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مكائنهديرقليلبمد.منسقةعسريةاحذيةفرباتكسمعبعيدمن

ضرباتت!رب.اطفالوبكاء،نساءواصوات،بخاريةروارق

العسكويةملابسهم.المسلحينالجنودمنعددويظى،الاحذية
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شاشة،مباثرةاليمنىالجهةوعلى،ا!سرحخارح:ملا!

لنقلالضرورةعندكعمل،مراتبث!التلفزيونشاشةمناكبر

وهحعية.احداء

كورسينشد..واحدصففيوالعسجين!،السحناءيقف

مر!ط.فير

للحريةكحترقونمنياالموتبضربةابدالتشعروا:امورس

اليهاتذهبونالتيالجزربرزفراتكماًنفخوا..والموروالمساو*.

يونانناان..والطحاليبيلاشناتمنبدلاالزيتوناشجارلعردهر

جديد.منستضرالعزيز،

مجموعةيعملاوجهامتجهمضابطيتقدم.النشيدينتهي)

.باليممرىلريعةقوجيه!ويصي،اليمنىيدهفياوراق

الاخر.الطرفالىانتقل)زميلهالىبعبوس)؟يلاولالضاب!

..جاهزةالزوارقاناعتكد.لصقيتعال.(منديعلىيمرخ)

كذلك'السى

خفيفهديريسممع).الاستمدادكمطى:الثانيالضابط

حاتفيوهمالمساجيئعلىالضوءيكعف).حسن(للمكالن

بصوت..*تجاهاتبجميعحا!ةنظراتالجمعيرسل..مز!ية

منعددليمتقلأم1..سالامامالى(!يروس)جزيرةسجناء)عال

الجمهور،الىحادةنظراتيلقواانوبمد،قصيرةبصواتالسمجناء

كستمر).3رقمالزورقالىبهمممر..(المسرحخارجيسيرون

سر..الامامالى)جيورجس)جزيرةسجناء(التوديعيةالموسيقى

بهذاامتثد(زميلهالضابطلماطب...اخرىمجموعة!عم)

م

صمصرعبآسسآء-هـ

الي!12480جيوربسجزيرةفيالسجناءعديكونالعثد

كذلكأ

..بالضب!:الثانيالضابط

..)يعرصنس5رقمالزورقالى)بجفاف):الاولالضابظ

مجموعألتقعما0دمرالاممالىهاليكارناسوسجزيرةسحينات

ال!)الرضاعةسنفياطفلاصملمنبينهنالاعمارمختلفمننساء

..سر7رقمالزورق

ألوحدهالاودالضابطيبقى)ء.بطيئةبخطواتيخرجن)

يص!م.الاطفالوبكاء،والسجينات،السجناءاصواتوتسمع

القسسوامنمزيمهيبصواتويسير،للجمهورظهرهالضابظ

الخافىال!موفي.الممروسط.والتراخي،المصطنعةالعسقرية

يلاحر؟تلوالواحدالفوانيساضواءتموت.شبحشكلالىيتحولى

الم!مزخاربمالشاشةفوقل!تبعد،الم!مرحالظلامينمروعنمما

غفير.جمهورفييخطبثيودراكسالموسيقاريظهر

مصيمعنلابحثباريسالىاجىءلمابغضب):كيودراكس

السعيد"آجزرنافياح!ياءدفنوهمالذينلاولنكانما،لحياليجديد

!سهو،والسادةالسميداتايتهاجسمديفينخرالذيالسلان

الحضادفيرفيعةمكانةكلنااعطاناالذياوربامنالجزءهذا

العقدابمرضمصابةلانهاالعزيزةيونانيعلىاشفقلاانني.البشرية

علاجها.اجلمنالمطلوبنعمللملاشاكلناعلينابل،السود

اي!هنس!اليوقع:مراهقاتفتياتاصوات..)الكلامعنيتوقف)

الموسي!مشاريعكهيما:صحفيصوت.مميودراكسالعز-نر

توقيع!ه.ويطلبون،بلاوريقلهيلوحونمراًهقونأ.الجديعه

الشاشىفوقظلام...للفضاءخطبوكانه،حزينوليوثراكس

صسوويسل!،بعيدمن،ورباموسيقىتنبعثقليلبعد.والمسرح

واصواء،المو-قىانغامعلى-كلقصوسيمشابعلىالمسرح!ق

برفس!الضوءيتوسع.الينصياهانل..اليناسيارائع؟قرور

ولمى..فرش.!ةمنالاعاريةغرفةفيمساجينللالةفنرى

.)للجمهورالمواجهالجدارفيعاليةنافنه

اعرهكنتمااليناسيا،اه(الثلا"دينفيشاب):هرموديوس

اعجا!راسهيهز).الراءلعالنحوهذاعلىالرقصتجيدانكالبتة

...برا!....برافو.حس!كفيعقلاوكان)ترقصويصفق

9ذاقىاتاننياذكر(السحتينحواليفيرجل):هيبارخوس

الالملأ7)داخاو)اعتقالىمعسهـرمنهاثواالذينا!رمماجميعانمرة



الرمل،اكياسونقل،الخنادقحفر!طتعلمواالاخيرةالحربرر

لآالكاه-تؤولكماحولوهمالانذال(3يبتسانيحاول)..التراب

هـ-ملو،يدريمن،اليناساما(وقفه)تكولبم-الىلافكليزية

(الر!ع*محك).)1(نحتسكيالىالايامبكرفيتعولبسو،سب

غولا.لن،فسىيحتاجهااليالااوانعلىعثرفلمو،هيباسما

.دقفصاصه!.دااسكبرك(والعشرينالخامس"فيشاب):هيباس

الههـ-لىز!ه!ومه!مكللجم!ورالمواجهالجدارامامواقف).لعزيز

ساستمرذلكمعاوه(اصدقالهالىيلتفتاندون.باظافرهالحفر

سأحاوللكنني،ابدعلكيمملوءء،امالىاحتاجاننيمع.التهرلني

..للمعمليصلحهذاالسجنجداراًن..لوحتبمساريكم.

انجياوما/كلسيزلحمتىلكنالطيفةبسحرية):هيبارحوسي

لوحته؟عنووتار

.الجداًرعرمربعفوقؤماشقطعةوضعفيينهمك):هيباس

انئءتنسلاهبارخوسعزيزي(هيبارخوسمنيتقمم،تتهيان.بعد

الىانظر..تسارونبئالجداررطوبةلانوسعيد..4ريباظالأرسم

نرلمني.كمتعرففقط!و..بالجصممتلمئةطياتهاان!طافري

اضمرين،ا،النمر.لنهينظريفيالعبقريةانثم(ساخرةبحركات

ا*بروزاهبيبارخوسكتففوقاليناسيربت)..هاهاها..التمرينما

رفق)

