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  الفصل الثاني

  زواج روماني: اللوحة األولى

  ق ـفي عم. في روما مدخل صالة قصر مارك أنطونيو، يوم زواجه بأوكتافيا( 

  غلون ـمدخل الصالة؛ إلى اليمين غرفة الزواج، جماعات األصدقاء وأتباعهم ُيش

  عبيد يزّينون . لضّباط الرومان بينهم سفروس، مجموعة من االصالة؛ إلى اليسار

  .)المسكن بفروع األشجار واألزهار، الخ

  .)يصل من الداخل ويخاطب عبيد الميناء(  أنيوس

  يا عبيد الميناء، أين مارك أنطونيو؟  

  ...سيظهر ، إن العريس يقترب من العتبة  عبيد الميناء

  .)يذهب نحو الجماعة إلى اليسار(  أنيوس

  .أمنياتي مع أصدقائهجئت أوحد   

  .)يراه قادما(  سفروس

  !أنيوس، نراك عدت بيننا  

  ...نعم، جئت من مصر  أنيوس

  أين حملت في المرة األولى  سفروس

  ...دعوة مجلس الشيوخ لحامل السلطة الثالثية  

  !وباطرةيلرأيته في معسكره مستسلما لك  أنيوس

    أتعتقد أن عودته قد أوهنت حماه؟  سفروس

  ...تّة أشهر كان يقاوم إرادة مجلس الشيوخإنه لس  أنيوس

  ستّة أشهر مضت بالسرور والنشوة  

  !في مصر مستسلما لكليوباطرة  

  قيدته بأغالل شهوة جارفة  

  وقلبه كان أسير ذراعيها  

  !ولكنّه غادرها أخيرا  
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  ! عودتي أنه سيتزوج أوكتافيا حينفهمت  

  حتى يحرر ذاته وقلبه دون ندم  

 وتصبح واضـحة شـيئا      "هيميني"أغنية  في الخارج تُسمع    (  

  .)فشيئا

  أصوات موكب العروس

  !هيميني، هيميني، هيميني  

  ة السعيدموكب العروس الشابهذا ! آه  أنيوس

  أصوات موكب العروس

  !هيميني، هيميني، هيميني  

  .)الجميع يرافق األغنية بضرب األيدي إيقاعيا(  

  أحيطي بعطر المارجولين جبهتك  

  راقصة في عيدكواضربي األرض   

  !هيميني، هيميني، هيميني  

وهؤالء كانوا من الشباب    . الموكب ينطلق إلى عمق الصالة    (  

والموكب يتقدمه أربـع حاميـات مقدسـات        . نصبايا وفتيا 

جماعة الموكب يحملـون المـشاعل مـن خـشب          . للزواج

مـارك  . أوكتافيا تظهر واقفة في عتبـة الـصالة       . الصنوبر

  .)ة غرفة الزواجأنطونيو يظهر على عتب

  أصوات موكب العروس

  بعطر المارجولين أحيطي جبهتك  

  !واضربي األرض راقصة في عيدك  

  !هيميني، هيميني، هيميني  

  .)منتصبة طوال الوقت تقف أمام مارك أنطونيوأوكتافيا (  

  أنت يا من تجتازين عتبة مسكني،   مارك أنطونيو

  عذراء، من تكونين أنت؟  

  كون زوجتك المخلصةإن أردت، أ  أوكتافيا
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  أيتها العذراء اسمحي لي أن أرفع النقاب  مارك أنطونيو

  .حيث يختبئ جمالك  

  أطع رغبتك التي تداعب خيالك  أوكتافيا

  اسمحي لي بنظرة أتملّى بها وجهك  مارك أنطونيو

  وأمر على عينيك كزهر البنفسج الندية  

  ليس لي ما أقدمه إال حناني الفتي  أوكتافيا

  ياهأعطيك إ  

  خذ حناني الفتي  

  وحالوته  

  يا للحالوة  مارك أنطونيو

  يا للحنان  

  يا للحالوة  

  ها هنا المسكن الذي تصبحين فيه زوجة  

  !مختارة من بين الجميع  

  .)إلى رفيقات أوكتافيا(  

  ...قدنها  إلى الغرفة حيث تنتظر رغبتي  

  !هيئن براءتها الساذجة لألسرار السعيدة  

  .)يولمارك أنطون(  سفروس

  يا حامل السلطة الثالثية سعادتك تسر كل من يحبونك  

  .)للجميع(  مارك أنطونيو

  إن كان لكم أية أمنية بمقدوري أحققها  

  .سأحققها لكم  

  !أنت يا سفروس... تكلّم  

  !ال أريد إال أن أحارب قربك  سفروس

  !روما والجمهورية بحاجة إليك  مارك أنطونيو

  .)يرى أنيوس(  
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  أين تخدم؟... د أنك بعيدأعتق... أنيوس  

