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  الفصل الثالث

  حدائق كليوباطرة

  عيد آسيوي في حدائق كليوباطرة وسطائحها؛ مارك أنطونيو متمدد بفتور على (

  .سرير مريح رائع وقد خلع ثيابه الرومانّية وارتدى ثيابا شرقية كملك آسيوي

  الت ـواري جميج. قفة خلفهاشارميون وا. كليوباطرة قربه تبدو بشكل ساحر

  في العمق، جانبا سطيحة مرتفعة عليها أحواض . مستلقيات حول سرير الراحة

  .)في الرقصات المختلفة تتمّيز الليدّية. زهر

  رقص سوري

  رقص كلداني

  رقص أمازوني

  .)الرقص ينقطع حين تنهض كليوباطرة وتناول شارميون كوبا(

  هبيفي الكوب الذالسم صببت   كليوباطرة

  وكل من يلمس هذي الحدود الحرام  

  يشرب الموت الزؤام  

  ومن جاء يغمرني بالقبل  

  أرد قبالته بالمثل  

  ومن يتطلّع إلي بعين الحنان  

  نسأعطيه كل ما في قلبي من الحنا  

  نظراتي الحلوة، قبالتي المليئة بالحنان  

   يوجد من يعشقنييا عبيدي، بينكم  

  ومن يرغب وصلي  

  سيعرف قبلة حناني... ي الحلوةسيعرف نظرت  

  .)تختار احدهم... العبيد من الرجال، يمدون األذرع متلهفين(  

  ...تعال، أنت  
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  .)تعطيه الكأس الذهبي(  

  !أنا السحر، أنا الفتنة... أنا الموت السماوي  

يركض العبيد ليمسكوا بالكأس، ولكن مارك أنطونيو ينتزعه        (  

 يتراجع العبيد يائسين مع     منها، ويرميه ويمسك بكليوباطرة؛   

 إلى الـداخل، حيـث يبقـون        كل الراقصات اللواتي يقدنهم   

  .) يغادروا أنمتجمهرين لحظة دون

  أيتها الفاتنة! كليوباطرة! آه  مارك أنطونيو

  عيب القاسيةكفّي عن هذه األال  

  قلت لك كل شيء عني مما تطلّب مني  

  ...الكثير من الشجاعة واالنطالق  

  ا كل هذه الجرأة، هل تموت هي من أجلك؟لماذ  كليوباطرة

  .)خائفا(  مارك أنطونيو

  أوكتافيا؟  

ـ  .  الجميع يخرج  شارميونبإشارة من   (   ة طراأوكتافيا، كليوب

   .)ومارك أنطونيو يبقون بمفردهم

  .)بدون أن تنظر إلى كليوباطرة(  أوكتافيا

  ...مارك أنطونيو، أنا تركت روما  

  ... السلطة الثالثيةسابقة إلى هذا المكان أخي، حامل  

  ماذا جئت هنا تفعلين؟  مارك أنطونيو

  ...احمل لك السالم... أنا لم آت كعدو  أوكتافيا 

  السالم؟  مارك أنطونيو

  .)ببساطة(  أوكتافيا

  ...أريد أن أتجنّب الصراع األخوي... نعم  

  .)بشكل معبر(  

  ...أضحي بمسراتي من أجل واجبات المجد  

  ...وكل شيء سيهدأ.. .عد إلى روما... اتبعني  
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  يمكنك تجنّب رجاء مستحيل  مارك أنطونيو

  مثلك أن أهتم بمجديلل أفض  

  .لم يعد هناك شيء في روما  

  ...كل مجد لي هو في مصر  

  !وا أسفاه  أوكتافيا

  .)إلى كليوباطرة(  

  ..اتركيني أتكلّم معه! كوني رحيمة  

   .)متأثّرة(  

  بسببك، فقدت كل شيء، حتى األمل  

  أنا بنصيبي وعذابيراضية   

  .حين رأيت جمالك، فهمت مدى قوتك  

  ... كنت تحبينهذاولهذا ا  

  ال تجعلي منه... كوني رحيمة به  

  خائنا لماضيه،  

  ! الواجب الذي يزدريهأملي عليه  

   هليكن لديك الشجاعة أن تجبري  

  !يعجب بك أكثر العالم

  اسمه، مجدك، ذكرياتك  

  !ككلّها بين يدي  

  هإن كنت أحببت  

  !ارحميه! ارحميه  

  .)إلى مارك أنطونيو(  كليوباطرة

  ...أوكتافيا معها حقّ  

  ماذا تقولين؟  مارك أنطونيو

  روحي ستعادل روحك  كليوباطرة

  .)بغضب(  مارك أنطونيو
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  !آه... من أجل ال شيء... أتركك  

  ...أفهم مكرك  

  ...فهو يخلّصك... تنتظرين فراقي  

  .)يشتد الغضب(  

  !اني يغرق بالدم ويهلكلو ان العالم الروم  

  ...لو اني أصبح عدوا لروما، لمجدي وواجبي  

  .أقبل كل شيء ألحرس كليوباطرة

  !ليهعا الذي أصبح انظري م  وكتافياأ

  جهدي غدا عبثا... أوكتافيا الكريمة  كليوباطرة 

  ...كوني شاهدة علي في مجلس الشيوخ في روما  

  ...عند أوكتافيوس  

  ... فوق جميع اآللهةابأن إله  

  .)بحنان(  

  ... إنه الحب المنتصر... أعبده...   