؟لظكيمد..الحزنبهيلإقلالكم..هيبارخوسىيرناوعز:اليناس

عن!ماانئط(وقفه)؟كذلكاليس.وبالميثولوجيا،بالتاريخيفهـرنه

بل!جة).بر،اتاريخ!موىتفكللاانكاعرف،فجاةالصمتالىخلد

ينتهـفلك.التاريحعيرسىءواي)كزيمة

وا،تقشىانطيعتسمتآلهثمةهل،اليناساوه.هيبارخوس

الانان!ا؟الواحدةالدقيقةفيالرأسفيتعورالتيالافكارعدنقدر

حدلادنوفيلاننعاؤب،)2(الايثهاو)اعماقفياليناسعزرزيبا

يايب-ي!ناانثهاللهاويرستطعلن..الاف،عيتلكلمفاهيمبالئسبةلها

افرطوخلتني،اثارتنيصدقني..رقصتكفيافكركنت..ئيء

وقفه().المعتقىالنبيذمنالقنانيعشراتاحننسيتوكانني!رحي

الغضب*ن،شيءكلننسيانتجعلنااوالليثهمياهانيتصورونأنهم

بصوت)..الحقدء!لىالقوةوي!جمنا،باستمراريصفعنااليناسبا

الذيهوالفرحاًولشى..نحنو)يساوالليثهاعمافىفيانهم(اعلى

3يرسسوهيباس..الرقصالىالنائيةالجزيرةهذهوفييدةث

(ءمهقب-زن)..الحلزونيومسماره،بالتاريخاحلموانا،باظافره

منكانتشرارته،كلهالعالممخفييجريالذيالبشريالفكردمان

العسعكرية.صليبعلىالايامهذهوالمصلوبة،ا،هذبةالارضمذه

وهرموديوس(،هببلسمنمليعمز،هيبارخوسثإثراليناس)يلاحظ

اكإؤدة.منالتفرجوقتحاناعتقد(طفوليهبحركات):اببناس

كذلك؟الير

مندور..العملىاًلى."ذكرتنفعلتحسنا..اوه:هيباس

؟اليوم

..دوري:اليناس

،بحزنلنفسه01جميلةاثمب،ءلناتصفانارجو:هيبارخوس

بقفنرو،مودووس!يبرك)...الابديةبالخصرةالحبلىلجزرنايا

إصههـحننىاله:،س.بتمسلق!ماالصعوبةمنبشيءثم،كلهرهفوقهيباس

(..لنالمذهابمسضنوى

الشهبر.البالببهراؤصهو:بحفكي)1)

!*داو"ىاارواح،:4تشربالريالجحيمانهاراحد:الاله5ا)2)

يعاؤباتيالجحيم"ضاطقاحرالترتاروسفيمحبوسةتظلان

تجعل!مانعلىالقدرةولميا*".للذذوباتياناالناسالثدفيها

.راوهاوفملوهلثيءايينسون

م!

ب!'لاصر-صح!'صب...،بصو-ح!!ح!1ءسر-'!يم!س

..ضحركلاهرموديوس..راقصانضكطصحيح

.؟ؤلىىماذاهـ.أبردا(مخنوقبصوت):لوسهرمود

هلى!لا!نا!جة(وقفه)..مرأةأنه3ولىبرهيم8،رز:ايىضاس

.نيسانشهر

..أبدا.0الانضهرذسبتأ..مهمغير:لىخور:،هب

احليب.اباونعهخرافاربااشى..!-؟كمنهالانتس!،ر:ابس:ال!ا

.؟عشافىفصحه:هيباس

..يتمرربطرانريلضيانهبرءدر..كلا:البضا!!

يرفحك(انا*اول)..ميونبغلدورةربه،:هومودلولي

(سالب:--الى)..تواززيتخرباًزن..تفسحكلا:هيباس

.الملهورا)ه،جميلةالف!باء.."أ

"رنقلنااذياداكمنزورفىؤحيسواحلخةراءارى:اليناس

اجمل؟اشياءنرىالا..اللعنىكأءيىك:حرءود!و!و"

..بسرعةليبضءلميمانانهم:البئاس

،اسورطبترىالا(لهصق)...!ءي..عيع:لموسهرءود

..راسو

..اخرىمرةالكلابنفس!اوه:اليناس

ممط؟:هيباس

..لفلثوالاعبو:ليمناسا

..مثلاسونوات،طبوراترىالاقلرو:هـرمود،ولى!

..الجعميلةالطيورمناسرابمرت9نجاصف:اليناس

.إاتوسنونو:هرموداوس

امعريع.الطيرانها)4..و!،لثهنساءنفودبشكلى:اليت،س

..اذ!الربعانه(فوير"ضحكةإطلق)هرروود)وس

الربع؟.لممعالستونووهل:هه!اسى

4اف3،00غصر..ا)عكسربما..ادريلست:هرموديوس

رمد.ماذا..ا)يناسيااس!ةهر..بالتأكيدبع!

..صمتاليناس

..اذنانزل:هيباس

.؟لماذا:الببناس

اليناس،ينزل)..طايلالناوارقصانزل.جدلدلالان:اليناس

بفمه.هرموديوسيرددهزوربالرنعلىابرقصبرإبهدأثم،غمطى

لتوقف.رائع..رائعسويرردد،ءمهبئفرحاهجوزاهيبارخوسىمر

جد؟بن!!كلارقصحقاءـلى(ههبارحوسوبطل،الرقص،

..جدا:خوسهيبار

ت!بمدةاتفالىقب!لاذياتعرف(طفوليبغرح):اليناسى

تستيقظ(بوليفيا)اسمعليهااكللقئا4رقصعلىنتدربثانيااحتي

وشكعليكناصد"مي(مؤكدا).ما!رةراقصه"،نيااختيان(وقفه

..ائيئا؟يهقه!فيقيول

؟ا(تستيقظليهيابو"الماذ(تفكيربعرر):سخوهيبار

ا!تمنت-"دعلىعاملمروررمزيةهدبةنقدمهاانز،فيم:اليضاس!

غيابهوالفكرةعلينايفسدكانارزيااًلوحيداشىءا(؟قفه).!فاره

حماسه!؟اولرطالمقرف.اءزيزهاتانيا..آه(بأنفعال).وسيقى

يومذاتلكمس،رقصها(بانتوء-ميه)بطريقةنقدمهاارقيررت،خكرة

كنتثكلا،ههباسياواحدةمرةرألميخها)وحبذا(هيباسا)كط).