  ...في الفرق المصرية  أنيوس

  .)بعاطفة معينة(  مارك أنطونيو

  في مصر؟  

  ...نعم، يا صاحب السلطة الثالثية، ومن هناك قدمت  أنيوس

  ماذا يقول جنودي؟  نطونيوأمارك 

  !قسمهم يرافقني  أنيوس

  .)بعد تردد(  مارك أنطونيو

  والملكة؟   

  .)نطونيو يستمرأمارك . أنيوس بعد برهة من الدهشة(  

  ...تكلّم دون خوف  

  ولكني أرغب أن أذوق سعادتي... قلبي شفي من الحمى  

  حين أعلم.. دون ندم  

  !أنني لم أترك من يبكي هناك  

  .)بلطف(  أنيوس

  ...أن كليوباطرة سعيدة! أؤكد لك... حسنا  

  .)مندهشا ولكنه ُيرغم نفسه على الضحك(  مارك أنطونيو

  مكن لهذا أن يحصل؟ماذا تقول؟ أي  

  .)بلطف(  أنيوس

  ة عاشق يذهببين ذراعي محظي  

  ...وغيره يحّل مكانه  

  .)متنبئا ُيصدر صيحة ذعر وألم(  مارك أنطونيو

  !أنت ال تتكلّم الصدق! سباكوس  

  ُأشهد علي السماء  أنيوس

  .)في نوبة يأس(  مارك أنطونيو

  !آه  
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  .)مستغربا ثورته(  أنيوس

  أضعك فيه؟مارك أنطونيو، أهو فخ   

  .) قلياليتماسك(  أنطونيومارك 

  !بكلمة أخرى... كنت أعتقد بشكل أقوى! ال، ال  

  .)يبتعد بإشارة من يده(  

  !تركونيأ... تركونيأ  

 فيما بينهم، مارك أنطونيـو      ةاستشارأصدقاؤه يبتعدون بعد    (  

  .)يبقى وحيدا

  !لهذا الحلم الرهيب! أيقول الحقيقة؟ آه  

  !أنسى هذه المرأة.. .أريد أن أنسى كل شيء  

  !أما إذا كان يخدعني  

حـامال لـي أمـر مجلـس        ... أنيوس جاء لتوه من مصر      

  ...الشيوخ

  !عدائيأ كان من جديد أداة لكل ،إذا  

  .)بيأس(  

  أيتها اآللهة القاسية، لماذا تعذبيني هذا العذاب؟  

  ...كليوباطرة، أخشى أن تكون تخلّت عني  

  ومداعباتها لغيري؟نسيت ذكرياتي، وأعطت قبالتها   

  ا من كل الجواري اللواتي يسلّمن أنفسهنتكون أكثر شر  

  !يا للتعذيب الرهيب  

يغدو مجنونا، يسرع نحو صندوق لكليوباطرة يجـده فـي          (  

  .)خزانة إلى اليسار، تحت لوحات أجداده؛ في هياج

  ...رسائل حبك  

  !ما كانت إال كذبا  

  .)فة يفتح الصندوق ويسحب غالالت خفيبيأس(  

  !...لهذه الغالالت الخفيفة! آه  
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  .)يشمها بعاطفة مثارة(  

  الرائحة الغامضة المثيرة لعطرك  

  ...ال تزال عالقة فيها  

  .)خذ اللوحاتأي(  

  ...هل تستطيعين الكذب! آه  

  !حين كنت تسطرين هذه الكلمات  

  !."وحيدة على سطيحتي، أفكّر فيك"  

  وأستدعي ليلة أخرى كنا فيها سعداء  

  ...ي ربيع صحوف"  

