ع��َر رأي��َت

زينون:

ع��ن��ي َج ال��ُم��ه��رِّ ��ي ُك��فِّ وَم��الك��ي إل��ه��ت��ي
م��ن��ي ن��ال م��ا ن��ادي��ك ول��وال م��ن��ي ن��ال ق��د

أنشو:

ص��دْق ق��د أن��ش��و ع��ب��ُدك س��ي��دت��ي
ن��ط��ـ��ق ال��ق��ص��ر َم��ك��ت��ب��ة ف��ي ال��ف��اُر
َس��رق! ف��زي��ن��وُن أس��رْق إن ي��ق��ول
ال��ورق ��ه وَه��مُّ ال��ج��ل��ِد ف��ي ��َي َه��مِّ
س��ب��ق! م��ن ك��لِّ آث��ار ع��ل��ى يَ��س��ط��و

أنطونيو:

ال��ُج��ْرأْه ف��ي زي��ن��وَن ع��ل��ى زادوا وأم��ث��اَل��ه أن��ش��و أرى إن��ي
ُه��ْزأْه َم��ج��ل��س��ه��م ف��ي أص��ب��ح ف��ض��ل��ه ع��ل��ى ل��ل��ش��ي��خ َويْ��َح ي��ا

أنشو:

��ه أُمَّ ال��ع��ل��م ف��ي ه��ب��وه ب��ح��ًرا ال��درس ف��ي َه��ب��وه
��ه ه��مَّ يُ��ن��بِّ��ه وال ن��ف��ًس��ا ال��ع��ل��ُم يَ��خ��لُ��ُق ال
��ْه األَزمَّ ُم��ل��َق��ى ه��ل��ي��ن ال��ج��ا ي��د ف��ي ع��ال��م ك��م
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كليوباترا:

ب��م��ق��دار وأرس��ْل��ه أن��ش��و ي��ا ال��َم��زَح أِق��لَّ
ب��ال��ف��ار ال��لَّ��ي��َث تَ��ق��ي��ُس ُرح��َت م��ا ال��ج��ه��ُل ف��ل��وال

زينون:

ص��ون��ي أرض وي��ا اح��ف��ظ��ي س��م��اء ي��ا
زي��ـ��ن��ون! ع��ـ��ل��ى َع��ـ��ط��ـ��َف��ه��ا أظ��ه��رْت

كليوباترا:

ال��ن��ب��ي��ذ ه��ات غ��ان��م��ي��ز ي��ا
ال��ح��ب��ي��ب واس��ق اس��ق��ن��ي ه��ات

ال��م��ال واس��ق

الشاعر: بوال

ال��زم��اْن أمُّ ال��دِّن��اْن ب��ن��ُت
َق��بْ��وه ف��ي خ��بَّ��أه��ا

«ِم��نَ��ا» س��اق��ي
ال��َق��َدْح ح��نَّ��ا ال��َف��َرْح ل��وُن
ال��ح��ي��اْه َص��ْف��ُو ال��س��روْر ِس��رُّ

ال��ُم��ن��ى ُق��وُت

كليوباترا:

ال��ف��ـ��ي��وم ُس��الف��ُة ذي ق��ي��ص��ُر،
ال��ك��ـ��روم َع��ق��ائ��ل إل��ى تُ��نْ��َم��ى
م��ص��رائ��ي��م ع��ه��د م��ن م��خ��ب��وءة
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ال��ن��ج��ـ��وم ك��ُع��ُم��ر ��رت ُع��مِّ ق��د
ال��ـ��روم ِدن��اُن ال م��ص��ٍر ِدن��اُن

ويتهامسون): (يدمدمون الروم القواد

قائد:

روم��ا ت��ح��ي��ا روم��ان��يُّ��ون��ا ي��ا ق��ول��وا

آخر:

ت��ح��ي��ا

ثالث:

ت��ح��ي��ا

(ضاحًكا): أنشو

��ْك��ُر ال��سُّ ي��ح��ي��ا ال��خ��م��ر ت��ح��ي��ا

القواد:

روم��ا ت��ح��ي��ا

املرصيني: من جماعة

م��ص��ُر ت��ح��ي��ا
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أنطونيو:

َم��داْه ��ْك��ُر ال��سُّ ب��ل��غ أي��اٌس ال��ش��ادي أي��ه��ا
اإلل��ه ش��ع��َر غ��ن��ن��ي َم��الك��ي ش��ع��َر َغ��نِّ��ن��ي
ال��ح��ي��اْه» «ال��ح��بُّ أس��م��َع ح��ت��ى أط��َرُب ال أن��ا

أياس(مغنيًا):

غ��نَ��ى ال��ح��ب ع��ن ل��ُروح��يْ��ن��ا م��ا أن��ا وأن��ط��ون��ي��و أن��ط��ون��ي��و أن��ا
ب��ع��دن��ا ح��دي��ٌث ال��ح��ب ف��ي ن��ح��ن ب��ن��ا َغ��نِّ أو ال��ش��وق ف��ي َغ��نِّ��ن��ا

∗∗∗
ال��َه��تُ��وْن ال��ُم��ْزُن ب��َك��ى وب��ع��ي��ن��يْ��ن��ا ال��ح��ن��وْن ال��ري��ُح َش��ج��ِون��ا ع��ن ��ع��ْت َرجَّ
وَس��نَ��ى بَ��رًق��ا ال��ل��ي��ل ح��واش��ي ف��ي ��ج��وْن ال��شُّ نُ��ف��اث��اِت م��ن وبَ��ع��ث��نَ��ا

∗∗∗
س��ح��ْر ي��ا وح��دِّْث ل��ي��ُل ي��ا واْرِو وتَ��ْر ي��ا واْش��ه��ْد ك��أُْس ي��ا َخ��بِّ��ري
ال��ُم��نَ��ى َدوال��ي��ه��ا م��ن ورش��ف��ن��ا ��َم��ْر ال��سَّ األن��س ُرب��ا م��ن َج��ن��يْ��ن��ا ه��ل

∗∗∗
ال��نَّ��واْه س��رُّ َس��ْرح��ت��ه��ا م��ن ه��و ال��ح��ي��اْه وال��ح��بُّ ال��ح��بُّ ال��ح��ي��اُة
وَج��نَ��ى وظ��الٍّ م��اءً ف��ج��رْت ي��داه َم��رَّْت ص��ْح��رائ��ه��ا وع��ل��ى

∗∗∗
ح��دا ال��ب��ي��د راك��ُب ب��ه��وان��ا غ��دا وأغ��ان��يُّ ش��ع��ٌر ن��ح��ن
َم��ْوه��ن��ا وَغ��نَّ��ى ال��ط��ي��ُر وب��َك��ى ش��دا ال��ي��مِّ ف��ي ال��م��الُح وب��ن��ا

∗∗∗
َج��َرى ال��دم��ع م��ن ب��م��ْس��ُف��وح أو ب��ال��ك��َرى ض��ح��ى ال��ح��ب ف��ي ي��ك��ن م��ن
ه��يِّ��ن��ا ف��ي��ه ال��م��وَت وَل��ق��ي��ن��ا ال��ث��رى ُم��ْل��َك ل��ه َق��رَّب��ن��ا ن��ح��ن
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∗∗∗
األع��ُص��ر ف��ي َم��ث��ًال وذه��ب��ن��ا ال��م��ؤث��ر ُج��ْه��َد ن��أُل ل��م ال��ه��وى ف��ي
ِم��نَ��ا ت��اج��ْي ال��ه��وى أع��ط��ي ال ل��م ق��ي��ص��ر ت��اج��ْي ال��ح��بَّ أع��ط��ى ه��و

∗∗∗

صوت:

ال��ف��نُّ ي��ح��ي��ا م��رح��ى م��رح��ى

آخر:

ال��ش��ع��ُر ي��ح��ي��ا

ثالث:

ال��ل��ح��ُن ي��ح��ي��ا

أنطونيوس) فيتبعها رشفة إىل كليوباترا (تقوم

هامًسا): زمالئه من (لزميل روماني قائد

ع��ذاره��ا خ��ل��ي��ع ف��ي ت��ع��ثَّ��ُر س��ْك��َرى إن��ه��ا األم��ي��رة؟ إل��ى ن��ظ��رَت ه��الَّ

آخر:

ت��ي��اره��ا ف��ي وان��ج��رَّ آث��اره��ا ع��ل��ى ج��رى ك��ي��ف ال��م��ف��ت��وَن ��ل وت��أمَّ
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وأملبوس): أوروس يسمعه حيث (لزمالئه آخر

ل��م��ول��ده م��ع��ن��ا ال��ُه��ت��اَف ي��أب��ى ت��ردُّده ف��ي أوروَس إل��ى وان��ظ��ْر

أوملبوس(ساخًرا):

ُم��ه��نَّ��دْه م��ن ال��ح��رُب تَ��ض��جُّ ف��ت��ى غ��دْه م��لءُ ي��وم��ه م��لءُ أوروُس
س��ي��ده ف��ي َف��ن��اؤه راع��ن��ي ق��د ُس��ْؤدده ف��ض��َل األب��ط��اُل ويَ��ش��ت��ه��ي
ت��ودده ف��ي ال��ك��ل��ب ُغ��ل��وَّ يَ��ْغ��ل��و وم��ول��ده وق��وم��ه ب��ن��ف��س��ه
ُم��ق��يِّ��ده ع��ل��ى ال��داَر ف��ي��ح��رُس م��رَص��ده وراء ال��ك��ل��ب يُ��ق��يَّ��ُد

أوروس:

تَ��ـ��ك��راره��ا م��ن َح��ذاِر ث��م ف��ح��ذار ث��ق��ي��ل��ة ط��ب��ي��ُب ي��ا ال��دُّع��اب��ُة ت��ل��ك
وداره��ا ال��س��ع��ي��د ال��وادي ألم��ي��رة وُح��ْرم��ة ��راُب وال��شَّ ال��ول��ي��م��ُة ل��وال
اس��ت��ه��ت��اره��ا ف��ي األب��ط��ال ع��ل��ى ك��ثُ��َرْت ُم��ْض��َغ��ة ل��َه��ات��ك أق��ص��ى م��ن ل��نَ��َزع��ُت

أوملبوس:

أوروس!

أوروس:

ع��اره��ا م��َف��اض��ح ف��ي ن��ف��َس��ك ورأي��َت ال��َخ��ف��ا بَ��ِرَح َص��ْه أول��م��ب��وُس
ج��واره��ا؟ ول��ؤم األف��ع��ى ع��ن َغ��َف��َل��ت ل��م��ْل��ك��ة ��م��وم ال��سُّ م��ن َخ��ب��أَت م��اذا
أس��راره��ا ع��ل��ى أك��ت��اف��ي��و ج��اس��وُس ع��ن��دن��ا ف��إن��ك ع��ل��م��ْت ت��ك��ْن إالَّ
أخ��ب��اره��ا ع��ل��ى أو ق��ي��ص��ر أخ��ب��ار ع��ل��ى تُ��ط��ل��ُع��ه وَف��دَت م��ن��ذ زل��َت م��ا
ح��واره��ا َخ��ف��يُّ وال ال��ع��ي��ون ل��ح��ُظ ي��ف��وتُ��ن��ا ل��ي��س ال��ح��رب رج��اَل إن��ا

إليه): ويهمس روماني قائد به فيمسك يتكلم أن يحاول (أوملبوس
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أن��ظ��اره��ا م��ن َل��َف��تَّ َل��ج��ْج��َت ف��إذا َع��رب��دت ال��ج��م��اع��َة إن أخ��ي أْق��ص��ْر
م��ثَ��اره��ا ِغ��بَّ ع��ل��ي��ك أخ��اُف ري��بً��ا تُ��ث��ْر وال ال��ظ��الم ف��ي ب��ن��ف��س��ك اس��ل��ْم
ُع��ق��اره��ا َرش��اش م��ن ش��ي��ئً��ا ف��تُ��ص��ي��َب َدًم��ا تَ��ج��ري أن ال��ك��أس ألخ��ش��ى إن��ي

الخارج): إىل ينسل وهو أوملبوس(لنفسه

ث��اره��ا ع��ن تَ��ن��ْم ل��م األب��يَّ��ُة روم��ا غ��ًدا ح��س��ابُ��ك��م��ا أن��ط��ون��ي��و! أوروُس!

(يخرج)

البهو): أقىص (من أنطونيو

��ْه؟ ح��صَّ ل��ي��ل��ت��ن��ا ف��ي ن��ُة ه��ي��ال ل��ل��رق��ص أم��ا
وال��رق��ص��ه؟ وال��ن��ْغ��م��ة س ال��ك��ا ب��ي��ن نَ��ْج��َم��ُع أال
ال��ف��رص��ه ت��رج��ع ال وق��د األن��س ف��رص��ة ف��ه��ذي

هيالنة:

يَ��ث��ب��ن��ا ال��راق��ص��اُت يَ��ق��ْم��ن��ا ال��راق��ص��اُت
ف��ن��ا ��رن ي��ق��صِّ وال اف��ت��ن��ان��ا ي��دع��ن وال

مرصية) برقصة الراقصات، (تقوم

(قادًما): أنطونيو

ال��ف��ن ي��ح��ي��ا م��رح��ى م��رح��ى

صوت:

ال��رق��ُص ي��ح��ي��ا
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آخر:

ال��ح��س��ُن ي��ح��ي��ا

أنطونيو:

ال��دُّج��ى ب��ال��ُم��ض��يِّ وآذنَ��ن��ا ذاك ف��وَق أو ال��ل��ي��ُل ان��ت��ص��ف ق��د
ال��رح��ى تَ��دوُر ال��ص��ب��اح وع��ن��د س��اع��ة ُس��رى ال��خ��ي��ام ودوَن
ك��رى م��ن ِس��ن��ٍة م��ن ب��د ف��ال َم��الُك ي��ا ل��ن��ا تَ��أذن��ي��ن ف��ه��ل
ال��م��ل��ت��ق��ى إل��ى أق��ول ول��ك��ن ال��وداَع َم��الك��ي أق��وُل ول��س��ُت

كليوباترا:

أَس��ى أه��ل��ْك ال��ق��ص��َر ت��بْ��رح وال تَ��ذه��ب��ّن ال ق��ي��ص��ُر م��ك��انَ��ك

أنطونيو:

وال��ب��ح��ر ال��ب��ر ف��ي ش��أن��ان غ��د ف��ي ف��ل��ي ك��ت��ائ��ب��ي ل��ل��ق��ت��ال أُع��بِّ��ئ ذَري��ن��ي
ال��ده��ر ع��ل��ى س��ي��ب��ق��ى ي��وٌم غ��ًدا ف��إن غ��د ف��ي ل��ألح��ادي��ث أه��يِّ��ئ ذري��ن��ي
نَ��س��ري ج��الل��ه��م��ا ب��ث��ع��ب��ان��ْي وأق��رن وق��ائ��ع��ي َغ��اَر ت��اج��يْ��ك أزْد ذري��ن��ي
وال��غ��در ال��خ��ي��ان��ة ُف��ج��اءات أخ��اُف وإن��م��ا ال��دارع��ي��َن أخ��اُف ول��س��ُت
ال��ص��در ُظ��ل��م��ة ف��ي ال��غ��در ك��م��ي��َن ول��ك��ن ه��ائ��ٌب أن��ا م��ا ال��ح��رب ك��م��ي��َن ول��ي��س

(ألخيل):

أدري؟ وم��ا ��راع ال��شِّ َخ��ل��َف ل��ي تُ��دب��ر َم��ك��ي��دة م��ن ه��ل األس��ط��ول ق��ائ��َد ف��ي��ا
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كليوباترا:

األس��ْد يَ��م��ض��ي ك��م��ا ـ��ط��ون��ي��و أن��ـ ال��ه��ي��ج��اء إل��ى ام��ض
ال��زََّرْد ه��ذا ف��ي دون��ك ال��ل��بَ��ْد ف��ي األس��ود إن
ال��ب��ل��د ف��ي ُش��غ��ٌل يُ��ق��ع��ْدك وال ال��م��ج��د إل��ى ام��ض
َوَل��د وال ص��اح��ب��ة ع��ن يَ��س��أُل ال ال��م��ج��ُد
غ��د ب��ع��د وق��يْ��ص��روُن غ��د ف��ي ل��روم��ا أن��ت
انْ��َع��َق��د ل��َي إك��ل��ي��ل��ُه ال��ذي س��ل��ط��ان��ي وال��ش��رُق
تَ��ُع��د ال أو ظ��اف��ًرا ُع��ْد ط��ْر نَ��ْس��ُر ي��ا س��ْر، ل��يْ��ُث ي��ا

57





الثالث الفصل

املعبد خارج األصغر القسم قسمني إىل املرسح جداره يقسم اإلسكندرية، يف «معبد
األكرب الكاهن حجرة فيه وتظهر داخله األكرب والقسم باسقة، شجرة فيه وتنهض
وصناديق رصر وهناك وهنا وقوارير؛ حقاق عليها نسقت رفوف جدرانها وعىل أنوبيس
جانبية ونافذة املعبد إىل يؤدي خلفي باب — وحيات أفاع من فيه عما بعضها يشف

الفضاء.» عىل تطل

أنوبيس) الكاهن حجرة (يف

نفسه): أنوبيس(يناجي

ب��أف��اع��ي��ِه َول��وٌع أن��وب��ي��ُس ي��ق��ول��ون
يُ��ربِّ��ي��ه ال��وادي م��ن ب��ث��ع��ب��ان وم��ش��غ��وٌف
تُ��ن��اج��ي��ه ال��ج��ن م��ن َح��يَّ��ات ن��ادي��ه وف��ي
ف��ي��ه َف��ن��وا ذق��ُت ك��م��ا ال��ع��ل��م ه��وى ذاق��وا ول��و
تُ��الق��ي��ه ال��ن��اس م��ن خ��دَّاع ُرب ي��ا أال
ف��ي��ه! ف��ي ال��س��م وك��لُّ األف��ع��ى ف��ي ��مَّ ال��سُّ يَ��ع��ي��ُب

الخلفي) الباب من (يخرج

وأوروس) أنطونيوس — الشجرة تحت — الهيكل (خارج
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أنطونيوس:

وال��َك��الُل ال��ض��رُّ ��ن��ي وَم��سَّ َم��ش��ي��ا َج��ه��دُت إن��ي أوروس
ال��رج��ال يَ��دَه��َم أن ق��ب��ل م��ن ق��ل��ي��ًال نَ��ْس��ت��رْح ب��ن��ا ف��م��ل

الذكرى): فتأخذه حجر عىل منهوًكا أنطونيوس (يجلس

م��ك��ان��ي نَ��س��ي��ُت ح��ت��ى ده��ان��ي؟ م��اذا أوروُس
ش��ان��ي رف��ع��َة وَح��طَّ م��ج��دي َه��دَّ م��ا أت��يْ��ُت
ال��زم��ان ب��ق��اء ي��ب��ق��ى ب��ع��ار ن��ف��س��ي ج��لَّ��ل��ُت
ازدران��ي ال��ف��رار ع��ل��ى ج��وادي َح��َم��ل��ُت ل��م��ا
س��ن��ان��ي م��ن��ي وض��جَّ س��ي��ف��ي م��ن��َي وض��جَّ
ع��ي��ان��ي م��ن ��َرْت ُط��هِّ ل��و ت��ح��ت��ي األرض وَودَّت
ج��ن��ان��ي ال��ح��دي��د م��ن أم��ض��ى ك��ان ال��ذي أن��ا
ط��ع��ان��ي ي��دري وال��غ��رُب ن��زال��ي يَ��دري ال��ش��رُق
ال��ح��س��ان ع��ب��َد ف��ص��رُت ع��ب��ي��دي ال��م��ل��وُك ك��اَن
ال��غ��وان��ي اس��ت��ع��ب��دتْ��ه ُح��رٍّ َل أوَّ ول��س��ُت

يستمر): ثم لحظة (يسكت

ال��ُم��َق��يَّ��د األس��ي��ُر ال��َق��يْ��د إل��ى وأف��ض��ى ق��ت��ي��لُ��ه��ا اس��ت��راح ك��ال��ح��رب أَر ول��م
ال��ُم��ش��رَّد ال��ط��ري��ُد ال��ح��رُب ��ت ان��ف��ضَّ إذا ب��ه��ا وال��ُم��ص��ط��ل��ى ال��ح��رب ش��ق��يُّ ول��ك��ن
س��يِّ��د ال��ق��يْ��د ع��ل��ى ي��ن��زْل ول��م ع��زي��ٌز يَ��ُه��ْن ل��م ب��ال��ن��اس ال��ح��رب اخ��ت��الُف ول��وال

أوروس:

ال��م��َدى ت��ج��ري ال��م��ق��ادي��َر وخ��لِّ تَ��ج��زع��نَّ ال ق��ي��ص��ُر وق��اَرك
ال��ُع��ال ال��ُف��ت��وَح ت��ل��ق��ى ك��ن��َت ك��م��ا ال��ج��نَ��ان ثَ��بْ��َت ال��ه��زي��م��َة تَ��ل��قَّ
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خ��ب��ا ن��ج��م آخ��ُر أن��ت وال أض��اء نَ��ج��م ُل أوَّ أن��َت ف��م��ا
��ح��ى ال��ضُّ اع��ت��دال ب��ع��د وتَ��س��َق��ُم ال��ص��ع��ود ب��ع��د ال��ش��م��ُس ت��ن��زُل وق��د
ال��ب��ل��ى ع��اله��ا ق��د ه��ام��ٍة ع��ل��ى ال��ُج��ف��وُف َع��راه غ��ار ُربَّ وي��ا
ان��ت��ه��ى؟ أي��ن ق��ي��ص��َر ب��ي��ول��ي��وَس أُْس��وة أن��ط��ون��ي��و ل��ك أم��ا
ال��وََغ��ى إل��َه ُك��نْ��َت ف��أش��ه��ُد ال��ُك��َم��اَة تَ��ب��ل��و وال��ح��رُب رأي��ت��ك
ال��ق��ن��ا غ��وَل َق��نَ��اتُ��ك وك��ان��ت ال��س��ي��وف ُغ��وَل س��ي��ُف��ك ك��اَن وق��د
ال��َق��ْه��َق��رى ف��ان��ث��ن��ى يْ��تَ��ه تَ��َح��دَّ إل��ي��ك أف��َض��ى ال��م��وُت إذا وك��ن��َت
ل��ل��ع��دا وخ��يْ��ره��ُم ع��ل��ي��َك ال��ج��ن��ود َش��ر ُج��ن��وُدك وك��ان
ال��رج��ا ع��ل��ي��ه َع��َق��ْدَت وج��ي��ٌش ��ل��ت��َه��ا أمَّ أس��اط��ي��ُل ف��خ��ان��ت
ال��غ��نَ��ا ق��ل��ي��ل ال��ثُّ��غ��اءِ ك��ث��ي��ر ك��ال��نِّ��ع��اج َع��س��ك��ر ف��ي وُخ��لِّ��ف��َت
ال��ل��ق��ا ق��ب��ل ف��رَّ خ��ائ��ن وم��ن ال��ق��ت��ال ق��ب��ل م��ات ي��ائ��س ف��م��ن

أنطونيو:

ال��ه��وى؟ َع��ْه��َد أوروُس ُخ��ن��ُت وال ب��ال��ج��ب��ان ال��وغ��ى ف��ي أك��ن ل��م إذْن
ال��ف��ت��ى؟ وأن��ي روم��ا اب��ُن وأن��ي أن��ط��ون��ي��وس أنِّ��َي وت��ش��ه��ُد
ال��ث��ن��ا ك��ري��م م��تُّ م��تُّ وإن ال��ج��ب��ي��ن نَ��ق��يَّ ع��ش��ُت ع��ش��ُت ف��إن

مبهوتًا) أوروس فيسأل شبًحا أنطونيو (يرى

أنطونيو:

أوروُس!

أوروس:

م��والَي
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أنطونيو:

ت��رى؟ م��ن ت��أم��ل

أوروس:

ال��ُخ��ط��ا َح��ثَّ وق��د أول��م��ب��وُس ه��ذا

أنطونيو:

أت��ى؟ أي��ن وم��ن أي��ن؟ إل��ى تُ��َرى

أوروس:

َدنَ��ا ق��د ه��ا ن��ح��ون��ا س��اٍر ه��و ه��ا

أوملبوس) (يظهر

أوملبوس:

ق��ي��ص��ُر ت��ح��يَّ��ة

أنطونيو:

ال��ُم��ْق��تَ��َف��ى ��ري��د ال��شَّ ُق��ل ب��ل غ��ي��ر ال أن��ط��ون��ي��و ب��ل
ك��ف��ى ب��ال��والي��ات غ��روًرا ك��ف��ى ع��اج��ًزا أو ق��ادًرا تَ��خ��دع��ون��ي ال

أوملبوس:

م��والي
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أنطونيو:

أن��ا وال��ع��ب��ُد ��يِّ��ُد ال��سَّ أك��ت��اف��ي��و أح��ٍد َم��ْوَل��ى ال��ي��وَم ل��س��ُت
نَ��بَ��ا؟ أول��م��ب��وُس ك��ل��وب��ات��را ع��ن ه��ل ن��اُس��ه؟ ف��ك��ي��ف ب��ال��ق��ص��ر م��ررت
ال��ه��وى ُدوَل��َة ال��ث��ال��ث ب��ق��ي��ص��ر َج��دَّدْت ق��ل َغ��درْت، ُق��ل أَِب��ْن، ْح، ص��رِّ
ال��ع��دا ب��َي ي��ص��ن��ع��ُه ي��ك��ْن ل��م م��ا ال��وغ��ى ح��اج��ة ع��ن��د ب��ي َص��نَ��ع��ْت ق��د
ون��ج��ا ال��س��الَح أل��ق��ى وج��ي��ُش��ه��ا أَوى م��راس��ي��ه إل��ى أس��ط��ولُ��ه��ا

أوملبوس:

اْع��ف��ن��ي م��والي

أنطونيو:

األس��ى َروَْع��ة ع��ل��ي��ك أرى إن��ي ت��خ��ْف ال ت��ك��ل��ْم

أوملبوس:

وأذى ات��ه��اًم��ا ال��ظ��ن م��ن إن واتَّ��ئ��د ال��ظ��ن��ون ف��ي م��ه��ًال م��والي
وف��ى َم��ن أح��ب ب��ال��غ��در رم��يْ��َت ُم��روءة م��ن َل��َك م��ا ع��ل��ى أن��ت

أنطونيو:

ت��ق��ول؟ م��اذا

أوملبوس:

ال��ض��ح��ى ص��در ف��ي ال��خ��ن��ج��ر ب��ط��ع��ن��ة ان��ت��ح��رت ك��ل��ي��وب��ات��را
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أنطونيو:

وم��ت��ى؟ ذاك؟ ك��ان وك��ي��ف ول��ْم؟ أَِب��ْن أي��ن؟ ان��ت��ح��رْت! ل��ل��س��م��اء! ي��ا

أوملبوس:

يُ��رى ُح��س��نً��ا وال نَ��ْظ��ًم��ا ل��ه أج��ْد ف��ل��م ال��ي��وم ُض��َح��ى ب��ال��ق��ص��ر َم��َرْرُت
ه��ن��ا وه��ا ه��ن��ا، ه��ا ع��وي��ل غ��ي��َر م��وح��ًش��ا َخ��الءً ل��ع��ي��ن��يَّ بَ��دا

أنطونيو:

ال��ق��در! ل��ق��س��وة وي��ا ل��ل��خ��ب��ْر! ي��ا ان��ت��ح��رْت!
َخ��ط��ر إل��ى َخ��َط��ر م��ن ان��ت��ق��ل��ْت األم��وَر إن
َغ��در ب��ه��ا ال��ذي أن��ا وإن��م��ا َغ��درْت م��ا
ان��ت��ح��ر! وم��ا ان��ت��ح��رْت ق��ول��ه��م م��ن َخ��ْج��َل��تَ��ا وا
وال��ك��در وال��ه��م��وَم ـ��ي ودع��ن��ـ أول��م��ب��وُس اذه��ب
بَ��َع��س��ر ل��ألط��بَّ��اء ب ال��ق��ل��و ب��ج��راح��ات م��ا

أوملبوس) (يذهب

(لروما):

أق��س��اك! م��ا وآه م��ن��ك أوَّاه ل��َف��تَ��اك واغ��ف��ري ح��ن��انَ��ك روم��ا
ل��ه��الك ن��ف��َس��ه َوطَّ��َن األرض ف��ي ش��ارد َط��ري��د م��ن س��الٌم روم��ا
ب��واك��ي ع��ل��ي��ه ��ْت َض��جَّ وال ن��اع ب��ه يَ��ه��ت��ْف ل��م ال��م��وَت يَ��ْل��َق��ى ال��ي��وَم
ب��ثَ��َراك ل��ُرف��ات��ه ت��ن��ع��م��ي ل��م ال��ث��رى ُس��ْل��َط��اَن أع��ط��اك ال��ذي إن
وع��ص��اك ُج��ه��َده ��ك َع��قَّ ب��ال��غ��ار َج��ب��ي��نَ��ُه ِزن��ِت ب��األم��س ال��ذي إن
األم��الك َم��ف��ارَق م��ن��ه َع��طَّ��ل��ُت زاه��ر ج��ب��ي��ن��ك ف��ي ت��اج ُربَّ ي��ا
ل��ف��ت��اك! يَ��ِل��ْن ل��م ق��ل��ب��ك ب��اُل م��ا رق��ي��ق��ٌة ق��ل��وبُ��ه��نَّ ��ه��اُت األمَّ
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رض��اك ال��م��م��ات ف��ي تَ��ْح��رم��ي��ن��ي ال ف��رح��م��ًة ال��ح��ي��اة ف��ي َغ��ْض��ب��ى أْع��َرْض��ت
َه��ن��اك! أم��وُت، ه��أن��ذا َف��ه��ن��اك! تَ��ب��غ��ي��ن��ه م��ا ك��لَّ م��وت��ي ك��ان إن
ك��ذاك ال��ُع��ق��وق ف��ي وُع��ذْرَي ب��اٍد بُ��نُ��وَّت��ي ات��ه��ام ف��ي ُع��ذُرك أمُّ، ي��ا
ل��س��واك ه��وى ق��ل��ب��ي ف��ي َح��لَّ م��ا س��ح��ره م��ن وف��ت��ن��ة ال��ج��م��اُل ل��وال
أراِك ح��ي��ن ت��غ��ت��ف��ري��ن ك��ن��ت ق��د َزلَّ��ٍة ف��ُربَّ��َت ك��ل��وب��ات��را ص��ف��ًح��ا
ُق��واك ال��ظ��اف��راِت ُق��واي َق��ه��رْت وع��زِّه ال��ج��م��ال ف��ي َل��ق��ي��تُ��ك ل��م��ا
ل��ق��اك ب��ي��وم أي��ام��ي وَس��ل��ْوُت َوَق��ائ��ع��ي ذْك��َر ن��ادي��ك ف��ي ف��ن��س��ي��ُت
ال��ف��تَّ��اك َل��ح��ظ��ك ُم��َه��نَّ��ُد وأبَ��ى وال��َق��ن��ا ��وارُم ال��صَّ ألع��الم��ي س��ج��َدْت
َج��ف��ن��اك؟ ف��ق��ادن��ي ض��ُع��ف��ُت ل��ي م��ا ق��ادًرا وال��ب��وارَج ال��ج��ح��اف��َل ق��دُت
ِم��الك ب��غ��ي��ر ن��ف��ًس��ا وتَ��رك��ت��ن��ي يَ��دي م��ن واخ��ت��ي��ارَي أم��رَي أخ��رج��ت
نَ��واك ُك��ل��ه��نَّ ال��ك��وارُث ف��إذا ف��ذُق��تُ��ه��ا نَ��واك ف��ي ال��س��الم��َة خ��ل��ُت
َج��رَّاك م��ن ال��ح��رَب ع��ل��يَّ روم��ا وأْض��رم��ْت ه��واك ف��ي ق��وم��ي ع��ادي��ُت
وِع��داك ب��غ��رب��ه��ا ِع��داَي ط��ل��ب��ي ف��ي وَج��دَّ ال��ب��الد ش��رق ف��ي وَش��َرْدُت
وش��ب��اك م��ك��ام��ن ب��ي��ن وأروُح ون��اره ال��ع��دوِّ س��ي��ف ع��ل��ى أغ��دو
ال��ش��اك��ي ال��ك��م��يُّ وال��ب��ح��ر ال��ب��ر ف��ي ورام��ن��ي ال��س��ي��وُف ن��ف��س��ي ��س��ْت وتَ��ل��مَّ
ب��ه��الك��ي ف��أق��س��م��وا ُه��نْ��ت وال��ي��وَم أل��يَّ��ًة ل��ل��رج��ال ح��ي��ات��ي ك��ان��ت
وف��اك واتَّ��ه��م��ُت ع��ه��دك ف��ذََم��ْم��ُت م��ذاه��بً��ا ال��ظ��ن��ون م��ن ذه��ب��ُت ول��ق��د
ُح��الك ب��ه��اء م��ن ال��م��ق��اص��ر ُع��ْط��ُل وراع��ن��ي ال��ق��ض��اءُ ُح��مَّ إذا ح��ت��ى
ف��داك وق��ل��ُت أي��ام��ي وبَ��ذل��ُت رخ��ي��ص��ٌة وُق��ل��ت ب��ال��دن��ي��ا ��ي��ُت َض��حَّ

∗∗∗
ال��ُم��بَ��ع��ثَ��ر؟ ال��ُم��ْس��ت��ب��اح ال��ُح��ط��ام ب��ه��ذا ص��ان��ٌع أن��ت م��ا ال��ح��رب إل��َه أم��انً��ا
َغ��َض��نْ��َف��ر ُرف��اُت أو نَ��ْص��ل ب��ق��ي��ُة ك��أن��ه ام��ت��ن��اع ب��ع��د م��ن ذَلَّ ل��ق��د
��ر ال��ُم��َظ��فَّ أرج��وان��ي م��ن وَج��رَّْدتَ��ِن��ي ص��ارم��ي وَح��طَّ��م��ت أك��ال��ي��ل��ي َص��دع��َت
ال��ُم��ت��ج��بِّ��ر ال��ق��ادر ��ن��اع ال��صَّ ب��ن��اء بَ��نَ��يْ��تَ��ِن��ي وك��ن��َت ه��ْدًم��ا ت��ألُ��ن��ي ول��م
ي��ت��ع��ث��ر ال��ه��وى أرض ف��ي ي��م��ش وم��ن وص��روف��ه ب��ال��ه��وى س��ب��ي��ل��ي م��ألت
تَ��ت��خ��ي��ر ول��م تَ��غ��ض��ْب ل��م ف��ل��ي��تَ��ك ال��ه��وى م��ْع��وَل ل��ي اخ��ت��رَت ح��ت��ى ت��ن��كَّ��رَت

ح��اج��ًة ال��ن��ف��س ف��ي إن غ��الم��ي، أروُس
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أوروس:

ف��أُم��ر ال��ع��ب��د ط��اع��ة أق��ص��ى وع��ن��دَي

أنطونيو:

ر ال��م��ن��وَّ ك��ال��ص��ب��اح ق��دي��ًم��ا وك��ان��ت أظ��ل��م��ْت ب��ع��ي��ن��يَّ ال��دن��ي��ا أرى أوروُس
ُم��ه��َدر ال��دَّم ض��ائ��ع ط��ري��ٍد س��ب��ي��ُل ف��ك��لُّ��ه��ا ال��ف��ض��اء األرُض ب��َي وض��اق��ت
يُ��ذْع��ر ال��ُج��ْرف َش��ف��ا ي��رك��ْب وم��ن ف��خ��ف��ُت، ال��ه��وى ال��ُح��ْف��رة ع��ل��ى ب��ي وأْوَف��ى َغ��وي��ُت
ت��ع��ت��ري األرُض ت��ح��ت��ي اق��ش��ع��رَّْت م��ا إذا ت��ك��ْن ول��م اع��تَ��َرتْ��ِن��ي ال��خ��وف ُق��َش��ع��ري��رُة
م��ئْ��زري إزارك م��ن وَق��رِّْب إل��ي��ك ��ن��ي ف��ُض��مَّ ُرع��بً��ا األح��داث م��ن ُم��ل��ئ��ُت
��ر ُم��َس��خَّ ال��ح��ي��اة َغ��ْرَق��ى م��ن ل��م��ث��ل��َي ك��م��نْ��ق��ذ ال��ي��دي��ن م��م��دوَد ال��م��وَت أرى
��ر أت��أخَّ ل��م ال��ك��فَّ إل��ي��ه َم��َدْدُت ُم��ْش��ِف��ٌق ال��ن��ف��س ع��ل��ى أن��ي ول��و دع��ان��ي
ال��تَّ��ذَك��ر ف��ي أح��الُم��ُه ل��ي وتَ��ع��رُض َخ��ي��الُ��ُه يُ��ط��ي��ُف ال��م��اض��ي أرى أروُس،
تَ��يْ��ب��ر؟ َش��ط م��ن ال��ن��ي��ل ِض��ف��اُف وأي��ن وم��الع��ب��ي أَْربُ��ِع��ي ب��روم��ا ذك��رُت
ف��أنْ��بَ��ِري ال��م��ن��ادي ال��بُ��وق ف��ي وي��ن��ف��ُخ ف��أُج��ي��بُ��ه ال��ه��وى يَ��ْدع��ون��ي وأي��اَم
��ر أق��صِّ ل��م ُس��ؤَدٍد ع��ْن ول��ك��ن��ن��ي وف��ت��نَّ��ن��ي بُ��ْرَه��ًة ال��غ��وان��ي َف��ت��نْ��ُت
وَم��ْف��َخ��ر َع��الء ف��ي ن��ف��س��ي ��ُة وه��مَّ وَص��بْ��وٍة ش��راٍب ف��ي ق��ل��ب��ي ��ُة ف��ه��مَّ
أْك��َدر ال��نَّ��ْق��ع ث��ائ��ر م��ج��ال وك��ل غ��ْم��رة ك��لِّ ع��ل��ى ت��واَق��ف��ن��ا أروُس
م��نْ��ب��ر ُع��ود ع��ل��ى أو ل��واء وت��ح��ت وُع��رِس��ه��م ال��ف��ات��ح��ي��ن ِم��ْه��رج��ان وف��ي
ُم��ش��ع��ر ب��ال��ذل األب��ط��ال ع��ل��ى ش��دي��ٍد ب��م��ْوق��ف ف��ص��ْرن��ا ال��دن��ي��ا ب��ن��ا ف��م��ال��ْت
��ر ُم��س��مَّ ال��ج��ه��ات ن��ْح��س ف��َل��ٍك إل��ى ت��ن��اه��ت��ا وال��س��م��اء ف��ي��ه األرَض ن��رى
ال��م��ك��دَّر! ال��ذل��ي��ل ال��ع��يْ��ش ع��ل��ى وص��ب��ري األذى ع��ل��ى أروُس ي��ا ُم��ق��ام��ي ف��ك��ي��ف

أروس:

ال��تَّ��ن��كُّ��ر ُع��ْط��ل األع��الم ح��ْل��ي��ة وم��ن ذل��ًة ال��ع��زِّ م��ن اع��ت��ْض��ن��ا ق��ي��ص��ُر أج��ْل
��ر ال��م��ت��ك��سِّ ك��ال��ق��ن��ا ع��ل��ي��ه َوِض��ع��ن��ا ال��ثَّ��رى ع��ل��ى ال��ح��ص��ون ك��أن��ق��اض ف��ُه��نَّ��ا
ال��ُم��ت��ك��بِّ��ر ال��ع��اه��ل س��ب��ي��َل أَخ��ْف��ن��ا وط��ال��م��ا ال��س��ب��ي��ل ك��أب��ن��اء نَ��ه��ي��ُم
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ال��ُم��ع��س��َك��ر رواُق أو دارْت ه��ي إذا ال��وََغ��ى َرَح��ى إال األب��ط��ال َم��ن��زُل وم��ا

أنطونيو:

أوروس؟ ت��رى ف��م��اذا

أروس:

ف��ان��ظ��ر ال��ص��دق ن��ْظ��رة تُ��رَج��ى وع��ن��دك ٌل أوَّ �َك رأيُ�
ال��ُم��َس��يَّ��ر ال��تَّ��ب��ي��ع ال��رأي ف��ي خ��ي��َر وال تَ��َرى م��ا غ��ي��َر أرى ًال ظ��الَّ ع��ش��ُت ل��ق��د

أنطونيو:

ال��ُم��ت��ح��يِّ��ر ال��ع��اج��ز ب��زم��ام ف��خ��ذْ ه��ي وأن��ت األع��م��ى أن��ا أروس،

أروس:

ال��ُم��ق��دَّر ال��ق��ض��اء َم��ح��ت��وم ال��ن��ف��س ع��ل��ى ج��رى إذا ال��ع��اج��زون ي��راه م��ا أرى

أنطونيو:

اب��تُ��لُ��وا؟ إذا ال��ع��اج��زون ي��ق��وُل وم��اذا

أروس:

ف��اص��ب��ري ن��ف��ُس ي��ا ال��ل��ه ُح��ك��ُم ي��ق��ول��ون

أنطونيو:

ر ال��ُم��ت��غ��وِّ ال��ك��وك��ب ِع��ث��اُر يُ��ق��اُل وق��لَّ��م��ا ال��ع��اث��رون ي��ق��وُم أروُس،
خ��نْ��َج��ر ب��ط��ع��نَ��ة أو َس��يْ��ف ب��ض��ْربَ��ة ف��اش��ف��ِن��ي ال��ذلُّ ه��و ت��ف��ه��ْم؟ أل��م أروُس،
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وِم��ْغ��َف��ري ودْرع��ي وأث��واب��ي ب��س��ي��ف��ي وف��ائ��ز ف��ع��ل��َت إن ح��رٌّ ف��إن��ك

أوروس:

ي��ج��ت��ري ال��س��ي��ُف وال تَ��ْق��وى ي��دي ف��ل��ي��س اْع��ف��ن��ي م��والي! ال��ب��رِّ خ��الل َم��ع��اذ
أش��ت��ري ت��ق��دَّم��ت روح��ي س��وى ل��ي وم��ا ُودُّه ب��ال��روح ب��ي��َع ل��و ال��ذي وأن��ت
وتَ��ْق��ُدر والئ��ي تُ��ن��ص��ْف ف��ل��م َظ��ل��م��َت ق��ي��ص��ري أش��ك��وَك ال��روم��ان آلل��ه��ة
وَج��ْوه��ر؟ ث��ي��اٍب م��ن ع��روٍض وَش��تَّ��ى وط��اع��ت��ي ُح��بِّ��ي ال��م��ي��زان ف��ي أت��ج��ع��ُل

ق��ي��ص��ٌر وال��دِّرع ب��ال��س��ي��ف ل��ي ج��اد ل��ق��د

بخنجره) نفسه (يطعن

ل��ق��ي��ص��ر ال��ح��ي��اة ب��أي��ام وُج��دُت

أنطونيو:

ال��م��م��ق��وُت تَ��ردُّدي ع��ل��ي��ك وَج��نَ��ى ض��ح��ي��ًة ذه��ب��َت ق��د ع��ف��ًوا أوروُس
ي��م��وُت ك��ي��ف ال��ع��ب��ُد م��ن��ك وع��ل��م��ُت ق��ي��ص��ٌر ي��ج��بُ��ُن ك��ي��ف م��ن��ي ف��ع��ل��م��َت

جريًحا) األرض عىل فيخر نفسه أنطونيو (يطعن

ويناجي حجرته إىل أنوبيس يدخل حيث املعبد داخل إىل املشهد (ينتقل
أفاعيه)

أنوبيس:

ص��ال��ح��َج��ْر م��ن ال��خ��رائ��ب وج��نَّ ال��ت��الل ب��ن��ات ل��ك��نَّ ه��ل��مَّ
ال��ُح��َج��ْر وأي��ن ال��ق��ف��اُر وأي��ن ال��م��ك��اُن ح��ول��ك��نَّ م��ن ت��ب��دََّل
ال��ُح��َف��ْر َج��نَ��ب��ات م��ن َح��َوت��ك��ن ح��دي��دي��ٌة وه��ي ال��ع��ل��م ي��ُد
��َرر ال��صُّ َرْه��َن ال��ق��واري��ر أس��اَرى ُح��ج��رت��ي إل��ى ب��ك��نَّ وج��اءت
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��َم��ر وال��سَّ ح��دي��ثَ��ُه��م وص��رُت أم��رك��نَّ ف��ي ال��ن��اس أرابَ��ن��ي
َص��َف��ر م��ا إذا األف��اع��ي إل��ي��ه ت��س��ي��ُل ح��اٍو أن��وب��ي��ُس وق��ي��ل
ال��ن��ِم��ر ك��إه��اب ��َش��ٍة ُم��َرقَّ َل��ُك��ّن ب��ُج��ل��وٍد ف��ت��ن��ت��ي وم��ا
ال��ش��ج��ر ف��روع م��ن ال ال��ل��ح��م م��ن ال��ع��ص��يِّ م��ث��ل ب��ه��ي��اك��َل وال
��َرْر ال��شَّ ك��َوْق��د ب��ع��ي��ون وال ال��ح��ص��ا َك��دقِّ ب��رءوس وال
ال��َخ��ط��ر ج��ل��ي��ُل ال��س��م��وم وع��ل��ُم ال��س��م��وم ع��ل��م أزاوُل ول��ك��ن
ال��ُع��ُم��ر ف��ي��ه��ا أن��ف��ق��ُت ت��ج��اري��ُب ُم��ع��ان��ات��ه ف��ي ل��ي ك��ان ل��ق��د
ال��ظَّ��َف��ر ال��ص��اب��ري��ن وع��اق��ب��ة ن��ج��ح��ُت ق��د ن��ع��م ن��ج��ح��ُت، أن إل��ى
ال��ُم��ح��تَ��ض��ر نَ��ْزِع��ه م��ن وأي��ق��ظ��ُت ـ��َغ ال��لَّ��دي��ـ ب��ط��بِّ��ي َش��ف��ي��ُت ق��د ف��ك��م
َس��ح��ر ج��نٍّ خ��ْدُن أو ال��م��ي��ت إل��ى ال��ح��ي��اَة أع��اد إل��ٌه ف��ق��ي��ل
ال��ض��رر ت��ح��ت ال��ن��ف��ُع ي��خ��ت��ف��ي وق��د ت��ري��اَق��ه ال��س��م م��ن َص��ن��ع��ُت
ش��ر ال��ن��اس وف��ي ش��رٌّ ف��ف��ي��ُك��نَّ ت��ل��ت��ق��ون ق��د وال��ن��اُس وأن��تُ��نَّ

خلسة) حابي (يدخل

أنوبيس(مستمرٍّا):

ب��ص��ر ع��ن ق��ات��لُ��ه��م وي��ق��ت��ُل ال��س��الح ع��ي��وِن ُع��ْم��َي وت��ق��ت��ل��َن
ال��ق��در ل��ع��اُب ال��س��ائ��ل��يْ��ن ك��ال ن��اب��ك��نَّ أو آدَم اب��ن ل��س��اُن

حابي:

أب��ت س��الٌم

أنوبيس:

ح��اب��ي ي��ا ل��َك س��الٌم �ي؟ �اب� ح�
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حابي:

وال��ن��اب ال��َق��ْرن ب��ذات ال��ي��وَم أب��ي أم��ش��غ��وٌل
ال��ب��اب؟ ع��ل��ى وأك��ت��اف��ي��و م��ه��زوٌم وأن��ط��ون��ي��وس

أفعى): إىل يشري وهو أنوبيس(باستخفاف

داه��ي��ْه ال��خ��ب��ي��ث��ُة ت��ل��ك ن��اح��ي��ْه ت��ق��ه��ق��ر ح��اب��ي،

والقوارير) بالحقاق أنوبيس الكاهن يلهو بينما قليًال حابي (يتقهقر

يُ��س��اُق ُم��س��ت��ن��ج��ٍد إل��ى َغ��ْوٌث ال��ح��ق��اُق وذي ال��ق��واري��ُر ت��ل��ك
ت��ري��اق ع��ن��ده��ا ُس��مٍّ ل��ك��ل

حابي:

ال��ش��ق��يَّ��ْه؟ ألوط��ان��ي م��ن ل��ل��رَّع��يَّ��ْه م��ن أب��ت��ي،
ب��ال��رزيَّ��ْه واْش��ُع��ْر ـ��ف��اط األس��ـ ف��ي َح��يَّ��اِت��ك َخ��لِّ
ال��ب��ش��ريَّ��ْه األف��اع��ي دي ال��وا ت��م��أل ح��ي��ن ب��ع��د
ال��ق��ي��ص��ري��ْه ع��ب��ي��ُد م ال��ي��و م��ن ن��ح��ن أب��ت��ي
أُذُن��يَّ��ْه م��ن س��ه��م��ا ُق��ْد ع��ل��ى أذن��يْ��ك أَْدِن
دويَّ��ْه ال��ِرقِّ أح��ُرف ِم��ن ت��ج��ْد ال��ب��وَق واس��م��ع

أنوبيس:

ض��ن��ي��ن��ْه ب��ي��د ع��ل��ي��ه��ا واق��ب��ْض ال��ق��نِّ��ي��ن��ْه ه��ذه ت��َق��بَّ��ْل ح��اب��ي،
ث��م��ي��ن��ْه! ذخ��ي��رٌة ف��إن��ه��ا
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(لنفسه): حابي

ب��ي؟ ي��س��تَ��ْه��زئُ تُ��راه ألب��ي! ل��َل��س��م��اءِ ي��ا
ن��ب��ي ل��ع��ل��ه أو ـ��نَّ ُج��ـ ع��س��اه ل��ه، وي��َح
��ب ال��ُم��َح��جَّ َغ��يْ��ب��ه��ا ـ��م ع��ل��ـ ال��س��م��اءُ ل��ه أوح��ْت
ع��ق��رب م��ن أو رق��ط��اءَ م��ن يُ��ل��دَُغ م��ن يَ��ع��ل��ُم
��ب��ي ال��صَّ تَ��م��ي��َم��ة م��ث��َل ��ه ُح��قَّ ألْح��م��َل��نَّ
ط��ي��ب! ب��ك��ل ي��أت��ي ط��يِّ��بً��ا ش��ي��ًخ��ا ل��َك ي��ا

الكاهن): أنوبيس (مخاطبًا

تَ��ْغ��َض��ب؟ ل��م ل��ل��ح��َم��ى ـ��ف ف��ك��ي��ـ أب��ي ال��ح��َم��ى ري��َع
األج��ن��ب ب��األْف��ُع��وان واش��ت��غ��ْل األف��اع��ي دع
ب��ال��ُم��ط��بِّ��ب ال��ي��وَم َل��ى أو ال��َم��ل��دوُغ ال��وط��ُن

أنوبيس:

ال��ح��َم��ى؟ ف��ت��ي��ان وأي��ن ف��ت��ى ي��ا ك��ن��ت وأي��ن
ال��وغ��ى؟ إل��ى َم��َض��ْوا ه��ل ل ال��َم��َق��ا ُف��رس��اُن وأي��ن
ال��رح��ى دارت س��اع��َة وج��وَه��ك��م أَدْرتُ��م
ال��ع��دا يَ��ْل��ق��ى وح��َده َس أن��ط��ون��ي��و ت��رك��ت��م
م��ش��ى ال��ح��رب وإل��ى َم ال��ُح��س��ا س��لَّ أج��ل��ك��م م��ن
ال��ل��وا؟ ع��ل��ى ـ��ت��ف��ف��ت��م ال��ـ ل��و ض��رَّك��م ك��ان م��ا
ال��ق��ض��ا ووادي��ه ـ��ي��ل ال��ن��ـ ع��ل��ى ح��لَّ أن أب��ع��د
ِف��دا ش��ب��اب��ه وال ِش��ي��ب��ه م��ن يَ��ج��ْد ول��م
��م��ا ال��سَّ ال��ع��ج��ائ��ز ت��دع��و ك��م��ا تَ��دع��ون��ي أت��ي��َت
م��ض��ى أوانُ��ُه إذا ن��اف��ًع��ا ل��ي��س ال��رأُي

امللكة): حرس من جند (يدخل
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الجندي:

ال��ج��الل��ة ذاُت م��والي،

أنوبيس:

ع��ن��دي؟ اآلن ال��م��ل��ك��ُة

حاشيتها) يف كليوباترا (تدخل

كليوباترا:

أب��ت ي��ا ت��ح��ي��ًة

أنوبيس:

ُح��ْج��رت��ي ف��ي س��ي��دت��ي
ق��ْدرت��ي ت��ح��دَّى وإن ي��ك��ْن ش��ئ��ت ب��م��ا ُم��ري

كليوباترا:

ال��م��ض��يَّ��ا أبَ��ت ب��وارج��ي وأن َولَّ��ى ال��ج��ي��َش أن أع��ل��م��َت أب��ي،

أنوبيس:

إل��يَّ��ا أف��ض��ى ب��ه ح��اب��ي وذا ح��س��اب��ي ف��ي ذل��ك وك��ان ع��ل��م��ُت

كليوباترا:

َع��ل��يَّ��ا ه��زي��م��تُ��ه ج��رْت وك��ي��ف أن��ط��ون��ي��وٍس ع��ن نَ��بَّ��اك وه��ل
ح��يَّ��ا؟ أخ��ذوه أو ال��ي��وم ص��ب��اح ق��ت��ي��ًال أأردْوه أدري وم��ا
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ال��ول��يَّ��ا أج��ُد ال أص��ب��ح��ت ف��ق��د ح��ل��ي��ف��ي ف��ك��ْن ال��ح��ل��ي��ُف ذه��ب أب��ي
ال��ح��وادَث خ��ف��ُت أب��ي

أنوبيس:

َش��يَّ��ا ت��خ��اُف ل��ي��س ال��ن��ي��ل َل��ب��اُة �ي �راع� تُ� ال

كليوباترا:

َس��ب��يَّ��ا ب��ي يَ��س��ي��روا أن ول��ك��ن ال��م��ن��اي��ا وال خ��ف��ُت ال��ع��زَل ال أب��ي
َم��ْف��رق��يَّ��ا؟ ف��ي ش��ع��رٌة ��َت وث��مَّ م��ص��ٍر ت��اُج ب��ال��َم��ن��اس��م أي��وَط��أ

أنوبيس(باستخفاف):