كانربما...الفن(حزينبصوتفس!هلب001مخيلتكمنشرسمها

انتاينترى..مستحقايكونانالانسانتجعلادقيالاشياءثمر

ممس!صفيمصتقلةبانهالياركدحد!بان؟.امزإنرهاتهافي،يان

..البعيدها-زيرهالتلك؟(وقمفه).!ءوسايىكمادنا

جزرفاان(نبحز001ايكارناسوسها(لننسها:هومودبرولى



)1(لاونا-سبيعتاو،للالمحتقالمصكراتالىتحولتاماالح!لة

..روواشنهاودأالعالمترياءوا،العجوز

المكسوةالجزرايتها،اوه(حزينةبالهجةالاخرهو):هيسباس

ملاجىءفكونيلن،لا.الظلدةالري!ونوبأتىجار،الابديةبالخضرة

..النافذةمننظرةلالفيلاعدوني(الناوزرةانىن!رةيلفي).المموت

غامضة.احاناالجزرناان...لمستنقعاته،حتىلعطشييا

.هـج!،سياحزرنجةجزرنا:اليناس

.هذهوالاحزاىاوحدادامإارغمجميملهش!بقىلكنها:هيباس

!صاسياكاكد(ه!ه(سانفعالكايخففانيحاول):اليناس

.الجزرت!ثن!ةمنانتالتسمطيعلنالمجربرةالايديان

هعلبر!لمةستبقى(رواسيهالي!ناساناحسوىن!):هيباس

فانجل!بة،وفىهاهايىكأرظكمعوسجزيرةمثلجميله..اجل:الي!اس

خزنت،،نياعن!كلمتكلما.صددكوليكي!جبنبم:هيباس

..ذهنيفيتقاطيعهارل!امب!خيلة

فابلبةو/!،،ث!،ليكارنالهوله!جؤيرغمتلبرمبلمه..اجل:اليناس

اينمنادركرلسهت(ووهه).ارف!ادىالحبركافادقينممبد!ي

!وسقه.بحركاتولصوغهـايرفوالشاعرا(جهيلهالامكار.للككل!ستلهم

منالايهنافىصصفويغمرا،ضوءبقاص.دفيتىلمامللييروع)

لموديرفيقهوب!ركاتحلميجودي،نياوتدخل،اًزرقضوعالغركة

الم!لام!يالناسيستمر-يرونلألاوكأنهمالج!يعيضمرؤ!.ركص"

علىالادغالفبمالممم!ررنصوراناردنراعنمماتصور)خافتبصوت

ا.لصورهاوكنت،ونتلوى،غريبهبخطواتتسيركانتالرفصيعاعاتا

الردص.فيز،نيافستمر).الغابةفيتسيرفعلاوكأنها

ذاكحشبدانتكميدربم!من(خاكتبصوت):هرموديوس

.هناكالىننر!ؤتيلةاشملالذيالارجنتينيالفديي

الؤة!ة(الىالضوءويعاد،برفقالمسحتانيانترك)اليناس

خرجتاذا.مواهبهاضياعمناخا!كم..تعيشزالتماهلترى

منكأىتصءوغانتاقيابوسء..العالممسارحعليالكثيرسنممل

فدياعروولاهيبارخوساًوه..جميلةرووء،تالعاديةالمواضيع

مواهبها.افسر

ىابصورطزلنمطمسناتنساءلمةلعل(يضحك)هيبارخوس

الوحي.منهاليسنمد21(ابولونمغارةالىيذهبانالانسانبوسء

ومسن،الميثولوجيامن،المدينةمن،تسشوحيببساطهتانياان

بالفواجعالمبتورةيونانئامنا،قمئالمحكارهاونءلمهمباختمصار..بوليفيا

كلى"اليناسيامجتممنااى(يتألم).اًلمسمومهحيال!ناينابعومن

منعدد.الشاشهدوفي.ظلام)،وفالسدةموبوءةاسسعلىششيد

اكرو.رويىسى.برأسياحاخلفيهـرولونوشحازين،الاحذيئصبافي

.،بالختةصنءصنوءكأحاجياتيبمنا!لاحاتصورايلتقطونالسياح

ا.إن-ساخرللإ:ك!صوت.لجمثودراكسلحنارديءبشكليعزفاعمى

يهقلهل-هيبيةمراهفهصوت-..ايولونمعبداهذا.؟.البانثيون

صوهـةيلتقطوهوالقامهطويىهيبي...هن،منمرسقرا!انفعلا

افرطدعبيديذكرونتاالا.الالارمنجوانبترميمفييعملونلعمال

...عنهملام31فيافلاطون

ءفق!تلري.لفى:يرددوضخهاء!دةبيقصديرلم!هيغازلآخرلممائح

جىلحإ-طدوفئلمكبراع..فبلاتكسرلى.)ص!(البانتيونيرشفتيكع!

ح،هـمهى/ين،رفيراع..لمحبلاتصوت.)3(البانتيونؤ!بماشفت!يكعلى

ارصهـةؤيه،ةت:كانتمغارةعلييحفويدلفكي:ابولونمعبد)2(

..-حمنههـوصهـ،!دافديابولونكا!""ي!بشياكانتمنهماك!ربجه

يأ"ىمنهئقبدص"ارجلثدثديكررر!بماعلىتجلسكانتفقد

الوحبئ.دصءبها"الكا!تستنشمقهبخار

."17،اجميعمعبد:البانتون)3(

ه،

مو،الحرلهرموم!000.1لايالهمنجميلالحطكرددء-5هو!

الفرده(الىالضوءو!عاد،ا!ساشة

علممشي!كلهمجتمعناان،اليحناسيااجل:هيبارخوس

بفمهلحهساو-رددالغرو"يزرعهيباس).وفاسدةموبوءةا!سس

قيفف(.اللحنالىالجميعيستمع

المفضلوالرنيلحنانه00،الوحيمن5ا(فجاة):هب،س

با)وهفه).ان!سوانناء،الفرفةهي،المطبخفيبئلشمرارنررره

..اكبرنج!وسترددهكانتوالدكي!تعانقكانتعنرماتى

؟ايرددهنرالتماوهلةهرموديوسى

لمدوالديمو!ب!ترديدهعنتوففت..آه)يقطب):هىباس

3لرددهكانتال!عادتعندما(رأسههارا).اليهعادتئم،سنة

ثم!...المس.لرديد!*اشاركهاوكنت(و!فه)هدموعهاخلالى

الز-وح!ش..ابحدكأكلمااغراءولرداد،بالامكارشعالقاحزان

..الاحزاندلكاشباحدمزيقعنعاجزايكونمآدثيرا

نصيداللحنانووباسيئارجور(حارالأوهايطلق)هيبارخوس

يحلمكمن).،خطهبهـاركطبامكانيةالاكعرالظوةالموةمىلالون!كار

لنتحماعزف.االهدرانب!فىوصصاريونيااعزلى(باففعال)..افيف

؟اوريونهومنانعرالون(صمتب!د).ونلوجهاجبانناهمومحى

زا(عمبقاممف-عاي!خمللمنهيبارخوس)(..كلا-هعاالج!يع)

يعواريوفيكأنمرةذات،اسهعوا..الشهير،ز؟ءوالهالشاعرذاك

اريوكاىشخصايغماواانرهالبطةكروفجآة.ألبحرعبربلادهالى

يرسمحوادآنالبحارةورظكطلب(حزبنهموسيقى-و!فه).يحبه

دصةيسردأببلوجة)؟حدثماذااتعرفون.جميلل!نبعزف

بلذة).اللحن!ذوبهالشيئةا)ىجذبتهالدل!نمنجيتذىهجم

س..اًعزؤ!..اعزف.سالمااابرالىوحملهكبيرداهينولطوع

الطوربيداهـمتلالدلفبنمنجيثسسبوحهبالطكيدلكن،متىيدري

الفردولى.حيتالىاكتا!هاعلىوتحملناجزرودئاالى

بلماناخشلكلنني..اوريونالىاستمعوا)؟مزح):هي!باس

.لمدة؟ندماحالمححن./بردد.ي!ضحك)..الدلفينمنبدلااحسكريا

دةالغرؤديبةالقوالبراررانحكأرغم.!صوروا..اكثراستطيعلااسهف

الخبزبرائحهراساًمتلأ.النكهةالابديةالبيتبرائحةاًللحنذكرني

ا+ء(بغضبكف").لوالدتنالنادرهالرائحةوتلك،والذم!يل

..والبرازارطوبةاذه5فلبمنحتى"لهبهبئالشهبةالرائحة

هـالمتشنجةءقىاللمعاهذهيا(بضح):هيبارخوس

ؤاللاءك!ت!ء!ىاننئرل!اهتهاركماشياء،مة:هيباس

ارجوانيلونويظ!،ا)ء،كعذءخارجالضوءيشفلص.الجميعيصمت)

