
فيلسسلمجيتن
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...المينالنمحترقالشرجنين:صىوت

...عمياءرحمفيمحبوس

الظلمةفيالايولدلا

...العينينمحترقيالشرجنين

الظلمةفيالايبمرلا

اليومهذافيتخرجلا!فيصرفبللو

دماتسميلسوداءساقيةفامامك

منتقماوجهايدهـاليهاكانهل

بالثارالايهنالا

فيها؟فيغسلهاالبيض(ءراخنهاليهايمدكانأم

الخوفوراءالخوفغيريحمللاعمرمننسامأ!

الحقدغيريورثنالامجدمننسخر(ن

نحبهماعينينعلىالصمقيموتحيننبكيأن

...المطويةالايامسفرفينقراماهذا

اليومهذافيتخرجلالقيمرفيللو

قبن.ويداضعشفتالهالعينينالمحترقفالشر

اليومهذافيتخربملالقيمرفيللو

السكينلكيسنالعينينالمخزقفالشر

قيلمالقيمرقيللو

..الموتمنيفركانهل

الموتأالىيفركانأم

روما(في.قيهربيتفيفاعة)

التيالنذربنلكتسمعالم.اليومتخرجأدعكلن!:ك!ركالبورنيما

سورالقمرع!ينعقالبومتسممعالم؟أياممنذدوماتقلق

أالصباحمنذهذا

لقد.عزميعنيمرفىنيلنهذاولكن،كالبورنب،يابلى:فيعر

اناستطعلمالانفباضمنشيءفخامرنيسمعتما!ممعت

.فاذاقيمراننيالعزيزةايتهاتذكريولكن.عنيادطعه

بها،يسشانرللخوفزمامهاتسلمانالناسءنللعامةجاز

خلبقغيرهذافان،ارادتهاتشللل!رةتستسلموأن

ضيعر.

!فىمنيانالستأبهامنور9الست..جميعهاالنذرتلكولكن.كالبورنيا

نا،حادثاتحذركأن،خطراتجنبكان،رادتالسمماء

ليلأفيلكيدورماشبناانلكتقولى
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المترى.منيلهاانفعهوبمابر،لهات!ع!غلالسماءليت:-صر