  .)بانفعال(  يا فأوكتا

  !ال تهيني الحب! آه  

  !الحب الرائع الطاهر يجهل الدناءة  

  !ويبهر النفس... يسمو... يرتفع  

  ...ولكن حين يكبل باألغالل  

  حين يجعل الرجل شريرا  

  مثل حيوان شبق  

  هذا ليس إال نزوة  

  ال،! ال، هذا ليس هو الحبك  

  ...هذا ليس هو الحب  

  .)إلى مارك أنطونيو(  كليوباطرة

  ...لديك الوقت لتختار... اختر... مارك أنطونيو  
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  .)في حرارة العاطفة يندفع نحوها(  مارك أنطونيو

  !!كليوباطرة  

  .)ئسةبا(  أوكتافيا 

  !وا أسفاه  

  .)إلى مارك أنطونيو(  كليوباطرة

  ... سأجرب حبك  

  .إنني فخورة به  

  .)إلى أوكتافيا(  

  نحن ننتظر بدون خوف  

  الصراع الذي سيبدأ  

  !يا إلهي  أوكتافيا 

  .)إلى مارك أنطونيو(  كليوباطرة

  عط اإلشارةاأظهر شجاعتك و  

  .)رخبف(  

  ...اذهب دافع عنّي  

  .)بفخر(  مارك أنطونيو

  !النصر أو الموت  

  !نيإذا كان قلبك يعز  كليوباطرة

  جنودي ينتظروني مرتعدين  مارك أنطونيو

  !ينادونني  

  !تشجع! اذهب   كليوباطرة

  نياذهب ودافع عني، إذا كان قلبك يعز!  

  !هيا  

  نعم سأركض إلى جانبهم  مارك أنطونيو

  !هيا! سأركض منتصرا معهم  

  ...ارحم آالمي! يا إلهي  أوكتافيا
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  ضاع عبثا! آه ارحم ألمي القاسي  

  !ارحم! ارحم! رحمآه ا! ارحم! آه! ارحم! وا أسفاه  

  !مارك أنطونيو، جنودك ينادونك  كليوباطرة

  إن كان قلبك يعزني... اذهب وانتصر معهم  

  !!انتصر معهم! انتصر معهم  

  !جنودي ينادوني  مارك أنطونيو

  ...وقلبي يعزك... سأركض منتصرا معهم  

  نعم أريد النصر! قلبي يعزك  

  !معهم! النصر معهم  

كليوباطرة بعد نظرة انتـصار  . رجامارك أنطونيو يندفع خا   (  

والجواري على أوكتافيا، تصعد إلى السطيحة تتبعها شربيون        

  .)يركضن أمامها، أوكتافيا تبقى وحيدة يائسة

  .)جانبا(  أوكتافيا

  !كل شيء انتهى! وا أسفاه  

افيا، اقترب منها   سباكوس الذي دخل منذ لحظة وشاهد أوكت      (  

  .) على السطيحةوباطرة التي كانتيلبعيدا عن نظر ك

  .)إلى أوكتافيا التي أصغت بدهشة(  سباكوس

  ...ال تبكي... أيتها المرأة  

  ...وسأستردها... كليوباطرة هي ملكي  

  ...أيتها المرأة، ال تبكي  

  .)من بعيد(  الجيش

  ...يا حامل السلطة الثالثية  

  المجد لك  

الجيش يظهر ويبدأ يتجمهر عند مـدخل الـسطيحة حيـث           (  

 أنطونيـو، ويـرمين     اطرة ونساؤها يغنين مجد   تجلس كليوب 

  .)الزهر على الجيش
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  .)بحماس(  كليوباطرة 

  !خذوا الزهور، خذوا جميع زهور العالم  

  جميع النساء وشارميون

  .)بأصوات سوبرانو(  

  !ها هي الزهور! الزهور  

مارك أنطونيو يظهر على عربة من ذهب يجرهـا أربعـة           (  

كليوبـاطرة  . لـسطيحة أحصنة بيضاء؛ يتوقّف تحت حاجز ا     

  :) تهتف

  !ها هو ذا المنتصر الوسيم  كليوباطرة

  !ها هو ذا المنتصر الوسيم  شارميون والنساء

  .)إلى كليوباطرة باندفاع عاطفي(  مارك أنطونيو

  !فرحي ونصري المقبل لك! حياتي لك  

  !لك حياتي  

  .)إلى مارك أنطونيو(  كليوباطرة

  !حياتي لك فرحي ونصري المقبل لك  

  !المجد لك!.... أيها الفاتح الوسيم! الزهورلك   

المجد لـك يـا حامـل       ! يا حامل السلطة الثالثية   ! المجد لك   الجيش

المجد ! ، المنتصر الوسيم لالنتصارات المقبلة    !السلطة الثالثية 

  !لك

  !لك! فرحي لك! المجد لك  مارك أنطونيو

  !المجد لك!... أيها الفاتح الوسيم! لك زهوري   والنساءشارميون

 والنـساء يـرمين الزهـور علـى         كليوباطرة، شارميون (  

مارك أنطونيو فوق عربته يـودع      . المحاربين الذين يمرون  

الجنود يهزون أسـلحتهم ويـصدرون صـيحة        . كليوباطرة

 .)نصر


