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املضِد:أمحم كرص إدمذيوس يف فريا ؾيد سيسحيل,يدخي ابوٌَو من اًلرص حيمي
كوس و جـبة سِحم .
ابوٌَو ( :بأىس) اي كعػػر إدمذيوس اًـزيز ,برمغ لك يشء كد مسحت ًيفيس
ابًىد وأن ألك وـحمي أجري ً ,لد اكهت فـةل زيوس ابن كحم بلذػي وزلي
إسلكيوبس بـعفة انريَ,ويف هوبة قضب مقت اان بلذي اًىولكوبس حداد
هريان زيوس,ومـحمةل ابملثي أجربين أيب ؿىل اًـمي وـحمي أجريزلى اًبرش
اًفحهني ًلد أثيت ًِذٍ األرض,وأص خلَت برؿحية املحص يَ هوين ضيف نفحرة
شلهيب ومٌذ ذضل حىت اآلن مقت برؿحية مضيفي وظديلي ابن فرياس فِو01
خشط كحية يف اًيبي وًلد ثرصفت مـَ بًبي ً
أيضح.فأهين أحذَت ؿىل رابت
اًلدر و أهلذثَ من املوت فػرابت اًلدر اًسػٌلويَ مٌحخين مح أظــَبَ و ُو
ُروب إدمذيوس من ُحديس يف حلؼة موثَ مبيح حيحة أخرى كريٍ ٌَلوى
اًسفىل ًلد ظحف حول من اكهوا كريبني مٌَ وحروِم,فمل جيد كري زوجػخَ
جضحء ان حهنيي حيػحهتح ؿىل األرض و متوت ألجهل  ,ويف ثطل اٌَحؼة ؿىل
وجَ ازلكة ًفؼت أهفحسػِح األخػرية  ,مسدٌدة ؿىل ذراؿَ بداخي اًػلػرص,
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حفيحهتح ؿىل ححفة اإلهنيحر فلد حدد اًلدر بذضل يوم موهتح ًىن ومصة املوت
اًيت هبذا املزنل جيب الا حتيق يب,فسوف أكحدر ُذا اًلرص وأهبحاَ 01
احملببة إيلً,ىٌين اآلن أرى املوت يلرتب فاكُن املوت يأخذُح إىل أسفي
حير ممَىة ُحديس ً ,لد جحء يف وكذَ,فِو يريد ان يضِد ُذا اًيوم وكامت
حيي موهتح.
(يدخي املوت حيمي س يفًح)
املوت(:ممساكً بؼي أبوٌَو)أوٍ,الك,وحق ُذا اًلرص!مل ثدسىؽ ُيح اي فحيبوس؟
ُي ختعط ًفـي خعأ جديد؟ًخحد وثَلي إمذيحزات املوت مرة أخرى01
امل حىن راض ًيح ؾن مٌـم ملوت إدمذيوس حبيةل محُرة دبرهتح ًخخدع رابت
اًلدر ؟ فِي حركهبح ً
أيضح (يضري إىل اًلرص) فػحًلوس بيدك بيامن حىون يه
 أكعد إبية بَيحس -كد وؿدت بخحرير زوهجح ؾن ظريق اًخضحية.بيفسِح يف كرصٍ؟
أبوٌَو:ال ثلَق,فأان مسَح فلط ابًـداةل,وظوت اًيلحش.
املوت :مفح ححجذم إذن ٌَلوس,إذ ويت ثًضد اًـداهل؟
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أبوٌَو:إهنح ؿحديت ازلامئَ ان أمحي ُذا اًلوس و ُذٍ اًسِحم01.
املوت:هـم و ًـرض مسحؿدة كري ؿحدهل ًساكن ُذا املزنل.
أبوٌَو:بي ان رؤييت إوسحن ؾزيز ؿًل يـحين صيجًح حيزهين.
املوت:وُي اهت ؿحزم ؿىل رسكهتح ثطل اجلثَ اًثحهيَ؟
أبوٌَوً:ىٌين مل أس خـمي اًلوٍ حىت يف حرمحين اايك اجلثة األوىل.
املوت:إذن ملحذا ُو ؿىل األرض و ًيس ابألسفي .
ابوٌَوً:لد كري ماكهَ بزوجذَ ,اًيت جتئ اهت ألجَِح اآلن.
املوت:هـم واين سأخذُح مـي إىل اًـحمل اًسفًل.
ابوٌَو:فَخذُب وثأخذُح فأصم يف كدريت ؿىل إكٌحؿم.
املوت:محذا؟أجسأًين يف كذي من جيب ؿًل كذَِم ذاك معًل؟
ابوٌَو:الك بي مليحم اًضحية امللرتحة ٌَموت01.
املوت:اآلن أرى مح جضري اًيَ,و أرى هوايك.
ابوٌَو:أمح من ظريلَ ألجي ان ثخلدم اًىس خيس يف اًـمر؟
املوت:الك,ؿَيم ان ثخوكؽ مين فرحة هبرية بإمذيحزايت.
ابوٌَو:بعورة أو أخرى إهنح ال حزال حيحة واحدٍ س خحعي ؿَهيح.
املوت:موهتح مبىراً يىسبين رشفًح ؾؼمي.
سن مذلدمَ سوف حىون جٌحزهتح جَيهل.
ابوٌَوً:و إهنح محثت يف ٍ
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املوت:احلنك اشلي حتحول إرسحءٍ اي فحيبوس س يـود ابًيفؽ ؿىل األقييحء.
ابوٌَو:محذا ثلعد؟ و ُي اس خعيؽ ان افلد اًلدرٍ ؿىل فِم بالقخم يف
احلدير؟
املوت:ان ميسورين احلحل ميىن هلم رشاء امواهتم .
ابوٌَو:او ال ثـخلد اهم جيب ان متيحين ُذا املـروف؟01
املوت:ابًعبؽ ال ,اهم ثـرف محذا احب .
ابوٌَو:هـم,ان اًبرش يىرُوك,و ييفر مٌم اآلًَِ.
املوت:اهم ال جس خعيؽ ان متطل صئ ال جيب ان متَىَ.
ابوٌَو( :جحهبح ً) الجي ظبيـخم اًوحض يَ  ,جيب الا حرحب,وان رجال ؾن حق
سوف يأيت إىل كرص فرياس يف هممة من ايرزيوس ًيحرض فريلح ً من اخليي
من اظلحع حراس اًض خويَ  ,و ًلد حي ضيفح ً ؿىل إدمذيوس ُيح  ,فِو
سيرسق ُذٍ املرأة مٌم ,وس يؤول الامر يف اٍهنحية ان ثلوم أهت مبح أريد
بدون هسب إمذػيحين.وس خؼي موضؽ إزدرايئ01.
(خيرج ابوٌَو)
املوت  :لك لكٌلثم ثطلً,ن جتدي هف ًـح,فسوف ثذُب املرأة إىل اسفي حير
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يوجد ُحديس ,أين ذاُب اٍهيح ممساكً بس يفي يف بداية صـحةر ح
األُضػيَ
مفن رأس ُذٍ اًضحيَ س يأخذ س يفي ً
ويذر ًآلًَِ
بـضح من صػـرُح ٍ
يف اًـحمل اًسفًل.
(خيرج املوت,إىل اًلرص ثدخي اجلوكَ,ملسمَ إىل ٍلوؾخني)
اجملموؿَ ا:مل اليسمؽ ظوت أمحم ُذا اًلرص وملحذايخدثرمزنل إدمذيوس ابًعمت؟
اجملموؿَ ب:واليوجد أي ظديق ؿىل ملربًَ,يخربان ُي ؿَييح ان هبيك حداداً01
ؿىل مَىذيح يف موهتح أوس خؼي حيَ ,و ثؼي جضِد ضوء هنحر ُذا اًيوم
اكعد اًىس خيس إبية بيَيحس,اًيت يف إؾخلحدي ويف اؾخلحد ادليؽ برُيت
بإهنح أفضي زجيحت زوهجح.
اجملموؿَ ا:ايس خعيؽ أحد ان يسمؽ من ازلاخي دموؿًح أوظوت أايدي ثدق ؿىل
اًعدور,أو حنيب يدل ؿىل إىهتحء لك يشء؟
اجملموؿَ ب:مح من أحد ُيحك و ال حىت ً
ؾبدا يلف زلى املدخي,أوٍ اي ابين01
فَخؼِر أثوسي اًيم,وًخخفف ؾيح ُذٍ اًاكرزَ.
اجملموؿَ اً:و اهنح محثت ملح سحد ُذا اًعمت,اين مذأندة من ذضل.
11

اجملموؿَ ب:الن جثػهتح مل جتيء من املزنل.
اجملموؿَ ا :هيف ؾرفيت؟فال ميىن اًخأند من ذضل.مفح سبب ثأندك؟
اجملموؿَ ب:المٌحص كري ان إدمذيوس أكحم مرامس ازلفن ٌَزوجة ؿىل أحسن
وجَ بدون حمٌخحبني.
اجملموؿَ ا:أهؼرن,ال يوجد هوافري محء أمحم املدخي فِيي ثوجد ؿحدة ؿىل أبواب
املوىت011.
اجملموؿَ ب:وال ثوجد أي جزات من خعالت اًضـر مَلحة زلى اًبحب  ,ممح
ييحسب أحزان امليت.و ال ثوجد ظفـحت من أايدي اًًسحء احملدضدٍ.
اجملموؿَ ا:و اآلن كد جحء اًيوم احملدد...
اجملموؿَ ب:محذا حريدين أن ثلويل؟
اجملموؿَ ا...:ؾيدمح جيب ان ثذُب يه حتت األرض.
اجملموؿَ بِ :
لكٌلثم ثيفذ يف كَيب,ثيفذ يف هيحين.
اجملموؿَ ا:ؾيدمح يـذب اًضجحع ,مفن يىون من ظفوًخَ ذو رأ ًاي مَيك يعبح
مىبال ابًـويي001.
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(ظريف اجلوكَ يخحدان و يلييحن)
اجلوكَ:مح من أحد ؿىل األرض كحم بإرسي سفييَ إىل الاحبحر وال إىل ًيىيح وال
إىل أمون اًلححهلً,يك ييلذ إمرأة اببسة.فحًلدر اشلي ال يرمح يلرتب مهنح
وأهين ال أؾرف ألي رحراب اًِيي أثلرب بضحٍ يك ثذحب,آٍ ًو أن إبن001
فحيبوس ال زال حيح ً,ريى ضوء ُذا اٍهنحر إلس خعحؾت يه اًِروب من
امليعلة املؼَمَ,و بوابة ُحديس,فِو ييلغ املوىت اشلين يركدون ابألسفي
ًىٌَ حُضب بعحؾلة انريَ,من زلن زيوس,فأي رجحء يل يـزيين فَن001
حمتىن يه من اًـيش ظوي ًال؟
(ثخوكف اجلوكَ ؾن اًليحء,ويس متر كحاد اجلوكَ مبفردٍ)
ًىن ُحيه أحدى اًفذيحت اخلحدمحت كحدمَ من اًلرص,بفيغ من ازلموع
محذا حدث؟ومحيه األخبحر اًيت ثود ان ختربين هبح؟
(ثدخي خحدمة ويه مذىدرة)
( إىل اخلحدمَ) ًو ان صيجًح مححدثً,س ِ
يدثم فإين أثـحظف مؽ أحزاهم001
ًىن أرجويك أخربيين:الاحزال حية أم محثت؟
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اخلحدمَ:وس خعيؽ اًلول بإهنح ال زاًت حيةً.ىهنح ً
أيضح محثت.
خشعح و ً
احدا حيًح وميخًح يف ذات اًوكت؟
اجلوكًَ:ىن هيف يىون ً
اخلحدمَ:اًرأس مٌحين و كد ثيفست آخر أهفحسِح.
اجلوكَ:أمح من أمي إلهلحذُح؟
اخلحدمَ:الك ,فِذا يوم ُالوِح.مفوهتح صيجًح رحخوم.
اجلوكَ:وُي أجريت اًضـحةر امليحس بة الجَِح؟
اخلحدمَ:هـم ويف أخفر زيحهبح  ,اًيت سوف يدفهنح زوهجح هبح  ,فِو يس خـد شلضل
ويٌػذػؼر.
اجلوكَ:آٍ أهيح اًرجي املسىني,فحًزوجة اًيت فلدهتح مسحوية ضل يف اًيبحةل.
اخلحدمَ:ان س يدي مل يدرك بـد فلداهنح,ؿىل اًرمغ من مـحهخَ.
اجلوكَ:حس يًح,فِيي جيب ؿىل األكي أن متوت ًىهنح إىل اآلن ذات مسـة ابُرٍ
فِيي أفضي من اكهت زوجَ يف اًـحمل001.