منها؟سمعتماتأويلفيتصئيا

لفسد.تكذيبهاالىسبيللاننرانها.فيصرياكلا:نالبورنيا

تاولكنكدأويرلمهافيأخطيءفلمغيريسمعهاكماسمعتها

الناسر؟هاالتيبالدما،.لسمعالم.ة"!افياخطاالذي

الم!وقالذيبالانينف"معألبمأالننيوحمجثسفوقتسيل

وهبتهاالتيالخيولحتى؟انالبوراعماقمنينطلقكان

عيونهساواحذتالممشبةمراعيلاعاثتقدروبيكونلضهر

لمعا.تنزف

منخلتؤدروماان/ظضيئ!لل؟كلهبهذاقيعرلثأنوما:ج!س

الخيولاجلهمنتثحبفيعرن!ئررمي!ايبقفلمساكنيها

همفاورعا؟منالاشباحوتخرج

مذع!ورةواففةواناأماميتقتلحاه!ميرايضدانيثبم:لالبورنيا

اكد.و)مدماتنزفاليمقاللكعناردهايداياثريلا

يكوناندونبغتةحجرتيبابز!ححتىمستغيثةاسف!فظ

فتحا.لهتحاول-باوتدفعهريمهناك

فيصبحالاوهاملهذهيستسلما!يصهـأنتريديناحسبكلا:!يعر

.الناسفمفيهزأة

؟فالماتسمعأله.العرافهنالكثم:نالبورنيا

العرالىأقالوماذا:ميعر

تحذر؟نلكرزعمالم.أقمرا؟!بالب!،لكنصح:لالبورنيا

؟آذارمنعثرالخاساليوم

يرضخانلقيحرتريدينهلولكن.ياكالبهرفيا.بلى.بلى:نيمر

فيقاليبيتيالزمانكأ!هـ-لدلنهل؟مافونعرافلمقالة

ناأبالجبنينتانلقيمرتريدينهل؟جباناننيعني

؟مساءصباحالالسنةتلوكهاحمقاءقصةيصبح

الداهمالخطرذلكعينيكعنتحجبقيمرياكبرييكانها:نالبورنيا

تخرجلا.قيمريااليكأبتهل.رويةغيرفياليهفتندفع

انرومالث!وخسأزعم.أعذارمنشئتماادع.اليوم

سازعم.منهتشكوفاصبحتاليومعاودكقدقديماالما

بي.تعنيانفآثرتساورتضقدالحمىمننوبةانلهم

تخرجالعكلنقلكنني.أعذارمنشئتمالكساختلق

بجانبي.ابق.بجانبيابق.ياقيصراليكابتهل.اليوم

يختلقها.احاذيبعلىقيمرتعمليلا.يحالبورنياكلا:ليعر



وفيسنيفيالناسعركنيلقد.بييليقلاامرالهذا

الاخطاراليتركضمقداماشجاعاألايعردونيفلمحربي

اماماجبنآناليوممنيدريد-نمهل.إمامهااجبنور

وراءهاأنكمنحغيقةاياعر!!أكادلااوهام

منهناكيكونقد.لفلييدبرمنهناكيكونور

ئق!يولكن،صدريفيينغرسالمسمومبسيفهيحلم

بلسوف.يذينيقدعملعلىيجرؤلنانهكالبورنيايا

يداهفترتعد،لرومااسديتهاعارفةايفميذكرامامييمف

رداليذيليقحل،دد!يعلىويسفط،عيناهوتغرورئ

عنه.اصفحأنميويطلب

العدةتمدرومارجالمنطائفةانالينقلمرةكم

س!تغفريندجارونيبرسلياليهمفارسلت.لاغتيالي

راودوها،اوراودتهمخبيثةلفكرةمنهمأثارفلم،لائبين

كيفيعرفوالمطافسةنروةعلىاحدامنهماعاقبولم

ارتكبوهالذيالارلمذلكمنيخجلونفجعلتهم،يدفعونها

الايقس!ونلالياصدقاءمنهمجعلتوبذلد،حقيلي

بعياتي.

تعتاجروماان.باكالبورفيااخدشينالكلاقلثم

،غايتهطالامجادهننلتلقداليهااحناجممااكثرالي

قائدواناهذاعمريوبلتت،اعظمهاانلذاتمنواصبت

اريدفماذا،مصائرهاوسيد،حضارتهاوصانع،روما

،مدينةبسعلمهاليمدينةفانهاسومااماأهذامناكثرمنها

للنمنهاخرجتداذا،بازدهارهاليمدينة،بئمنهالي

الاولى،سيرصاستعودبل،ال!مبسلمفيهايكون

كنهردمهاوينزف،سم!هاوتشحب،ابنارهايقتتل

.مجنونهائح

تلكالاباطيلفينجدياناريدكلا!كالبورنياياكلا

السماءتهتمحتىانااكونفمن.لينذراسمعتهاالتي

تحترالسماءان.انااعتقدهاكماخذيهاولكنأبتحذىي

.ظهريوراءمنلىيكيدونالذيناولئك

شنىخادميدخل)

سيدي:الخادم

النبيل؟الخادماهاماوراءكةفيعر

يستعطفنياليفل!الدخولمنالحرسمنعهبالبابرجل:الخادم

الرجل؟ذلكيريدوماذاةفيصر

بمقابلتكلهناذنخنىافصرايلزمأنيريدالخادم

مقابلتي؟علىيحملهالذيبالسرلكباحوهل:قيعر

نالكينبذيلاضيرةأمورانهايزعمولكنه.يا-بيكلا:الخادم

تجهلها.

نافارادالايامهذهفيروماتقلقالتيالننوبتلكعلملعله:قيعر

عنها.يحدثني

؟ياسيدييدخلأدعههل:الخادم

يستاهلاهتمامي.مالديهكانانلسمرى.يدخلدعه.اجل:قيصر

(الخادمسرج)