(.الصمتيطول

العشاءجلأبوىضرواخ(برهـيرداحوارا/جدأانلم!ردا.اليناس

ورواد،الغسرلىورائعه،الخبؤرائحة(بمزح):هيبارخوس

..بالعشاءذكرننااخرى

وا)خبز،المسلوقلخف،رامنفليلمراخرندمرة:هيباس

عئدلمفىوببرنارديذكرنيالمنغلقهذاؤيوجبا.لناانالهي..والبطاطا

-ارلندهخيراتعنلمصألوه

؟قالوماذا:ا)جمبناس

يضحا).ايرفىلىهديموالقحطالبطاطةنزرعندنفال:!يباس

(.اك،ثذةمنالارجوانياللونيغيب..عاليبصوتا)ء!بع

!مالم!لاان".آخريوموانتهى(نفسهيخاطب).هيبارخوس

/مريعىربة،راعواتشه"،الصمتوكي،ا)!لفبم(وقفه)اخوى

.مرةداتاحببئفعلابانناوالتفكيربالاحساس

هذ..هبببارخوسالابايهاعذبنبم(يفيقكمن)هرءوديوس

..الشعرتشبهالكلطت

المنس!بالحبيفكرانطعيعيمسها!يامنلكن:هيبارخوس



الحنيبهيوناننااثداءعلىالمتربعةالافامم!ان.آخرحبالانويلسعنا

.رأسالفلهحيوانشكلعلىالجزرفيالموتلناكرسل

؟الابياتهذهلمن:هرموديوس

شمرالشيه!ا..احدلا.هيبارخوس

..الشعرمثلوقعه:هرموديوس

ينطلقيحزنعندماالانسانانصلأفني)بحزن):هيبارخوس

صارتاحزانناننسىاناردناطما...ييمريلاحيثمنفمهمنالشهر

،)1()الالبرون)مياهيسقونناوهممتىمنذ.السماءبسمعة

التبمالرطويةوهذه(وقفه)أالخانقةالبرازرائحةلنا!يضخون

الشمسضوءوحتى.)2(اللراخمةبحجمو!جعلهاالرئةقلص

نرواياالىانظروا)الغرفةارضالى-!شر).بالبوصاتلنايقممونه

الاسمنت.علىحتىتنموالطحالبانيتصوركانمن.الغرفه

بلغةيتكلمالذيوحديلستاننييبمو(بمزح):هيباس

كشنجية.

...لنايتكلم4للتارالمستودعهلادعة3!سهرمود

..شيئااقصدلم..آسف.ه!طس

..كثيرااف!لغةيحبالعسجن.هيباسياباسلا:هيبارخوس

آبارتجعلأ3()المراكونيه)القوفينان.الشديدلانفعاليمعذرة

ثمةليسصعقوني.بالنيرانيلتهبوالفم،تغورانالداخليالحقد

)ترازاصابماحتىتنتظرالاوبشرط،الوطنبحبالاكتواءمناصعب

..)4()!علوس

..لتاريخناويا..تاريخنالابطاليا:هرموديوس

جميعخلقالذيلدرنايا..لتاريخنايااجل:هيبارخوس

وعلراء،ن!مةيونانناترجعاناجلمن..والسماويةالارض!يلالهات

نلريةا!لأقاتتسمعفجاة)..يبيلوسترازغصنيحتىنربدلا

اهـكيالكورسنشيديسمع.شديدصمت..مراتلثلاث،!ريعة

مناخرىموجةغتيبلح!اتالانشاءبعد.الم!مرحيةمقععةفيجاء

الحربلوحةتظهرالشاشةوعلى،ظلامالمسرحيغمر.الاطلاقات

بصوتالظلامفيالتاليالحواريعور.غوياالاسبانيللفنانالاهلية

العفيف)مثل

..ماغرفةفيثانيةضفيلوحةعلقوالقد:هيباس

هينامماا!ابكما)بتعجبأ:اليناس

..غويا...غويالوحةعلقواماغرفةفي:هيباس

...فولا:هرموديوس

.يا....وغ..غويا...وبنادق،عاريهصدور:هيباس

تقريبايومكل)قصيدةيلقيوكانهعميقبحزن):هيبارخوس

،الرياحكستطيعهللكن.الرصاصمنبمقصجميلةاحلامايقصون

مثلالثورةان.الموتعنيبحثونملاحينامانيكعيقانوالامواج

القرابين،الي!تق!مولهللأ.والفتنةالسحرايةفقطهي:هيكايا

لوحةنخب(انفمالااكثربصوت)..العالمفيوالعسلوالحملان

الشاشة،عليمنغويالوحةتضع).البعيمهالغرفةتلكفيفط

مياههشكلالىونكلا.البيرسفيدسبروتيافينهر:يلاشيرون)11

الجحيم.انهاراحدهوميرو!اسماه،الميت

يوناية.عملة:ال!راخمة)3)

المثحهورالالب!ا!شرع،داركونالىنسبة:الداركونيةالقوانين31)

القسوه،بشدةاشتصم.ق633سنةحواليتشريعاوضمعالذي

بالمم.مكيوباكلنانه!قالحتى

فيونجح،الطفاةطردحاول،مشهوراثينيقائد:يبيلوستراز)4)