ال��ن��ظ��ْر أل��ق��ي ك��ل��وب��ت��را ت��ع��ال��ْي ف��ْل��تَ��ذَْر أو ال��م��ق��ادي��ُر ل��ت��أت

كليوباترا:

ش��ْر ك��لِّ م��ن ب��إي��زي��َس أع��وذُ اْخ��ِف��ه��ا ��ه��ا، نَ��حِّ أب��ي، أف��اٍع؟
ي��ض��ْر؟ م��ا ع��اق��ٌل ي��ْق��ت��ن��ي وه��ل ب��إح��رازه��نَّ ت��ري��ُد ف��م��اذا

أنوبيس:

ن��ظ��ر م��ن ع��ل��م��ه��ا ف��ي أْخ��ُل ول��م ��م��وم ال��سُّ ل��درس ب��ه��نَّ أت��ي��ُت
ال��م��ن��ت��ح��ر أو ال��ح��ي��اة م��ح��بَّ ب��ت��ري��اق��ه��ا أو ب��ه��ا أداوي

نفسها): تحدث (كأنما كليوباترا

ال��م��ن��ت��ح��ر! أو ال��ح��ي��اة م��ح��ب
َخ��َوْر ب��ي وال خ��وٌف ب��َي ف��م��ا زْد ه��ات ب��ل ال��ش��ي��ُخ! أي��ه��ا ك��ف��ى
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ال��ُك��ب��ر ال��َم��ل��ك��ات ُج��ْرأُة ف��ل��ي ال��ن��س��اء ف��ي خ��ش��ي��ٌة ب��ي تَ��ُك وإن
ال��ب��ش��ر ُس��م��وم دون ال��ُخ��بْ��ث ف��ي ـ��م األراق��ـ س��م��وُم ف��ل��ي��س��ت ت��ك��لَّ��ْم
ال��ك��در س��ق��ْون��ي ْوا تَ��َروَّ ��ا ف��ل��مَّ ال��رج��اَل َس��َق��يْ��ُت َص��ْف��ٍو ُربَّ ف��ي��ا

أنوبيس:

ال��ق��َص��ْر ال��س��ه��اَم يَ��ع��ي��ب ول��ي��س ال��َم��ن��ون س��ه��اُم وُه��ن ق��ص��اٌر
ال��ذََّك��ر ال��ح��س��ام َم��ض��اءَ وت��م��ض��ي ال��س��ن��ان م��سَّ ال��ف��ري��س��َة تَ��َم��سُّ
ُظ��ُف��ر ف��ي ن��ابَ��ه��ا أن��ش��ب��ت ول��و َم��ق��تَ��ٌل َل��َم��س��ْت ال��ذي وك��لُّ
ال��ق��در س��ه��ُم ي��ج��رُح ك��ذل��ك دم ع��ن تَ��ُق��ْم ل��م َج��رَح��ْت إذا
يُ��ح��ت��َض��ر ال ال��ن��وم ف��ي م��ات ك��َم��ن ال��م��ن��وَن يُ��ح��سُّ ال وم��ائ��تُ��ه��ا

خافت): صوت يف قوله (مرددة كليوباترا

ال ال��ن��وم ف��ي م��ات ك��م��ن ال��م��ن��ون يُ��ح��سُّ ال وم��ائ��تُ��ه��ا
ال��ج��م��ال؟ يُ��ص��اُن ه��ل أب��ي ول��ك��ن

أنوبيس:

يَ��ن��دث��ر وال يَ��ح��وُل ال ن��ع��م

كليوباترا:

ال��ل��ون؟ ُ يَ��ط��َف��أ وه��ل

أنوبيس:

ال��زََّه��ر ال��ِق��ط��اف ب��ع��د رفَّ ك��م��ا يُ��ض��يءُ ب��ل ال
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كليوباترا:

ال��َح��َوْر ويُ��ْف��ِن��ي ال��ُف��تُ��وَر ويُ��بْ��ِل��ي ال��ُج��ف��ون س��ح��َر ال��م��وُت يُ��ب��ط��ُل وه��ل

أنوبيس:

ف��ان��ك��س��ر ب��ه ن��اء ال��َج��ف��ُن إذا ال��ك��رى ب��َط��يْ��ف ال��ع��ي��ون ك��ع��ه��د

كليوباترا:

وال��ش��ف��اُه؟ أب��ي،

أنوبيس:

ال��نَّ��ض��ر األْق��ُح��واُن اح��تُ��ض��ر ك��م��ا ال��ذُّب��ول ل��واق��ي
ال��ك��بَ��ر ع��وادي م��ن ُق��بْ��َل��ًة وال ف��ًم��ا ع��ل��ي��ه��ا أق��س��ى ال��م��وت وم��ا

كليوباترا:

ال��ن��اب؟ ��ُة َع��ضَّ وم��ا

أنوبيس:

اإلب��ر َوَخ��َزات م��ن وأْه��وُن �فُّ أخ� �ٌز َوْخ�

كليوباترا:

ال��م��وت؟ َش��بَ��ُح وم��ا

75



كليوباترا مرصع

أنوبيس:

أق��وُل؟ م��اذا

كليوباترا:

َح��َض��ر ق��د ك��أْن ل��ي تُ��م��ث��لُ��ُه

أنوبيس:

َص��ُغ��ر م��ا َخ��ْط��ب��ه م��ن وَع��ظَّ��م��ت يُ��َح��سُّ ش��خ��ًص��ا ال��م��وَت اب��ن��ت��ي َزَع��م��ِت
ال��ُع��ُم��ر ب��س��راج ال��رََّدى وَع��ْص��ُف ال��ح��ي��اة ان��ط��ف��اءُ إال ه��و وم��ا
ال��ف��ك��ر ف��ي ُص��ورت��ه ُق��بْ��ح ع��ل��ى ال��ع��ي��ون ف��ي ُص��ورٌة ل��ه ول��ي��س
��َور ال��صُّ ح��ب��ي��َب ك��ان ج��يءَ وإن ال��وج��وه بَ��غ��ي��َض ك��ان ج��اء إذا

كليوباترا:

ال��س��ه��ر ع��ل��ي��ه��ا وأح��س��ْن ف��ُص��نْ��ه��ا ذم��ت��ي ف��ي ال��رُّْق��ُط ه��ذه إذن
��ُم��ر وال��سُّ ال��ظُّ��ب��ا دون��ي أن ول��و ب��ه��نَّ إل��يَّ َل��ت��أت وأق��س��ْم

أنوبيس:

ال��ُخ��َض��ر س��الل ف��ي ول��و إل��ي��ك أح��م��ل��ُه��ن ب��إي��زي��َس ي��م��ي��نً��ا
ال��خ��ط��ر ب��ه��نَّ إل��ي��ك س��ب��ق��ُت ـ��َر م��ص��ـ ت��اُج خ��ط��ر ف��ي ب��ات إذا

كليوباترا:

ح��ض��ر؟ إن ب��ه��ا ال��رس��وَل أم��ي��ُز آي��ًة أب��ي ي��ا ل��ي أت��ج��ع��ُل
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أنوبيس:

ال��ث��م��ر ُغ��ض��ون ب��ي��ن وب��ال��رُّْق��ط ب��ه ح��اب��ي أب��َع��ُث ال��ت��ي��ن ه��و

∗∗∗
��الْه ل��ل��صَّ ادخ��ل��ي��ه ب��ي م��ح��را ذل��ك اب��ن��ت��ي
اإلل��ْه ال��دم��َع يَ��ْق��بَ��ل أن ع��س��ى ال��دم��َع واس��ُك��ب��ي
س��واْه م��ا وي��ف��ن��ى ـ��ق��ى ي��ب��ـ ال��ذي ال��ُم��ْل��ك ذو ه��و

رومانية) جنود ثالثة — الهيكل (خارج

األول: الجندي

ق��ي��ص��ْر ي��ح��ي��ا روم��ا ت��ح��ي��ا

الثاني: الجندي

ت��ن��َص��ْر أب��ًدا ال��ُع��ظ��م��ى روم��ا

الثالث: الجندي

أرى؟ م��ا ال��ط��ري��ق؟ ف��وق م��ا ذاك؟ م��ا
ل��ن��ن��ظ��را م��ع��ي رف��ي��ق��يَّ ِم��ي��ال

األول:

ال��ث��رى َض��رَّج��ا م��ق��ت��والن ه��ن��اك

الثاني:

وخ��ن��ج��را دًم��ا ث��مَّ أرى ن��ع��م
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أق��ف��را ح��ي��اة م��ن وه��ي��ك��ل��يْ��ن

الثالث:

ال��ج��ي��وب! ه��ذه ف��ي ل��ن��ا ب��ارْك ال��ح��روب ُم��ص��رَِّف ي��ا ُج��ب��تَ��اُر
ال��م��ح��ب��وب ب��ال��ذه��ب ل��ن��ا واب��ع��ث

األول:

أن��ط��ون��ي��وُس؟ األق��دار! َع��َج��َب ي��ا

الثاني:

أوروس! وذا أج��ل أن��ط��ون��ي��و!
س��يِّ��ده م��ث��اَل ال��ع��ب��ُد ح��ذا ث��م ب��ي��دْه م��ات ال��س��ي��َد وأح��َس��ب

م��رِق��دْه ف��ي أن��ط��ون��ي��و ع��ل��ى ل��ه��ف��ي

الجنود) ويتبني رأسه يحرك ثم أنطونيو (ينئ

أنطونيو:

م��اذا ال��ق��ض��اءُ يُ��ري��ُد م��اذا ج��ري��ٌح؟ أن��ا أح��يٌّ وي��ح��ي
ه��ذا ق��ب��ل م��تُّ ل��ي��ت��ن��ي ي��ا أدرك��ون��ي أك��ت��اف ج��ن��وُد

جندي:

ل��روم��ا ُح��بً��ا خ��ان��وك ل��ك��ن ج��ن��وُدك ب��ل ال

آخر:

زع��ي��م��ا ال��ل��واء ت��ح��ت ع��ل��ي��ه��م نَ��ُس��وك وم��ا
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ال��ن��ج��وم��ا تَ��ُؤمُّ أو ـ��س ال��ش��م��ـ َم��ط��ل��َع ب��ه��م ت��رم��ي

أنطونيو:

ال��ع��ت��اب وق��َت ذا ل��ي��س وص��ح��اب��ي ج��ن��ودي ي��ا
وع��ذاب��ي ات��رك��ون��ي

عليه) (يغمى

جندي:

ال��دم��اء تَ��نْ��زُف��ه وأوش��ك��ْت اإلغ��م��اء ع��اده ع��ل��ي��ه َل��ه��ف��ي
م��اءُ ول��ي��س إس��ع��اٌف ول��ي��س

آخر:

ال��ه��ي��ك��ال ب��م��والك��م��ا وج��ي��ئ��ا اح��م��ال ��ا َه��لُ��مَّ اح��م��اله ��ا َه��لُ��مَّ
ال��م��ن��زال أع��ّرُف��ه ـ��ح��دي��َث ال��ـ أك��ت��اف��ي��و ف��أُبْ��ِل��ُغ وأم��ض��ي

املحراب) من عائدين والحاشية والكاهن كليوباترا — الكاهن حجرة (يف

كليوباترا:

ح��زي��ن��ْه ال��زِّم��ام َح��يْ��َرى ون��ف��س��ي دخ��ل��ُت أب��ي
س��ك��ي��ن��ْه ق��ل��ب��ي وِم��ْلءُ ال��ُم��َص��لَّ��ى ت��رك��ُت وق��د
ُم��ع��ي��ن��ْه ال��زم��ان ة ش��دَّ ع��ل��ى ��َالَة ال��صَّ إن

الخارج) من الجند صوت (يسمع
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كليوباترا:

بَ��ري��دُه وه��ذا ش��رٌّ أص��ي��خ��وا ت��س��م��ع��ون م��ا
ب��ع��ي��دُه ي��دن��و واآلن ب��ع��ي��ًدا ال��ض��ج��ي��ُج ك��ان

حابي:

ال��ط��ري��ْق ف��ي وُج��ن��وٌد وج��ري��ٌح ص��اخ��ب��ٌة ض��ج��ٌة أس��م��ع��ت��م!
ب��ه ال��دار دخ��ل��وا ق��د ُه��ْم ه��ا

أنوبيس:

ال��غ��ري��ق ي��أبَ��ى ال ال��ش��اط��ئُ داُرن��ا

حابي:

ح��ض��روا ق��د ُه��ْم ه��ا

أنوبيس:

ال��ص��دي��ق ك��ان أم ك��ان أع��ُدوٍّا �ا َم��ْرح��بً� ي��ا

أنطونيوس) يحمالن اللذان الجنديان (يدخل

كليوباترا:

خ��ض��ي��ب��ا؟ األك��فِّ ف��ي ك��ال��س��ي��ف ـ��م��وُل ال��م��ح��ـ وم��ن ت��رى؟ م��اذا ع��ي��ن��ي ويْ��َح
م؟ ال��ي��و ب��أي��دي��ُك��م م��ا ال��ج��ن��ُد أي��ه��ا
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جندي:

أص��ي��ب��ا ال��ط��ري��ق ع��ل��ى ج��ري��ٌح

كليوباترا:

َح��َم��ْل��ت��م؟ َم��ن أف��ت��درون

جندي:

ض��ري��ب��ا ال��رج��ال ف��ي َع��زَّ َه��ي��ك��ًال �ا �ن� �ل� �َم� َح�
ال��ُح��روب��ا والق��ى ص��ارًم��ا ون��ض��ا ُرْم��ًح��ا َه��زَّ م��ن َخ��ي��َر ع��رف��ن��اه ق��د

الجريح) وجه يف كليوباترا (تتأمل

كليوباترا:

ب��ط��ب��ي��ب أدرك��ون��ي ح��ب��ي��ب��ي أن��ط��ون��ي��و آه
��ب��ي��ب ال��صَّ ال��ل��ي��ث َدم م��ن تَ��ْرَوى األرَض تَ��رْون م��ا
ال��ع��ج��ي��ب وال��س��ح��ِر ـ��َك ط��بِّ��ـ ق��وى أي��ن أب��ت��ي،
ب��ط��ي��ب ف��ن��بِّ��ْه��ُه ح ال��ُج��ر إغ��م��اءة ف��ي ه��و
ل��ن��ح��ي��ب��ي ويُ��ص��غ��ي ـ��ه ع��ي��ن��يْ��ـ ي��ف��ت��ُح ذا ه��و

الجريح): إسعاف أنوبيس(محاوًال

رط��ي��ب��ا غ��ًض��ا ي��زال ال ج��س��م��ه وه��ذا تَ��واَل��ى أن��ف��اس��ه ت��ل��ك
ل��يَ��ثُ��وب��ا ل��س��انُ��ه وتَ��َه��يَّ��ا ش��ف��ت��اه ت��خ��لَّ��ج��ت ق��د ذا ه��و
َص��ب��ي��ب��ا ُج��رًح��ا ال��رداء ت��ح��ت ب��ات ب��ج��ري��ح ارُف��ق��ي ال��َم��ل��ك��ُة أي��ه��ا
يُ��ج��ي��ب��ا أن ُج��ْرَح��ه َض��رَّ رب��م��ا م��راًرا ب��ال��دم��وع ت��ن��ادي��ه ال
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أنطونيو:

َك��ذَب��وْن ق��د إذْن ه��م … ت��م��وت��ي ل��م ه��ن��ا! أن��ت َع��َج��ٌب! ك��ي��لُ��ب��ت��را!

كليوباترا:

؟ �يٌّ ح� �ت أن� ق��ي��ص��ري ح��ي��ات��ي روح��ي س��يِّ��دي

أنطونيو:

أك��ون ال ح��ي��ن ب��ع��د

كليوباترا:

�ك! ل� ق��ال��ه��ا م��ن َك��ذبً��ا! ن��ع��ان��ي م��ن

أنطونيو:

ال��َخ��ئُ��ون ال��ن��ذل أول��م��ب��وٌس
ال��َم��نُ��وْن ف��ت��ج��رَّع��ُت م��ات��ْت ق��ال: أس��ألُ��ه ف��اس��ت��وق��ف��تُ��ه َم��رَّ

∗∗∗
��ب��م��اْت ال��شَّ ال��ع��ذاب ث��ن��اي��اك م��ن ُق��ب��ل��ًة زوِّدي��ن��ي ك��ي��ل��وب��ات��را
ال��ظُّ��لُ��م��اْت ع��ل��ي��ه��ا ال��م��وُت يُ��ْس��ِدُل ُم��ق��ل��ًة ب��َس��ن��اه��ا وأض��ي��ئ��ي
��م��ات: ال��شَّ أه��ل أو ال��رح��م��ة أول��ي م��ن غ��د ف��ي ع��ن��ي ال��ن��اُس س��ي��ق��وُل
م��ات ال��ح��ب ل��واء ت��ح��ت ال��ه��وى ف��ي ب��ه ال��ح��رُب تَ��ْظ��َف��ر ل��م بَ��ط��ٌل

الروح) (يسلم
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كليوباترا:

ال��ش��ع��وِب وم��ي��زاُن ض األر م��ْح��َوُر تَ��داع��ى ق��د
ال��غ��روِب ف��ي وج��الًال ج��م��اًال ك��ال��ش��م��س م��ال
ونُ��دوب��ي ُج��روح��ي ري ت��د ل��و ال��م��ج��روُح أي��ه��ا
ذه��وب��ي ال��دن��ي��ا ع��ن ن آ ق��د ال��ذاه��ب أي��ه��ا
ب��ال��َم��ُش��وب ُودِّي ل��ي��س ا ُودٍّ ال��خ��ال��ُص أي��ه��ا
ب��ال��َك��ذوب وع��دي ل��ي��س وع��ًدا ال��ص��ادق أي��ه��ا
ق��ري��ب ع��ن ع��ل��ي��ن��ا ـ��ُر ال��ق��ب��ـ يَ��ن��ط��وي ق��ري��ب ع��ن
ال��رط��ي��ب وب��ال��غ��ار ـ��ن ب��ال��ري��اح��ي��ـ َك��لِّ��ل��وه
ال��ح��روب ب��أن��اش��ي��د أذن��ي��ه ف��ي واه��ت��ف��وا

∗∗∗
ذه��وب��ا إال ي��س��ت��ط��ي��ع ال ـ��ل��م ف��اس��ت��س��ـ ال��م��وت ج��اءه واح��ب��ي��ب��اه!
ال��م��ن��ك��وب��ا ت��ف��اج��ئ ل��م نَ��ك��ب��ة وَح��لَّ��ْت ي��ك��ون أن خ��ف��ُت م��ا ك��ان