التءبالمخاوفتهزا،بقلقيتهزاأراكأنيؤلمنيمالشد:كالبورنيا

الرجلذلكأنأتظن.نهار!لمعهااعترانفوااحملهل

قيصرياكلاأامرفياليكيتوسلاوهديةمنكيطلبجاء

بلغهقدمنهاتسخرالتيالنذرتلكمنطرفاانواثقةأنا

حجرتيالىذاهبة.الانذاهئةانا.م!هينقذكانفأراد

جداراالمغزعةالانباءوبينبينيلاجعل.فيهانفسيلاحبس

منه.تنفذانتستطيعلا

لكوةانها.الشيوخمجلسالىللخروجفساتهياانااما:فيعر
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بي.لاصطحاايقلموان

..قيعر:لمورنياا

ايذائي.علىأحديجرولن.كالبورنياياتراعيلا:جمصر

كالبورنيا(تخرجة

تلكلعل.تحذيريفيحقعلىكالبورفي،لعل.ادريلا.يصر

ترسلهااشاراتبلانناسيرددهاأباطيلليستالنذر

يداكأنكأيقااضلاعيفياحسايي.لايطظييملهة

ناام،وهىفيالرفلرى.نصدممهاانلحاولفليظه

لاانا؟يتهددنيمرعباعامصاشيئا..ماتظهنانك

عيرظوا!عنالاسواقكليفالماأصمقاناستطيع

اعلماناحاوللاليماولكن.النال!ىيشهدهامالووو

حذراحربيفيالناس!هدنيلفد؟حقأمهياباطل

الىبجنديادفعاكادفلاحسابهاحادثةلكلأح!ممبذكيا

اتحينفرعنغازالمانم.منهالخلاعييسمتطيعونلاكمين

الكبسة،تلوبالكبسةأبادرهم،(عدائيعلىانقضحتى

فما.اخرىفييق!واخنىواحدةمنيفلتون،يمادونكلا

؟تشاءمابيتصنعانللاحداتإتركالمجوملي

اكشادفلابيالظفرفرصةلاعدائيألركاليوممالي

هذهحياتيسئمتانرانيلانذسيعنللدفاعاصبعاارفع

تتيحهاالتيالملذاتتلكءنخمتاتراني؟احياهااتي

هناكأناعلمنا؟ؤطافهافيففلىلييكوناندونلي

يدفعهحانقهادربصوت!حسمكانيالىبعينيهيتطلعمن

أسماءاولئكمنطائفهأذكرأناستطيعولعلني.قتليالي

؟انرانيشيئا،صنعلافلماذا.منيالخلاصيريمونالذين

حركتيويشلمعهافتبطيءيالحراسةنفسياحيطاناكره

الحمواناسجنىفيباناسأزجاناكرهاننيامأمهـري

وهمبيوتهممناليومذلكيخرجونسوفاخرينانا!اان

احلمالانكنتاماقيمراكنلملوترى.بموتييحلمون

فيصرأبقتل

يقفشيخارجلاهودوهوالخادميدخل)

يخرج(ثمقيصرأمامبه

مو!ي:لرجل

جديرغيرلامرقدومكيكونالال-مل؟الرجلايهاتريدماذا:-صر

بامتمامي.

؟مولايليياننهل.الخطورةفيغايةلامربل:لرجل

نائم؟وانترأيتهمفنىحلمأهو.تشاءماقل:يصر

منها.فىشفقتعث!بأمرايتهاحقيقةبل.مولايياكلا:لرجل

ل!(تكرهكمارايتطهل؟تلكحقيقتكمنأخافكوماذا:!يصر

4حمونأن

فيضاحيةلاميزيارةمن؟يباكنت.الليلاخرفيهذاكان:لرجل

لبيتحديقةسورالىقدمايساقتنيمندمارومامنقريبة

خيلحتىالسورذلكابلغأكدولم.رومابيوتكرممن

ولم.همسايكونيكادخافظحديثاتلتقطاناذنيانالى

السورلولاذلكوراءيقالمااتسمعلاننيةايعندييكن

انلبثثم"مافضولياثارقدالحديثذلكمنطرفاان

ناوهممت.انفاسييكنمكادالرهبةمنشيئاعندياثار

خاف!اصريرايعرالحديقةبابأسمعلملوطريقياكمل

منهخاربرينيندقعونالرجالمنعصبةعنينؤجثم

الظلمة.لتبتلص

استلبلأها؟قدغنانميتقاسمونطريققطاعكانواهل:نيصر

روماوشيوخقيصراصدقاءمندلىيفةكانوابل.كلا:لرجل

انارزين.