اصدقائه.منثلاثونمعهوكان،م.ق104سنةالمحاول4هذه

منغصنينمنم!صنوعاتاجاالوطنيالعملهذاعنجزا،5وكان

الزيتون

،-8

علىمر!فيرببيفتح..قوية!رفاتمم،الفرفةالىالضوءيعودت

)عسكريويدخل،اليمينجهة

..انهضاهيبارخوسوالسجين،اليناسالسحينةالمسكري

وفوق،المسرحالىالظلاميعود.بتعجبويحدكاقيكلينهض!نل

بسرعةاح!همويالرا.محكميجوكيانعسكديينمنطدديطهرالشانسة

مقتنعة..مقتئعةالمحكمةانوبما..المحكمةولقناعة.القلماتهذه

القناعة،حدية..حديةفناعات.أنفناعةمحكمة.المحكمههي

،ايناسمنكلبحقالادلةهئوثابتة،أدظبتةوالادنه،الادلهوتبوت

ضدمحدائيةبحرداتلفيامهما،واليناسوهيبارخوس6؟هيبارخوس

والقاء،الحكمنكاملقلبعملتالتيبالعناصروالتحاقهما،الحكومة

تنقطع.بئلاعدامعليهماالحكماصدارالمحكمةكررت!اكتفحرات

خفيفة(موسيقى.الممسرحالىالضوءويعود،أدشاشةفوقالحركة

هيباسي،منكلالىجريحةوداعنكرةيلقي):حهـيبأرخوس

وانت(بتماسك)-هيباسياممتقعووجهكنودعنيلا(،هرموديوس

طرقنريدكناما.ثعوعكتمنعانتستطمعلاانكاعرفهرموديولييا

الشابوايناسالعجونرهيبارخوسانه.النحاسيهالمو!ابواب

؟نناسلفانعرفلماو.الل!اتهذهمي!طالمعرولةيحنسران

مثليومذاتسنسقطاننانعرفكنا.قبوربلاحتىربماسنموت

..مامكانهيمطرقطرة

امستعدمانأ(بعيدمن):أ)!سمكريصوت

لك.حوللامنياتفضل(للجمعظهره)يعطي:هيبارخوس

بخطواتهرموديوسصوبين!ب!..متوقعاهذا+ثان.اليناس

تسمععندما)حضنهفئيهتزالذيهيباسيعانقثم،ويعالالهثابتة

احلامهاذبحواالتيالؤنرةتانياثمومن،فوياتذكرالاكلاقاتصوت

اسلافناكانلقداوففه)..ارقصكلينااجلنامن..صغيرطيرمثل

اخيل،مثلابطالفبورعندالاختناقلحدويهزجونررقصون

علي!هيصرخ.اليناسذراسبينهيباسينشع).وبراسيوس

رايتاًذا..هرموديوسياوداعا(يتركه).تماسك)بقوةاليناس

شجاعةانها..تشجعهاانارجو،لاسرتيالوحيلم!الابنةتلك،اختي

)يمرخ)..بالجبناراديالاالانسانفيهايحسساعاتثمةكن،جدا

توركمعى.اهكذا)بلطف).نماسككلت

لعلم.كماالابديالفراقانه..اعلرني)باختناق):هرموديوس

والالم.،العذابتحديا..وداعا..اعرف:اليناس

(وهرموديوسهيباسالىاخرىنظرةويلقي،هيبارخوس-سجع)

اعرفلموالتياليناسياحيانكان)اليناسالى):هيبارخوس

اسمع.خضراءباطلأمحافلةكلألتالغرفةهذهفيشكاياسوىمنها

استرجعانواحاول،الطرحقطوالىساعممتلانني،الاناكلمكانلي

.الاخرةللمرةوداعاالوسيماليناسيا..الموتقبلذكريا-ليبقايا

يفق.يخرجان).بكاعحاباتفيضانعينيان(بقوةيحتغشه)

)الباب

.ءفيهغناءلااليناسياوداعا)مخنوقبصوت):هرموديوس

عيرباباءشمأ*كلتحملتكم.الوانكمنلونبكلنفسيصبفتلقد

للمعذبةيا.)بحزن)اخرىالىجزيرة،ومناخرىالىغرفةمنتنقلنا

هيبارخوسياوانت،الشاسياخلوثلرمعبدمنلتشرقتاكيا

حبي.كلللأى

افرمتالكعيرةواحلامه،بوطنهالدمحدودافتتلاكهان:هيباس

من،امماقهمن،احياناصوىمناخافكنت.و!ادهحواسهكلا

حرباكانتحيلالهان..روقصوهوحركاتهمن،كدلمهمن،حرارته

لوحاسيعلقونقريبعما)وقفه).الاخيروانتمر.ووطنهمواهبهبين

..غويا

.؟ندوباتتركانلونكندملجروحاي(بغضب):هرموديوس

الابد.الىجسديفيستبقىوهيبارخوس،اليناسجراحندوباما



مقاومةاثناءماتوالدهانعرفتايامفبل،اسمع:هيباس

..الناذمة

الالمانراو!لقد.المراوعتعرهـماركوسكلهاالينا:هرموديوس

لقد.ماركوسمنالهاثرالشلالىذاكهواليناسان.المروازا!م

.*نطفاءالمسميرةالعقيدبناراليناساننتعل

انعقدةالرموزيفكىتهكان،زوربا!رقصكانعندما:هيباس

يحكمهاالحزينةاليونانوهذهمتىمنذ(4لنذت01للموسيفى

صىوبصغيرةبحفلواتيذ!ب).بالوراثةالعبيد،)1،البيكتيون

بوحشية(الجداربخمشويبدا،القماشقطعةويزيح،الجدار

خلدأوكانكالخمشكاتنت!خه:هرموديوس

سوفقريبعما..لوخييرياانالمنىكأتكم.هيباس

!مه)كاحزينالعنارهـرريخمس).منهااتنى

اللحن.هذاترديدنحةكفهرموديوس

..يحبهوالديكانآخرلحنهذا:هبماس

.احدايتذكرلاالذيالوحيدلعلني:هرموديوس

لمأذا!:هيباس

..فقطجدتياذكر..مهمغير..اعرفلا:هرموديوس

وهو،واحداشينافيرزرعانيحبوالديكان:هيباس

لا..رانعة،آه،واكتي(لنفسه001الموسيقىوحبال!!ة

..الاحلامفيلؤيتككاتومينى

6لهني.:هرموديوس

..اللمنةتسمتضاحياناالذكرياتهيئاسا

ويترنحانوهرموديوس،هيباسمنكليهتز.ا"فاتصوتيسمع)

الشاشة.!هن!يالوحةتظو.!لام..اصابتهماالاع!قاتوكان

هيباس،مباشرةالنشيدوبانتهاء.امورسنشيدمنجزءيرصر

..اليناس.غويا(جداعالبصوتمعاوهرموديوسرددان

تانيا...تانيايازكردبهي..تانيا)اعلىبصوت).هييارضس

..."اتركيني..تمرخيلاايجريا"بعيدمنثرردتانياصوت)

مراتأشاشةاعلىمنفويالوحةتضيع.وفمحكات،ارجلص!وت

الفرفةتشبهفرؤسةعلىبر!حليبيضوءيسلط.طويلصممت.عديدة

ق!متهاالنيالرفصةنفس-فىديوهيتضحكوتانيا،تماماالسابقة

(:الممرحيةمقم!ةفي

ف!رتينا.منكانالروصةهذهموضوع)رفيقبصوت):تانيا

رجالحركةيؤدياليناسكاننادرينوجمالعنوبةباية،رباه

جميلةشابةوهيايجرياصديقتهاتخاطب).الغابةفيالعصابات

تانياعليهماتنادي.عمرهامثلفيامراةمع،الغرفةركنفيتجلس

مقللةصعبةبحركاتتقوم)الحركةهذها)ىانظرا)ترقصبينما

الباليه.فيالاداءصعبهحركاتانها(الالثمجاربينمقاللاشعداد

وففه().آخاذبشكلجيدهاا)مزيزاليناسكان(تضحك)

..يبكيالصغير..سافو..الصنيريبكيلمأذا)طفلبكاءيسمع)

عنتانياتتوقفلاا00سببدونمايبكي(بحزن):ساؤو

برفة(سافونخا!.الصغمروتداعب،سافومنوتتق!م،الرقص

يفيدالمرحسوىشيءلا..الحزنيتحمللاالسجنالعزيزهسافو

(الجدارالىتسمتدثم،الغرفهوظرع،تنهضي).هنا

تانيا.يابالعريتبللت.ابجريا

هدافيالرئةنطوىمادا-جر؟يابةالر!،للهتوهيأ:تانيا

بالتأكيد،!يعي!،الينايسعاشلو(لنفسها01العضالمربع

اكفلن(اصجرياالى).العالمهسارحاكبرفوقكفيرةاحلاما!حققنا

جيدهمحطةهاليكارناسوسجزيرةانايجريايااًعتقد..التمرينعن

الالسمبهذاسصا،اشقوريامنقومالاصلفي:البيكتيون)1(

.الالوانيمختلفاجسامهميصبفونكانوالانهما"صبوغونومعناه

-.