 ...لم تعد هناك! وا أسفاه  

  وفي قلبي أموت... انتظر وأبكي  

  !بعيدة عنك، هنا هو الشتاء  

  !"وحيدة على سطيحتي، أفكّر فيك  

  .)إلى نفسه(  

  !لم تكذبي حين كتبت هذي السطور! ال  

  !لم تكذبي  

  .)يالحظ أوكتافيا قد لبست ثيابها فيخفي اللوحات(  

  !أوكتافيا  

  .)بلطف(  أوكتافيا

  كيف حالك؟... مارك أنطونيو  

  .)يحاول ان يسيطر على مشاعره ويدفعها بعيدا(  مارك أنطونيو

  ...اتركيني وحدي... اذهبي  

  .)مدهوشة بلطف(  أوكتافيا

  ... مارك أنطونيو  

  .)بغموض(  مارك أنطونيو

  !اهربي مني! آه... ونانأصبحت مج... أخاف من نفسي  
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  ...انكال أرغب أن ألوث براءتك وحن  

  !أخاف من نفسي... هربي منيأ... ال أستطيع أن أحبك  

  كل كلمة تجرحني... صمتأ... رحمة بي! آه  أوكتافيا

  من أدمى قلبيم  

  .)تقبع قربه وهي تجهش بالبكاء(  

  !رحمة بي... رحمة... مارك أنطونيو  

  !أخشى أن أتنبأ بما يجري  

   .)معذّبا(  مارك أنطونيو

  !مر، إلى أعماق ذاتيإن نظرت، إذا لزم األ! آه  

  !تحت نظراتك الطاهرة أبدأ حياتي... كبأني سأحبأعتقد   

  يعيدنياليه ولكن الماضي ما زال يتملّكني، يقيدني و  

  )بذهول(  

  !الماضي يتملّكني! عبثا مقاومتي  

  .)ترتمي عند قدميه(  أوكتافيا

  دعني أنا أحبك! حزانكأأعرف ! ال! ال  

  ... ختأمثل   

  !آه! ارحمني! آه... دنيولكن ال تطر  

  ...أنا احبك...  مارك أنطونيو  

  ....ارحمني... ال تطردني  

  !قريبة منك... اتركني قربك  

، أثناء ما كان يتكلم مع أوكتافيا كان مستمرا في لنفسه(  مارك أنطونيو

  .)تعذيب نفسه

  رجل آخر بين ذراعيها  

  ...رجل آخر يعرف قبالتها  

  !آه! وهذا الجسد المحبوب  

  ذاتي تتعذّب من أجلها  
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  ال أدري إن كان أحد يكذب في حقّها  

  !أمرها أعرف ...هناك... هناك... سأغادر إلى هناك  

  .)مقررا(  

  !سأذهب إلى مصر متصال بها... سأغادر  

  .)في يأس عظيم(  أوكتافيا

  ...ال! هل ستغادر؟ آه  

  !ال تهجرني! ال تفعل ذلك  

  أتراك تهجرني؟  

  .)يدفعها(  ارك أنطونيوم

  !تركيني أ،تركينيأ  

  أريد البرهان على اتهامها  

  مثل حيوان متوحش أتسلل إليها  

  ألنقض عليها وأقتلها  

  .)يقع وهو يجهش بالبكاء على الطاولة(  

  .)مجروحة بألم كبير(  أوكتافيا

  !وا أسفاه! وا أسفاه  

  .)بعاطفة عميقة(  

  وداعا إذن، مارك أنطونيو  

  األيامبك يوما من  ضرأإذا القدر   

  إذا أردت ملجأ تهدئ آالمك  

  ...فكّر بي حينذاك  

   بدون أن تُالمأعتقتكلقد   

  .)بلطف يتجاوز حبها القاتل(  

  !امبدون أمل، ُيس... ألمي ينتظر  

أوكتافيا ترتمي مغشيا . تظهر نساء على عتبة غرفة الزواج(  

تُقاد وتختفي في الغرفة حيث تُقفل . عليها بين أذرعهن



    أوبرا  كليوباطرة                                  ترجمة يسرى األيوبي

 9

ارك أنطونيو يبقى وحيدا، يرفع رأسه، برغبة ال م. األبواب

تٌقاوم، باحثا في الصندوق عن نقاب كليوباطرة ويبقى ذاهال 

عبيرها فترة طويلةيشم (.  