الي؟امرهتشكوفجئتمنهماحدعليكاعتديوهل:قيصر

الطريقمنمظلمةزاوية!أخباتولكنني.مو!يياكلا:الرجل

بوجودي.منصأحديحسلاحتى

.واحداواحداسفتهمومنك:قيصر

أكثرهم.عرفتبل:الرجل

منهم؟أخافكوماذا:قيصر

.مولايياعنكيتحدثونكانواانهممنهمأخافني:الرجل

بكاملهاروماانأهذافيغراقيوأي؟عنييتحدثون:فيصر

عني.تتحدث

علىاجرؤلن.كلا.كانوا..ولكن.مولايياهذااعرف:الرجل

.يقولونكانواماأعيدأن

كانواهل.كلهالحديثذلكعلئاعد.ا!رجلايهاتخفلا:قيعر

كلبيلغكمافببهايلغونكانواملأبسوءةرتييتناولون

ثمأمنبركةفي

.مولاييالقتلكيدبرونكانوابل؟الرجل

لقتلي؟:قيص-س

الآلهةبجميملكاقسع.مولاييااجل:الرجل

.القولتكذبنيكنتاذاالسباعالىبكسارمي:قيصر

اقذ!.اسباعاالىبيارم.مولايياتشاءمابيافعل:الرجل

اقللم.الصدقالااقللمولكنني.النارالىبي

.الصدقالا

تحنرنيأجئتلماذا:الرجلايهاليقلومن:قيصر

.يهـرهالصديقغدريكره.يامولايالخيانةيكرهرجلانا:الرجل

السوداءبالانسمانالضغينةتستائرانيكره.الصديقخيانة

حاقداسيفايديهفيوتضعالارادةمنهوتشلعينيه!تممي

،انسانامولايياعظيماانسانافيكاجداننيثم.مس!موما

الانيابالضاريةلتلكأريدفلا،وامنه!اسلامتهالرومااعلا

النبيل.الفاضلجسدكفيكنفرسان

.الشيوخاولئكاكثرعرفتانكليقلتهلقيعر

.كاسيوسفيهمعرفتلقد.مولاييانعم:الرجل

مارجلفهذا.هذافيغرابةلاأكذلك(لشي.كاسيوس:!يعر

لقتلي.يدبرانيحزننيفلن.!يحبني

كاسكا.هنالككانثم:الرجل

ذيهاكانانهيقال.مجديعلبئينفسأ؟خرحاقد:كاسكا:قيعر

قاسياخشنااصبحولكنهالمدرسةفيصبياكانعنمما

الشعبانسمعانهفيشكلا.السنبهتقدهتعندما

منثم.عليينقماكجماهذافجملهملكابتتويجييطالب

ايضهلأ

.ليجاريوسكايوسهناككان:الرجل

سمعتهلقد.يكرهنيلماذااعلمأنا.ليجاريوسكايوس:قيعر

فاحفظهمراتعنيفالذلكفعنفته،)بومبي"علىيثنيمرة

.هذاعملي

سمبر.متالوسهنالككاندم:الرجل

فلاغرابة.رومامناخيهبنفيأمرتلقد.سمبرمتالوس:قيصر

عدة،مراتاسترضائيحاوللقد.امرييحنقهأنفي

فيانيظنكانكانه،اخيهعنبالصفحاقناعيحاوللقد

اذني.فييسكبهالكاذببالملقيستهوينيأنمستطاعه

ابدلفيها،فلمأوامريلرمتلقد.اليهاصغلمولكنني

الاأفعللمأننيعنديثبتعندماالابهاآمرلملانني

تريدهلترى.والقانونالواقعمندليلعليهقامما

قضيسةقضت4منلجعلأنروماشيوخمنالطائفةتلك

ثباتيان.معييفلحلغهذاولكئ،عليهاللومونني
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فليجربوا.مدارهافيالقطبنجمةثئاتغيريعدلهلا

بينفكرةيتردثونناسهنالكيكونقد.ضدياسلحتهم

فلنانااما،وسلوكسلوكبينويتارجحون،وأخرى

سفليفعلحقارأيتهمافعلتلقد.شيءراييعنيزحزحني

.يشاؤونماالمارقوناولذك

تل!كتصلانور9اخااني.مولاييابلطفهاالاا!هةذنعاملنا:رجهـل

عنط.غافلوأنتمرادهاالىالعصبة

أيهاحديثكاكمل.افيائيعلىذكرتممناحديجرؤلن:!صر

الرجل.