أر*أليناسيااوه(عميماننميتاكمعوروكاد!001مواهبيلصعلى

..*ن!ليرقصةايةلرى..تتهرنوانتبوضرحقلبيبعين

ويسل!،الحليبيالضوءيتقلصتتكلمهيوبينما،ناعسبعوت)

بشكلاليناسويمخل،الكلامفيتانياكسشمر.البنغسعبلونضوء

العزرنكنشفكيفعلفصمنيااليناسرفصة-وديشجي

لقداالاخرىهيقرفص).الناسباسعدحلمتمنيا..السعيدة

حتى،ليتقولكنت..تشاركنيانالاواجميت،الجزرتلكعشقت

ننسىالايجبالناراعماقفي)؟)السمنصرطائرمثلعشنااذا

الم!مرح.مسناليناسشبحيخرج.الر!رعنتتوقف).احلامنا

الامافىكرهتمنيا،الضوءايها..اليناس)الكلامفيتانياتستمر

للمج!ث!رعوتكارلمحضلم.انقاذشبكةثوناليهاوسرت،المطلمة

الشاشة.علىانبنفسجييضعالضوء)..النورفيحتىتتوهعمنيا

منينزفوالدم،العينينمص!وبالجدادالىعسندلاليناسصورة

ويعادتغيبثم،للحطاتالشاشةعلىالصورةتبقى.وصصره،فهه

).فتخيلالجدارالىمستندةوتانيا،الغرفةالىالحل!ميالضوء

لقصهأوحدتهمييفكربماذاأالانهواين)تتاوه):ايجريا

.الاخرىانااتخيلهبديق

و!،كاناينما(!كدة)؟الانهوامنىحقا)بتالم):تافيا

والرفعي،الاسعدوالناس،السعيدهالجزرتلكباكتشافالايفرلا

قلبه.فلبكاعشقهالني

هوأاينأاناوحبيني)تانيابكلماتتاثرتانبعد):اجريا

ماكثيرااقيخىبسرعةالجزرمئاتفي،وزعوناجميماامتقلونالقد

الذبابمنالؤجلهذايا)بغضب01حلمفيتمشءكلاناتعور

الا3يقبعمعتفلاو،ناليةجز-!ةايةفيترى(بحزن)..النتن

خطيني.

ما)اجرياكتفعلىبلطفقريت)أضيبك(بتعح!لا):تانيا

ميةأانكاعر!كنت

ال!نرءتانطيا،آه(وحزينخافتبصوت-موسيقي):ايجريا

اليناسصفاتبعضاجدماحيرا.حقيقيرجلافهاجمه..احبه

الري..لسمتاليناسعنلفتتكلمينوانتليلة..ظلكلعليهينطبق

يشبهه.لماذا

كنتمااينأتخصانكنتماماذا.كلصان!)بفضول):تانيا

-كلمي...حزينةانها..صغيرهامع.نائمة.سافو..تكلمي!تذهبان

الشهـشةع!.ظلام.برفقالغرفةكهالضوءيضيع):ايجريا

الألثلابهذابمد(شاعريوبالقاءايجرياتتكلم.هاثوءبحرمنص

الاد-كل.،قربالاملسالشاطىءمنالمنطقةتلكفيمرةذاتكنا،الدعوي

ىشدلاكاناز"مع(ودفه).الفضيهوالامواجالليلنيراننتأمل

تامليايجريا.،ايجرياسيقولكان،وآلامي،مخاوفييثيرانمطلقا

الامنا،علىالوحيدالشاهدهذاالىنسربعيونوحدقي،طويلاالبحر

ان.سننيبلاننا،لمةالج!يوناننامنالجميلةالمنطقةهذهوتاملي

اينالالقةوجهعلىتعوفلا،ههاجرةطيمورالىحولتنايلانقلابات

الزاجلالحماممثلمجرناايخما)وقفه).اووقةاعشاشماسنبني

...بلعنته!لرعئشكانتانيادا،اوه..نرجع

..-كلل!.وبعد:تانيا

اذماام،الطروورءهلادريلست،تانيااوهـ..:ايجريا

وكانادسالقنرةفمررغم.النمعيانل!نةنفسيعلىمارست

بالخطوبة،لاافكلاناست!يعلا،اكل.اننسميانرمالغطضهاذيرتي

.بالزواجولا

.ألماذا:لانيا

منظريضبيع).عبوديجوفياتزوجاناستطعلن:ايجريا

اخار.فيايعيشانهيشاعكانفيحافخرافيحيوان:السمندر)2)