اخلحدمَ  :إهنح ابًفـي األفضي ,من ذا اشلي يس خعيؽ إىاكر ذضل فِيي أهبي
اًزوجحت؟ أي دًيي ميىن إلمرأٍ ثلدميَ إزبح ًات ؿىل حهبح ًزوهجح فإهنح
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أؿدت هفسِح ٌَموت ألجهل؟وُذا ُو محيـرفَ اًـحمة ًىٌم سدذـجب
ًو مسـت ؾٌل فـَخَ خَف األبواب  ,فـيدمح ؿَمت ان اًيوم احملدد كد
أكرتب كحمت بلسي جسلُح اًضححب,يف ميحٍ اٍهنر,وفذحت اًعيدوق
املعيوع من دسر األرز يك حخترج مالبسِػح,مث أرثدت أخفر زيحبػِح001
ووكفت أمحم رحراب ُيسديح ورفـت ظَواهتح,وكحًت ايس يديت ظحملح
اين ذاُبة إىل أسفي حيػر اًـحمل اًػسفًل فأان أروؽ ضل مذرضؿة يف
اٍهنحية ظحًبة مٌم رؿحية أبيحيئ,أمٌحوا اًفذحة اًعلرية زوجح و اًعيب
اًعلري زوجة هرمية,والجتـَوا ابيحي اًعلريان ميواتن كبي اآلوان مثًل,
دؾوٌُل حييحن حيحة سـيدة,يف األرض اًيت وزلا فهيح,اثهيح فإهنح ذُبت
إىل لك رحراب بداخي كرص إدمذيوس ً ,يك ثلذَؽ لك أوراق 001
دسر اآلسً,لد وضـت األاكًيي وكدمت اًعَوات,و مل ثذرف دمـة
ومل جض ِ
خم مث أحذفؼت جبٌلًِح اًعبيـي ًبرشة وهجِح اًوص يىة ان
ثفلدُح ,ويف اٍهنحيَ إهدفـت حنو قرفهتح,وسلعت ؿىل فراصِح,مث بىت
وحتدزت اكًخحيل:ايفرايش اًـزيز حير كدمت ؿذرييت وأان صحبة ًزويج
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اشلي ألجهل سأموت وداؿًح,وأين ال أمحي ضل أي أمل ابًرمغ من أهم001
املسؤول ابًاكمي ؾن مويت وهوين ًست مس خـدة خليحهخم أوخليحهة زويج
سأموت,إن إمرأة محسوف متَىم وحركد ؿَيم بدال ؾين,إمرأٍ رمبح حىون
أنرث ً
حؼح مين ً ,ىهنح ًيست مٌىرة شلاهتح,مث اًلت بيفسِح ؿىل اًفراش
ثلبهل وثفيغ بدموع ملَخهيح,وبـد فرتة من كضحء وكت ظويي يف اًباكء
بلك مأوثيت من كدرة ,سحرؾت برتك فراصِح برأس مٌحيية ,ومرة بـد
املرة,حرهت اًلرفَ,فلط ًخدورحول املاكن وثَلي بيفسِح ؿىل اًفراش,أمح
ظفالُح بىيحن مدضبثحن برداء أهمٌل,وبوؾي بلرب حدوث املوت كحمت001
برفـٌِل إٍهيح وكبَهتٌل واحداً ثَو اآلخر وبدأ اخلدم ؾيد املدخي ابًباكء صفلة
ؿىل س يدهتم,مث مدت يدُح ًلك واحد,ومل يلعد أحدان ان يرفغ اإلجحبَ.
ُذٍ يه األخبحر املؤملة من كرص إدمذيوس ,فَو محت ظححبَ فال مزيد
هلوهل ًىن ًو ُرب من املوت فيىون رحب األمل اًـؼمي اشلي ًن يفحرق كَبَ
اجلوكَ:ؿىل أي ظورة ميىن ختيي إدمذيوس مىسور اًلَب فزؿح من فلداهَ
زوجذَ؟011
16

اخلحدمَ:هـم فبدموع من ؾيًيَ مض حول ذراؿَ زوجذَ اًـزيزة وُو يخوسي
اٍهيح الا هتجرًٍ ,ىن بال رجحء  ,فأهنح اكهت ثذوي ً
بـيدا,يضدُح األمل
فػَلد اكهت ثـرج ويه بني ذراؾيَ  ,مثي ا ِحلمي اًثليي و ًلد اكهت
ثدٌفس مبيهتي اًضـف ,راقبة يف ان حرى ضوء اًضمس  .واهين اآلن
سأذُب ألؿَن ؾن حضورك  ,فِيحك اًىثري من اًيحس اشلين 001
ال حيمَون خريا حنو حاكهمم ًيىٌوا هلم إخالظِم يف وكت اًضدٍ ً.ىن
إخالظنك ًس يدي وس يديت يـود ًزمن بـيد(.خترج اخلحدمَ حنو اًلرص)
(اجلوكَ ثلسم إىل فريلني مثٌَل حدث من كبي )
اجلوكَ ا:آٍ اي زيوس الا يوجد ماكن أو همرب ًيخَعيح من ُذٍ املضحلك,ومن
حاكمٌح ًيك هفَت من ُذا احلغ اًيسء اشلي يعيهبٌل؟
اجلوكَ ب  :وا حرساتٍ !ُي من أحد كحدم؟إين ظحدكة يف كعؽ صـري اآلن
ويف إرثدايئ زوب أسود.
اجلوكَ ا :ايال وضوح املعري اي ظديلي وضو ًحح ات ًمح.فإهيح اآلن س يبهتي ًآلًَِ,فال
كوة أؾؼم من كوة اآلًَِ 001
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خالظح آلجي مح حييط إدمذيوس من
اجلوكَ ب:اوٍ  ,ايس يدي ابين فَرتسي ًيح ً
مضحلك.
اجلوكَ ا:فَدسحؿدٍ فَدسحؿدٍ فإهم كد خَعخَ من كبي ,شلضل فَخيلذٍ من املوت
وًخوكف ُحديس املِطل!
اجلوكَ ب:أوٍ)....(,أواٍ اي وزل فرياس فأي ؿحظفة أفلدثم زوجذم!
اجلوكَ ا:وا حرساتٍ!ُذا معَب بربودة ظَبة,وان ذضل اكيف يك يضؽ ركبخم يف
إوضوظة مـَلة ابألؿىل.
اجلوكَ ب  :يف ُذا اًيوم ابشلات  ,سرتى موت زوجذم ُ ,ذٍ املرأٍ اًيت 001
ًيست فلط كريبة مٌم بي أكرب ضل من أي خشط آخر.
(يدخي إدمذيوس و اًىس خيس من اًلرص وظيب ُو وزلمه بيهنم و
إبية وححص يَ ثععحب اًـحاهل املَىيَ حتمي أريىَ اًيت يضـوهنح يف
وسط املرسح)
اجلوكَ ا:أهؼروا !أهؼروا!ُحيه كحدمة خحرج اًلرص جبحهب زوهجح.
اجلوكَ ب :ايٌَرصاخ املدوي!أواٍ اي أرض فريا !ايحلزن أفضي اًًسحء,اًيت
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ضيـِح األمل,إهنح ذاُبة ًِحديس حتت األرض.
(اجلوكَ ثخوحد)
اجلوكَ:ال ميىن اًلول ابن ُذا اًزواج جَب اًسـحدة أنرث من األمل .فذضل ظريق
واحض يل ؾٌل كبي,بي أنرث من ذضل فإهين أرى سوء حغ ُذا املطل001
اشلي ذات مرٍ فلد زوجذَ شلضل سوف حييح ابيق أايمَ حيحة ًيست
حبيحٍ.
اًىس خيس(:حبٌلس)أواٍ أيهتح اًضمس!أواٍ اي ضوء اٍهنحر!أواٍ أيهتح اًسحب اي من
ثدورون مبجرامك يف اًسٌلء.
إدمذيوس:إن اًضمس حر ِاك وحراين رشياكن يف سوء احلغ ابًرمغ من إهيح مل وسئ
ًآلًَِ يف يشء ممح يوجب موثم .
اًىس خيس:أواٍ أيهتح األرض !أواٍ أهيح اًلرص!أواٍ اي قرفة زفحيف مبوظين أيوالهس.
إدمذيوس:فَرتفـي هفسم من آالمم  ,ال ثرتهيين أثرضع ًسَعة اآلًَِ أن ثزنل
اًرمحة بم!001
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كحراب مبجذفني ابًبحرية!اين أراٍ  ,مراهيب املوت خحرون
اًىس خيس  :إين أبرص ً
ممساك بيديَ ؿىل اجملذاف وييحديين:مل اًخأخر؟فَدرسؾي إهم جتـَيين
أسري إىل اخلَف,فهبذٍ اًلكٌلت إس خحثين ٌصلُحب إًيَ برسؿَ.
إدميخوس:أوٍ,الك !فحألسوأ ابًًس بة يل حىون ُذٍ اًرحهل اًيت ختربيين ؾهنح,أوٍ
أيهتح اًزوجَ اًبحبسَ,اي ملـحهدٌح!
اًىس خيسً:لد أخذين خشط مح أخذين,امل جس خعيؽ ان حراٍ؟ُذا اًضخط اشلي
أخذين إىل أهبحء املوىت ًلد اكن ُحديس نجي ًحح ملع ًبح من حتت وميغ
جبييَ املؼمل,مح اشلي ثفـهل؟دؾين أذُب! أي وهجة مريـَ ؿًل ان001
أخعوُح يف ٍ
بؤس ؾؼمي.
إدمذيوس:اهَ اًعريق اشلي جَب اًبؤس ألظدكحام  ,و ؿىل وجَ اخلعوص يل
وًعفَيم,اٌصلين يدضحراك ُذا احلزن سواي.
اًىس خيس(:إىل احلحص يَ,يف ازيحء ُذا احلدير حهنحر ؿىل األريىَ)دؾوين أذُب
دؾوين أذُب إىل أسفي,فلدمحي واُيخحن,وُحديس ؿىل ملربة واٌَيي
املؼمل يدسَي إىل ؾييحي,ظفالي آٍ اي ظفالي فال أم ًىٌل اآلن001
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وداؿ ًح اي ظفالي وًرمبح جس متران انػران إىل اًيور بسـحدٍ!
إدمذيوس:أوٍ,الك !اهَ ملن املؤمل يل ان أمسؽ محُو أزلي من املوت  ,أثوســي ضل
ابمس اآلًَِ وهبذين اًعفَني ,اٌصلين س خرتههيٌل بدون أم الثرتهيين بلسػوة
أهنغ! فَخوجد اًلوٍ ازلاخَية ٌَوكوف  ,فَو أهم ِ
مت فَن ثدوم حيحيت
فٌحن هـمتد ؿَيم فسواء ؾض يح أو مذيح فٌحن بني يديم  ,وهلدر احلب
اشلي متيحييح إايٍ.
اًىس خيس(:مذـحفية هوؿ ًح مح)اي إدمذيوس اهم ثـرف مححدث يل,فََموت ذاُبة
ًىن أوال أريد ان أخربك مبح أرقبَ,فسأموت بسبب ؾيحييت بم001
فمثن حيحيت ان ثبل أهت حيًح,فحان أموت الجطل ,بيامن مل حين اًوكت
ان أموت,هـم إهين أس خعيؽ أن أحزوج أي رجي يف سيسَيح أخذحرٍ
وأحيح يف كرص املطل اًلين,اين الأريد ُذٍ احليحة اًيت أخذهتح مين فال
حيحة يل مؽ ظفالي بدون ابهيٌل,وال أريد أن أفلد ص بحيب,وابًرمغ من
أهين ويت سـيدة بخطل األص يحء اًيت جتَب ايل اًفرحة ,اكان وازلك
وأمم ختَيح ؾيم,وذاك ابًرمغ من اهنٌل وظال ًسن يىون املوت001
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أفضي هلٌل,فسوف يىون ذضل صيجح جيد إلهلحذ وزلٌُل ,ويػموات ميخة
نجيدة,فحهم أبهنٌل اًوحيد,فال ثوجد فرظة أخرى ًيىػون هلٌل أظفحل
آخرين بـد موثم,وؿَيَ فأان وأهت س يحيح محثبل ًالكان من حيحٍ
فيجب الا حىون وحدك حزييًح ؿىل زوجذم وؿىل فلداهم إايُح
وثػرؾ ظفالن بال أم  ,فــإن أحد اآلًِة حيرثب صيجًح مح يف ُذا
اًعريق  ,فَيىن  ,أمح ابًًس بة ضل  ,فَخخذهر مح اشلي اهت مدين
مسحوا ملح011
يل بَ ملحبي ذضل.فحملـروف اشلي أود سؤاضل ؾيًَ,يس ً
مقت بَ اان,فبجحهب ان احليحة ذو كمية فريدٍ,فِيي ؿحدةل,اان وازلَ بأهم
نثريا نٌل أحببهتٌل
ثخفق مـي يف ذضل  ,ألهم أحببت ُذان اًعفالن ً
أان ,ان اكن كَبم يف موضـَ اًعحيػػح  .أرجوك أمٌحٌِل املزنل اشلي
ؾضت أان فيَ,هوهَ ميخَاكهَ,والثزتوج اثهية حىت اليىون ُيحك ًعفَييح
زوجة اب,فَن ثعبح يه زوجة أفضي مين فس خىون قيورة وسرتفؽ
يدهيح ؿىل ظفالي وظفالك,فحملـروف اشلي اسأضل إايٍ,الا ثفـي ذضل
فزوجة األب س خأيت بىراُية حنو اًعفالن املوجودان ُيح يف األظي001
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فس خىون ضحرة اكألفـ اًسحمَ فحًوزل ابوٍ اكًربج املض يدِ ,
ًىٌم(ثخجَ
حنو إبًهتح)اي إبًيت اًلحًيَ,هيف س خىربي ًخىوين إمرأة حليليَ؟أي هوع
من زوجة األب س خحعَني؟فأان كَلة من أن جتر إمسم حير اًوحي
وحتعم إماكهية زواجم,بيامن أهت يف أول ص بحبم ,وًيس ضل أم ًرتى
أمر زواجم,ووًيدك,أو ثـخين ِبم ,حوهتدئ من روؾػم ؾيدمح ثسلي,
مفح من أحد ميىن أن هيدئ من اًروع إال األم .اهين مذجِة حنو املوت
فِذا اًرش ًن ميوت كداً أو بـد اًلدً,ىٌين يف مدة كعريٍ ,ح
سأؿد001
بني املوىت,فحًوداع ًنك مجيـح,وأرجو ًنك اًسـحدة,واي زويج رمبح ثفخر
ابهم كد حزوجت من أفضي اًزوجحت,و زليم افضػي األظفحل ,اًيت
أجنبهتم أفضي األهمحت.