...هناككانثم..هناككانثم:رجل

منهم.حدا2نسيتهلماذا:صر

تصدقني.الا!لتهاناخارءاسمولكنه.مولايياكلاربل

قيمر؟عليكينقمأنستزتهانتخافالاولكن:بعر

اًقولهمابأنقيصراقنعانليانىولكن.مو!عيمابلى:رجل

كذباأليس

ابضا؟هنالككانمن.اذنقله:بعر

.مولاييابروتوس:هـجل

نافيشكلاإ!أشركاذبمخادع.نلكيا؟بروتوس:بعر

جثتتصنعماذا.بهاتحملانقبلبكحملتقدالافماعي

شياطيئي؟توقظ؟لقمتيلتثيرجئتهل؟قعريضط

يحهأهوةلااصدقائيوبينبيني)ننجعل؟حياتيليلتزور

اايعليقل؟النتنالاسودوالممواللؤماغدداغير

حملكمن؟بلاتخطتجمااحئوبةلهذهأرسلكمن:الرجل

تريدارليسة؟الدهرابدمنهناجانكاخاللاعملعلي

فريمستهاأأقعأن
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معها،وقثلتانلألهافيوشربتطمامهامناكلتلقد.منكم
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فيلسوفالىتحتاحلاانها.الحماقهاالىللوصول،لدغدنمتها

وراءهوتسعيرلهوتهتفبهفنثقيثيرهاقائدالىبليقنعها

كالقظيع.

ناالي-تضرعجاءتتستصرخني،جاءتالجماهيرولكن:بروتوس

الرقاعبتلكتسممعالم.لهاتعداالتيالعبوديةمنانقذها

بيتيأفيعليهااعثركأتالتيالكببرة

يشنمرخونكرومامنناسمنكانتانهابروتوسياصلقتوهل:!مر

احسعن!ماكاسيوسعليكدسهامزورةرقاعانها؟بها

عملالىتندفعانلكقرادالسافلةمؤامرتهازاءبترددك

عنه.الرجوعالىسبيللاطانش

فريةكانتالرقاعتلكهب.قيصرياصحيمحاهذاهب:بروتوس

نافيالحقمنالشر:ليفلولكن.كاسيوسافزاها

منوثفقحريتهاعلىتخافروهـ4اهلمنطائفةهناك

تموساها.انفدميك

علئتنقمرومالفيرخمنطائفةهناكبل.يروتوسياكلا:قيعر

تملكلاطائفةولهتها.محليلتحلتزيلنيانوتريدمكالتي

فارادتبهاترضىلنالناسانتعلمفهي،احقادهافير

تعتسلانالنقيةليدكارادت،الجريمةهذهفيتشرككان

بدمي.

ي!نلمانقتلكعلىاقدملااننييعلمونالناسانذلك:بروتوس

محبتييعرفونالناس.انذلكالىيدفعنيقاهرلسببهناك

بشرؤى.يثقونانهمثم.اصدافتكاخلاصييمرفون.لك

قيصرقتا!علىبروتوساقدمفاذا.ووفائيبنبلييثقون

يقهر.لاسبباهناكانبدفلا

منشيئانفسمكفييفيىاناستطاعكاسيوسبانائناعترف:قيصر

صيتي،ذيوععن،طغيانيعنيحدثكا(ماترى.منيالضيرة

منكيجعلانيحاولكانكأنه،وبينيبينكيقارناخذثم

ويحبني؟احبهصديقالااكبخصما

نااوذولكنني.حمثقدهذامنشيئاانانكرلاانا:بروتوس

تضمرلاروماشيوخمنالطائفةتلكبانيقينعلىتكون

حتىالكبرياءفيتسرفانلكتبريدلاولكنهابغضالك

اعناقها.فوقتضعهااغلالامنهاتصنع

استطعتماذاتس!هدلن.هذابعملكمنسعدلنروهـاولكن:فيمر

علىستبكيانهالكازعملعلنيبل.كبر؟ئيمنانقاذها

ستلمصقونهاالتيالتثمان.قبليانسصاناتبكامكماقبري

رممنيازعمبل.عنيالجماهيرتلكابعادفيتفلحلنبي

كنتماين!4فتلاحقكمجميعاعليكمستحنقانهالك

.واحداواحداتقتلكمحتىحللتمحثماوتطاردكم

قتلكاردام!باننيئقومن.قيمرياأيفااناابكيقسد:بروتوس

.اطار،ااناطمعؤيتركةاو،اانالواناريداننا!