قائمة) (تستوي

ال��َوه��وب��ا ال��َج��س��وَر ال��س��ي��َد م��ع��َي ف��اب��ك��وا ق��ي��ص��ُر م��ات ال��ج��ن��ُد أي��ه��ا
رح��ي��ب��ا ب��ال��م��ن��اي��ا ال��رَّوع ف��ي ك��ان ص��در ف��وق م��ن س��اع��ديْ��ه َش��بِّ��ك��وا
ق��ري��ب��ا ي��ديْ��ه م��ن ال��رم��َح وارك��زوا راح��ت��يْ��ه ع��ل��ى س��ي��َف��ه واع��رض��وا
��ل��ي��ب��ا ال��سَّ روم��ا وس��ي��َف وَدع��ون��ي روم��ا ُج��ن��َد ل��ش��أن��ك��م ام��ض��وا ب��ل ال
ال��نَّ��س��ي��ب��ا ون��ادى داَره دع��ا إن وأه��ٌل دي��اٌر ل��ه وح��دي أن��ا

الجنود) (ينسحب

م��ط��ل��وب��ا ع��ن��ده��م َع��زَّ م��ا ـ��اس ال��ن��ـ ط��ب��اع ع��ن��د ط��ل��ب��ُت ق��د ل��ي وي��َح
ال��ذن��وب��ا ال��ض��ع��ي��ف ع��ل��ى وت��ج��نّ��ْوا ال��م��زاي��ا ل��ل��َق��ويِّ ال��ن��اُس َخ��َل��ق
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م��غ��ل��وب��ا َع��ظَّ��م��وا ه��ل ف��ان��ُظ��ْر ل��ب ب��ال��غ��ا وال��م��وت ال��ح��ي��اة ف��ي واح��ت��ف��ْوا
ال��ذِّي��ب��ا ال��رِّم��ام ف��ي وْه��و واتَّ��َق��ْوا ب��ُم��داه��م ج��ي��ف��ًة ال��ش��اَة ش��يَّ��ع��وا

أنوبيس:

ال��نَّ��ح��ي��ب��ا ال��زَّئ��ي��َر ت��ج��ع��ل��ي وال ـ��ل ال��ن��ي��ـ ل��بْ��أة ي��ا ال��وق��اَر ال��وق��اَر
ال��خ��ط��وب��ا تُ��ذلِّ��ي ك��بْ��ره وف��ي ـ��ك ال��م��ل��ـ ع��زَّة ف��ي ل��ل��ُخ��ط��وب وق��ف��ي

أكتافيوس) جنود من جندي (يدخل

الجندي:

ق��ي��ص��ْر أن��ط��ون��ي��وَس ي��ع��وُد آٍت أك��ت��اف��ي��وُس ق��ي��ص��ر

كليوباترا:

يُ��ْؤَس��ر ل��ي��س ال��م��وت ح��م��ى ف��ي َم��ْن م��ن��ه األس��ي��ر ف��رَّ ق��ي��ص��ر!

جنود) ومعه أكتافيوس (يدخل

أكتافيوس:

ال��ُم��ْل��ك ك��اه��َن س��الٌم ال��وادي َم��ْل��ك��َة س��الٌم
ع��ن��ك يَ��بْ��ت��ع��ْد ل��م ه��ن��ا أن��ط��ون��ي��و ال��ن��اُس ي��ق��وُل

كليوباترا:

ت��رك��ي ف��ي أم��ع��ن وإن ب��ع��د نَ��ْف��ت��رْق ل��م ن��ع��م
وال��ش��ك ال��رَّي��ب َج��الءُ ال��ف��ان��ي ال��ج��س��د وه��ذا
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أكتافيوس:

ل��ل��ْه��ل��ك ال��ل��ي��ُث وص��ار األم��ُر ُق��ض��َي ق��د إذن
ِم��ن��ك! آخ��ذَه ف��ل��ن تَ��ْخ��َش��ْي ال ك��ل��وب��ات��رُة

كليوباترا:

��ن��ك ال��ضَّ ب��ال��م��وق��ف أم ـ��ت ب��ال��َم��يْ��ـ أم ُ ت��ه��زأ أب��ي
َف��تْ��ك وم��ن بَ��ط��ش م��ن ـ��َك َل��ـ م��ا ع��ل��ى اس��َط��ْع��َت إن
ُف��ْل��ك م��ن ت��ح��ت��ك وم��ا خ��ي��ل م��ن َح��ْول��ك وم��ا
ت��ب��ك��ي! ع��اج��زٍة وم��ن ال��م��وت ي��د م��ن َف��ُخ��ذُْه

أنطونيوس) موت ليتحقق أكتافيوس جنود من جندي (يدنو

كليوباترا:

ال��ق��ن��اع ال��ه��ال��ك��ي��ن س��ي��د ع��ل��ى تَ��ه��ِت��ك��نَّ ال ع��ب��ُد ي��ا م��ك��انَ��ك
خ��داع أو ح��ي��ل��ٌة ت��ح��ت��ه ع��س��ى ال��غ��ط��اءَ ع��ن��ه ل��ت��ك��ش��َف تُ��ري��د
ال��دف��اع ق��ل��ي��ُل ال��س��الح ُم��ل��َق��ى ـ��س ال��طَّ��ي��اِل��ـ ت��ح��ت وه��و ب��ه َع��بَ��ثْ��َت
ال��ب��ق��اع م��ص��َر تَ��ح��ُس��ُد ع��ل��ي��ه��نَّ دم م��ن بُ��ق��ًع��ا تَ��ْح��تَ��ش��ْم ول��م
ش��ج��اع م��ن م��س��ت��غ��َرٌب ه��و وال ُم��ْس��ت��ب��َع��ٌد ال��م��وُت م��ا ُرَويْ��َدك،
ال��س��ب��اع ف��ع��َل ال��ت��م��اوُت ل��ي��س ـ��ب ال��ث��ع��ال��ـ ف��ع��ُل ال��ت��م��اوَت وإن

أكتافيوس:

ال��ط��ب��اع ُح��رُّ ال��ق��ل��ب ط��اه��ُر ف��ت��ى إن��ه س��ي��دت��ي أن��اتَ��ك
اس��ت��ط��اع م��ا خ��دم��ت��ي ف��ي ويُ��خ��ل��َص ُج��ْه��َده ل��ي ل��ي��ح��ت��اَط أراد
ُش��ع��اع! إالَّ ال��ش��م��َس يَ��ْق��َرُب ال ـ��َت! وال��م��ي��ـ أن��ت م��ا ال��ج��ن��د أخ��ا تَ��ن��حَّ
��راع؟ ال��صِّ رف��ي��ق ��دام ال��صِّ ب��خ��دن ـ��َف أط��ي��ـ أن س��ي��دت��ي أت��أذَُن
��راع ال��شِّ ت��ح��ت ظ��لِّ��َي ك��ان وم��ن ظ��لَّ��ه ال��ق��ن��ا ت��ح��ت ك��ن��ُت وم��ن
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ق��اع ك��ل م��ن ال��غ��اَر ل��ه��ا ون��ج��نْ��ي ال��َف��َخ��اَر ل��روم��ا نَ��ش��ي��د وك��ن��ا
ال��ق��الع ك��ال��ن��ج��وم ب��ُع��َدْت وإن ف��ن��ح��ت��ل��ه��ا ال��ق��الَع ون��أت��ي
ال��يَ��ف��اع؟ ف��ي أع��الَم��ه��ا ونُ��ط��ل��ُع روم��ا أْرم��اَح ال��س��ه��ل ف��ي ونَ��رك��ُز

�ِك؟ �إذن� ب�

كليوباترا:

ي��ط��اع؟ ال م��ن وي��أم��ر أي��ن��ه��ى ل��ي إذَن ال ق��ي��ص��ُر
م��ن��ك ال��ي��وَم ل��ه ف��ل��ي��س ـ��َت ش��ئ��ـ ك��ي��ف ب��ُج��ث��م��ان��ه ت��ص��رَّف
ض��اع ال��ظُّ��ْف��ُر أو ط��اح��ت ال��ن��اُب إذا لُ��ًق��ى إال ال��ل��ي��ث ُج��ثَّ��ُة وم��ا

أنطونيو) وجه عن القناع فريفع أكتافيوس (يتقدم

أكتافيوس:

ال��ن��زاع وَف��ضَّ ال��لَّ��َج��اَج وَغ��ضَّ ب��ي��ن��ن��ا م��ا ال��م��وُت َح��َس��م ل��ق��د
يُ��ض��اع أن أُق��دُِّس��ُه ع��ل��ي واج��ٌب ب��ل ال��ي��وَم ��َي َح��قِّ ف��م��ن
ال��َوداع أن��ط��ون��ي��وُس وأه��ت��ُف: ـ��ك م��ن��ـ ال��غ��اُر َق��بَّ��ل م��ا أُق��بِّ��ُل
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حافة عىل متكئة كليوباترا البحر. عىل مطلة غرفة العرش، غرفة يف امللكي، القرص «يف
الدموع» عينيهما من تنهمر الحجرة أقىص يف وهيالنة رشميون الرشفة،

نفسها): تناجي (كأنما كليوباترا

ب��األل��م وتَ��ف��رَّدُت أنَ��ْم ول��م «َم��ْرُك��و» ن��ام
ف��ال��ت��أم ال��م��وَت َل��ِق��َي ك��ُج��رح��ه ُج��رح��ي ل��ي��ت
ال��َع��َل��م ال��ُم��ْف��َرَد َق��تَ��ل م��اض��يً��ا ال��ل��ُه ق��ات��َل
ال��َق��دم وان��ُق��ل س��اع��ًة ال��ك��رى ان��ُف��ض أن��ط��واُن
ب��ال��نَّ��غ��م ال��راَح واش��رب ال��ه��وى اغ��نَ��م ك��أم��س ق��م
ال��نِّ��ع��م م��ن وتَ��َم��تَّ��ع ال��ُم��نَ��ى ع��ل��ى وتَ��َخ��يَّ��ْر
األم��م ع��ل��ى وتَ��َغ��لَّ��ْب ب��ال��ق��ن��ا األرَض واغ��م��ِر
ال��ِق��َم��م إل��ى ووث��بً��ا ِد ال��ِوه��ا ف��ي ال��خ��ي��َل وُق��د
ُح��لُ��م! ف��ي ك��ن��ت إن��م��ا أب��ص��ري ال��ع��ي��ن أي��ه��ا

رشميون): إىل (ملتفتة

ال��ب��اُس وال ف��ي��ه ي��ن��ف��ع��ن��ا ال��رأُي ال َح��رًج��ا م��ْوق��ًف��ا ب��ل��غ��ن��ا ش��رم��ي��ون ي��ا
ال��ي��اُس س��ده ح��ت��ى تَ��ع��رََّض إالَّ أل��م��ُح��ه ك��ن��ت رج��اء ثَ��ق��ُب يَ��بْ��َق ل��م

الرشفة) من اإلسكندرية عىل نظرة (تلقي
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وداع��ا؟ أق��وُل ه��ل إس��ك��ن��دري��ُة، أُف��ول��ه ب��وْش��ك يُ��ح��دِّثُ��ن��ي ن��ج��م��ي
وش��راع��ا ُع��دًَّة بَ��ْح��َرك وك��س��ْوُت وَخ��م��ي��ل��ة ج��دوًال بَ��رَِّك ��يْ��ُت َوشَّ
ق��اع��ا م��ألتُ��ك وق��د ال��َم��ه��اُة وأن��ا غ��اب��ًة م��ألتُ��ك وق��د ال��لَّ��ب��اُة وأن��ا
س��ب��اع��ا ال��ف��ات��ح��ي��ن ف��ي��ك يُ��ط��ل��ق��ْن م��م��ال��ًك��ا ع��ل��ي��ك بَ��ع��دي م��ن خ��ف��ُت ق��د
ج��ي��اع��ا ب��ال��ذئ��اب َض��رَع��ك ويَ��ج��ئ��َن ع��واص��ًف��ا ب��ال��رِّي��اح زرَع��ك ي��أت��ي��ن
وت��داع��ى ب��ن��ائ��ه��ا رك��ُن ُدكَّ ق��د ب��ن��ائ��ه��ا ط��ول ب��ع��د ال��ح��ض��ارُة ف��إذا

رشميون:

وال��ُم��ص��ط��َح��ْب ال��ت��ع��اُش��ر ب��ط��ول ب��ال��َوالءِ س��ي��دت��ي ب��إي��زي��َس
ال��نَّ��س��ب تُ��ش��ب��ه��ان ُص��ح��ب��ة وم��ن خ��دم��ة م��ن ب��ب��اب��ك ب��م��ال��ي
ال��ُم��نْ��َق��ل��ب؟ ف��ي رأيَ��َك وَق��لَّ��ب��ت ال��َم��ص��ي��َر أَدْرت وج��ٍه أي ع��ل��ى
ال��رِّيَ��ب يُ��ث��ي��ُر ال��ه��دوءُ وه��ذا ال��ش��ك��وَك يُ��ث��ي��ُر ال��س��ك��وُن ف��ه��ذا
ُح��ُج��ب م��ن ب��ي��ن��ن��ا ف��م��ا أِب��ي��ن��ي ك��ت��م��ت؟ وم��اذا اع��ت��زم��ت؟ وم��اذا
يُ��َص��ْب ل��م إذا ع��ل��يَّ ول��ي��س يُ��س��اُق رأٌي ح��ي��ات��ك ف��ي ول��ي

كليوباترا:

ال��ه��رب وي��خ��ش��ى ان��ت��ح��اري ي��خ��اف ال��ع��ت��ي��د خ��ص��م��ي أن ف��اذك��ري إذن
أَرب ح��ي��ات��ي ف��ي ل��ه ول��ك��ن ال��ح��ي��اَة ل��ي يَ��ش��ت��ه��ي ال��ذي ول��ي��س
ال��َغ��َل��ب ج��الل ف��ي أق��ب��ل��وا إذا ـ��ن ال��ف��ات��ح��ي��ـ َم��ْوك��ُب غ��د ف��ي ل��ه
ال��ُق��ُش��ب ال��ث��ي��اب ف��ي بَ��َرزْت وق��د األرج��واَن روم��َة ف��ي يَ��ج��رُّون
ال��لَّ��ِج��ب ال��خ��م��ي��س ف��ي ارت��ف��ع��ت إذا ه��ام��اتُ��ه��م ب��ال��غ��ار وت��زداُن
ال��ط��ل��ب وج��ه غ��ي��ر ف��ي وي��ذه��ب ال��ُم��ح��اَل م��ن��ي ق��ي��ص��ُر يُ��ح��اوُل
َس��َل��ب ك��أَن��ي روم��ا ش��ع��ب ع��ل��ى غ��د ف��ي ل��يَ��ع��رَض��ن��ي ي��ري��ُد
ال��ح��َق��ب وع��رَش ال��ع��ص��ور وت��اَج وس��ل��ط��انَ��ه��ا م��ص��ر وي��ف��ض��ُح
أح��ب! م��ا ُخ��دع��ت��ي م��ن يَ��ْل��َق ول��م أك��ت��اف��ي��وَس ت��دب��ي��ُر س��اء ل��ق��د

أقدام) وطء (تسمع
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ال��ب��اب؟ وراء م��اذا

رشميون:

ق��اِدم ح��سُّ

هيالنة:

خ��ادم أو ح��ارس دب��ي��ُب أج��ْل

كليوباترا:

ال��ق��ص��ر َح��َرس م��ن ج��اٍف ح��ارٌس ب��ل
ال��ن��ص��ر ن��ش��وة م��ن ال��َخ��ْط��ِو ُم��ع��رب��ُد
ِك��ب��ْر م��ن رج��ل��يْ��ه األرض ت��س��ُع ال

رشميون:

ال��ِف��َك��ْر ه��ذه َدع��ي م��ْل��ك��ت��ي
ال��ب��َدْر يَ��ْع��بُ��ُد روم��ٍة ج��ن��ُد
ال��َغ��َرْر ي��رَك��ُب س��ب��ي��ل��ه��ا ف��ي

كليوباترا:

َح��َض��ْر إن��ه َص��ْه ش��رم��ي��ون

حارس) (يدخل
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امللكة:

ال��ج��ن��دي؟ وراء م��اذا

الحارس:

ع��ب��د م��ن رس��ال��ة
ت��أذن��ي��ن؟ ه��ل

امللكة:

أدِّ

الحارس:

غ��الْم ال��ق��ص��ر إل��ى ء ج��ا ق��د اْل��َم��ْل��َك��ُة أي��ه��ا
ال��ق��وام م��م��ش��وق ـ��ش��ك��ل ال��ـ ح��ل��و ال��ح��ق��ل ث��ي��اب ف��ي
ب��ال��ك��الم ورف��ق ٍق ح��ذ ف��ي ال��ُح��رَّاَس ج��ادل
ل��ل��َم��ق��ام ع��ب��ًدا ك��ان أب��اه أن يَ��دَّع��ي
ال��ِج��س��ام أي��ادي��ك م��ن ت��ي��ن ب��س��ت��اُن ن��ال��ه
ع��ام ك��ل ف��ي رتَ��ه ب��اك��و ل��ك يُ��ه��دي ف��ْه��َو

(هامسة): امللكة

ي��م��ي��ن��ْه ف��ي وَج��ن��اه ح��اب��ي ذاك ش��رم��ي��وُن
ت��ي��ن��ه ب��اك��ورَة ل��َي يُ��ه��دي ال��م��ي��ق��ات ف��ي ج��اءَ

(للحارس)

ال��بَ��ْدرْه؟ ه��ذه م��ن��ي س ح��ار ي��ا تَ��ْق��ب��ُل أال
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الحارس:

ُق��ْدَرْه ل��ي ال��ش��ك��ران ع��ل��ى وه��ي��ه��ات ب��ش��ك��ران

امللكة:

ان��ش��راح��ا ل��ي يُ��ح��دث ل��ع��ل��ه ال��ف��الح��ا ل��ي تُ��ْح��ِض��ُر ل��و واآلن
وال��م��زاح��ا ال��بَ��ْس��َط ن��س��ي��ُت إن��ي

الحارس:

ال��س��اع��ْه ب��ه س��آت��ي��ك وال��ط��اع��ْه ال��س��م��ع ع��ل��يَّ

الحارس) (يخرج

امللكة:

ال��ق��اس��ي ال��زم��اَن اخ��ت��ب��ري ه��ي��الن��ُة وي��ا ال��دن��ي��ا ت��ع��لَّ��م��ي ش��رم��ي��وُن ي��ا
ال��ح��راس س��ْف��َل��َة تُ��ص��ان��ُع ب��ات��ت ال��وغ��ى ب��أب��ط��ال ُح��رس��ْت ال��ت��ي إن

الحارس) ومعه فالح ثياب يف حابي (يدخل

(همًسا): هيالنة

وَخ��ْط��َرتُ��ْه م��ش��يَ��تُ��ه وه��ذه ن��ظ��رتُ��ْه وت��ل��ك ح��اب��ي ن��ع��م ح��اب��ي،
َس��لَّ��تُ��ْه؟ ت��ك��ون م��ا ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا

حابي:

وبَ��َرَك��ْه ون��ع��َم��ٌة ل��ل��َم��ل��ك��ْه ت��ح��ي��ٌة
م��ل��ك��ه ق��د م��ا وك��لُّ ل��ه��ا ع��ب��ِده��ا ون��ف��ُس
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س��م��ك��ه أُه��دي ب��ح��رك إل��ى ج��ئ��ت س��ي��دت��ي
م��م��ل��ك��ْه ح��م��ل��ت ـ��ط��ع��ُت اس��ـ ول��و ت��ي��ن��ا أح��م��ُل

حابي:

س��ي��دت��ي

امللكة:

أح��ْد غ��ي��رن��ا ي��س��م��ُع ف��م��ا وُق��ْل اب��ت��ع��ْد ف��إن��ه أُدُن

حابي:

س��ي��دت��ي

امللكة:

وع��ْد! م��ا ال��غ��داة وأن��ج��ز ل��ن��ا اج��تَ��َه��ْد أن��وب��ي��ُس ح��اب��ي،
األب��د ع��اَر م��م��ل��ك��ت��ي يَ��ق��ي وأن أج��د م��م��ا يَ��ش��ف��يَ��ن��ي أن يُ��ري��ُد

ال��َم��َدد ل��وق��ت��ه ي��أت��ي ك��م��ا ج��ئ��َت
ق��ِف ب��ل ال وان��ص��رْف ��الَل ال��سِّ ض��ع تَ��ف��ي ت��ك��ْن ول��م ح��اب��ي ل��ي َوَف��يْ��َت

َم��ْوق��ف��ي ي��ك��وُن ك��ي��ف ت��رى ح��ت��ى

السالل) عىل نظرة (تلقي

ال��ن��اس رق��اب ف��ي ال��م��ن��ي��َة إن ره��ب��ًة ال��م��ن��يَّ��ة م��ن ُم��ل��ئ��ُت ل��ي م��ا
اآلس��ي ل��ق��اء م��ن تَ��ج��زُع وال��ن��ف��ُس ل��ق��ائ��ه ع��ن��د َج��زع��ُت ال��ج��راح آس��ى
ال��ك��اس ه��ذي ش��رُب إال ي��ب��َق ل��م ُم��دام��ة ك��ل ب��س��اَط ط��وي��ُت إن��ي
ب��أي��اس ت��أت��ي��ا ح��ت��ى ال��ب��ح��ث ف��ي ت��ل��ط��ًف��ا اب��ن��ت��ّي ب��ل خ��ادم��ّي ي��ا
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ب��األن��ف��اس ع��ل��ي��ه أج��ود ن��غ��ًم��ا أو ال��م��وت ن��ش��ي��َد يُ��غ��نِّ��ي��ن��ي ف��ع��س��ى

رشميون:

م��ن��ك ب��ال��ُق��رب إن��ه أي��اًس��ا ن��ادي َم��ْل��ك��ت��ي
ي��ب��ك��ي ال��ب��اك��ي��ن م��ع ـ��رى األخ��ـ ال��م��ق��ص��ورة ف��ي ه��و
ع��ن��ك يَ��س��أَل أن ـ��ُس��ر يَ��ج��ـ وال ف��ي��ك ف��ُك��ره

امللكة:

ي��ب��ك��ون��ا أح��زان��ه��م إل��ى ق��ع��دوا س��روره��م ط��ول بَ��ع��د َص��ح��ب��ي َوي��َح ي��ا
يَ��ج��دون��ا م��ا ب��ع��ُض ف��يَ��ْه��َدأ َج��َل��دي ل��ي��ن��ظ��روا ش��رم��ي��وُن ي��ا ب��ه��م ج��ي��ئ��ي

رشميون) (تخرج

أصيص): يف زنبقة عىل (تنحني كليوباترا

األن��ان��ي��ْه ض��ح��يَّ��ُة اآلن��ي��ْه ف��ي َزن��ب��ق��ٌة
ال��ج��ان��ي��ْه األُك��فُّ ـ��ر األس��ـ ُغ��ْربَ��ة ع��ل��ي��ه��ا َج��نَ��ْت
ال��ب��اط��ي��ْه ض��ي��َق بْ��َوة ال��رَّ َس��ع��ة م��ن وبُ��دِّل��ْت
ال��ج��اري��ْه ال��ع��ي��ون ب��ع��د َج��رَّة م��ن يَ��س��ق��ون��ه��ا
ش��ان��يَ��ْه إال يُ��ْش��ب��ُه ال ش��أن��ك ج��ارت��ا ي��ا
خ��اوي��ْه دار غ��ي��ُر ـ��ِض ال��ع��ري��ـ ُم��ل��ك��ي م��ن ي��ب��ق ل��م
ذاوي��ْه ق��ل��ي��ل ع��م��ا ذاب��ل��ٌة وك��لُّ��ن��ا
ف��ان��ي��ْه ح��ي��اة م��ن وف��رغ��ن��ا ال��ن��ع��ي��م زال

وغريهم) وأنشو أياس ومعها رشميون (ترجع
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أنشو): (إىل امللكة

وال��ت��ف��ك��ي��ُر ال��ه��مُّ ع��ل��ي��ك ي��ب��دو س��اه��ٌم أن��ك ع��ل��ّي يَ��ع��زُّ أن��ش��و
ال��م��س��روُر ال��ض��اح��ُك ال��س��ع��ي��َد إن وض��ْح��ك��ٌة يَ��ُس��رُّ َق��ْوٌل أال أن��ش��و
ق��دي��ر؟ أن��ت ال��ي��وم س��روري أَع��َل��ى ي��س��رن��ي ص��ن��ع��َت م��ا أي��س��ُر ك��ان ق��د

أنشو:

ال��ق��دْر س��روُرك ف��ي��ه ب��م��ا ج��رى س��ي��دت��ي
ال��ب��ش��ْر ي��س��ره ال ءُ ال��س��م��ا ت��س��رُّه ال م��ن

امللكة:

ال��م��وت ن��ش��ي��َد َغ��نِّ ص��وت؟ م��ن ه��ل أي��اُس،

النشيد) هذا يغني (أياس

م��ن��زل م��ن م��ن��ِزل م��ن ال��ع��َدْم وادي ط��ي��َب ي��ا
َخ��ل واٍد ل��ل��ُع��ذَّل ق��دْم ف��ي��ه تَ��م��ش ل��م
ل��ي ف��ي��ه وح��ب��ي��ب��ي ل��ح��ب��ي��ب��ي ف��ي��ه أن��ا

∗∗∗
ال��ح��ي��اْه َج��ري��َح واح��م��ْل ��راْع ب��ال��شِّ م��ْل م��وُت ي��ا
ال��ن��ج��اْه ُش��ط��وط إل��ى ��راع ال��سِّ ب��ال��ق��ل��وع س��ْر

∗∗∗
ال��تِّ��بْ��ري ��ه لُ��جَّ ف��ي ��ي ال��ف��ضِّ ش��راُع��ك
ي��ج��ري وال ي��ج��ري ال��َغ��م��ض ف��ي ك��ال��ُح��ْل��م

∗∗∗
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يَ��س��ري ال أق��س��م س��اْج ل��ي��ل ظ��ل ف��ي
��ت��ر ال��سِّ ُم��ط��يَّ��ب ال��دي��ب��اْج ُم��غ��لَّ��ل

∗∗∗
ُح��ْل��َم��ا أرى أم ل��ي يَ��ظ��ه��ْر ي��ق��ظ��ٍة ف��ي
ال��ظَّ��ل��م��ا يَ��خ��ت��رُق ال��ج��وه��ر م��ن ُف��ْل��ك

∗∗∗
ن��ج��م��ا تَ��ح��َس��بُ��ُه ��اح َل��مَّ ال��دج��ى ع��ل��ى
��ا ال��ي��مَّ ي��س��لُ��ك��ه ح م��الَّ ب��ه ل��ي��س

∗∗∗
األس��داِف ُظ��ل��م��ة ف��ي ال��ف��ج��ر م��ن أْض��َوى
م��ج��داف يُ��ج��ره ل��م ي��ج��ري ن��ف��س��ه م��ن

∗∗∗
ا م��دَّ م��ا ُح��س��َن ي��ا ال��ن��وْر ش��راَع َم��دَّ
ا ال��نَّ��دَّ يَ��نَ��ف��ح ل��و ال��م��ن��ث��ور ك��ال��ل��ْؤل��ؤ

∗∗∗
األق��داْر َم��ّالُح��ه زْورْق م��ن ل��ك ي��ا
األك��دار لُ��ج��ة م��ن ال��ُم��غ��َرْق ب��ه ي��ن��ج��و

الحارس) (يدخل

امللكة:

ال��ح��ارس؟ وراء م��ا
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الحارس:

ال��ج��الل��ْه ذاَت ي��ا ع��ة �ا �ط� ال�
رس��ال��ْه أك��ت��اف��و ـ��ص��َر ق��ي��ـ م��ن ي��ح��م��ُل ق��ائ��د

امللكة:

ق��ي��ص��ْر رس��وَل ادخ��ْل أدخ��ل��ه،

القائد) ويدخل الحارس (يخرج

القائد:

ال��ت��ح��ي��ْه يُ��ه��دي س��ي��دت��ي إل��ى ال��ع��ال��ي ق��ي��ص��ُر
ال��س��ن��ي��ْه ال��دار م��ن ب ب��ال��ق��ر ال��ثُّ��ك��ن��ة ف��ي ه��و
َح��ِريَّ��ْه ب��ال��َع��ط��ف وه��ي ع��ل��ي��ه��ا ال��َع��ْط��َف يُ��ظ��ه��ُر
اإلس��ك��ن��دري��ْه ف��ي ُم��ر ت��أ م��ا األم��ُر وي��ق��وُل
ورع��يَّ��ْه ُم��ْل��ًك��ا ـ��م��ُل ي��ح��ـ وم��ا ال��وادي ول��ه��ا
ال��وص��ي��ْه روم��ا م��ن ـ��ُم��ل��َك ال��ـ يَ��رث��ون وب��ن��وه��ا
َح��ف��يَّ��ْه روم��ا وج��دت ب��روم��ا َح��لَّ��ت وإذا
ال��ق��ي��ص��ري��ْه ف��ي درة ك��أع��ل��ى ��اه��ا ت��ت��ل��قَّ
َع��ل��يَّ��ْه تُ��م��ل��ي م��ا ـ��ك��ة ال��م��ْل��ـ تَ��ق��تَ��رُح ال��ذي م��ا
ال��ع��ش��يَّ��ْه تُ��ْق��َض ج��ت��َه��ا ح��ا س��ي��دت��ي ل��ت��ق��ْل

نفسها): تناجي (كأنما كليوباترا

ح��ف��ي��ْه! روم��ا وج��دت ب��روم��ا ح��ل��ت وإذا
ال��ق��ي��ص��ري��ْه! ف��ي درة ك��أغ��ل��ى ت��ت��ل��ق��اه��ا

وألم) تهكم يف (تضحك
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األداءْ ف��أح��س��ن��َت ـ��َت أدَّيْ��ـ ال��ق��ائ��ُد أي��ه��ا
وُدع��اء ش��ك��ر ك��لَّ ع��ن��ي ق��ي��ص��ر بَ��لِّ��غ��ْن
ورج��اء ل��ي بَ��ق��يَ��ْت ق��د أم��ن��ي��ًة زْد ث��م
وس��اء أم��ري م��ن َس��رَّ م��ا أك��تُ��ُم��ُه ال أن��ا
ال��َخ��َف��اء يَ��زوي��ه ـ��س��َي ن��ف��ـ ع��ن ك��اد س��رٌّ ل��َي
األم��ن��اء وص��ح��اب��ي ص��اح��ب��ات��ي ع��ن ُص��ن��ت��ه
ال��م��س��اء ه��ذا ف��ي ـ��ص��ُر ق��ي��ـ زارن��ي ل��و ح��ب��ذا
ج��اء ه��و إن أو ي��أت ل��م إذا ال��ش��ك��ُر ول��ه

القائد:

َرَغ��بَ��ات م��ن أب��دي��ِت م��ا وأن��ُق��ُل ق��ي��ص��ٍر ل��م��والَي م��والت��ي س��أذك��ُر
ال��خ��ط��وات؟ م��س��ت��ع��ج��َل ل��ُه وي��س��ع��ى ط��ائ��ًع��ا ال��ح��س��ن دع��وَة يُ��ل��بِّ��ي ال ول��ْم
ال��َع��تَ��ب��ات! ف��ي أن��ط��ون��ي��وُس ويَ��م��ثُ��ُل ب��ب��اب��ه ي��ق��وُم ي��ول��ي��وٌس ك��ان وق��د

(بعظمة): كليوباترا

ف��ه��م ال��روم��ان أخ��ا أس��أَت

القائد:

َه��َف��وات��ي م��ن ت��ل��ك ل��ي َف��ه��ب��ي إذن

القائد) (يخرج

كليوباترا:

ل��دات��ي ع��ن��د اإلن��ص��اَف أج��د ول��م ُم��ع��اص��ري إل��يَّ يُ��ْح��س��ْن ل��م أران��َي
ُح��م��ات��ي! وَف��ضَّ أن��َص��اري وبَ��دَّد ذَادت��ي ال��م��وُت غ��يَّ��َب م��ا إذا ف��ك��ي��ف
ب��ح��ي��ات��ي ُوكِّ��ل��ْت أو س��ي��رت��ي ع��ل��ى ُس��لِّ��ط��ت ب��األح��ادي��ث ب��ع��دي ك��أن��َي
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ُرواة وإف��ك أخ��ب��ار زور ف��م��ن زخ��ارًف��ا يَ��روي ال��ج��ي��ل ب��ع��د وب��ال��ج��ي��ل
وال��ش��ه��وات ال��ل��ذات ب��ه��ي��م��يَّ��ٌة ب��ال��ه��وى ال��ع��م��َر أف��ن��ت أُن��ث��ى ي��ق��ول��ون
ال��َم��ل��ك��ات ه��وى أو ال��غ��وان��ي غ��راُم وُح��س��ن��ه��م ب��ال��رج��ال ل��غ��رام��ي ف��ًدا
وال��ع��َض��الت األج��الد ال��رائ��ُع وال ف��ت��ن��ت��ي ال��ح��س��ن ال��ب��ارُع ال��غ��الُم ف��ل��ي��س
ال��َخ��ِف��رات ف��ت��ن��ُة ال��ع��ذارى ُج��ن��وُن ف��ت��ي��ٌة ال��روم م��ن َوج��دي يَ��ْس��تَ��ِث��ْر ول��م
ف��ت��اة ك��ل ق��ل��ُب إل��ي��ه يَ��ط��ي��ر م��ائ��ل م��ص��َر ب��ن��ي م��ن غ��ص��ن ك��لُّ وال
وم��م��ات ي��دي ف��ي ح��ي��اة م��ن ف��ك��م ب��ال��ه��وى ويَ��ش��َق��ون ع��ش��ًق��ا ب��ي ي��م��وت��ون
س��ن��وات��ي م��ن ال��بُ��ْل��ِه ال��غ��اف��الت وف��ي ط��ف��ل��ًة ال��ع��ب��ق��ريَّ��َة ع��ش��ق��ُت ول��ك��ن
ال��َج��نَ��ب��ات م��ن ال��دن��ي��ا ل��ه وح��ي��زْت س��ي��ُف��ه األرَض أح��رز ب��ك��ه��ل ك��ل��ف��ُت
م��ن��ذع��رات ال��ش��رق ب��أق��ص��ى ب��الٌد ��ت��ْت تَ��ل��فَّ ال��ب��الد غ��رب م��ن ه��بَّ إذا
ث��ب��ات ط��ول ب��ع��د ن��ج��م��ي وأق��ل��ع س��الم��ة ط��ول ب��ع��د ح��ظ��ي تَ��َع��ثَّ��َر
ال��ع��ث��رات ي��ح��س��ب أو ال��ُخ��ط��ا يَ��ُع��ّد وَش��وك��ه��ا األم��ور َورد ف��ي يَ��م��ش وم��ن

السالل) إىل (تنظر

ال��ُم��ط��لَّ��ْه وال��رُُّق��ب ��لَّ��ْه ب��ال��سَّ م��رح��بً��ا ي��ا
ال��ذِّل��ْه ال��ك��اف��ي��ات��ي

وحابي) ووصيفتها امللكة عدا ما مطرقني الجميع (ينسحب

كليوباترا:

ال��ره��ي��ب��ا ال��وَداع أُودِّْع��ُه��ُم ـ��ل��ي ط��ْف ع��ل��ى ش��رم��ي��ون ي��ا ب��ي ادخ��ل��ي
ال��رح��ي��ب��ا ال��َح��ف��يَّ َص��درِك وج��دوا ص��دري ��ب ت��ح��جَّ إذا ف��ع��س��اه��م