اجلوكَ:ال ختش صيجًح,فأان ًن أحردد يف احلدير مبح يدور يف ذُين إىل املطل,
فسوف ييفذ مح ثعَبيَ  ,ظحملح ان زليَ ازلافؽ يك يفـي محُو ظواب.
أدمذيوس:سوف أكوم بذضل,ال ثلَلي,ففي ظيةلحيحثم حن ِ
يت زوجيت وبـد001
خؼي مـروفة ابهم زوجيت,وًيس ؾرويس
موثم اهت وحدك س ِ
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اًسيسحًيَ,فمل حىن أب ًدا ثـخربين زو ًجح ًِح,بدال مٌم,مفح من إمرأٍ
زلهيح مثي أبيم,وال مثي جٌلضل امح ابًًس بة ًؤلظفحل فحهين رايض
مبح زلي ,واهين أسأل اآلًَِ ان اهـم هبٌل فػإهيح مل هيـم بم  .سػوف
ثؼي أحزاين ِ
مـم,اًيت ابدهيح حنوكً,يس فلط ًـحم ,اي اًىس خيس
بي ظحملح ويت حيًح -فسوف أس متر يف هراُييت أليم و هػفوري من
أيب,حفهبم يل أظبح نجرد لكٌلت,وًيس حليلة.يف حني اهم اهلذثين
بإؾعحام حبم لكَ فداء حليحيت.أوًيس زلي اس بحاب وجيػِة ًيك001
أحزن ظحملح اهين فلدت زوجيت اًعيبة املمتثةل فيم؟ فال مزيد من
من اإلحذفحالت و اٌَلحءات يل  ,أو من أاكًيي اًزُور و املوس يلي
اًيت جس خخدم يف كرصيً,ن أؾود اثهية وآخذ كيثحريت يف يدي أو
هيخف كَيب بليحء اًيحي اٌَييب,فحهم كد أخذيت ِ
مـم لك فرحة يف
حيحيت  ,فـىل فرايش سأضؽ ظورة ضل حظيـت ؾن ظريق اايدي
ِ
سأدؾوك بأمسم001
اًفٌحهني املِرٍ  ,فسوف أروؽ ًِح وأؿحهلِح ,
مذخي ًال اهم بني ذراؾي وُذا ابًرمغ من هون ذضل ًيس حليلة
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آٍ اي زوجيت اًـزيزٍ,ايًِح من راحة ابردٍ فحهين أفرتض فلط ان
محُو خيحل يشء موجود فرمبح خفف ذضل ؾن كَيب املثلي ابألمل
فأ ِهم حراويض أحاليم ,واهين أس متخؽ هبح  ,مفن دواؾي اًرسور
رؤية من حنهبم حىت و ًو يف أحالمٌح  ,حىت ًو اكهت زايرهتم
خمخرصة.فَو اكن زلي ًسحن وموس يلي أورفيوس فؤلسػخعـت
ِ
ألسرتدك من ُحديس فحهين
إدخحل إبية دمييخري أو زوهجح ابألكحين
ويت أود اشلُحب ٌَـحمل اًسفًل دون ان ثوكفين الكب ظيد001
بَوثو وال املالح خحرون مرصد األرواح  ,ممتىٌ ًح من إس خـحدت
ِ
ِ
حضحرك اثهية ًضوء اًضمس,فَذػٌػخؼريػين إذن يف
حيحثم  ,و ِا
ُذا املاكن حىت حيني مػػويت  ,فسأجـي املػزنل ؿىل اُــــبػة
سواي  ,فػسوف أويص ُؤالء األظفحل بأن
اإلسذػـداد ًيحيح بَ ً
يضـوين يف اتبويت املعيوع من خضب األرز ِ
مثطل,وان اركد فيَ
خضيم  ,حفىت بـد املوت جيب الا اهون بـــي ًدا ِ
جبحهبم رح ِ
ؾيم
اي ظديليت األؾز.
اجلوكَ  :ؿَيم ان ثـرف ذضل ,من ظديق ًعديلَ اهين أصحروم أحزاهم
واملم من أجي ُذٍ املرأة املذهورة001.
اًىس خيس:اي ظفالي اىنك صحُداي ؿىل وؿد وازلنٌل بأهَ ًن يزتوج زوجة
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جديدة والا ثؤذيىٌل,مفن املؤند اهَ ًن يـحمَين مبثي ُذا اإلزدراء
إدمذيوس:هـم وُح اان ُيح أؤند ؿىل ُذا اًوؿد,اشلي سأيف بَ.
اًىس خيس  :ففي ُذٍ احلحهل إذن فأهين أظَق من ذراؾي أبيحيئ بإجتحُم,
يك حرؿحمه.
(ثخخىل ؾن ظفَهيح بـدمح اكهت حتخضهنٌل,فيذُبحن حنو أبهيٌل)
إدمذيوس:وُح أان أكبَِم,نػِدية سأرؿحُح من يد حرؿحين.
اًىس خيسً :
فبدال مين س خىون اهت أم ُذان اًعفالن.
إدمذيوسُ:ذا ُو اًواجب هـم اًواجب من يوم ان ِ
فلدثم.
اًىس خيس:اي ظفالي ًلد حي وكت رحيًل,فلحييت يه اشلُحب اىل اًـحمل
اًسفًل.
إدمذيوس:أوٍ,ومح اشلي سأجدٍ ؿىل األرض بـد رحيطل؟001
اًىس خيس:اًزمن اكيف حملو الامم,أمح اإلوسحن امليت فال يشء.
إدمذيوس:فَػخأخذيين مـمِ ,
أرجوك,خذيين ٌَـحمل اًسفًل مـم.
اًىس خيس:الك,فيىفي اين أموت ألجطل.
إدمذيوس:أوٍ أهيح اًلدر,أي زوجة هبيةل أخذهتح مين!
اًىس خيس:واآلن إن اًسواد اًثليي يضلط ؿىل ؾييحي.
إدميخيوس:ال يوجد أمي يل بـد رحيطل.اي اًىس خيس!
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اًىس خيس:جس خعيؽ احلدير مـي اآلن هواحدة ًيست ؿىل أرض األحيحء.
(حهنحر ؿىل األريىَ)
إدمذيوس:فَرتفـي رأسم,ال ثرتيك وزليم.
اًىس خيس:ال رقبة يل,هن ؿىل زلة من ذضل,وداؿ ًح اي ظفالي!
إدمذيوس:أهؼري أٍهيٌل أهؼري أٍهيٌل001.
اًىس خيس:حيحيت وظَت إىل مٌهتحُح.
إدمذيوس:ومحذا اهت فحؿةل؟ومحذا اهت فحؿةل؟
اًىس خيس:وداؿ ًح اي إدمذيوس.
(ختسل إىل املوت)
إدمذيوس:أوٍ .الك!ال يوجد رجحء يل!
اجلوكًَ:لد ذُبت,فال ؾودة ًزوجة إدمذيوس.
اًعيب (:يلين) وا حرساتٍ ؿىل سوء حؼي!فَلد ذُبت أيم اىل األسفي.
فالأمي يك ثـيش حتت هوراًضمس,اي أيبً,لد حرنخين ٌَحيحة اًبحبسة
رحرو ًمح من األمومة,أهؼر,اهؼر ًـيًهيح,وذراؾِح املمدود,إس متـي يل011
ِ
اي أيم ِ
ظلريك
أرجوك  ,اوجس خعيؽ ِ اإلس امتع إيل؟ اي أيم اهَ أان اهَ أان
اشلي يرمتي ؿىل صفحُم,وااندي بأمسم!
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زليي يسء
محي ٍ
إدمذيوس:اهنح ال ميىن ان جس متؽ اًيم او حراك.اي هل من ٍ
احلغ هيوء حبمهل.
اًعيب(يلين)ً:لد حرهت وحيدا,اي أيب ,حوسَبت مين ايم يف ص بحيب,أوٍ ايهل
من معري مؤمل يبحقخين,ويبحقخم,ويبحقت أخيت فحن مـحهخم هبرية001
مثي مـحهيت .ؾبثح زواجم اي أيب ؾبثح اكن,فمل ثعي ألرذل اًـمر ويه
جبحهبم ,فَلد محثت أو ًال ,آٍ اي أيم مفوثم اكرزة ؿىل لك أفراد مزنًيح!
اجلوكَ:اي إدمذيوس ؿَيم حتمي ُذٍ املأسحٍ ,فَن حىون أول أو آخر من
محثت هل زوجة هبيةل.فيجب ان ثدرك ابن املوت نخب ؿَييح001.
إدمذيوس:أؿمل ذضل,فمل حيي ؿَييح ُذا اًرش بدون سحبق إهذارومل يبحقخين
ؿىل جفأة,وإين ثـذبت ملـرفيت إايٍ,واآلن يف قضون ذضل سحذُب
ألمتم دفن جثهتح,وٍمتىثوا ُيح وثليوا أانص يد اباين بدون ان ثلوموا
بإراكة ارلر,إلهل اًـحمل اًسفًل  ,اهين أويص لك سحسًل من بين
كعريا
وظين ان يضحرك يف حداد ُذٍ املرأٍ,بلط صـرٍ ًيىون ً
وارثداء اًثيحب اًسوداء,وسواء خيي ؾرابحنك او اخليي اًيت001
متخع فرادا فَ حخلعؽ أؾرافِم ألكرص مدى,وملدة أزىن ؾرش ُالال
مىمتَني ال ثـزف كيثحرة أو ًاناي يف املدييَ,فسوف ال أدفن من ُو
أؾز أوأفضي مهنح ايل,فِيي فلط من اخذحرت ان متوت بدال مين.