اًنني.ق!يصرر،كلا.فيهاافكراناكرهفاننبمالسمد،

الرخيصة.الاشياءهذءمثلالىتاقتانهـالونف!بمابغض

الجماهير.بهتخدعالذيالزيفهذا.اطغياناهذاولكن

مسرةلترؤضهمرةاثرمرةالتاجعليكتعرضتجملطالم

صاحبانتتكنلمكانككلهءـظبعدلتنتحبثم.مرةاثر

ومدبرها؟الل!بةهذه

بخبكيرغبواًلمالمظمريناًن.الصديقايهالكارثمااشد:قببعر

منستاروراءنقائصهملوارواانبتطيعونانهم.عبثا
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يكتلواداةارادوكلقدءالناسمحنيحجبهااستقامتك

بروتو!ياانتاما،وراءهايحتفونستارة.بواسطتها

.س"ذجفأراييقعكماالفخفيوقعتفقد

.لةالحقيقةفيهيممااكبرجريمتيتجعلانتحاوللا:بروتوس

.روهـ،اخدمبذلكاننبماعتقدتلافنيقملكعلىوافقت

لنصاستمعتاننيلويحل!انلمكنكانماذا:ليقلومن:ة!يمر

اكنت؟اليوممنهاخرجلمر9بيتيالزمانفأثرتزوجتي

لقتلي؟اخرىفرصةتجدرون

الجماهـفانصرهـعن.عزيمتيقهنقد.قيصرياادريلا:بروتوس

اننبمامف.شيئالكاقولاناوداكننبمو.اوكارهاراضيا

وتسلماامرهاتملكهواحداانساناالاتجدلاالتيالمديمة

اوعزاتنبتارضهاتعدفلممنهالاخلتىأنها،قيادها

رجالا.تلدنسائهاارحامتعد

تجىلاتحملهاالتيالساميةالافكارهذهبانبروتوسياثق:فيمر

ان!.الازدراءغيرممطائتمرتاتيالجماعةتلكلدى

انصالمالخداعفي،النفاقفي،الرذيلةكينجدجماعة

لسه.بروتوسيامثلهالستولكنكءازرهاتشدلها

مغهاطريقاممملانامكانكفيانتظنهلترى.مثلها

الحقيرالرؤوستلكامامت!نانيمفنلاؤضائلكان

اليها؟تدفعكالتيالوعرةبالطرقزقبلاىلكفانى

ي.دماريالطريقتلكفيي!ونقد.قيصرياادريلا:بروتوس

لأعليهاالسيرعلىعزمتقمدولكننيرواليفيهايكون

نهايتها.الىاسيرهاانمنليبد

.الذراعثابتالبالمطمئنقنليعلىتقدموهكذا:قيحر

الغالجريمةهذهاجدانني.القتلابغضاًني.3للأ0كلا:بروتوس

الىمتدانليدياريدلاافي.فظهعة،فطيعةسارتكبها

الجم!هذاانفتزيلهاروحكالىبلثلتقتلههذاجسدك

لكرو!ولكن.احدايخيفانيمكنلاالموهونالناحل

منهايفلتاناحديستطي!علامس!يطرةكمافلآروحا،سرة

هـتنسرب،اضالمنابينتندس،تغمرنابهااحساني

كا.ملىعنينضارعينايدهابيننسقطحتى،انفاسنا

11يمكنلا.يقهرفاانيم!نلاجسدكان.قيصريا

المبناتقذفانعلىقادرة-لمكروحكولكن.يدحرنا

الجحيم.