  .)بعاطفة متّقدة(  ومارك أنطوني

  !!يا لعطر جسدك  

  

  اللوحة الثانية

  حانة آمنحيس

  إنّها اإلسكندرّية في حّي . صراخ ؛ تصفيق حماسي في الحانة؛ الستائر مغلقة(

  بّحارة، جنود، : آهل بسكان نيكوبولس؛ حانة أمنحيس يتردد عليها مختلف الناس

  رجال، نساء . باب المدخل في العمق. مناضلون، صبايا يأتين للشرب والتسلية

  صر مستلقيات في عمق الجهات أو على الحمتمّيزات لعوبات جلسن إلى طاوالت 

  سباكوس . في الساحة األمامية تجلس كليوباطرة وسباكوس. الخلفّية من الحانة

  كليوباطرة ترتدي كفتاة مصرّية، تنّورة قصيرة تصل إلى . يرتدي ثياب عبد

  الحانة .  وال ُيشاهد منها إال جانب وجهها؛ شعرها معقوص إلى األعلىاركبتيه

  ى ـآمنحيس لولب الحركة في الحانة يدور عل. اعلُمضاءة بمصابيح ومش

  في العمق بهلوانات والعبو طابات ينهون . المجموعات ويقوم كساق للشراب

  ة، جة مزعوتصدر صيحة، ُيصغون ويرقصون كليوباطرة غير معني. ألعابهم

  .)موسيقى في الحانة. سباكوس يحاول أن يسّري عنها

  !آه! آه! آه! آه  الجمهور

  .)صفيق حادصياح؛ ت(  

الى كليوباطرة وسباكوس، رؤية متأثّرا جدا لدى (  أمنيس

  .)كليوباطرة

  هل أنت راضية؟...تكلّمي... حسنا، أيتها الغريبة الشابة  

  .)بتراخ(  كليوباطرة

  أليس لديك شيئا أفضل تقدمه؟  
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  وحق ايزيس، أنت عسيرة على اإلرضاء  أمنيس

  !مثل العجائز الممالّت  

  .)ضاحكة(  كليوباطرة

  بدون شك شبابي تذوق الكثير من اللذات  

  ...وأنهكه دواعي الفرح والمسرات  

  !آه! آه! آه  

  ! أفقد مجديولو أني... سأرضيك  أمنيس

  أتحبين أن تشاهدي؟  

  رقص طقوس المراهقين  

  اثنان منهم يجعالنك تستمتعين  

  ...اإلسكندرية ليس لديها أجمل لتقدمه  

  .)بتراخ(  كليوباطرة

  ...ا يرقصانجعلهمإ  

همهمات في الحانة؛ صياح من نفذ شرابهم .  يبتعدأمنيس(  

يريدون المزيد منه مما بقي على طاولة كليوباطرة 

  .)وسباكوس دون أن ُيمس؛ يعود الهدوء شيئا فشيئا

  .)إلى سباكوس(  

  كيف حالك؟... أنت ال تقول شيئا... سباكوس  

  .)بنظرة عبادة(  سباكوس

  !إنني أنظر إليك  

  .)بسخرية(  باطرةكليو

  ؟ سباكوسيا  ويسرك دائما النظر إلي  

  .)بعاطفة جياشة(  سباكوس

  !ارحميني... اصمتي... اصمتي! آه  

  .)مرتجفا حنونا(  

  حين تلقي بنظرتك علي  



    أوبرا  كليوباطرة                                  ترجمة يسرى األيوبي

 11

  !أبقى ذاهال من سعادة تغمرني  

  !وال تدرين المدى الذي يصل إليه حبي  

  .)جبغن(  كليوباطرة

  لماذا اخترتك؟  

  فظ بك؟لماذا أحت  

  .)برغبة حارة(  سباكوس

  رغبتي هي عبادة لك  

  ...وأنت تُسر بدورك... صحبتك تسرني... ربما  كليوباطرة

ريد أن ُيجيب ولكن كليوباطرة تُشاهد وصول يسباكوس (  

  .)أداموس؛ تستمر بقولها

  دعني أنظر... ال تتكلّم  

  !وعيناه تنضحان بالشهوة... جسده مرن نحيل  

أثناء الرقص .  رقص أداموس بطيء عاطفي.سباكوس يتألّم(  

  .)كليوباطرة تشعر باإلثارة

  هذا الرقص يثير الرغبات  

  ويستدعي سحر سعادة مجهولة  

  ...ولذائذ جديدة عارمة  

  .)مسلّما(  سباكوس

  ...صمتيأ  

  .) الصبربشيء من نفاذ(  كليوباطرة

  ...أنت تزعج مسرتي  

  .)سباكوس يحني الرأس، صامتا غاضبا(  

  .)إلى كليوباطرة، بعد رقص أداموس(  أمنيس

  هل أشبع الرقص رغباتك؟  

  .)مشيرة إلى أداموس(  كليوباطرة

  اسمه؟ما ... نعم  
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  أداموس  أمنيس