كمخ..الغرهءالىالخربيالضوءويعاد،الشاشةعاىمنلبحر

..رمار..يونأنناسماءمناتدخانهذاانالشاعبهدشراهربما(أمل

اندخانهذاسب!لادسنواتمنكميدريمن(بتآلم):تان!يا

اولت!.حارابكاءسادوطفليطلقوجاة)يونانناصعدرعلىملقا

)الطرقبشتىاسكالهانيا

ثعانيلعله.المحال!المكاءهذامنال!(ذابلبصوى):ولمو

الوجدانمنكاناما،بشفب).جس!مهمنء،طانديحادالمن

اموميمابألم)؟الفرفةهزهمناشرؤطمكاناالبائسلوظيوفرواق

البكاء،عنالمصضيريكف).المفطوك!اوردةامثليذبلانه(وجع

!!-وري(.ووءمبرةمساكةالمحطو./--يبر،ربريى"ءلمىب!ءي."يقف

سادهان!لملاحظ!الاالممف!ءعاىلينمرنمكالاىىيوولاا."تانياا

ولرميالطفليعود).اتالا!اضانها،يبالة..تعوجليمنى

لهذاالمسنحيلنعملاىنفكرووالدهكنت.لصوري(امهحصنفيفسه

يتفتحهوذاوها.والامراضالعفدمنخاةبوينموب"خكيلصغير

و.لهلأ،البعإةوالجزر،الزوارق"كائنوهديرر،ص4الرصصوتلى

اسنانهمحدوالالد(تبكي)..والبراز41ولبرائحةا)كى-فيري!وه

..الهءنارلمى

/جبهل.عنكاخففكيفادريلمست..اي!ريات،51تانجا

لاطفاللقطات-ظلام).ال!،ام!يالمعذبيناصظراب!لاذكردن

الاء--،كيحاولناءذ".دبابات،معروقةمزارع"بئجتناميين

(الغرد"الىالضوءيعود.الننماشهقيعلىال!ركة.شوقف..اطفالهن

عني.خففي..اكثرتكله!يماايجريا

نا(طغوليبرمزح)اسمعي..الخطابةلهجةمناخجل:تانيا

ءرلهتياليخطاب!يةبلغةانكلمكنتمفاجىءحماسكرنيكلما.اًلدتي

كانتماذااءرفين(.لضحك).غلإراجمهورااخاطب!علامكأنني

نف!ولكانت..بهالطبلوالد"نييا،آه)وففه)..تؤل.الدتي

وريموسنبن،الجدرانبينياقأموابلغهاالخطباجملانشاطرةا

.السوقؤبيتكلمدانوشينترون،جةالشبالمجتمعاتفييخطبئان

العا)-صمهسارحفوقردصاىانهيانبرمدربما(حلوةضحكةتطلق

..اخطبانبطبتسنى

لبشن،رفرح؟(نامالصغيرانمنتتاكدانبعد):سافو

..تافيياإعزيمتك

واخي،ماركوسابنةانني(المزحمنشيءهيهبأغزاز):تانيا

العواط!ءكلفوقيتسمواتيالمباركةاًلمشاغلنعلمضالقد.الينالس!و

ربرهاحقيقيةعواطفاملكئنثىذلكمعلكنني(مؤكدة).النافلة

.امرأةمئة!قوة

انغل!اانمعذآضفسبما!ولماكثببرا(مرةلاولتضحك):سافو

معنا..لكونيدمدولطسيعدتكانالذيماترى،هنا

ايتهـ،ئاقءص!ا،ضحكتلانكشكرااو!("ميلبضحك):تانيا

شظه،نكىتربما.اًخرىانت،ءن!ليكالضرورةكاتتسافوالحييبة

.اصيركجميلةترانصمنليف

ودمحمين(سافوحزنممنلخففانا،خرىهيتحاور):ايجريا

لانهالبكارناسوسجزبرةفيحسز!ا"رأة.لرانيم-بعنوانديوانك

ضحكيطل!ن).لراخماتخيساررعر.العكومةمنمطلأوبزوجها

(.نالمالهنجربرأنينتبهنفجاةثم،عائية

بؤسثمه..ش!وعزيزتيياه!ا(رجديهلكق،بهمس):تانيا

نف-"يسلممبحيتالجبنمنزوجكاناظونلا.كبيرواوررصغير

هوويدخوانتلخرجبمانؤبمعنىثوة!ل.السجئغرف)تتبادلا

نلمعالمسل!فىكأئبهـ-ماناعلمي(مشجعةبلهجة)..لاطبعا،اوه

جزيرةنتركاننناقيضاذا،اتظري(وقفه).نرحملابرعودمعذرة

،شيءكللتمجدتعزفقيثارةالفاو،؟رسنسمعهاليكارناسوس

ا

بم.يحى'ىير!ي5!ب"سع!ء!'ت!يص!ي

وال!يههمكالذيان.!ها،يه،ر"(بعماس)ةايجر؟

4!ا:زريرا..)1(كشء،ليافي:وعءنشربتوكآنكاكلماتاهذهديئ

.والعذاب،الحزنءن8-د

ررىءاسص!داخلناكانوانولطك!،قملانلنايحقالأ:تانيما

ظلام.3،!الاكلامنزخأتدسمع.كويلصمت).مكسورة.أف

منلييئوىنه!إ:إس!ي!وبمع.غوبالوحةلطهرافتطشةا

يامخواوء4لفصجط...يأهـ..طو...غويا!؟*بوممنلمصوت4س

وزلممهاؤمظ!حة؟وقزجوثراممىلعطالطبه!ورظهر،4الميعالفعالى

؟هـددبصكهما،هدلوفيعلىتل!!يوليحزاحونس!لمناررون!صاء،أهقات

ركمازكرلفرف!طاا)مف*-مطض!ميرانةالشاشةثوقليودراكس

..اررولزرسجونديالسلاهمللكنه،والهذننبا)-ءلم!"،ني،ن

"ثطليطو؟ونالقديمةحضار.لكمارضكي/الناس-تاؤلئكان،ر

رمر؟وانلأ!لمجتاجونولا،لوارير،1ولحطيت،اشرعتهاتمزكتاكب

تطهر.)لكيسفطتافياوحى،هـقكلماليونانان..اداذهـهمإى

فيخاتنم!سهع.منلماالمرح-بخ!غى.ءكأال!باتءلمىمنبودراكم!!

هذاودسمع،الشماففىءلمىغوء،!وحة.ركلهر.الاطلاكاتمن،يدة

تحبردونمنياالموتبضربةابدالتنشعروا-الكورسنشيدمنطع

الغزكه(الىالضوءي!ود....والعدلوالمساواةدرية

كا،ت؟"ن؟كانمن+رى(ولعجببخوف):تانيا

..يدريمن(راعتذىبصوت):ايرريا

زوجي.ك!انببنادقمنإصاتالرصكانتررما:سافو

.الجعبال!يوهو،جزيرة!يلكتا:.لان!با

.مكانكلفيالهواءمثلانهمربرما:ولكو

مكاى.كلفيدكع!انالغرورةستجبرنايئولخطيبيكان:ايرجريا

عنلننكلم..خيمث!نءيكله(ا،وفوعتفب!اننحاول):تانجا

..؟يجرا؟فكامبم..تذايار

قية.وهيطوب!اوورمواهؤ،ءا!يا(شاعريبالغاء):ايجويا

وقب!هـبىنعصلمنرن..برفقزممنيشيختبرءكلانحيح

الهمرهذاا!بم.انياسمبناز!ارمثلالب!فرنقطفولم،حاضر

فوقا)-،بقالبحرهـظر.ظلام).الفراقوسموم،البلاءاني

خفىفهاموهـيقى-للصوتمكبرمناي!جرياصوتيآتي.تماشه

،الشاطىءعاىطويرلملأجرينا..اللياليكلكانتالنبمالليلهلمتلك

داخاول،نلهح.كناالرملدوقوللو-ئا،سق!(الداكنةاررءماءنرركةأملنا

-ا!رط"نوكناصبفاالوفتكان،ا!ي..الركرياتئات

ونبحث،نبحتوظللناالبحر..هثلمأوىعننبحتبادفراق(حساس

وكلاب،الحاكمةارراطةؤبوالدمالنار.حولناملتهباسءكلن

اثاطىءغاىالاخيرةلليذشايا..والهـمواحل،اونوارعفيحراسه

وكان،سوكهضرباتاحسوكنت،الداصلمنيطاردنيالرو!!ن

ورا،نت!ء4ثملبهبسيالعزيزةايتهاايجر؟-الابديةنجتغت"لييؤكدت

سفينتهم،الىينكلرانبرملاحيننئيءاشبهكظ(راعشبصوت).قبر

ءمف-!مثلهووىن(وففه).مصميرهمالمفلاةوبئ،هبان،قارؤ"