يصنعوانللناسادعبل.شيئاتفعلروحيادعلن.كلا:قيصر

.يشاؤونمابكم

فيالشوارتنطلقالناسمنالجماعاتبهذهقيمرياتخدعلا:بروتوس

التمالامجادبهذهفرحة.بظفركمحتفية،بىسمكهاتفة

الاحاسيممفيرمنكتهمهالاجماعاتانها.اليهاتحملها

اعناق!علىالاغلكلثقلتلقسد.فيها،تثيرهاتياارخيصةا

اليوتخربمانها.صاحبهايكونمنيمنهايمدفلم

لتحتفلتخرجانغدفيولعلها،قائدابكلتحتفل

فيه،ترفلالذيالمجدهذاليسلبكيانيقدالذيبالان!سان

وحدهـالحريةان،فق!الحريةانقيعرياتعلمالست

المميزالحبع!القدرةتلكللشعبتهبانتستطع

بيميفرقانبوا-طتهايستطيعالذياًلصادقوالوفاء

تللأيفقدالذيا)شمبان41بامتمسلطواخرصالححاكم

ولايثيرالفوزغيريبهرهلاساذجاقلإمايصإحالحرية

مر!هالفاالاسسواقالىيخرجانه.النجاحغير

لانمثابلالحاكميناولئكيحبلالهلاحاكميهليستقبل

يمان!النىالمثاكلع!وتشغلهفضولهتشوالمناظ!هذه



التيالمهازلتلكمنمهزلةكلهالامريعتبرانهمنها

.تبهرهالسلطةان.لشهودوواالاحايينبعضفييدى

.امابهاالايفنملاولكنه.انكرهاناستطعلاامرهذا

سوىليسواالامرواقعفيفانهميملكوصاالذيناولئك

يكونومنالمسرحعلىمنهايكونمنيهمهلابلهاءثمى

الطريق.فيمنها

الحد.هذابلغقدليكرهكاناظناكنلم.بروتوس:قيمر

.اليوماحبككماقطاحبكأكنلمبل.قيعرياكلا:بروتوس

.تخرجانقبلاذنمبلنيتعال:قيصر

انطوني!ماركيدخلحينفيوبروتوسقيصريتعانق)

عيني.اصدقلاأكاد؟هذاما.قيمر:انطوني

انطوني.يابكمرحبا:قيصر

وجهه)فيانطونيفيقفالخروجبروتوسيحاول)

يعلمخنيالمكانهذامنتخرجادعك؟لنبروتوسياوأنت:انطوني

انت.رجلايقيصر

يخرج.!ممه.انطونييايخرجثثه:قيمر

خارجا(بروتوسفيند!2خطوتينانطونييبتعدأ

تعلمالم.اذنياصدقلااكاد.عينياصدقلاكاد.قيمر:انطوني

ذميم؟متامرغيريكنلميخرجتركتهالذيالرجلذلكبان

بروتوسجعلثمكاسيوسدبرهامؤامرةهنالكبانتعلمالم

رأسها'على

صديقي.بروتوسولكن.انطونييابلى:قيصر

الم.الرأيفياخالفكانلياًسمح.فيصريالاأصديقك.انطوني

فتمتلثاناليكتحدقانكانتاكيفالكريهتينعينيهالىتر

قاتم؟اسودخأ

اصدقائياصنعانالصضطعلاأنا.صديقيذلكمعولكنه:فيعر

هم.كمااقبلهمانؤللاحاولصنعا

الىبالقدوماءرجاامرتاقد!قيصرياتصنعانتنويوماذاانطوني

ناقبلالفتنةعلىاقضياناستطيعلعلنيالشيوخمجلس

نندلع.