وهيالنة) (لحابي

غ��ري��ب��ا ف��ي��ه��ا ال��ن��ع��ي��َم وج��دُت ق��د ف��إن��ي ال��ق��ص��وَر اه��ج��را ول��ديَّ
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ورق��ي��ب��ا واش��يً��ا ال��ح��بَّ يُ��ره��ُق ُف��ض��وٌل وف��ي��ه��ا ض��ج��ٌة ول��ه��ا
ال��ق��ل��وب��ا تُ��م��ي��ت ف��ض��ْوض��اؤه��ا ـ��ن��يَّ ابْ��ـ ي��ا ال��م��دائ��َن ع��ن��ك��م��ا خ��لِّ��ي��ا
خ��ص��ي��ب��ا وال��ه��واء ال��م��اء ط��يِّ��َب ح��ق��ًال ط��ي��بَ��َة س��ه��ول ف��ي ل��ي إن
وط��ي��ب��ا ُح��س��نً��ا ك��ال��ش��ب��اب وارًف��ا ف��أض��ح��ى ال��ش��ب��اب ي��د َغ��رس��تْ��ه
وُم��ج��ي��ب��ا ه��ات��ًف��ا ال��ط��ي��َر ج��م��ع أيْ��ك��ا ن��واح��ي��ه م��ن ال��ح��بُّ ألَّ��ف
ال��َع��نْ��دل��ي��ب��ا األل��ي��ف��ُة وتُ��غ��نِّ��ي ف��ي��ه ال��ع��ش��ي��ق��َة ال��بُ��ْل��بُ��ُل يُ��س��م��ُع
ح��ب��ي��ب��ا إال يُ��ق��لُّ ال وث��رى ُم��ح��بٍّ��ا إال يٌ��ظ��لُّ ال أُف��ٌق
ال��م��س��ك��وب��ا وال��ه��وى ال��ح��ب ص��اف��َي واس��ق��ي��اه��ا ك��روم��ه م��ن اش��رب��ا
ل��ع��ي��ب��ا ل��ل��َح��ب��اب ال��م��اءَ ت��ري��ا غ��دي��ر م��اء ك��لِّ ع��ن��د وال��ع��ب��ا
ال��ق��ري��ب��ا ال��ب��ع��ي��ُد ن��اس��م وه��ل د ال��ور ف��ي ��َس تَ��نَ��فَّ ه��ل ال��ورَد وس��ال
ال��غ��روب��ا ب��ال��ح��ي��اة ال��ش��م��ُس ت��ب��ل��غ ��ا ول��مَّ ال��ش��روق ل��ذَة أدِرك��ا

ورشميون) كليوباترا (تخرج

حابي:

ه��ي��الن��ا تَ��نْ��وي��ن وم��ا تَ��ريْ��ن ف��م��ا َم��ل��ك م��ن ال��ن��ص��ح م��ق��اُل ه��ذا ه��ي��الُن،
ُدن��ي��ان��ا ال��ط��ي��ر ب��ن��اء م��ث��َل ونَ��بْ��ن خ��م��ائ��ل��ه��ا ف��ي ن��ن��زْل ط��ي��ب��َة َه��لُ��مَّ
ب��س��ت��ان��ا ��ط ال��شَّ وراء م��ن آن��س��ا ق��د وع��اص��ف��ة ب��ح��ر ع��ل��ى ك��ط��ائ��ريْ��ن
ووج��دان��ا إح��س��اًس��ا ال��ن��اس وأش��رُف ب��ه ال��م��ال��ك��ات أب��رُّ ت��دارك��تْ��ن��ا

هيالنة:

ع��رف��ان��ا ال��ن��اس أق��لَّ أم��س وك��ن��َت ال��خ��الل ع��رف��َت ح��اب��ي،

حابي:

آن��ا ق��د ��ل��م ال��سِّ أواُن وه��ذا م��ض��ْت س��اع��تَ��ه إن ح��ي��ات��ي ال��ج��ف��اءَ خ��لِّ��ي
ن��س��ي��ان��ا ال��رأي نَ��َزع��ات م��ن ك��ان م��ا ع��ل��ى س��دل��ُت ق��د أن��ي ي��ش��ه��ُد ال��ل��ُه
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إن��س��ان��ا ال��ط��ه��ر ف��ي ب��ه��ا أق��ي��ُس وال وأن��ُدبُ��ه��ا أب��ك��ي��ه��ا ال��ي��وم وأن��ن��ي
ُق��رب��ان��ا ال��ل��ه ب��اس��م ال��ُم��ق��رُِّب زك��ى ك��م��ا ال��ف��داءُ وَزكَّ��اه��ا ��ْت ض��حَّ ال��ي��وم

هيالنة:

ش��ان��ا ُس��ل��ط��ان��ه��ا ف��ي ل��ي ون��بَّ��ه��ْت ص��َغ��رى نَ��ع��م��ائ��ه��ا ف��ي ش��ب ال��ت��ي إن
إح��س��ان��ا اإلح��س��ان ع��ن َج��َزيْ��ُت ف��م��ا م��ع��ه��ا أم��ت ل��م أو دون��ه��ا أُم��ْت ل��م إن

حابي:

م��اذا ه��ي��الَن؟ وال��ح��ُب

هيالنة:

أح��ي��ان��ا ال��ح��ب ف��وق ال��ص��داق��ة إن
واق��ع��ْه ال��ف��ج��ي��ع��َة وأرى أْزَم��َع��ْت أراه��ا ح��اب��ي
ال��ف��اج��ع��ْه ي��ردُّ ف��ع��س��ى ب��أن��وب��ٍس ِف��ِج��ئْ ف��اذه��ْب

حابي:

ال��ق��در ذل��ك أب��ى أم أردَّه��ا وس��واءٌ
ال��س��ف��ر ط��ي��ب��َة إل��ى ُك ال��م��َال أي��ه��ا غ��د ف��ي

حابي) (يخرج

هيالنة:

ف��ن��ل��ت��ق��ي س��أح��ي��ا أن اع��ت��ق��اُدُه ح��اب��ي وي��ح
ال��ت��ف��رُّق ق��ب��ل م��ن��ه ُق��ب��ل��ًة ن��ْل��ت ل��ي��ت��ن��ي

رشميون) أثرها ويف كليوباترا (تدخل
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كليوباترا:

ُح نُ��وَّ ال��يُ��ت��م ُق ذُوَّ ورائ��ي ص��غ��اٌر ب��ق��يَّ��ٌة م��ن��ي تَ��بْ��ق ل��م وإن ب��روح��ي
ويَ��ْف��َدح يَ��ج��لُّ م��ا ع��ل��ي��ه��م َح��َم��ل��ُت أن��ن��ي وأع��ل��ُم ل��ب��ل��واه��م أذوُب
يَ��س��َم��ح ال��نُّ��ب��ُل وال ل��ي يَ��رض��ى ال��م��ج��ُد ف��ال ألج��ل��ه��م ال��ذل��ي��ل ع��ي��َش أش��ت��ه��ي وق��د
وت��ص��ف��ح��وا تَ��غ��ض��وا أن ألرج��و وإن��ي ب��م��ص��رع��ي َش��ق��ي��تُ��م إن ص��غ��اري ف��ص��ف��ًح��ا
ويُ��ص��ل��ح ال��ي��ت��ام��ى ي��ك��ف��ي م��ا خ��ي��ر إل��ى يُ��ت��م��ك��م ال��ل��ه َص��يَّ��َر ص��غ��اري َوداًع��ا
تَ��ل��َم��ُح ك��األه��لَّ��ة ص��َف��ح��ات ع��ل��ى س��ن��اتُ��ه ت��س��ري وال��ن��وُم ب��ك��م أط��ف��ُت
أف��يَ��ح ال��ف��رع ن��اع��ُم ط��ل��ي��ٌل ع��ل��ي��ه��ا ح��م��ام��ٌة إال ال��خ��زِّ ف��ي م��ن��ُك��م وم��ا
يُ��ص��ب��ح ك��ي��ف ال��رُّب��ا ظ��لِّ ف��ي ال��ص��ب��ُح وال وراءه م��ا ال��ك��رى ت��دري وم��ا ت��ن��اُم
ف��تُ��ذب��ُح؟ ع��ل��ي��ه��ا يُ��غ��َدى أم ال��ي��وم ُض��ح��ى ط��ل��ي��ق��ًة ك��أم��س ال��دن��ي��ا ع��ل��ى أت��غ��دو

ورشميون): هيالنة إىل (ملتفتة

ش��رم��ي��ون وأن��ت ـ��ي��ن ت��ب��ك��ـ ه��ي��الن��ُة ف��ي��م
وت��ه��ون إال ة ش��دَّ ف��ال ال��دم��َع ك��ف��ك��ف��ا
ديُ��ون وال��ن��ع��م��ى ـ��ب��ؤَس ال��ـ أن ب��ن��ت��يَّ واع��ل��م��ا

إيزيس) تمثال أمام (تركع

آم��ال��ي ال��ك��رى ك��أح��الم وخ��ل��ت وض��الل��ي ب��اط��ل��ي أق��ص��َر ال��ي��وَم
زوال ُخ��َم��اَر ل��ل��دن��ي��ا ف��وج��دُت ول��ه��وه��ا ال��ح��ي��اة َل��ع��ب م��ن وص��ح��وُت
ورج��ال��ي ب��ك��ت��ائ��ب��ي وال ب��ُص��رْت ب��م��واك��ب��ي ف��ال ع��ي��ن��ي وت��لَّ��ف��ت��ْت
ون��ق��ال��ي س��ام��ري ��ْت وف��ضَّ ك��أس��ي وأه��رق��ْت ال��ح��ادث��اُت ب��س��اط��ي وط��ئ��ْت
وس��ؤال��ي ل��ض��راع��ت��ي ��ت��ي وت��ل��فَّ ت��ع��طَّ��ف��ي ال��ح��ن��ان ي��ن��ب��وع إي��زي��ُس
اإلرم��ال ل��وَع��ة األرام��ل ق��ب��ل واش��ت��ك��ت األح��بَّ��َة ب��ك��ت ال��ت��ي أن��ت
ال��ُم��ت��ع��ال��ي ل��م��ج��دك ال��م��ل��وك ذلَّ ف��ارح��م��ي رح��اب��ك ع��ل��ى وق��ع��ُت إن��ي
رح��ال��ي ال��ش��ق��اء دار ع��ن وأُح��ثَّ نُ��ْق��ل��ت��ي ��ل أع��جِّ ب��أن ت��أذن��ي��ن ه��ل
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ق��ال��ي ق��ط��ي��ع��َة أو ذَْرع ض��ي��َق أو ج��ب��ان��ًة ال��ح��ي��اَة أدُع م��ا وُع��الِك
ج��م��ال��ي ع��ب��ق��ريِّ م��ن وت��م��ت��ْع��ت ج��م��ال��ه��ا ب��ع��ب��ق��ريِّ ان��ت��ف��ْع��ُت إن��ي
ب��خ��ي��ال��ي خ��ي��ال��ه��ا َرْح��َب وَق��َرنْ��ُت وع��واط��ف��ي ش��ع��وره��ا ب��ي��ن وج��م��ع��ُت
األب��ط��ال ع��ل��ى س��ل��ط��ان��ي ف��ب��س��ْط��ُت أب��ط��اَل��ه��ا خ��لَّ��دت ق��د ووج��دتُ��ه��ا
ت��م��ث��ال س��وى أم��ي م��ن ك��ن��ُت م��ا س��ي��رت��ي وتَ��ش��َه��ُد أن��ا ال��ح��ي��اة ب��ن��ُت
وم��ح��ال خ��دي��ع��ة ك��لَّ وأخ��ذُت وراث��ًة ال��ري��اءَ ت��ن��اول��ُت م��ن��ه��ا
ووص��ال��ي ب��ه��ا َص��دِّي ف��ي واق��ت��س��ُت ك��ل��ي��ن��ه��ا ول��ن��ُت ق��س��وتَ��ه��ا وق��س��ْوُت
ض��الل��ي وض��ل ف��أغ��وتْ��ن��ي وَغ��َوْت ب��ُرش��ده��ا ف��س��رُت َرَش��دْت ول��رب��م��ا
أش��غ��ال��ي ال��ه��وى ل��ذَّات ف��ج��ع��ل��ُت ول��ذًة ي��ف��ي��ُض ح��بٍّ��ا ووج��دتُ��ه��ا
ب��ل��ي��ال��ي ول��ي��ل��ت��ي ال��ح��ي��اة ف��ي��ه م��ش��ت م��ا ل��ك��ث��رة ب��أي��اٍم ي��وم��ي
ح��ال ورق��ة ب��ؤس م��ن ج��ل م��ا َص��ب��يَّ��ًة ال��ح��ي��اة م��ن َل��ق��ي��ت ول��ق��د
آل��ي ال��م��ك��ارَه ورأى ال��ص��ب��ا ص��در ف��ي وش��ردُت ط��ف��ل��ًة ُم��ل��ك��ي ف��خ��ِل��ع��ُت
غ��ال��ي ب��درس تَ��ض��ربُ��ن��ي وال��ي��وَم ُك��تَّ��اب��ه��ا ف��ي ��ْوَط ال��سَّ ع��ل��يَّ ش��رع��ْت
اآلج��ال واق��َع يُ��س��اب��َق أن ب��ك ُم��س��ت��ن��ج��د ع��ل��ى َح��َرٌج ه��ل م��وُت ي��ا
ت��ال��ي م��ن ل��ه م��ا ي��وًم��ا ل��ل��ق��ي��ُت أن��ت��ح��ْر ل��م ول��و ��لُ��ُه أع��جِّ ي��وم��ي

∗∗∗
ع��ق��ال��ي وال��ش��ي��وخ روم��ا تُ��ع��ط ال ف��اس��ب��ن��ي أس��ًرا أح��بُّ أن��ت م��وُت ي��ا
وج��الل��ي ل��م��ح��ت��ي ظ��واه��َر واح��ف��ْظ ه��ي��ك��ل��ي ب��ش��اش��ة تُ��ْط��ف��ئْ ال م��وُت ي��ا
ال��س��ال��ي ال��خ��ل��يِّ ع��ي��َن ال��ك��رى س��رق ك��م��ا واس��رْق��ه��ا ب��ال��روح ُط��ْف م��وُت ي��ا
ال��م��ثَّ��ال وُدم��ي��ُة ال��خ��ي��ال ب��ي��ُت ك��أَن��ن��ي َح��ي��ي��ُت ك��م��ا أم��وَت ح��ت��ى
دالل اض��ط��ج��اُع رق��دت��َي وك��أَن ت��ن��اع��ٌس ال��ج��ف��ون إغ��م��اَض وك��أَن
ح��ال��ي وزي��ن��ة ج��ل��ب��اب��ي وُرواء نَ��ض��رت��ي ف��ي أن��ط��ون��ي��و إل��ى ب��ي س��ْر

أفعى): عن التني فتكشف السالل إحدى إىل (تقوم

ل��ي س��ع��ى وق��د ب��ال��خ��الص وأه��ًال ��ي َه��لُ��مِّ ُم��ن��ق��ذت��ي اآلن ��ي َه��لُ��مِّ
م��ال��ي ع��ل��ي��ه وزدُت ب��س��ل��ط��ان��ي ال��ُم��ف��دَّى ف��ي��ك م��ن ال��س��م َش��رب��ُت

102



الرابع الفصل

ال��ل��ي��ال��ي ُس��ود م��ن ال��ن��ف��س ش��ف��اءُ ال��م��ن��اي��ا ُزرق م��ن ن��اب��يْ��ك ع��ل��ى
ال��ُع��ض��ال م��ن ال��ُع��ض��اُل يَ��ش��ف��ى وق��د ل��ب��ع��ض ت��ْري��اٌق ال��س��م وب��ع��ُض
ول��ل��نِّ��ض��ال ل��ل��ح��ي��اة ف��بُ��ع��ًدا ف��ل��ب��ْت ال��ك��ب��رى ال��راح��َة دع��ْوُت
ال��ت��الل أف��ع��ى إل��ى ش��وٌق ب��ه��ا ق��ص��ور أف��ع��ى ع��ان��ق��ي ��ي َه��لُ��مِّ
آل��ي وُح��ل��يَّ أس��رت��ي ج��واه��َر ��ْت وَل��صَّ ُم��ل��ك��ي ع��ل��ى روم��ا َس��ط��ْت
ج��الل��ي يَ��ح��م��ي ج��الل��َه ل��ع��ل ول��ك��ن أج��بُ��ْن ل��م ال��م��وَت ف��ُرم��ُت
ب��ال��ي األرض ب��ب��ط��ن ج��س��د ع��ل��ى ول��ك��ن ت��اج��ي ع��ل��ى تَ��ْم��ش��ي ف��ال
ال��ع��وال��ي واألس��ُر ال��ش��م��ُس نَ��م��تْ��ه ت��اج��ي أن ال��ب��ريَّ��ُة ع��ل��م وق��د
غ��وال��ي ودائ��ُع��ه��م وآب��اءٌ ع��زي��ٌز وط��ٌن ب��ه يُ��ط��ال��بُ��ن��ي
ال��رج��ال؟ ع��ل��ى ��ب��يِّ ك��ال��سَّ وأُع��َرُض روم��ا ال��ذل ث��ي��اب ف��ي أأدخ��ُل
ش��م��ال��ي؟ ع��ن ال��ت��ه��ك��ُم ل��ي ويَ��ع��رض ي��م��ي��ن��ي ع��ن ب��ال��ش��م��ات��ة وأُح��َدج
خ��ال��ي؟ َف��ْرَق��يَّ م��ن ال��ت��اج م��ك��اُن روم��ا ش��ي��وَخ ال��نَّ��ديِّ ف��ي وأل��َق��ى
ال��ح��وال��ي؟ وال��ُغ��َرَف ال��ع��زِّ ق��ص��وَر ورائ��ي ت��ارك��ًة ال��س��ج��ن وأغ��ش��ى
وال��نَّ��ك��ال ال��ع��ق��وب��ة ف��ي وتُ��س��رُف َخ��ص��م��ي وه��ي روم��ا ف��يَّ وت��ح��ُك��م
ح��ب��ال��ي ف��ي ال��ق��ي��اص��ُر ك��ان وق��د ُم��ت��َرف��وه��ا ال��ح��ب��ائ��ل ف��ي يَ��ران��ي
وخ��ال��ي ��ي َع��مِّ ط��رازه��م وَغ��ي��ُر وَج��دِّي أب��ي ال��م��ل��وك غ��ي��ُر إذن
ل��ل��ن��زال ال��م��ن��يَّ��ُة ��ظ��ت ت��ل��مَّ م��ا إذا ه��ائ��ب��ة غ��ي��َر س��أن��زُل
ال��ج��م��ال ع��رَش ُدون��ه وأب��ذُُل م��ص��ٍر ل��ع��رش َح��ي��ي��ُت ك��م��ا أم��وُت
ت��ع��ال��ي ال��وادي َح��يَّ��َة تَ��ع��ال��ْي ب��ال��م��ن��اي��ا تُ��دَف��ُع ال��ذلِّ ح��ي��اُة