  .)بفخر(  

  !ال مثيل له  

   لو أنّه رقص مع كليوباطرة   

  ألسرها وأمتعها  

  أعتقد ذلك  كليوباطرة

  .)إلى سباكوس(  

  أليس كذلك؟  

  .)باكتئاب(  سباكوس 

  ...ربما  

إلى أمنيس أثناء ما كان أداموس ينحني على ركبتيه (  كليوباطرة

  .)أمامها

  ...عليه أن يرقص أمامها  

  .)هامسا مسترحما كليوباطرة(  سباكوس

  !ال تجعليني أعاني  

  .)لى أداموس بإعجاب ُمثار؛ إلى سباكوساتشير (  كليوباطرة

  ؟ لو رأته ملكة مصر،أليس وسيما  

  سر؟جسده مرن ساحر أليست به تُ  

  شفتاه خمر مسكر... عيناه سابحتان باألمل  

  عينيه... شفتيه... يحب جسده  

  .)إلى سباكوس(  

  أليس وسيما؟ وسيما فوق ما تتصور؟  

ال يستطيع السيطرة على أعصابه وكليوباطرة تتكلّم، (  سباكوس

ويرتمي فوق أداموس بقسوة يريد أن يخنقه ويسحقه في 

  .)الطاولة

  !صورإنه وسيم فوق ما أت  
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  .)الجميع أثناء العراك يصدرون صيحات الخوف والغضب(  

  .)بغضب وكراهية(  كليوباطرة

  ماذا تفعل؟... سباكوس  

  .)بوحشية(  سباكوس 

  !إنني غيور  

  .)كليوباطرة تنظر إلى سباكوس ببسمة على شفتيها(  

  .)صارخا(  أمنيس 

  جريح... أدموس  

  !إنّه مجد الحانة  

  .)صارخون(  الجمهور 

  !أداموس! أداموس! جريح... أداموس  

  !الموت! الموتّ! الموت! الموت للغرباء  

أثناء ذلك ُيقاد أداموس وهو مغشي عليه، الجمهور الغاضب (  

  .)يلتفت نحو كليوباطرة وسباكوس

  .)يمسك بكليوباطرة(  سباكوس

  !سأدافع عنك! تعالي  

  .)بين ذراعيه(  كليوباطرة

  أتحبني حقا لتفعل هذا؟! آه  

سباكوس يغطّي .  يقفان في ركنرة وسباكوسكليوباط(  

  .)كليوباطرة بجسده الضخم

  .)نيتماوجون غضابا، ويحيطون بهما مهددي(  أمنيس والجمهور

  !الموت للغرباء  

سباكوس . عةربعضهم يسحب سكاكينه وآخرون قضبانا مش(  

يختبئ خلف طاولة على استعداد ليطعن بالخنجر كل من 

 مكانها وتتخذ خطوة إلى األمام تترك كليوباطرةفجأة . يتقدم
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نحو الرجال وبحركة ملكية تحل شعرها فيتدحرج على 