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(يدخي إدمذيوس إىل اًلرص ثدبـَ احلحص يَ اًيت حتمي جسد
اًىس خيس ؿىل األريىَ بيامن ييذػؼر فرد او ازيني من احلحص يَ )
اجلوكَ(:ثلين)ايإبًيت اًـزيزٍ بيَيحس وداؿًح,ارجو ضل ان جتدي اًفرحَ
اهم جسىٌني يف مزنضل بال مشس يف ارض ُحديس,فإهل اًؼالم
ُحديس,ؿَيَ ان يىون مٌخبَ,فحًرجي اًـجوزاشلي يرصد املوىت001
واشلي جيَس ؾيد اجملذاف وذراع دفة اًلحرب,ؿَيَ مـرفة ان زوركَ
ذو اجملذافني  ,اشلي يـرب بَ خالل ميحٍ حبرية خريون حيمي مـَ
أفضي اًًسحء.فحهم س خىوين موضوؿ ًح ٌَـديد من املليني اجلواًني
حير يليون,ؿىل ظدفة اًسالحف ذات اًس بؽ اواتر ,اًلحظية
ابًخالل  ,وبأكحين كري معحوبة ابًليثحرٍ  ,س يحخفَون بم  ,ففي
إسربظَ,ؾيدمح يـحود مومس صِر اكرهيٌحن نجيتَ اثهية,ويىون اًلمر
ابألؿحيل ظول اٌَيي,ويف أزيٌح ً
أيضح,يأيت اًخوجه بإزدُحر,مفوثم001
س يخَف ٌَضـراء موضوؿ ًح قي ًيح ًؤلكحين.اهين اود ان يىون يل اًلوٍ
ارصدك اىل اًيور بـي ًدا ؾن أهبحء ُحديس,وميحٍ هونخيوس,نجذفح ً
ِ
يك
حنو اٍهنر,نجذف ًح خالل اًـحمل اًسفًل  ,ضل اهت فلط,ايس يديت001
احملبوبة فَلد امذَىيت اًضجحؿَ واًـزم وذضل يك ثفذدي زوجم من
ُحديس ابًرمغ ان األمر يلكفم حػيحثم,وارجو ان هتوى الارض
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ؿَيم خبفة والايزتوج زوجم اثهية,والا جيد رشيىة جديدة ًفراصَ
وإال س يىون موضؽ إمشزئازي وإمشزئاز ظفالك.مفح من أم اوأب ؿىل
إس خـداد ان يورهيٌل اًرثى ألجي ابيحهئٌل,فوازليَ كد مٌحوٍ احليحٍ001
دون ان ميَاكن اًضجحؿة ًػييلذاٍ وُذا يك يـيضح اؾػػواهمٌل اًلحدمة.
ًىٌم ذُبت اىل املوت يف ريـحن ص بحبم,فرمبح جند احلب زلى اًزوجة
اندرا محجندٍ يف احليحة ,فححلليلة يه مؽ وجود مثي
واًرشيم ً ,ىن ً
ثطل اًزوجَ جبحهيب يف اكمي حيحيت ًن اصـر بأمل.
(يدخي ُركي يف اًخو مـرف ًح جبسل األسد,وهبراوة ُحاةل)
ُركي:اهيح اًلرابء مواظين أرض فرياُ,ي ميىن ان اجد إدمذيوس مبزنهل؟
اجلوكَ:هـم فإبن فرياس بداخي اًلرص اي ُركي.
(يضريون اىل احلحص ية ٌصلُحب إىل اًلرص واحضحر ادمذيوس)
ًىن أخربان أي قرض أحرضك اىل سيسَيح,ومل نجيتم اىل فرياس001
ُركي :اهين يف هممة من اجي ايرسوس اًعرايق.
اجلوكَ:و أي ماكن ثلعد ,وايل اي وهجة حىون رحَخم؟
ُركي:اهين ذاُب ًيك أحرض اًـربَ ذات اجليحد األربـَ,من ديوميدس
اًعرايق.
اجلوكَ:وهيف سدذدبر ًؤلمر؟الا ثـرف هيف يـحمي اًزاةرين؟
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ُركي:الك,فأان ال أؾرف صيج ًح ؾيَ,فمل اذُب من كبي اىل ارض بس خوهني
اجلوكَ:اهَ ًن يدؿم ثلود اجليحد بدون كذحل
ُركي:اهَ معًل اشلي ال ميىن يل رفضَ.
اجلوكَ:إذن فأمح ان ثلذهل وثـود إىل مزنضل,او متوت وثؼي ُيحك.
ُركيً:يست ُذٍ امليحزؿة اول مواهجة يل .
اجلوكَ:مح اشلي سرتحبَ اهت بدحرك ًس يد ُذٍ اجليحد؟001
ُركي:اهين سوف أخذ اجليحد اثهية ملطل ثريوس.
اجلوكًَ:ىن ًيس من اًسِي وضؽ اٌَجحم ؿىل أفواُِح .
هفحسح انرية من اهوفِح!
ُركي:سوف اثدبر األمر جي ًدا إذا مل خترج ا ً
اجلوكًَ:ىهنح ًن ثفـي ذضل ً,ىهنح س متزق بأس يحهنح املخوزبة اًرجحل اىل كعؽ.
ُركي  :اوٍ الك ! ان احليواانت اًربية وًيست اجليحد يه من ثألك بخطل
اًعريلة.
اجلوكَ:اهم سرتى حوض ؿَفِم كحركًح يف ازلم.
ُركي:ومن ُو اًرجي اشلي يلوم ؿىل حربيهتم,مبحذا يدؾوهَ؟
اجلوكَ:اهَ س يد اًرتس اًرتايق اشلُيب,وابوٍ ُو اريس.
ُركي  :ان محثـرضوٍ من مضلة يض بَ متح ًمح معريي اًـسري واملخـب011,
فيبدو اهَ ملــدر ؿًل كذحل ابيحء أحريوس,واكن اوهلم ًيىون  ,وبـد إذ
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هيوهيس,واآلن ُح أان أكرتب من مثي ُذا امليحفس اًثحًر  ,فسأححرب
س يد ثطل اجليحد,مفح من أحد سريى إبن اًوكني خيىش من مٌحفسَ ًهمٌل
اكهت كوثَ.
اجلوكَ:أهؼر!ُحُو إدمذيوس مطل ُذٍ اًبسلة,خحر ًجح من كرصٍ.
معحواب ابحلحص يَ اًيت حترضٍ وُو مرثدي مالبس
(يدخي إدمذيوس
ً
سوداء وكد كط صـرٍ يض يؽ يف املاكن أكحين احلداد)
إدمذيوس:حتيحيت اي إبن زيوس وسَيي بريس يوس.
ُركي:وحتيحيت ضل ً
أيضح,ايإدمذيوس ايس يد اًسيسَني,أرجو ان حىون001
ؿىل محيرام.
إدمذيوس:وأرجو ضل ذضل ً
أيضح,اين أفِم جيداً مح كعدثَ ابًضبط.
ُركي:مح اخلعب ملحذا ثبدو حَيق اًضـر؟
خشعح مح.
إدمذيوس:اًيوم سأهون ؿىل موؿد يك أدفن ً
ُركي:ارجو الا ثعول ُذٍ اًاكرزة احد أبيحام,وحيفؼِم ظل.
إدمذيوس:ابيحيئ ابزلاخي أحيحء.
ُركي:حس يًحً,و ان وازلك ُو من محت فلد ؿحش مبح فيَ اًىفحيَ فحهَ جعوز
إدمذيوس(:مبرارة)اهَ ال يزال حيًح,اي ُركي و ً
أيضح أيم.
ُركي:مؤند ان زوجذم مل متت اًيس نذضل؟
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إدمذيوس :أي يشء ميىن أن أكوهل ؾهنح سيػبدو ً
كحمضح.
ُركي:اذن ُي يه حية أم ميخة؟001
إدمذيوس:اهنح حىون حية وميخة ,وُذا مح حيزهين.
ُركيً:ست حىامي مبح فيَ اًىفحيَ يك افِم مح ثلوهل.
إدمذيوس:اومل ثـمل ابملعري اشلي حدد ًِح؟
ُركي:هـم,فإهنح ثـِدت ابملوت بدال مٌم.
إدمذيوس:إذن هيف ثؼي حيَ,مٌذ ان رصحت هبذا اًوؿد؟
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ُركي:آَُ,ال ثأسف ؿَهيح كبي موهتح,فَخًذؼر ً
بـضح من اًوكت
إدمذيوس:إن اًضخط اشلي يوصم ان ميوت يـخرب يف ؿداد املوىت,فال
ميىن إؾخبحرٍ موجودا ؿىل األرض.
ُركيً:ىن ُيحك فرق بني اًوجود ابًفـي وؿدم اًوجود فالكٌُل صيجحن
خمخَفحن متحمح.
إدمذيوسُ:ذا رأيم اي ُركيً,ىٌين ال أثفق مـم فيَ.
ُركي:إذن مل اهت مذحرس؟من من أظدكحام او ؿحاَخم محت؟001
إدمذيوس:إهنح املرأٍ اًيت حتدزت ضل ؾهنح اآلن.
ُركيُ:ي يه كريبة ضل؟ام من خحرج اًـحاةل؟
إدمذيوس:اهنح ًيست كريبة من حير ازلمً,ىن ميىٌم اًلول اهنح ؿىل ارثبحط
كوي بأُي ُذا اًبيت.
ُركي(:ميـن اًيؼر اثهية يف صـر إدمذيوس اًلعري)هيف اثت ٍمتوت مبزنضل؟
إدمذيوسً:لد فلدت وازلُح وجحات ًخحيح مـيح.
ُركيً:لد ويت امتىن الا أجدك يف ُذا احلداد اي إدمذيوس.
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إدمذيوس:محذا؟مح اشلي ثلعدٍ من وراء لكٌلثم؟
ُركي:اهين سوف أس متر يف ظريلي ,ابحثح ؾن مسىن يل,يف ماكن مح.
إدمذيوس:الك اي س يدي مفثي ؿدم اٌَيحكَ ثطل يًبلي الاوسمح حبدوهثح.
ُركي:إن احلداد جيد يف وظول اًزاةر صيجًح مز ًجعح001.
إدمذيوس:من محت كد محت ثفضي ابزلاخي.
ُركيً:يس ظوااب اإلحذفحل ابًضيوف بيامن احلداد محزال مس ًمترا.
إدمذيوس:ان احلجرات اًيت سوف اؾرضِح ضل حىون هبذا اًعريق.
ُركي:سوف اهون ممخيًح ضل ًو اهم جـَخين اميض بـيداً يف ظريلي.
إدمذيوس:الك,فَن أحروم يك ثذُب إىل مزنل آخر(.إىل احلحص يَ)خذوٍ اىل
وفورا أفذحوا جحرات اًضيوف,امليفعةل ؾن اًلرص
حير ماكن إكحمذًَ ,
وأخربوا من يـمَون ُيحك ثلدمي اًعـحم اًوفري ,وهوهوا مذأندين من أن
املدخي اىل اًفٌحء آمن  ,مفن اخلعــأ ان يس متؽ اًضــيوف أزٌــحء اًـضحء
اىل احلداد املؤمل(001.خيرج ُركي وخترج احلحص ية اىل اًلرص)
اجلوكَ:محذا اهت فحؿي؟هيف أس خعـت اًخفىري يف جسَية اًضيف اي إدمذيوس
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واهت حتت ثأزري ُذٍ املأسحة,الا يـد ُذا قبحء مٌم؟
إدمذيوس ُ:ــي حرضون مين ان أدفؽ بَ بـيدا ؾن مزنيل  ,وؾن ُـــذٍ املديية
بيامن يريد ُو اًبحر ؾن مسىن ُيح؟ابًعبؽ ال,فَن ثخضحءل اًاكرزَ هبذٍ
اًعريلَ ًىن بذضل سزتيد فؼحػيت,فس يىون ذضل إضحفة جديدٍ ًسوء
حؼي,بإبـحدي ُذا اًضيف  .فس يلحل ان مزنيل كري مرحب ابألظدكحء
وخحظة أن ُذا اًرجي ُو أفضي أظدكحيئ  ,فلكٌل ذُبت اىل أرجوس
اًـعىش اكن دامئح مح يىون أفضي من يس خضيفين001.
اجلوكَ:ملحذا إذن حريد أن حتخفغ بسوء حؼم يف اًرس,وخحظة اهم ثلول ان
اشلي وظي ٌَخو ُو ظديلم؟
إدمذيوس:اكن سريفغ ازلخول إىل املزنل ًو خحمرٍ أدىن صم ان املضحلك
حتيعين,فأثعور ان بـغ اًيحس س يـخربون سَويك كري حىمي,وًن
يـخلدوا يف خريً,ىن أهبحيئ ال ثـرف هيف ثعد,أوجس هتجن أظدكحيئ
اًضيوف(.خيرج إدمذيوس)
اجلوكَ:أواٍ اي ُذا املزنل,فأهم دامئ ًح مححرحب ابًضيوف,ودامئح محثـىس هرم
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سحدثم,حىت أبػوٌَو اًبس يحين ذو اًليثحرة احلَوة اًعوت,إخذحر مزنضل001
يك يسىن فيَ,وحىرم ابخلدمة هراؾي يف مروجم وبأؿىل امليحدرات املخـرجة
يـزف ؾػىل انيَ أقيية اًزتاوج اًرؾوية  ,ألجي كعـحهم  ,فحٍمنور املركعة
مسحورة بليحاَ,وجسحؿدٍ يف مجؽ كعـحهَ,امح األسود ذات اًسػٌلر األظفر001
اخلحرجة من صلوق أوزاريس جضحرنَ,وؿىل موس يل كيثحرثم اي فحيبوس أبوٌَو
مسحورا بأكحهيم
يركط خبفة وزل اًلزال املركط اتراك مأواٍ من اًعيوبر اًـحًية,
ً
اًضـبية املرحة  ,ونذضل يسىن إدمذيوس يف مزنل قين ابخلراف ,حرثوي من
ميحٍ حبرية بويبيس ادليةل,ويف جٌبحت أرضَ وهعحكَ اًرؾوي حير احلدود001
ثلف ُيحك اًضمس وحدُححير مرابط خيوهل ابمليعلة املؼَمَ يف موالس يًس
بيامن جتحٍ اًبحر اشلي ال جيحرى واًضواظئ اًيت بالموائن بأجيييح يلؽ جبي بيَيون
واآلن ُحُو يفذح مزنهل مرحبح ابًضيوف بـني مبَةل,حدادا ؿىل جسد زوجذَ
احلبيبة امليخة,اآلن ابًلرص,فِوهبيي مٌىر شلاثَ,فحًرجحل اًىرمحء الييـدمون011
جسحاي اًفضحاي,واين ًضديدة اًـجب حبوكهتم,وس خؼي يف كَيب زلة بأن األمور
س خًهتيي ؿىل خري مؽ اإلوسحن اًورع.