السلة) إىل ترميها ثم فتلدغها صدرها من لها وتمهد األفعى (تتناول

ل��ل��م��ن��يَّ��ْه … زيِّ��ن��ان��ي … ��ا َه��لُ��مَّ … ُودِّي اب��نَ��تَ��ْي ي��ا
ال��زك��ي��ْه … ب��األف��اوي��ِه … َط��يِّ��ب��ان��ي … غ��لِّ��الن��ي
س��ن��ي��ْه … أن��ط��ون��ي��و ـ��ج��ُب تُ��ْع��ـ … ُح��لَّ��ًة أل��ب��س��ان��ي
ص��ب��ي��ْه … أت��ل��ق��اه ف��ي��ه��ا ك��ن��ُت … ث��ي��اب م��ن
ال��ب��ري��ْه … ُم��ْل��ك ف��ي … ـ��س ال��ش��م��ـ ت��اَج … ال��ت��اج ن��اوالن��ي
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ال��ب��ه��ي��ْه ال��ري��اح��ي��ن … ش��ي ع��ر ي��دْي ب��ي��ن وان��ث��را

وصيفتيها) بني (تموت

أفعى): السالل إحدى من (تتناول رشميون

ك��ل��وب��ت��را ي��ا ع��ل��ي��ك ل��ه��ف��ي وي��ا ك��ل��وب��ت��را
األخ��رى ف��ي وص��ي��ف��اتُ��ك ال��دن��ي��ا ف��ي وص��ي��ف��اتُ��ك

وتموت) فتلدغها صدرها من لها (وتمهد

رشميون): فعلته ما (تفعل هيالنة

ك��ل��وب��ت��را ب��ال��دن��ي��ا َم ال��ي��و ذه��ب��ت ك��ل��وب��ت��را
األخ��رى أن��ا أري��ح��ي��ن��ي األف��َع��ى أي��ه��ا ت��ع��ال��ْي

وحابي) أنوبيس (يدخل

أنوبيس:

ال��ص��ائ��د! م��ن ال��ط��ي��ُر وأف��ل��ت ق��ي��ده��ا م��ن ال��ُم��ه��رُة ان��س��لَّ��ت

حابي:

ال��ش��ب��ي��ب��ْه وع��ل��ى ال��ج��م��ال ع��ل��ى ال��ح��ب��ي��ب��ة ع��ل��ى ل��ه��ف��ا ي��ا ه��ي��الَن،
ال��ن��ج��ي��ب��ْه ال��ُح��رَّة ال��ف��ت��اة ع��ل��ى

جسمها) (يتحسس

ال��رط��ي��ب��ا ج��س��َم��ه��ا ��ْل تَ��أمَّ أب��ي، دب��ي��ب��ا ت��ن��ي م��ا َل��ل��ح��ي��اة ي��ا
وج��ي��ب��ا ل��ق��ل��ب��ه��ا تَ��ج��ْد واس��م��ْع
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أنوبيس:

��َة ُح��قَّ ن��س��ي��َت ح��اب��ي،

حابي:

ه��ي��ه��ات أب��ي أع��ص��ي��ك ه��ي��ه��ات
ذات��ي! أن��َس أش��ي��اءَك أن��َس إن

جيبه) من الحقة (يخرج

ُخ��ذْه��ا

أنوبيس:

��ب��ات ال��سُّ م��ن ت��ص��ح��و ل��ع��ل��ه��ا ال��ف��ت��اة ف��م ف��ي اس��ك��ْب ب��ل

هيالنة) بإيقاظ حابي (يشتغل

كليوباترا): جثة أنوبيس(عىل

راج��ي أن��ا م��ا ف��وَق ع��ن��دك ف��وج��دُت وال��ف��دا ل��ل��ض��ح��ي��ة رج��وتُ��ك ب��ن��ت��ي
ن��اج��ي وع��رُض��ك س��ال��م��ٌة وُع��الك ح��رٌة ف��ن��ف��ُس��ك ج��س��ًدا تُ��ص��ب��ح��ي إن
ال��ت��اج س��ب��ي��ل ف��ي ول��ك��ن ذه��ب��ْت ُم��ن��ص��ف ج��ي��ل ك��لُّ ب��ع��دك س��ي��ق��وُل

رشميون): جثة إىل يلتفت (ثم

ش��ري��ف��ْه م��ي��ت��ًة ول��ك��ْن ُم��تِّ ش��رم��ي��وُن أي��ًض��ا وأن��ت
وال��وص��ي��ف��ْه! ال��م��ل��ك��َة أع��ظ��َم م��ا

105



كليوباترا مرصع

حابي:

ال��ق��دْر! ل��ع��ج��ائ��ب ي��ا ال��ن��ظ��ْر أل��ق أب��ي أدُن

أنوبيس:

األث��ْر؟ ت��ري��اق��ي أح��دث

حابي:

م��ن��ح��ا؟ م��اذا ـ��م��ح��س��ن ال��ـ ت��ري��اَق��ك أب��ي ان��ظ��ْر
ص��ح��ا ال��م��وت رق��دة م��ن َم��َل��ك��ي ف��ه��ذا ان��ظ��ْر
تُ��ف��تَ��ح��ا أن م��ن ال��ي��أس ـ��د ب��ع��ـ ال��ع��ي��ن��يْ��ن ف��ت��َح ق��د
نَ��َف��ح��ا ق��د َريْ��ح��انُ��ه��ا أن��ف��اُس��ه وه��ذه
نَ��زح��ا م��ا س��ع��ادت��ي م��ن َق��رَّبْ��ت ق��د م��والي
َش��بَ��ح��ا وك��ان��ت ُروًح��ا َرددتَ��ه��ا ال��ذي أن��ت
ف��رح��ا ال��ض��ل��وع ع��ن تَ��ْط��ر ل��م ك��ي��ف ق��ل��ُب ي��ا

هيالنة:

َع��ي��ن��ي��ْه؟ َص��َدق��تْ��ن��ي ه��ل ل��ي��ْه وي��َح ل��ي! وي��ح ي��ا
أن��ا؟ ال��دن��ي��ا أف��ي ح��اب��ي

حابي:

ه��ن��ا دن��ي��اي أن��ت ب��ل

هيالنة:

َح��يَّ��ْه؟ بُ��ع��ث��ُت ح��ت��ى ع��ل��يَّ��ْه ج��ن��ى م��ن��ذا
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حابي:

َم��الك��ي ي��ا ش��ف��اك ال��ذي أب��ي

أنوبيس:

ش��ف��اك ق��د ال��ح��ب َم��الُك ب��ل ال
ف��ت��اك م��ن اإلخ��الص وأدُم��ُع

هيالنة:

نَ��َج��ْوُت ع��ذاب��ه م��ن وك��ن��ُت ال��م��وُت ع��ل��يَّ َم��رَّ ل��ق��د أب��ي
َم��رَّتَ��يْ��ن يُ��ذاُق ال ال��م��وُت وب��ي��ن��ي؟ ب��ي��ن��ه ُح��ْل��َت ع��الَم

تتلفت) وهي امللكة جثة (ترى

ُم��ض��ط��ج��ع��ا ال��ع��رش وراء َم��الًك��ا أذك��ْر ف��ل��م ذه��ل��ُت ال��وادي آل��ه��َة رح��م��اك
ُص��رع��ا ك��م��ا ال��س��اري ب��ال��ن��اق��ع ُص��رع��ُت ب��ه ال��ت��ح��ق��ُت ال��ي��وَم ب��ل ال، ب��األم��س،
َرَج��ع��ا وم��ا ال��دن��ي��ا إل��ى َرَج��ع��ُت ل��ي م��ا م��ًع��ا ال��َغ��روِر ال��دن��ي��ا ع��ن َرح��ل��ن��ا ل��ق��د
َط��َل��ع��ا ب��ه ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ال��ح��ي��اة إل��ى ف��أخ��رج��ن��ي داوى ال��ذي ال��ط��ب��ي��َب ل��ي��ت
م��ًع��ا ن��م��وَت أن ك��ان��ت ال��ُم��ُروءَة إن وم��غ��ف��رًة ص��ف��ًح��ا ربَّ��ت��ي، م��ل��ي��ك��ت��ي،

الكاهن:

… بُ��ن��يَّ��ت��ي

هيالنة:

أب��ي، َص��ْه
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الكاهن:

َش��َرع��ا ال��رََّدى ُم��الق��اة ف��ي ف��ل��س��تُ��م��ا �ٌة �م� واه� �ت أن� ال
ن��ف��ع��ا م��ا ال��م��وت غ��ي��َر ف��ي��ه َج��رَّبْ��ت ل��و م��خ��ت��ل��ًف��ا ال��خ��ط��ب ف��ي م��وق��ًف��ا وق��ف��تُ��م��ا

حابي:

تَ��ْح��يَ��ا ك��م��ا ال��ط��ي��ر م��ع ال��ح��ْق��ل ف��ي نَ��ْح��َي ت��ع��ال��ْي
ال��دن��ي��ا ه��و ف��ال��ح��بُّ ن��ُة ه��ي��ال ال��ح��بَّ ��ي َه��لُ��مِّ
ف��ش��ارْك��ن��ا ش��ئ��َت وإن ب��ارْك��ن��ا دون��ك أب��ي

أنوبيس:

م��ص��را؟ ع��ل��ى ي��ب��ك��ي ف��م��ن م��ح��راب��ي ف��ارق��ُت إذا
ال��ُع��م��را أق��ض��َي أن إل��ى ابْ��نَ��يَّ ه��ن��ا ه��ا س��أب��ق��ى
ال��وْك��را واب��ن��ي��ا س��ي��را ـ��ه ال��ل��ـ ب��اس��م اب��ن��يَّ ��ا َه��لُ��مَّ
ال��َغ��رَّا ط��ي��ب��َة ه��ل��م��ا ال��وادي ج��نَّ��َة ه��ل��م��ا
ال��ذك��رى تَ��ج��م��ُع��نَ��ا ف��ق��د ال��ده��ُر ف��رق��ن��ا ل��ئ��ن

(يخرجان)

بوق) صوت (يسمع

أنوبيس:

أق��ب��ْل ق��ي��ص��ُر َدوَّى ال��ب��وق

حارس) (يدخل
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الحارس:

ق��ي��ص��ر م��والي

أوملبوس): الطبيب معيته ويف قيرص ويدخل الباب عن (يتنحى

أنوبيس:

ل��زي��ن��ت��ْه أع��دَّه��ا ال��ت��ي إن أس��ي��رت��ْه؟ م��ن ق��ي��ص��ُر يَ��ب��ت��غ��ي م��ا
وق��ي��م��ت��ه َم��وك��ب��ه ف��ي تَ��زي��ُد ك��ت��ي��ب��ت��ْه ف��ي وه��ي روم��ا يَ��دخ��ل
ع��ق��ي��ل��ت��ْه َوف��ي ال��ن��ي��ل ف��ي بُ��ورك م��ش��ي��ئ��ت��ْه ع��ل��ى ت��ن��زْل ول��م م��ات��ْت

قيرص:

ق��ائ��ِد م��ن تَ��س��َخ��ُر ام��رأٌة أرى؟ م��اذا ال��روم��ان، آل��ه��َة
ب��ال��ك��ائ��د تَ��ْس��َخ��ُر ت��زْل ول��م ض��ع��ف��ه��ا ع��ل��ى َك��يْ��دي أب��ط��َل��ْت ق��د
ال��ب��ائ��د ال��ج��س��د ف��ي أب��غ��ه��ا ل��م ت��م��نَّ��يْ��تُ��ه��ا ال��ح��يِّ ال��ج��س��د ف��ي

كليوباترا) جثة عند قيرص (يركع

أنوبيس(لنفسه):

وال��ط��ب��ي��ُب ق��ي��ص��ُر ال��ع��ج��ي��ُب ال��ح��ادُث
ق��ري��ُب ب��ب��اب��ه��ا وع��ه��ُده يَ��غ��ُدُره��ا

أكتافيو:

ال��ج��راح! أثَ��ر أرى ال ول��ك��ن ق��ت��ي��ًال أرى ط��ب��ي��ُب ي��ا ع��ج��ي��ٌب
ال��ص��ب��اح ري��اح��ي��ن م��ن وأن��َدى ل��ونً��ا أرفَّ ال��ف��نَ��اء ف��ي أل��ي��س��ت
ال��س��الح؟ أم ال��زُّع��اف أِب��ال��س��م م��ات��ْت ك��ي��ف ف��ت��ك��ش��ف ت��دن��و ف��ه��ل

109



كليوباترا مرصع

فيها رميت التي الناحية من امللكة صدر عىل وينحني أوملبوس (يقرتب
األفعى)

أوملبوس:

نَ��ْض��َرْه ض��اح��ٌك ووج��ٌه ال��ُغ��رَّْه ُم��ش��رُق ج��ب��ي��ٌن
َك��ْس��َرْه َج��ف��نَ��يْ��ه��م��ا ف��ي ت ال��م��و ك��أن وع��ي��ن��ان
ُم��ف��تَ��رَّْه ع��ن��ه ـ��م��ن��اي��ا ال��ـ ت��ب��دو ف��ُم��ه��ا وه��ذا
ال��ِع��ب��رْه ه��ن��ا ال��س��رُّ ه��ن��ا ان��ظ��ْر ادُن ق��ي��ص��ُر ول��ك��ن
إب��رْه م��ن ال��َخ��دش ك��م��ث��ل وال��نَّ��ْح��ر ��ْح��ر ال��سَّ ف��ب��ي��ن
��رَّْه وال��شِّ ال��ب��أس ش��دي��د ص��لٍّ م��ن ال��ن��اب م��ك��اُن

األفعى) (تلدغه

َج��ْم��َرْه ي��دي ��ْت َم��سَّ ل��ق��د آه ق��ي��ص��ري، إل��ه��ي،
َف��تْ��رْه ج��س��دي ��ْت وَع��مَّ ب��أع��ض��ائ��ي ال��س��مُّ س��رى
��ْك��رْه ال��سَّ م��ن … َص��ح��و ف��ال ال��م��وت َس��ْك��َرُة وج��اءت

ميتًا) يسقط (ثم

أكتافيوس:

ال��ق��دْر! ُف��ج��اءات ِم��ْن ال��ن��ف��وس وي��ل
َع��ث��ر ب��األف��ع��ى أل��م��ب��وس ووي��َح

أنوبيس(لنفسه):

َح��َف��ر ق��د ف��ي��م��ا ال��ح��اف��ُر وق��ع ق��د
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قيرص:

ال��م��ق��اب��ُر ال��ه��ام��دي��ن ع��ن��ه��ا وتَ��ن��ُف��ُض ن��ل��ت��ق��ي ي��وم إل��ى ك��ل��وبَ��ت��را َوداًع��ا
ث��ائ��ر ال��ح��ق��ُد وال م��ْل��ح��اٌح ال��ث��أُر ف��ال ب��ي��ن��ن��ا ال��ع��داوة أس��ب��اَب ال��م��وُت م��ح��ا
ال��ع��واث��ر وال��ُج��دوُد ال��م��ن��اي��ا ُص��ُروف َش��م��ات��ًة ال��ك��رام ع��ن��د اس��ت��ح��دثَ��ت وم��ا
وال��ع��َش��ائ��ر أوط��انُ��ن��ا ُح��س��ام��يْ��ه��م��ا وَج��رَّدْت اق��ت��ت��ل��ن��ا ن��ح��ن وإن وَداًع��ا
ق��اه��ر ال��م��وت ع��ل��ى س��ل��ط��اٌن ل��ي وم��ا ق��ه��رت��ن��ي ح��ت��ى ب��ال��م��وت تَ��ح��دَّي��ت��ن��ي
ك��واس��ر ل��ل��ق��ي��ود ال��م��ن��اي��ا وأي��دي ع��زي��زًة وُم��تِّ َق��يْ��دي ع��ن ت��رفَّ��ع��ت
ال��ق��ي��اص��ر ال��ق��ي��وَد ب��ن��ادي��ك وَج��رَّْت م��ك��انَ��ه��ا روم��ا ن��ازع��ت ال��ت��ي وأن��ت
س��اح��ر راح أو ب��ال��م��س��ح��ور ج��اء ك��م��ا ح��ْق��ب��ًة وي��ول��ي��وَس ب��أن��ط��ون��ي��و ل��ع��ب��ت
ب��ات��ر ل��روم��َة س��ي��ٌف ب��ه أص��ي��َب ب��ات��ًرا روم��َة س��ي��ُف إال أن��ا وم��ا
زاج��ر ��ل��ُم ال��سِّ تَ��ْردَع ل��م إن ال��ح��رب وف��ي م��ك��َرًه��ا ف��ق��ات��ل��ُت أُْس��َم��ْع ف��ل��م َزج��رُت
ال��ُم��ص��اه��ر ال��م��ل��وك أن��س��اَب يُ��ط��اوُل ب��م��ث��ل��ه ال��ك��ري��م ص��ه��ري وأن��ط��ون��ي��و
آخ��ر ال��م��وُت ل��ه��ا ال��دن��ي��ا َه��زَّت وإن والي��ة ك��لُّ ال��ش��رق ع��روَس َوداًع��ا

خارج والحناجر األبواق من له التحايا وتزف وحاشيته أكتافيوس (يخرج
القرص)

أنوبيس:

وق��ه��را ع��زٍّا ال��ب��الد ف��ي وادَّع��ي ُع��واءً ال��ذئ��اب أي��ه��ا أك��ث��ري
وُظ��ف��را ن��ابً��ا ال��دم��اء ف��ي واس��ب��ح��ي ��ي وِض��جِّ وَغ��نِّ��ي واه��ت��ف��ي أن��ش��دي
َق��ف��را ال��غ��اب َض��يَ��اغ��م م��ن واديً��ا إال ت��م��لَّ��ك��ِت م��ا وإي��زي��َس ال
َق��بْ��َرا ل��روم��َة ب��ه��ا َف��تَ��ْح��تُ��ُم ق��د ل��ك��ْن م��ص��َر ف��ت��ح��تُ��ُم م��ا َق��َس��ًم��ا
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