سافو(صوتيسهـهـء).بفوةاليهيشدنيو،اجاناقيهىبملعون

؟جلإ9انو:لزوجيمععنجبالينتكلمينا،ءرر،ياكآزثساؤو

الدنيا.الى.فيري

فلأ.نحنا"،،ا)حجرنامربما(الالفاءبرنؤمسهـتهو):ا)جريا

وي!ود،اشاهـةاعلىمنارخرمتظريعيب.متمتعنجب!وت.لبكيلا

مي،ههوكانت.ءقدسى،اليرناسجبلفيبوعهو:!.تاليما(

شعر.5ابنارمنهايشربونهنالهامعلىالقررةلها،باردةعذبة



ايجرياأاسكاتتحاولنانيا.الئرفةالىالضوء

مشروعكابدايكونلنمنكسمعتهالذيان..اسكني:لانيا

..صفقي..زوربامنمقطعالكنلارفصليصفقيهيا..الاخير

فقطيسهـلمطبحيثالحليبيالضوءويتقلص،زورباموسيقىتسمع)

يغمرحتىبالتقلصالضوءيستمر.الرفصهتؤديوهيتانياجسدعلى

بعصبية(ويتكلم،منفعلاثيودرادتريظهرالشاشةعلى..طلامالمسرح

ثرفااكثروجهاعطاءاجلشمبيمنان:الشاشةقوقيثيودرادر

كةالمسهذءديالعاجزينالعقداءاؤ)مكمعالمستحمليدمللحفمارته

ارجلوفع.كطنآلةمنموسيقى..الشاشةلوقطلام.الوحشية

.(البغاريهالزواريمكاتنهدير.اصوات..حافيه

؟اخرىجزيرةالى:اصوت

.السعيدةجزرنالنشاهدرائعةلفرصةانهاوالله:2صوت

هاليكارناسوسثم،جورجيوسالى،لمرووسجز!ةمن:3صوت

..السياحهلنشاطيا:4صوت

..رائع..البعيدهالجزر؟.اًلىاين:5صوت

طويل.صمتيسودلحطاتبعد..الظلامفيالحوارهذايدور)

اكاتاز!لغيقرهمحفورةصورةنجد.الاولىالغرفةالىالضوءيعود

.(الغرفةيذرعهرموديوس.هيباسفيهيعملكانالذي

؟اخرىجزررةالىالننقليشملنالملمترى:هرموديوس

..الغرفةهذهاتحملاعدلم..المقبلةالمرةليربما:هيعاس

.راسفي.شفرلهعوهيبارخوس،اليناسذكرياتان

رغمويقفميةبخطوا!ويسير،هيبارخوسويدخل،البابيفتح)

(.ئقيلةاحذيةوقعويسمع،البابيفلق.الغر!هوسطعجزه

يحاول)إأهيبارخوسإ!محال(مغا)وهرموديوس،هيباس

تس!مر.للجمهوربالكدم،تالمليءوجههويغظييتماسكانهيبارخوس

.)العزففيالكمانآلة

يرلهربانيرفضهيبارخوسانيلاحظعندمايتوفف):هيباس

؟اليناساينأالمثوهلوجههيا(احدمنه

؟اليناساينحقا)نفسهمصدقغير):هرموديوس

ديعلمانه.الاعداءمعابديةحرباحيانهكانتلقد:هيبارخوس

.يبيلوس.درازغصنيالىحتىحاجةفي

أ؟إقتلوه(مخنوقبصوتمعا):وهرموديوس،هيباس

.يقتلوهان!بلمرةالفهوقتلهمبل(راعتيبصوت):هيباس

عبوديتهم6رأوافيها.)ا!يتينالميدوزعيني4منخافوا(وففه)

فيها.ديقعونالتيوالهاوية

وانت؟:هيباس

يساممد،لاعمريانوفالو،بنوجعليابتسموا:!ي!ارخوس

كيمنلوا،الى،ايناسامعاما..الجزرمياعيشانو!

.الخضوععلىلاجبارهوهميةاعدامعمليةالبداية

اجلس...مرهقانك(بلطف):هرموديوس

الىالظلاميعود).اتركنبم،يتماسكانيحاول):هيبارخوس

هيبارحوسوبلقبم،مقتولاالشاشةعلىاليناسصورهلظهر.الغرفة

اووـ،فهمالخالدا،؟ركوسذاكابنان.(راعشبصوتالحعارهذا

ينظسرءنتحجهبرعاىفدرةلني،1كانتيونايةجنية:ميدوزا)1(

اليها.

8

'لاصي!الحيصهعاىهـ.ببسا*مصرولدلعفففكماليماسيا،!ء

كمااهانهم(ولفه)يموتاوبعنفينمواناماهوالحياةفيشيءلاي

اماماوففوهعند!(حزينبصوت).المجربةالكلابحىتهنلم

تلكالىسلامالف(راعشبصوت.ودفه)..بالكلاموامروهالجدار

لكنئي.الاطلافاتعثراتالغرفةمكقةوفب،رفض.العظيمةالروح

نظرةالئارسل(وقفة01بطنهفياو،صمرهفيالثمنوافيرارلم

المرةبرحقيقيةناراعليهسيطلقانهالعسريلهفال..طويلة

اهـتفيشاباكنتيومنغسهاالمعبةامعيجربوالقد.المقبلة

مخجرعيونمثلنبرفانكانناعيظه.صاهـااليناسظل..المعندلات

كنت.لجمهاعنالدنياالعجزبركانيهندوسثمةصدفوني..اسبانيا

بصوت).فليلاولويردضانيريدكانصدقوني.عينيهفياستيقظ

منيقرب).الدمنواديرانفجرتفند،الثانيةالمر؟فياما)راعثى

اليناسصورةتضيعبينماالغرفةالىبردقالضوءويعاد،المسرحمقممة

الث!بيه41سحرذاكوجههفيكانماتعندماخى.)الشاشةعلىمن

..الغجربسحر

راسكول!عرح،الي!اسياوداعالف(مخنوربصوىأهيباس

شريف.كلصلرعفا

يصفدق)انتريفموتهنغبصفوا(بعضبم):هرموديوسي

)بقوةالصالةفيالجمهور

الثريف2لهمونغباخرىمرةصفتوا:الصالةمناصوت

قاكاقعندماصوابعلىمالرواندر؟كان:الصالةمن؟صوت

.القبورفيترورالتيالاجسادليستالمجيمهالاجاد

انفس!ناعليبلادناسعلىن!سنقلانعي:الصالةمن-3صوت

اليناس.لامثالجديديانتيونببناءلنطالب:الصالةمن4صوت

2ضاءو،الستاره.!غلق.اكبروبالوةاخرىمرةالجم!وريصفق)

.بيدههراوةيحملعسكرييدخل.القاعة

.اأ!دو،..رجاءالهدوء:المسكري

.العسكسريايهااليناساين(يب!جميأ:ا!صالةمن5صوت

(هيبارخوسصوتويسوحللحكلاتعمتيخيم)

لا..يبولكسماًلي..الكريمالج!"ورايهاوداعا:هيبارخوس

اروتى.تنسوا

ستمار

القيسيجليلالعراق-كركوك

بفداد-النهضةمغثبة

منهيااحئلب

منشورارجمع

بايمدارد

العربية.المنشوراتوسائر