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(يدخي إدمذيوس من اًلرص,مؽ ححص ية حتمي اًىس خيس ؿىل هـش مرثدين
زيحب احلداد)
إدمذيوس  :اي رجحل فريا اهيح اًسحدة اخملَعني ,اآلن ؿىل اًيـش ابألؿىل ثلوم
احلحص ية حبمي اجلثة يف هؼحم اكمي اىل احملركة اجليحةزيَ,نٌل ُو مـخحد
فـَينك ان ثدفـوا بإحرتامنك ٌَمرأة امليخة,فِيي ذاُبة اىل رحَهتح األخريٍ001
اجلوكًَ:ىن أهؼر ميىٌين اًيؼر اىل وازلك اًـجػػوز كحدمح اىل ُيح,واخلدم مـِم
أخفر اًثيحب بزيية صـحةرية ؿىل اذرؾِم ألجي زوجذم امليخة.
(يدخي فرياس مؽ احلحص يَ حيمَون اًثيحب واحلًل اخل)
فرياسً:لد أثيت مذـحظفح مؽ مضحلكم ايوزلي ,مفح من احد ميىن ان ييىر ان
زوجذم اكهت هبيةل وانهرة شلاهتح ً ,ىن ابًرمغ من زلي ُذا اذلي ؿَيم
محهل فَلد أحرضت لك ُذٍ اًثيحب اًفحخرة ألجطل:,دؾيح هوظَِح مـِح
إىل اًـحمل اًــسفًل  ,جفسدُح يس خحق ُذا اًخىرمي  ,هوهنح محثت ًخؤمن
حيحثم,ايوزلي,وجتـي من املمىن يل ان ثعرد ؾين األحزان يف س ين001
املخلدمة ُذٍ والا اهـدم بيوثم ,ؿالوة ؿىل اهنح جضجـت وكحمـــت بفـي
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هبيي,فَلد ؾززت من مسـة لك إمرأة(يخجَ اىل اجلثة)واآلن فؤلودؿم.
وأصىرك ًخأمييم حيحة إبين,ومٌـم إهنيحر مزنًيح,وارجو ان جسري األمور
مـم يف أهبحء ُحديس ؿىل خري ححل  ,ففي رأيي اهَ ؿىل اًيحس اًزواج
ممن مثَِح,فال زواج من اًيت الجض هبِح.
إدمذيوس( :بلضب) أو ًال ان نجيتم ُيح ًيس بدؾوة مين,اثهيح اهين ال أؿد001
حضورك حضور ظديق,فحًىس خيس ًن حرثدي ُذٍ اًثيحب اًفحخرٍ
اًيت احرضهتح,فِيي ًيست يف ححجَ ًخـعهيح اص يحء من أجي جٌحزهتح
فاكن ؿَيم ان جضحرويح كبي ذضل  ,فبيامن ويت ؿىل وصم ان أموت
خشعح
مقت بإدارة األمر برمذَ وابًرمغ من س يم املخلدمَ فإهم حرهت ً
ظلري ميوت بد ًال مٌم ,وُح اهت حرثهيح اآلن  .اين ال أرى فيم أحلية
يف ان حىون وازلي,ويف ايم اًيت مٌحخين احليحٍ فىيف أدؾوُح أمػػي
فَلد وزلت ظفال ؾبدا ورسا حكدمت إىل ُضع زوجذم ً,لد أػِرت
ثلريا حليلي ؾيدمح ح
وضـت حتت اإلخذبحر,واين مل أؿد أؾخرب هفيس001
وزلك,ففي احلليلَ اهم أبديت جبيح مَفت ٌَيؼر ,فإهم جعوز وًلــــد
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وظَت اىل ارذل اًـمر ,واآلن ُح أهت ثيـدم اإلرادة و اًضجحؿة يك
متوت من أجي وزلك,وؿىل اًـىس فَلد حرهت إمرأة متوت وإهنح مل
حىن من ديم,ومح يسرتؾي إهدبحيه,اهنح اًضخط اًوحيد اشلي أؾخربٍ
أيم وأيب ,إهم حرهت اًسححَ اًيت جضــمَِح اجملد,وؿىل أي ححل فإهم
زليم وكذًح كعري يك ثـــيش .فَلد مَىت حيحة ســـيدة وانحجة نٌل001
يخوكـِح أي خشط,فحهم كضيت ظدر ص بحبم هكطل,وزليم وزل ُو
أان يك يرث محمتَىَ ,فَن متوت بدون أوالد  ,او س خرتك املزنل املَيك
نجر ًدا من اًورير ًآلخرين ًيىون قيميَ,واهم من املؤند ال جس خعيؽ
اًسٌلح ًيفسم,جسَميي ٌَموت,يف وضؽ اخسر فيَ مٌم يف س يم001
هوين دامئح محابدي إحرتام خحص جتحُمً,ىن فَخيؼر أي صىر أحعي
ؿَيَ مٌم هؼري إحرتايم ضل وأليم!فال وكت ميىن ثضيـَ إذن ,وإهم
ضل ابيحء آخرين من وسطل,ميىهنم رؿحيخم يف س يم املخلدمة,ويدثروك
ؾيد موثم هبػذٍ اًثيحب اًفحخرة  ,ويىفٌوا جثخم هبح  ,ألهين ًن اكوم
بدض يؽ جٌحزثم,فَيس زلي مح افـهل ًِح,ففامي خيعم فإهين مت,فححلق
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إن حيحيت اآلن مديية ًضخط آخر أمن حيحيت  ,فأان أؿد هفيس ابن
ُذا اًضخط ,ودوهَ ًن أرؾ او اؾخين بأحد يف س يَ املخلدمة,فال
مـىن ألن يَـن اًـجحةز من اًيحس ارذل اًـمر,ويخـهبم ظول حيحهتم001
مفح من احد يعًل ألجي املوت :فـيدمح يدهوا املوت,محمن أحد يريد
ان ميوت,فحًيحس نرب أؾٌلرمه ال حىون ؾبتًح ابملعَق.
اجلوكَ:متِي!مفح حدث من مأسحٍ يىفي!ال جس خفز وازلك فيلضب.
فرياس(:بلضب) اي وزلي,ملحذا ثبدو همددا ؟ فِي إصرتيت ً
بـضح من اًـبيد
اٌَيدين او اًفريجني؟ الا ثـمل اهين سحسػًل األظي ووزلت حرا وابيح
حليلي ٌَسحسَني؟إن إُحهخم صحاية  ,واهم ًن حهنيي األمر مَليح ثطل
اًرصخحت املِييةً,لد مٌحخم حيحثم,حىت أظبحت س يد مزنيلً,ىين
مضعرا يك اموت ألجطل؟فمل يورزين أابيئ رشيـة موت األابء001
ًست ً
من أجي األبيحء,وًيس ُذا من اًخلحًيد اإلقريليَ يف يشءً ,لد وزلت
من اجي هفسم فلط  ,وسواء اكن معريك سيجًح او حس يًح ,فإهم كد
رحبت مين أصػيحء جيب ان حتػعي ؿَهيح  :فإهم مػطل ؿىل اًـديد من
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اًرؿحاي  ,وًلد ورزت مين اًـديد من املزارع  ,نٌل ورزػهتح اان من ايب  ,وؿَيَ
هيف اهون مذه ًبح يف حلم ؟فِي اىىرت ؿَيم صيجح؟فال متوت من أجًل001
والأموت من اجطل ففرحذم الزاًت حية,الاثـخلد يف ابيم ذضل أيػضح؟من
خالل مح مقت حبسحبَ,فأهيح كد كضييح وكذح ظيبح ُيح ابألسفي,يف وكت احليحة
فهيح كعريٍ وذضل يف لك األحوال,اهم كحثَت جبرااة ضد املوت,وإهم ًخحيح
ابًرقػم من ان اًوكت احملــدد ملوثـــم ححن مٌذ زمن  ,فَلد حوكت ؿَهيح ابن
متوت بدال مٌم ( ,يضري إىل اًىس خيس) فِي ثػهتمين بـد ذضل ابجلنب؟بي
اهت من يىون جبحان ألكىص حد مثبخًح بذضل,اهم اسوأ من املرأٍ اًيت محثت
من أجطل ايزوهجح اًضحب اًرااؽ؟فإهم كد إندضفت حيةل محهرةً,خبذـد اهت
ؾن املوت,فَو اهم يف لك وكت جس خعيؽ إكٌحع زوجذم اجلديدٍ يك متوت011
من أجطل ! فىيف يخأىت ضل هلد أظدكحءك وؿحاَخم هوهنم مل يحبدو إس خـدادا
جديرا ابن ثلوم مبح كحمت ,فَخعمت!
ابًليحم مبح كحمت يه بَ,بيامن مل ثثبت اهم ً
فـَيم مـرفة ان لك واحد مٌح يلدر حيحثَ ويخـَق هبح,نٌل ثخـَق اهت حبيحثم
أيضح ً,وؿَيَ فإن أي يشء ثلوهل ؾين س يلحل ؾيم أيضح ً,يف نثريا من األوكحت
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اجلوكًَ:لد كيَت ُيح اًىثري من اإلُحانت اآلن ومن كبي,فيح أهيح اًرجي اًـجوز
أوكف إُحهخم إلبيم.
إدمذيوس:الك فَدس متر وسأس متر اان أيضح يف احلدير,فإن اكن من املؤمل سٌلع
احلليلَ,فيجب الا ثبحدرين خبعأ.
فرياس:اهين ًو مت من أجطل ًاكن ذضل أسوأ خعأ أرحىبَ001.
إدمذيوس:اي ظواب يف ذضل؟فِي نجيء املوت يف وكت اًعبح يىون مسحواي
ؾيد نجيتَ يف وكت اًـجز؟
فرياس:اهيح مضعرين ان حنيح حيحة واحدة هوهيح منطل رو ًحح واحدة,فال ثوجد
زلييح واحدة أخرى.
إدمذيوسً:ىٌين أمتىن ضل حيحة مديدة ثفوق حيحة زيوس.
فرياس:هيف ثَـن وازلك بيًامن مل خيعئ يف حلم؟
إدمذيوس:هـم,مفن اًواحض اهم جض هتيي احليحة املديدة.
فرياسً:ىن اًست أهت من س يدفن ثطل املرأٍ اًيت مبوهتح حتمت ان ثـيش اهت؟
إدمذيوسً:ىن ذضل دًيي ضـفم و جبيم!
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فرياس:مل أهن اان من كذَِح.الميىٌم كول ذضل.
إدمذيوس:آَُ!امتىن يف يوم مح حىون يف ححجة صديدة إىل مسحؿديت!
فرياس:من األفضي ضل ان ثبحر ؾن زوجحت فىثريات مهنن ؿىل إس خـداد
ٌَموت 001.
إدمذيوس:اهم ًست أفضي مين:هوهم حرفغ ان متوت ً
أيضح.
فرياس:ان هور ُذٍ اًضمس مثني,بي مثييح جداً.
إدمذيوس:ان ضل مزاجح جبحن,فحهم ًست رجال حليلة.
فرياسً:و ان جثيت يه اًيت ويت س خحمَِح اىل ازلفنً,اكهت صٌلثخم يب هبرية.
فحألمر ًيس نذضل.
إدمذيوسً:ىٌم ؾيدمح متوت س خىون رحخلرا.
فرياس:ان اًسمـة اًسيجة ًن ثَحق يب ؾيد مويت.
إدمذيوس:الميىٌين ثعديق ذضل,مفحثيعق بَ جترؤ مفرط.
فرياس(:مضريا اىل اًىس خيس)مل يىن اًخجرؤ,مضلكهتحً,ىٌم فهيح وجدت اًلبحء.
إدمذيوس:فَرتحي!دؾين أدفن ُذٍ اجلثَ.
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فرياس:حس يًح إين ذاُب,واهنح س خدفن بيدك,ايمن كذَِح,يومح مح س حيلرمم001
أكحرهبح,فإهين أس خعيؽ إخبحر أنيسدس فحًرجي احلق ًن يدؿم ثذُـــب
بـد أن كذَت أخذَ.