  .)كتفيها

  !توقّفوا  كليوباطرة

  !صمتيأ  سباكوس

  .)مستمرة(  كليوباطرة 

  .تعرفوا على مليكتكم  

  .)مذهوال(  الجمهور

  ...كليوباطرة  

    جاءت لتمتزج ... كليوباطرة... نعم  كليوباطرة

  بمسرات شعبها

  .)يقع على ركبتيه(  سأمني

  ...اغفري لنا  

  !حسنا  كليوباطرة

  اعتقدت أنه قد أنهكتكم  

  ملذّات الحياة الحمقاء  

  !كم انا منزعجة! وا أسفاه  

  عبثا تحاولون، يا خدمي، يا عبيدي، يا كهنتي،  

  !أن تبعثوا بسمة على شفتي  

  !كم أنا منزعجة! وا أسفاه  

  ...منزعجة  

  .)تغير لهجتها(  

  حركتكم، فعلتم من أجليولكنّكم ب  

  !أكثر من كل الذين أحبوني  

  .رميتم عني الخوف والشهوات  

  !جناح الموت تبدو الحياة جميلةتحت ف  

  .)مداعبة إياهم(  



    أوبرا  كليوباطرة                                  ترجمة يسرى األيوبي

 15

  ...ولقد قدمتم لي بضعة رعشات جديدة  

  فعلتم من أجلي! آه، آه، آه، آه  

  أكثر من كل الذين أحبوني  

  !شكرا  

  .)فيتراجعون بخو(  الجمهور وأنيس

  !هذه كليوباطرة! ةكليوباطر  

ُيفتح الباب، تظهر شارميون يتبعها الحرس وترتمي أمام (  

  .)الملكة

  !شارميون  كليوباطرة

الحرس . تأمر جميع المساعدين بالمغادرة ما عدا سباكوس(  

  .)؛ إلى الخارجيقفون عند الباب المفتوح

  .)جانبا إلى كليوباطرة؛ سباكوس، وحده ُيصغي(  شارميون

  .ئت أبحث عنك يا سيدتيج  

  .)إلى شارميون(  كليوباطرة

  لماذا جئت تقلقين تسليتي؟  

  ...عليك أن تعودي إلى القصر  شارميون

  ...إلى القصر؟  كليوباطرة

  ...مركب وصل من روما  شارميون

  وعليه عاد مارك أنطونيو  

  كليوباطرة وسباكوس

  !مارك أنطونيو  

  نةيبحث عنك في المدي... إنه ينتظر  شارميون

  ...يريد أن يراك هذه الساعة  

  أعلم وحدي أين يمكن أن تكوني...   

  ...وركضت نحوك ُأعلمك  

  ...سأتبعك  كليوباطرة
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شارميون تغطّي بسرعة كليوباطرة بنقاب طويل أحضرته (  

كليوباطرة تتبع شارميون . الباب بقي مفتوحا. معها وتخرج

  .)وسباكوس يتنحى

  .)قلقا(  سباكوس

  اه؟هل تذهبين للقي  

  .)متوسال(  

  !ال تفعلي مثل هذا! آه  

  .)لسباكوس وحده(  كليوباطرة

  أال تعرف انه جاء من أجل عرشي؟  

  أعطيتني نفسك! أحبك  سباكوس

  .)بيأس(  

  ...كثيرا... قاسيت كثيرا  

  !أبدا! أبدا! لن تذهبي  

   ! أن أموت ليأفضل  

  ...لن تذهبي إليه هذا المساء  

  !أعطيت آلخر  

  .)لتناض(  كليوباطرة

  ...أطعني... سباكوس  

  ُأعطيت آلخر...   سباكوس

  أحبك كثيرا... إنني غيور  

  !ُأفضل أن أموت  

  !ال! لن تذهبي إليه  

  .)صارخة(  كليوباطرة

  !اذهب عنّي  

بعض المصارعين يظهرون مع أمنيس ويرتمون علي (  

  .)سباكوس للقبض عليه
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  !اقبضوا غليه  

  !أطلقيني أيتها القاسية  سباكوس

  .)بتعجرف(  رة كليوباط

  !هذه الجراح  

  !إني أريد:هل تستطيع مقاومتها حين أقول لك  

  .)يتضاعف غضبه(  سباكوس

  !أطلقيني  

  .)ببسمة قاسية(  كليوباطرة

  !وأهنني! اذهب  

  عيناك أجمل بكثير حين يجتاحهما الغضب  

  !المجنون  

  .)تقترب منه(  

  !نرد لي هاتين العيني  

  !أطلقي سراحي  سباكوس

  .)تقترب أكثر(  كليوباطرة

  ...حين أختار... حين أريد... ربما ذات يوم  

  !عاشقيح بصست... نعم، ربما من جديد... من جديد  

  ...سباكوس، ترى جيدا ما أريد  

  .)بإصرار(  

  ...عليك أن ال تموت... عليك أن ال تموت...   

  ذاهبا، يقوده المصارعون بعيدا عن أنظار كليوباطرة، التي(  سباكوس

  .)ه ثانيةتنظر إلي  

  !آه  

  .)تخرج مع شارميون والحرس الذين ينتظرونها عند الباب(  كليوباطرة

  !مارك أنطونيو  

 .ستراني سعيدة متهدجة للقائك  