.هذامنشيئاتفعللن.انطونييالا3:قيعر

تحركانلونالماساةتنتظرانتريدهل.تعنيماذاافهملاانطوني

ساكنا؟

ا!له.انانويماهذا.اجل:قمر

.ء..ومن:انطوفط

استطيعانا.بنفسهاحلهاشجدالمشكلةان.انطونيياتمهل:!يمر

نا.بروتوسعلىاقبضان.كاسيوسعلىاقبضان

نا.اشنقهماناستطع.جميع!مرينالتعلىاقبض

نفعماولكن.لتنهشهااررباعالىباجسادهمادفع

روماطرقاتالىيخرجونسوفانهماعلماناأكلههذا

صة.الحرب:هاتفينصائحينفيذرعونها..قتليبعد

للوهميستسلمونولعلهم.اطاغيةاقتلنالقد:الحرية

عارفةبقتليروماالىيسدونابطالاانفسهمفيظنون

لن،مجداقتليعلىيصيبوالنولكنهم.بثمنتقدرلا

النيبعينفيارىاناستطببعلطنيبل،جاهاينالوا

الافلاتيستطيعونلاعليهملعنةسيكوندعيان

الموتانأكلههذانفعما.انطونييااجل.منها

ياهبالانذاهووها.منهالفراراىاسبيللاقدر

ياتي.اناريدهكنتكما،واحدةدفعةيا-لينيلكي

كانهبطيئابطيئاياتيالذيالموتاكرهاننيتملم!أنت

يعذبهاكأنه..يحلدهاكأنهجنورهـ4منالحياةينسل

اررت.صحتياعتلكلالىانظرثم.عذمايقضيثم

ا

لرماأثعبدهالذيالقويالرجلذلكاعدلماننيترى

ينهاركماكيهانهارالذياليومانتظرانمنيتريدفهل

تاخذالاموردع.انطونيياكلا؟ملحمنتمبال

انفجرلقد؟وجههافياقفاننفعفما.طريقها

لقد.دومافياراقتهالقتلةاولئكارادالذيا3ا

الوجوه.ضيقتهاعلىالوجوهفبدت*ستارانهتكت

بط.انقا!ندالتيوالوجوهبهااثقكنتالتي

اصبحلقد.اصدقاءغيرمناليوماصبحتلقد

الايديتلكمناليومانجوقد.عدويكلهالعالم

كلمنانجواناستطعهلولكن،قتليتريهدالتي3

وطىلانجلديهـ؟.انطونييا!طقل؟قتليتريديد

الظلمةفيهناكانيعلموهوالحياةهذهفيالانسان

الانسانيظلانجدوىما؟لثرابهوتربد،تترصدهاعينا

يشعذبوناصدقاءيجدانيستطيعلاوهوالحياة!رزه

جدوى؟ماالكبيرقلبهفيينعالذيالسخيالنهرذلك

الناسانيمركوهوالحيانرهذهفيالانسانيظلان

ياخذاخرانسانلطتيالفدمبهتزلانتنتظركل!ا

انطونييا-كلنهل؟منهافائدةلاذكرىمنهويجعلمكانه

ازدادتكلمانبتهجالس!نينمنعدد؟لحياةان

احساسالحياةان.انطونيياكلا؟رقماارقامه

فيرغبة،هع!تعاطف،فيهااندساج،كلهابالكاهشات

انقطعفاذا.لهانهايةلاصلةوبينهابينكيكونان

استمرارها؟في"يكوننفعفايهذا

يعبثونلاعدائكفتهبهانجبصرياحياتكعليكتهوناناؤممأنا:طوني

..دوماعليكتوناناما،بها

ملياالامرفيفكرتلقد.انطوفيياعلي.تهنلمروماولكن:بمر

؟-هميكنلمانجميعاس،قتلهم.سأقتلهم:لنفسيقلتثم

فيطمص،لاؤتلييريدفقطواحدانسان،واحدافعان

لانه،رومايحبلانهبللمكاتييحملهاعيرةاومنصبي

فاطمانقلبي.بروتوسبينهمانعلمت،ثمفوفيروهـايضع

.كلافهمهاالىاصلاناسطعلاحجح.هث!قيصرياكلا:طوني

التيا،دماءتلعقروماادعلن.ايديهمعلىتقتلادممكلن

للكادعلن.حواما3صونيروهمتسيلانلهايريرسون

اظافرياغرزانثونعينىامامترتكبالبشعةالجريمة

مرعبيها.عيونفي

اثار.شئتاذالياثار.الامينالصديقايها.انطونيمارك:جمعر

فلذاتها.اغلىمنهاننتزعانلاضلاعهارويدونالتبملروما

لقد.ضجيجدوناهـنيااهذهعنارحلالانرممنيولكن

قيصر.فليمت.يرهوتانلقيصرالالهةشاءت

النصعمرلعشق

بغداد-النهضةمكتبة
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