إدمذيوس  :اٌَـيَ ؿَيم وؿىل زوجذم!فالكنٌل يس خعيؽ اٍمنو حىت ارذل اًـمر
بال أظفحل,وُذا مح جس خحلَ حىت وان اكن اوالدك ؿىل كيد احليحٍ,واهم
ًن ثدخي أي بيحية ظحملح ويت حيًح.واهين ًو وجدت مٌحدي اًبسلة ,يـَن
ثربؤي من مزنضل,وبيت أساليف,سأخرب بذضل ؿىل املؤل.
(خيرج فرياس ثعحبَ ححصيذَ)
(يس متر إدمذيوس يف حديثَ مؽ اجلوكة وححصيذَ)
أمح ابًًس بَ ًيح ؿَييح حتمي املضحلك اًيت ثواهجيح,فدؾوان هذُب وهضؽ
اجلسد ,يف احملركة اجليحةزية001.
اجلوكَ(:ثلين)أوٍ وداؿح ً,ايهتح املرأٍ ذات اًـزمية اًعَبة,واًفضيةل اًخحمة واًيبيةل.
وًـي ُريميس ابًـحمل اًسفًل وُحديس حيس يح إس خلبحضل.إذ اكهت اًفضيةل
يه املاكفأة ُيحك  ,فس خجد ضل زوجة ُحديس املاكن اًالاق  ,يك حىوين
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رشيىة يف ُذٍ املاكفأة(.خيرج إدمذيوس مؽ اجلوكَ و احلحص ية -يدخي خحدم
من اًلرص)
اخلحدم:كبي اآلن,ؾرفت برشا نثريون من خمخَف األمحهن جحءوا ٌ
ضيوف أظدكحء
ؿىل كرص إدمذيوس وويت أؿد هلم اًعـحمً,ىين مح أس خلبَت يف ُذا001
املزنل أسوأ من ُذا اًضيف,او ًال ,الهَ أس خعحع رؤية س يدي يف حدادٍ
مث ػي مذجرأ ًيـرب اًـخبحت وجييء إىل ازلاخي  ,وابًرمغ من اهَ ؿمل مبح
حنن فيَ  ,راض ًيح بلك مح هلدمَ هلً,ىن ؾيدمح فضَيح ان هلدم هل صيج ًح مح
كحم بأخذ اًىأس املعيوؿة من خضب اٌَبالب,ورشب ارلر اًلري خمففة
املـخلة من اًـيب األسود ,حىت أخسيت ارلر املضـــخـةل وافـمت جسدٍ
بـد إذ وضؽ ألكيي قعني اآلس ؿىل رأسَ,وبدأ يهنق معدرا وضحزا001 .
اهَ ًيوجد هوؿني من اًليحء,ميىن اإلهعحت هلٌل:فَلد قىن بدون أدىن إحرتام
ملح يف كرص إدمذيوس من مضحلك  ,وإهيح حنػػػن اًـبـــيد ويح يف حػداد ؿىل
س يدثيحً,ىٌيح ًابدا محأػِران أمحم ضيفٌح ازلموع يف أؾيًٌح,فَلد حذران موالان
إدمذيوس من ذضل,وؿَيَ فَلد اًزتمت ماكين داخي اًلرص ,مسَ ًيح اًضيف
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اشلي بَ يشء من روح كحظؽ اًعريق او اٌَط  ,بيامن خرجت س يديت من
املزنل بدون ان احرسِح  ,او ان امد يدي ٌَس يدة اًيت اكهـــت مــثي أيم
واكهت ابًًس بة ٌَبيت لكَ نذضل ,فإهنح اكهت من حني إىل حني جسىن001
من قضب زوهجح اشلي اكن يوهجَ اًييح,اوًيس زلي سببح كوي ٌَيفور من
ُذا اًضيف اًعديق,اشلي جحء اًييح بـد ان حللٌح احلغ اًيسء؟
(يدخي ُركي من اًلرص سىراان,ححمال هواب هبرية من ارلر وؿىل رأسَ
الكيي من اآلس)
ُركيُ:حي اهت !ملحذا ثبدو ؿَيم هؼرات اجلد؟فحًـبد جيب الا يلعب جبييَ
بيامن يىون اًضيوف يف املاكن,بي جيب إس خلبحهلم بروح دمثة ً,ىن ابًرمغ
من ان اإلوسحن اشلي يلف امحمم ظديق س يدك ًىٌم اس خلبَخَ بهتجػم
وهؼرات اس هتجحن ,مس خلركح يف أمر يدور مباكن آخر  ,ثـحىل ُيح ,فأهين
سأخربك بأص يحءُ:ي ثدري ؿىل اي صحلكة يىون اإلوسحن؟اين مل افىر001
ابألمر من كبي,فِي فىرت اهت يف ذضل؟حس يًح فَدس متؽ ايل.ان اًبرشية
لكِح رحمتة ؿَهيح املوت  ,ومحمن أحد يـرف ميت آخر هفس ســيأخـــذٍ يف
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أايمٌح املخخحبـة  ,فححلغ ابًرمغ اهَ حمـمت  ,فِو مييش ًىٌيح ال وس خعيؽ رؤية
اًعريق وال ميىن ًيح اإلمسحك بَ ؾن ظريق دراس خَ او مـػرفذَ واآلن
فإهم كد اس متـت ًِذا ازلرس مين فػَيًرشح ظدرك  ,وًدرشب وًخـخين
حبيحثم يومح بـد يوم ,ودع اًبحيق ؿىل احلغ,ونجد اإلًِة س يربيس اًيت001
متيح اًبرش اًفحهني سـحدة ؾؼمية جدا  ,فِيي اآلُة ظيبة,فَخرتك لك يشء
واثبؽ محكَخَ ضل ,وُذا ان ويت ثـخلد اهين ؿىل ظواب,فٌَلذا إذن ثفرط
يف احزاهم وال جضحرنػين اًرشاب ؟ فحين مذأند ًو ان دواةر ارلر ثخدفق
ؿَيم ,فسوف ثًىس لك ُذا اإلنختحب,وؾبوسم ً
ايضح( ,يلدم هواب اىل
اخلحدم اشلي يرفغ أخذُح) فعػحملح حنن برش فحهني ؿَيػيح اؾػداد اشلُػػن
إؿدادا ً
جيدا,وًو اهم اردت رأيي,فحن ُؤالء اًوكورين املس خأففني ال011
ميىن ان يىون زلهيم محيسم ابحليحة بي املأسحة.
اخلحدم:أؾرف ذضلً,ىن يف ُذٍ األزيحء موكفٌح الميىن ان وسميَ موكف املرح
واٌَِو.
ُركيً:ىن املرأٍ اًيت ثوفت ال ختعم يف يشء,ال ثبحًف يف أحزاهم,فالحزال
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س يدة ُذا املزنل ؿىل كيد احليحٍ.
اخلحدم:محذا ثلعد بلوضل :اهنح ال حزال ؿىل كيد احليحٍ.الا ثدري ابًاكرزَ اًيت
املت هبذا املزنل؟
ُركي(:بيشء من اًرتدد)أجي إذا مل يىن س يدك كد أخربين مبح ُو نذب.
اخلحدم:اهَ فلط مضيحف,مضيحف بعورة ثفوق اًخعور.
ُركيً:ىن ُي موت خشط مح الحربعَ ظةل دم وكرابَ هبذا املزنل يسبب يف
ؿدم مـحمَيت ابًعورة اًالالة؟001
اخلحدم(:بهتنك)اوٍ هـم,حس يًح!ابًعبؽ مل حربعِح ظةل دم وكرابة ابملزنل!
ُركيُ:ي حدث صيجح مح خيفيَ ظححب املزنل ؾين وال يريد رححدزيت فيَ؟
اخلحدمُ:ذا أمر ال يلَق,فَخذُب وفلط,فحملضلكة اًيت أملت بس يدي صأن
يـييٌح دون سواان.
ُركي:محكَخَ يضري ان املضحرنة يف ُذٍ اًاكرزة امر خشيص.
اخلحدمُ:ذا حصيح,إضحفة شلضل ًو رأيخم حرحي ًن أهون حزييًح.
ُركي:إذن فححلليلة اًواكـة يه أهين أؿحمي بعورة سيجة من خالل مضيفي؟
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اخلحدم:اهم مل حترض يف اًوكت امليحسب,اىل ُذا املزنل.
ُركيُ:ي من رحي احد أبيحؤٍ ام ابوٍ اًـجوز؟001
اخلحدم:الك بي زوجة إدمذيوس يه من محثت,اي س يدي.
ُركي:محذا؟وظيةل ُذا اًوكت واهمت ثلوموا بدسَييت؟
اخلحدم:هـم,ألهَ مل يعق فىرة ان حرحي من مزنهل.
ُركي:أوٍ,اهَ رجي املسىني!وايًِح من مثي حيخذى هبح ثطل اًزوجَ اًيت فلدُح!
اخلحدمً:لد اكن األمر اليـين فلط هنحيهتح يه بي هنحيدٌح مجيـح ً ً
أيضح.
ُركي:فَخـمل اهين الحؼت يف ؾيًيَ دموع و ان صـرٍ كعري وثـبرياثَ حزيية.
ًىٌَ أكٌـين ان اجلػسد اشلي حيمهل اىل املدفن مل يىن ألحد من أكحربَ ًلد
ؿربت ؾخبحت املزنل وأخذت يف اًرشاب يف مزنل اًرجي اشلي رحب001
يب وضيف وظديق,ابًرمغ من ححًخَ اًبحبسة ثطل ,بيامن نــيت ازال مػػزوداً
من أجي ُذٍ احلفهل بإلكيي يخوج رأيس اًيس نذضل ؟ ( يلذف ابًىأس و
اًخحج بـيدا مذلززا)
ُركي:آٍ اي يداي واي كَيب ً,لد حتمَمت اًـديد من احملن  ,وكد ححن اًوكت
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إلزبحت من أي ظراز يىون ابن اًوكيين اًخرييًيَ,إبية اًىرتيػون ,اشلي
محَخَ ألجي زيوس,فيجب ؿًل إهلحذ اًىس خيس,املرأة اًيت محثت اآلن001
وإؿحدهتح ٌَمزنل,فِذاس يىون ظريلة صىري إلدمذيوس,فسوف أذُب

واحبر ؾن املوت

س يد اًؼالم اجمليح املميت ,اثوكؽ اهين سأجـــدٍ

يعفئ ػمأٍ,من اًـعحاي املضحح هبح ابًلرب من اًلرب  ,فَو أهين اؿددت
هل هكييًح  ,وبـداذ أهدفؽ واحنك كبضيت ؿَيَ,سوف أكوم بإؾخعحرٍ بلوة
حبير ال ميىن ألحد ان يفَخَ من يدي,كبي ان يـعي يل ُذٍ املرأٍ001
ًىن ًو ان فريس يت مل ثأت ألجي أُضييت املخخرثة,فـًل ان أذُب إىل
امليعلة اًيت بال مشس حير أهبحء اًفذحة هورٍ koraوس يد اًـحمل اًسفًل
معحً ًبح بـودة اًىس خيس,أين مذأند من كدريت ؿىل إس خـحدهتح إىل ؿحمليح
بـداذ سأضـِح بني يداي ظديلي اشلي أخذين اىل مزنهل ومل يػرتوين يك
أذُب ًبـيد,ابًرمغ من زلي األحزان اًيت حيمَِحوحرُلَ,فبني هبحًخَ وبني
خرويج ؿىل اٌَيحكة إحذفغ برسٍ,مفح من أحد يف سيسَيح بي محمن أحد
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يف اًيوانن اكن ركيلًح مؽ ضيفَ نٌل اكن ُو ,وؿَيَ فإهَ ًن يلول ان هبحالثَ
كري مسحوية ٌَمسحؿدة اًيت يلدهمح ًرجي اليس خحق(.خيرج)001
(يدخي إدمذيوس وححصيذَ,واجلوكة,ؿحادين من اجليحزٍ,إدمذيوس وححصيذَ
مرثدين زيحب حداد)
إدمذيوس ( :يف هرب ؾؼمي) أوٍ أين أهرٍ اإلكرتاب,ومك أهرٍ ثطل األهبحء املفـمة
ابًفحجـة!أوٍ,وا حرساتٍ!واحرساتٍ!ايًػباليئ اًـؼمي,إىل أين أان ذاُب
أين ميىن يل املىوث؟مح اشلي ميىن ان أكوهل؟هيف يل ان أػي ظحمذًح
هيف أضؽ هنحية ٌَحيحة؟ًلد اكن أبضؽ معريمحَخَ أيم يل,أهين أحلد ؿىل
املوىت فأان أرقب يف اًـيش مـِم يف أهبحهئم ,فال سـحدة يف رؤية ضوء
اًضمس,واليف ان أخعو ؿىل ُذٍ األرض,ايًِح من إمرأة أخذُح املوت
بدال مين وأرسَِح إىل ُحديس!001
(خيخَط رصاخ ادمذيوس األًمي بلكٌلت اجلوكة املؤثرة .فحملضِد بأهكهل
مفـم ابًـواظف اجليحصة)
اجلوكَُ:يح!ُيح!فَخخفي هفسم بداخي اًلرص!
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إدمذيوس:وا حرساتٍ!
اجلوكَ:ايملـحانثم اًيت ثدؾو اىل اًيحيب.
إدمذيوس:آٍ,ايًضلحيئ!
اجلوكَ:اهم ثـرب واحدة من الامم ُ.ذا مح أؾرفَ.
إدمذيوس:أوٍ!الك.
اجلوكَ:وال ميىن اجيحد مسحؿدة ًؤلخرى
إدمذيوس:وا حرساتٍ!
اجلوكَ:ايهل من يشء مريؽ الا ثيؼر مرة أخرى إىل وجَ زوجذم اًـزيزٍ.
إدمذيوس :إهم ملس يت مح جضلق يف كَيب  .فأي رش ؾؼمي من املمىن ان
يواهجَ اإلوسحن أنرب من فلدان اًزوجة اخملَعة؟ايًيدين مح حزوجهتح001
وال حييت مـِح يف ُذٍ األهبحء,فإهين أحسد اوًتم اشلين الزوجحت
هلم وال أظفحل,فِم أحصحب كَ ًبح واحد,فَيس من اًعـب أن يخحمَوا
الامًَ,ىن رؤية األظفحل مذـبني وأرسة األؾراس خرهبح املوت أص يحء
ال ثعحق,وذاك ؾيدمح يليض اإلوسحن حيحة واحــدة بأهكَػػِح مؽ زوجة
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وأظفحل .
(خيخَط رصاخ ادمذيوس األًمي بلكٌلت اجلوكَ املؤثرة )
معريا رحخوم .
جوكَ:إن املعري اشلي يواهجم ً
إدمذيوس:وا حرساتٍ؟.
اجلوكَ:واهم شلاُب إىل بـيد حير احزاهم001.
إدمذيوس:ايًـذايب امللمي.
اجلوكَ:إهَ من املؤمل حتمي ذضل فلك يشء سواء.
ادمذيوس:اوٍ,الك!
اجلوكَ:ؿَيم حتمي اآلآلم .فآخرين من كبي فلدوا...
إدمذيوس:وا حرساتٍ!
اجلوكَ ...:زوجحهتم,فحهم ًست اول من جفـَ املعري.
إدمذيوس ً :
حزان ؿىل حزن وأمل ًح ؿىل أمل ألجي احلبيب اًاكةن حتت األرض.
ملحذا متـــيـوين من إًلحء هفيس ؿىل جتويف اًلرب ,وأن أسذــَلي ُيحك
ميخًح جبحهب زوجيت؟فَلد مطل ُحديس ًيس رو ًحح واحدة بي روحني
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ر ً
ابعح لكهيٌل ابإلخالص فسواي س يـربان حبرية اًـحمل اًسفًل011.
اجلوكَ:أحد أكحريب اكن زلهيم إبيح ومحت يف املزنل,فَلد اكن وزل أبيَ اًوحيد
ومبوثَ ذرف ابوٍ ازلموع بلزارة ًىٌَ الزال يخحمي األمل دون إرساف
وذضل ابًرمغ اهَ ًيس زليَ أظفحال آخرين,فحًضـر األبيغ ميؤل رأسَ
فِو ظحؾن يف اًسن001.
إدمذيوس:هيف أس خعيؽ ان أدخي ُذا املزنل احلبيب ؟هيف سأحيح بَ بـد
ثلَب احلغ,اشلي حللين؟وا حرساتٍ,ملح حدث بيًٌح فور وظويل حير
هور معحبيح اًبَوط مػن بيَيون وظوت أكحين اًزواج  ,فأهين أمسىت
بيد زوجيت احلبيبة بيامن جٌلؿة ظحخبة من املََِني كد ثبـحان وكحموا بهتيثيت
واملرأة اًيت محثت وكت اًزواج,اًيت صحرهت اوًتم اًبػرش من دم رفيؽ001
امليحدرين ًلك من أب وأم  ,ألفضي اًـحاالتً ,ىن اآلن حػَت اآلالم
ماكن أكحين اًزفحف و ماكن األردية اًبيضحء حَت املالبس اًسوداء اًيت
كحدثين إىل فراش اًزوجية املِجور .
اجلوكًَ:لد اكن احلغ اًعيب رفيلم حىت ابقخخم ثطل األحزان,فمل حىن ثـرف
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مـىن األمل كط,وحيحثم اهلذت,وبليت حيح,واذابت يه كيود احلب بيٌنك001
فاليشء جديد يف ذضل فَعحملح فرق املوت بني اًـديد من األزواج وزوجحهتم
إدمذيوس(:هبدوء أنرث)أظدكحيئ,أهين أؾخرب زوجيت أنرث سـحدة مين ؿىل اًرمغ
ان اجلًل ُو اًـىس فإهنح ًن جضـر نجد ًدا ابألمل,فَلد رحَت بـيدا ؾن
ملدرا يل ذضل حير
رحن احليحة اًِحاةل ,اًيت الزًت اؿيش فهيح ومل يىن ً
ُربت من معريي مث ػََت أحيح حيحة اببسة ,وُذا مح أراٍ اآلن 001
,ففي لك وكت أذُب فيَ إىل املزنل هيف يل ان أحتمي ذاك؟ مفن جيب
أن أحييَ ومن جيب ؿَيَ ان حيييين ًيدخي ؿىل كَيب اًسـحدٍ؟ مفح اشلي
ؿًل اًليحم بَ؟فحًفراغ اشلي ابزلاخي يلودين إىل اخلحرج وذضل ؾيدمح ارى
فراش زوجيت واًىريس اٌصلان اكهت جتَس ؿَهيٌل خحًيحن مهنح,واملح اًعحبق
مدس ًخح ,وظفالي يَليحن بيفس هيٌل ؿىل رهبخحي ويبىيحن أهمٌل,واًـبيد حزاان
ًفلداهنم سػيدهتم اًيت كحبت ؾن املزنل,فِذٍ يه األص يحء اًيت س خىون001
ابزلاخي,واهين ًو ذُبت ٌَخحرج فسأكحبي أظدكحيئ املزتوجني,يف سيسَيح
فوجوٍ زوجحهتم س خدفـين ٌصلُحب ً
بـيدا فَن أظيق رؤية ثطل اًزوجحت اًيت
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,أؾٌلرُن يف معر زوجيت,وإن أي خشط يىن يل اًىراُيَ سوف يلول
ُذا ؾين :أهؼر اىل ُذا اًرجي اشلي حتيعَ حيحةاخلزي واًـحر اشلي مل
جيحبَ املوت بي إهَ جبحن فَلد ؾرض حيحة زوجػخَ ٌَفٌحء وُػرب ُو من
املوت.فِي بـد اًيوم هدؾوٍ برجي؟ًلد ختىل ؾن رشيىذَ ومل يدفؽ بيفسَ
إىل املوت  .فـــــالوة ؿىل مضحلكي األخرى س يىون حديهثم ؾين هبذٍ
اًعورٍ,فأي مىسب يـود ؿًل من احليحٍ اواألظدكحء  ,واًسمـة وازلهيح
واملواكف سيجة؟001
اجلوكَ(:ثلين) ابًرمغ من اهين سربت قور صـراء جسحبلوا إىل األؿحيل ودرست
اًـديد من املذاُب,فوجدت اهَ مح من يشء أنرث كوة من اًرقبة املَحة
فحان مل أجد ؿال ًجح ابًىذب اًعراكية اًيت دوهت هبحاًرتاهمي األورفيَ,وال001
ابألؾضحب اًيت مجـِح واؾعحُح فحيبوس ألسلكبيدس,يك يـحجل هبحاآلم اًبرش
فذطل اإلًِة وحدُح ال رحراب ًِح اوظريلة ًعالة,وإهنح الثَلي ابال ٌَلرابني
مواليت ارجوك الا ثلذحمي حيحيت أنرث من ذي كبي,حفىت زيوس الميىن
ييفذ أمٌيحثَ بدون مسحؿدثم,فأهم جس خعيـي ان ثـخرصي حديد لكيبس
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بلوثم اًلحس يَ واًيت الحرمح(.إىل إدمذــيوس)اآلن ًلد مت اإلمسحك بم001
بسالسي ال حىرس بني أذرع اإلآلُحتً,ىٌم جيب ان ثخحمي,فدموؿم
ًن ثـيد اًيت محثت إىل احليحة مرة أخرى,من اًـحمل اًسفًل,حفىت أبيحءاآلًِة
ييذون يف قيبحت املوتً,لد أحببيحُح ؾيدمح اكهت بيًٌح ,وحىت بـد املوت
س يؼي حنهبح,فِيي اهبي وسحام مجيـح ً,فَلد جَبت ضل اًسـحدة اًزوجيَ001
فَرمبح كرب زوجذم ًن يرفؽ ؿىل رابية نٌل حيدث مؽ املوىت بي يـحمي مـحمةل
أرفؽ هكـحمةل اآلًِة,وحىون موضؽ ثبجيي من من يرحتَون,وميضون يف ظركِم
اًوؾرة,فسوف يلوًون:ان ُذٍ املرأة محثت فداء ًزوهجح,واهنح كد أظبحت
واحدة من األرواح اًرحمية,حتيحيت ضل اي س يديت وٍمتيحييح مـروفم,وبلكٌليت
ُذٍ امتم خمحظبيت ضل( .ثوكف اجلوكَ قيحهئح بيامن جس متر كحادة اجلوكَ) ًىن
اهؼروا!ُحُو ابن اًوكيين يَوح من بـيد كحدم حنو املزنل اي إدمذيوس .
_ يدخي ُركي ومـَ إمراة رحجبة_
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ُركي:ايإدمذيوس ؿىل اًواحد مٌحاًخحدث بوضوح ًعديلَ,والحيخفغ برس0101
أحزاهَ  ,يف كَب واحد,فَلد كررت مسحهدثم يف سحؿة صدثم ,و حأػِر
ظداكيتً ,ىٌم مل ختربين كط ان اجلسد اشلي ويت ثـد جلٌــحزثَ اكن
ًزوجذمً,لد احسًت ضيحفيت بلرصك يف وكت إوضلَت اهت بأحػزاهم
اًيت ال ختعم ًوحدك,وشلضل وضـت إلكي ًال ؿىل رأيس وسىبت اًيبيذ
ًآلًِة مبزنضل يف وكت ابخَيت اهت بسوء احلغ ,فَلد اكن خعأ مٌم ان
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ثـحمَين هبذٍ اًعريلَ هـم اكن خعأ,وإين ال أريد ان أسبب ضل املح ً يف
وكت جضـر اهت فيَ ابملضحلك,واآلن سوف أخربك ملحذا ؿدت اثهية0101
أرجوك فَخأخذ ثطل اًس يدة وضـِح يف ماكن آمن ,حىت يخثىن يل كذـــي
مطل اًبس خون,وأؾود خبيول ظراكيح,فَو ان أص يحء كري الالَ حدزت يل
(وأرجوا الا حيدث ذضل,فرجحيئ ُو ان أؾود) ,فأين أؾعهيح ضل ًخىون
خحدمة ابملزنلً,لد مررت مبعحؾب نثرية يك أحعي ؿَهيح  ,فَلد حدث
اهَ ؾيد نجييئ مررت بأانس اكهوا يف مبحرة,مذححة ًلك من جييء ألجــي
هبريا من اًالؾب اًراييض,وًلد حأؾعيت ثطل اًس يدٍ
جحةزة حتخحج هج ًدا ً
يل ألين رحبت من ًـيب يف ُذٍ املبحرايت,فأوًتم اشلين جحءوا ألجي0101
املسحبلحت اًعلرية أخذوا ً
خيوالوجحةزة هلم,امح اشلين رحبوا يف املبحرايت
اًىبرية مثي املعحرؿة واملالهكة,حعَوا ؿىل كعـحن من اًلمن  ,وإمرأة مؽ
ثطل اًلعـحن,مفيذ ان حدث وأظبحت موجو ًدا ُيحك  ,مفن اًـحر ؿًل
ان ادع ُ,ذٍ اًفرظَ املؤدية إىل اجملد واًفوز متر  ,ؿىل أي ححل ؿَيم
مراؿحة املرأة,إهنح ًيست صيجًح مرسوق,بي ًلدحعَت ؿَهيح بعـوبَ ,فِح
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صىرا جزيال.
يه ُيح,فرمبح جييء اًوكت يك جضىرين ً
إدمذيوس:أؤند ضل ابن إحذفحػي حبليلة بؤيس حول مح حدث ًزوجيت رساً
خشعح حلري,فَو اهم0101
اليـين إس خخفحف ًح بم,فالأكعد ان أؾخربك ً
ذُبت وحرنخين وحبثت معن يضيفم فسزييد ذضل من ؿذايب فيىفي
مح اان فيَ من حداد ومح فلدثَ,أمح ابًًس بة ًخطل املرأة فأين ارجوك
اًخوجَ ًسحسًل آخر ال يـحين نٌل أؿحين ً ,ريؿحُح,فسليم اًـديد من
األظدكحء يف فريا,فال جتَب ؿًل األحزان مرة أخرى ,فأرجوك الا
ثذهرين بضيحؾي فــىٌل حراى اين ال أس خعـــيؽ إيلحف ؾيين ؾن اًباكء
ًو ػََت أراُح يف مزنيل  ,أثوسي أًيم الا ثضيف أحزاان فوق
أحزاين,فسلي من اهلموم مح يىفيين,فأين ميىن ًِذٍ اًس يدة اًعلرية
ان حتيح يف ُذا املزنل؟ فِيي صحبة ؾرفت ذضل من رداهئح وثرصفحهتح
فىيف ًِح ان متىر يف قرف اًرجحل؟وهيف س خؼي هلية ًو أهنح0101
أظبحت يف حصبت اًرجحل ؟ مفن اًعـب هبح جٌلح اًضحب اًعػلري
ايُركي,اين ابدي إُامتمح هبريا ضل ًىن فىيف يل ان أضؽ ثطل اًس يدة
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يف قرفة زوجيت امليخة؟فأخىش ان أهخلد من هجخني:من أثبحؾي من
املواظيني اشلين سيهتموهين خبيحهة من أحسًت إيل ؾيدمح أُوي
ؿىل فراش بَ إمرأة كري زوجيت,ؿالوة ؿىل إهين جيب ان ابدي0101
رؿحية هبرية ًزوجيت املخوفيَ.فِيي جس خحق إحرتايم(إىل املرأٍ احملجبَ)
أمح ابًًس بة ضل,ايهتح املرأٍ املخحجبًَ ,أاي من ويت فـَيم ان ثـريف
ان ضل بًية جض بَ بًية زوجيت(ًِركي) آٍ,أرجوك أن ثأخذُح يـيداً
ؾن انػري  ,فال حرلك رجال ُوى يف أقوار حسيلة  ,فـيدمح أهؼر
اىل ثطل اًس يدٍ أثذهر زوجيت,فِيي جتـي كَيب مرثباك وجتـي دموؾي
ثخدفػق من ؾييحي  ,ايًػضدة آاليم !,فحآلن فلط ؾرفت مذاق أسوأ
األحزان.
اجلوكَ:اهَ من اًعـب اًلول ان مححدث اكن صيجح ً ظيبح ً,ىن ؿىل أي ححل
فـَيم حتمي مح أؾعخَ ضل اآلًَِ0101.
ُركي  :آٍ ًو أهين مَىت اًلوٍ اًاكفيَ إلحضحر زوجذم من اًـحمل اًسفًل إىل
ؿحمل اًيور آٍ ًو أس خعيؽ فلط رد مجيطل!
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إدمذيوس:اين مذأند من حٌلسم ًِذا األمرً,ىن هيف يخأىت ضل ذضل؟
مفن املس خحيي ٌَميت ان يـود ٌَحيحة مرة أخرى.
ُركي:الثذُب ألبـد من ذضل ,فَخخدرب ؿىل هبح جٌلحم,وحتمي الامم.
إدمذيوس:اهَ من اًسِي إؾعحء هعيحة ومن اًعـب أن ثخحمي األمل.
ُركيً:ىن هيف س يدثىن ان ثلوم مبح ُو خري ضل ولك مح ثلوم بَ ُو احلداد؟
إدمذيوس:أؾرف ذضلً,ىن هوؿح من اإلصديحق يلودين ملح أان فيَ0101.
خشعح بضدة يعبح يف هفس احلحل اشلي أهت فيَ.
ُركي:هـم,مفن حيب ً
إدمذيوس:ان موهتح اَُىين بعورة ال ميىن وظفِح.
ُركي:اهم كد فلدت زوجة رااـة,مفن يس خعيؽ إىاكر ذضل؟
إدمذيوس:وشلضل فَن اجد اًسـحدة مرة أخرى يف احليحة.
ُركي:ان اًزمحن نفيي بأن يرحيم من آآلممً,ىن يف ثطل اٌَحؼَ الزال األمل
مض خـال.
إدمذيوس:اهم ؿىل ظواب فميىٌم اًلول ان اًزمحن يس خعيؽ فـي ذضل ًو ان
اًزمحن ُو املوت.
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ُركيً:ىن اًزوجة واًزواج من جديد سوف جيـَوهم ثًىس من فلدهتح.
إدمذيوس:فَخعمت! مل افىر ابملعَق اهم س خلول صيجح من ذضل
ُركي:مل ؟ اوًست ؿحزمح ؿىل اًزواج؟ُي س خؼي ارم ًال؟
إدمذيوس:مح من إمرأٍ سأجـَِح جضحرنػين اًفراش0101.
ُركيُ:ي ثـخلد ان ذضل س يـود خبري ؿىل املرأة املخوفية؟
هبريا.
إدمذيوس:اهنح جس خحق مين احرتا ًمح ً
ُركي:ان مدحيم ُذا ًـؼمي ًىٌم ظيـت من هفسم قب ًيح .
إدمذيوس:فؤلمت ًو خوىهتح وُذا ابًرمغ من رحيَِح ؾن ؿحمليح.
ُركي:إذا إهـدمت اًرمحة يف كَبم فإهم ًن ثأخذ ثطل املرأة مبزنضل؟
إدمذيوس:ال جسأًين ؾن ذضل,ارجوك وحق امس وازلك زيوس!
ُركيً:ىٌم س خىون خمعئ ًو مل ثلم مبح أريد.
إدمذيوسً:ىٌين ًو مقت مبح حريدٍ,فس يـخرص األمل كَيب0011.
ُركي:ؿَيم ثيفيذ مح أريدٍ,فَدسدي يل ُذا ادليي حفمت ًح سيذعحدف مؽ مححريدٍ
أهت.
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إدمذيوس:أوٍ,هيف يخأىت ذضل من ثطل األًـحب.
ُركيً:ىن هرصي ُو هرص ضل أيضح.
إدمذيوس:اهم ؿىل ظوابً,ىن فَخأخذ ُذٍ املرأة بـيداً.
ُركي:س خذُب ًو أرادت ذضلً,ىن فَخخأند من هوهنح حريد ان ثذُب.
إدمذيوس:ؿَهيح ان ثذُب ًىٌين ال أريدك ان ثلضب مين.
ُركي:واان أيضح زلي أس بحيب ألهون ؿحزمح ؿىل مح أان فيَ.
إدمذيوس:حس يح فإهم اًراحب !ًىٌين ال أحب مح ثلوم بَ.
ُركيً:ىٌم سوف جضىرين فامي بـد,فلط هفذ مح أكوهل ضل.
إدمذيوسٌَ(:ححص يَ)إذُبوا هبح ٌسلاخي,فسأخذُح يف مزنيل0001.
ُركي:مل أكعد جسَمي ثطل املرأة خلدمم.
إدمذيوسً:و أردت فَخأخذُح أهت بيفسم.
ُركي:هـم,من هجيت سأضـِح بني يديم.
إدمذيوس:اين ًن أضؽ إظب ًـح ؿَهيح.ميىن ًِح فلط ان ثذُب إىل ازلاخي.
ُركي:اهم فلط من أزق بَ وبيدك اٍميىن .
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إدمذيوس:س يدي أهم جتربين ؿىل اًليحم بذضل خالفًح ملح أرقب.
ُركيُ:يح!فَمتد يدك,وأملس اًس يدة اًلريبة.
مذفحداي اًيؼر)حس يًح,سأمد يدي,نٌل ًوويت أكعؽ رأس اجلرجوهَ.
أدمذيوسً (:
ُركي ( :مَليًح ٌَوراء ابحلجحب) فَخيؼر إٍهيح ! الا ثـخلد ان ُيثهتح مثي ُيتة
زوجذم؟فَخلري مزاجم من األىس إىل اًسـحدة.
أدمذيوس(:يس خدير وييؼر إىل اًىس خيس)أوٍ أيهتح اآلًَِ,محذا أكول؟ايٌَمـجزة
مل أثوكؽ رؤية ُذا!فححلليلة يه أين أهؼر إىل زوجيت أو ُالوس أرسَت
ؾن ظريق أحد اآلًَِ ألفلد رصدي من صدة اًفرحة؟
ُركي:الك إن املرأة اًيت حراُح ُيح حىون زوجذم.
إدمذيوسُ:ي أهت مذأند من أهنح ًيست ص ب ًحح؟
ُركي:إن اًرجي اشلي إس خضفذَ ًيس رحرض أروح.
إدمذيوسً:ىن ُي حلًح أهين أرى زوجيت اًيت دفٌهتح بيداي؟
ُركي:بلك ثأهيد ًىٌين كري مذفحجػئ من أهم ال جس خعيؽ ثعديق 0001
مح حدث.
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إدمذيوس ُ:ي ميىن ان املسِح؟ُي ميىن ان أحتدث اٍهيح نٌل ًو ان زوجيت
حية؟
ُركي:هـم ,فَخخحدث اٍهيح,فلك مححريدٍ حتت يدك.
إدمذيوس:أوٍ,زوجيت احملبوبة!ذات اًوجَ اًـزيز ,واجلسد اًـزيز!ُأهت ُيح .
حير أبداً مح ثوكـت ؾودثم.فمل أثوكؽ رؤيخم اثهية !
ُركي:اهنح موجودة ُيح .فَـي اآلًِة أمسىت ؾن قضهبح.
إدمذيوس:أهيح اإلبن اًيبيي ًزيوس اًـؼمي أمي يف جنححم وأن حيفؼم وازلك!
فحهم مبفردك ظيـت أص يحء أفضي مين.فىيف أحرضهتح اثهية ُيح إىل أؿىل
حتت اًيور بـد أن اكهت يف اًـحمل اًسفًل؟
ُركي:ابإلصرتاك يف مـرنَ مؽ اًروح اًيت اكهت متَىِح ومذحوكة فهيح0001.
إدمذيوسً:لد كَت إهم ثعحرؾت مؽ املوت؟مىت حدث ذضل؟
ُركي:جبحهب كربُح,فَلد أؿددت هل هكييًح وأحوكت كبضيت ؿَيَ.
إدمذيوسً:ىن ملحذا ثلف زوجيت ُيحك بدون أن ثخفوٍ بيشء؟
ُركي:اهم ال متطل حىت اآلن ان جسمؽ حديهثحؿَيم اإلهخؼحر يومني حىت ثيل
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من فرااضِح جتحٍ اآلًَِ ابألسفيً.ىن فَخأخذُح جبحهبم اآلن– فيح إدمذيوس
إس متر يف ثػرصفم بػـدل و إحذػرام جتػحٍ ظػديلم اًضػيف وداؿًح اآلن
فـًل ان اشلُحب ملح حدد يل من مضحق ألجي األبن املَيك 0001
سيٌَيوس
إدمذيوس:أرجوك فَخًذؼر مـيح وضيف ؿَييح.
ُركي:يف وكت آخر,فيجب ان ارسع(.خيرج ُركي)
إدمذيوس  :حس يًح,فَ حخبحرك,ورجحيئ ان ثـود اىل بييت اثهية ً ,ىين سآمر
املديية ومححوًِح من ملحظـحت ابإلحذفحل حبؼي اًعيب ؾن ظريق
مًضدين يف همرجحن وبػميني ممتمة سأُضي بثور حىت يخلعر احملراب
بدُيَ  .مفن اآلن سدذلري حيحيت اىل األفضي  ,فالميىن يل اىاكر ان
احلغ اًعيب سأجدٍ سحةراً يف ظريلي.
(خيرج إدمذيوس أخذاً اًىدسيس اىل اًلرص,مذبوؿني ابحلحص يَ وخترج
اجلوكَ ويه ثلين اًسعور اًخحًيَ)
اجلوكَ:ؿديدة يه األصاكل اآلًِيَ.ؿديدة يه األص يحء اًيت ثيجزُح اآلًَِ
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بعرق مفحججة أص يحء الهخوكؽ اهنح س خأيت ومترؿَييح فحآلًِة جتد اًعرق0001
اًيت ثعيؽ مهنح األحداث اًلري املخوكـة وًلد اكن ذضل ؾن حق اًعريق
اًعحيح ًسري أموران

69

70

71

72

