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األول الفصل

منه) حجرة (يف بريوس قرص يف

األول الجزء

بيالد – أورست

انتباه.) بال ويلتقيان جهة، من يدخل (كالهما

أورست:

ه��ن��ا ال��ه��ن��اء ك��ل ي��ا ل��ق��ي��اك ب��ع��د م��ن وج��ن��ى أت��ى ق��د ع��م��ا ل��ده��ري ص��ف��ًح��ا

بيالد:

ل��ن��ا ال��ل��ق��اءُ ت��م م��ا ال��ت��ق��ادي��ر ل��وال خ��ل��دي ف��ي ك��ان ع��ن��ي غ��اب إذا م��ن ي��ا
وال��ح��زن��ا ال��ب��ؤس ول��ق��ي��ن��ا ال��ه��ن��ا ع��ن��ا ون��أى ب��ال��ن��وى ظ��ل��ًم��ا ال��ده��ر ق��ض��ى ل��م��ا
وه��ن��ا ق��د ع��ن��ك اص��ط��ب��اري وج��ي��ش ي��ب��دو أذى ع��ل��ي��ك أخ��ش��ى م��ك��ت��ئ��بً��ا ل��ب��ث��ت
ال��ب��دن��ا روح��ك ف��ي��ه ت��ف��ارق ك��ادت ك��در ف��ي م��والي ي��ا ت��رك��ت��ك وق��د
م��ن��ى وال��م��ن��ون ط��ي��ًش��ا ال��ع��ي��ش ف��ت��ح��س��ب م��ن��م��ق��ًة أه��واًال ال��ي��أس ل��ك ي��ب��دي
م��ق��ت��رن��ا اإلق��ب��ال ب��ه ي��ك��ون ل��م��ا ه��ن��ا ت��ك��ون أن ل��ي وم��ن أراك ل��ك��ن



أندروماك

أورست:

اف��ت��ت��ن��ا ب��ه��ا م��ن أالق��ي ك��ي��م��ا ف��ج��ئ��ت م��ال��ك��ه وه��و ف��ؤادي ال��غ��رام دع��ا

بيالد:

ال��خ��ش��ن��ا ال��م��رك��ب ف��ع��ل��ت ف��ي��م��ا رك��ب��ت ول��ق��د ب��ه��ا ي��ودي م��ا ن��ف��س��ك ح��م��ل��ت
وال��ش��ج��ن��ا وال��ح��زن ال��ش��ق��ا ن��س��ي��ت ف��ه��ل غ��درت م��ب��ل��غ م��ن ال��وف��ا ت��رج��و وج��ئ��ت
وال��ض��غ��ن��ا ال��م��ك��ر وت��خ��ف��ي ال��وداد ت��ب��دي ب��رح��ت م��ا ال��غ��در ف��ذات ه��دي��ت، اح��ذر!

أورست:

ث��م��ن��ا ل��ه��ا أب��غ��ي ال ال��ح��ب ف��ي ق��ض��ي��ت ف��إذا ال��ه��وى س��وق ف��ي ن��ف��س��ي ع��رض��ت

الغرام. اعتزلت أنك وتزعم بالكالم، تخدعني إذن كنت لقد بيالد:
أنيني تسمع كنت وقد ذاتي، أخدع أن أحاول كنت وإنما أخدعك، لم موالي أورست:
ويأيس، حزني من لقيت وما بنفيس حلَّ ما ببريوس هرميون ارتباط بعد تر لم وتلهفاتي،
الهموم وأمزج بالنهار، الليل أصل البحار، يف هائًما ورست واألوطار األوطان تركت حتى
رفيًقا، برٍّا بي كنت فإنك مساعدتك وأرجو رفيًقا، األيام هذه يف يل أحسبك وكنت باألكدار،
إىل الهداية وألتمس سبيًال، ذلك إىل أجد فال العذاب من والنجاة هرميون سلو أحاول وأنا
جيوش جندت موايس، من يل أجد ولم أقايس، ما أعياني وملا دليًال، يل أرى فال الصواب
القضاء وقع إذ ولكن الظفر، أمل عىل اليونان إىل ورست السلوان، راية وعقدت العدوان،

البرص. عمي
هالك؟ ترجوه ما ألقيت ذلك بعد كان وماذا بيالد:

ألهو لحرب، اجتماعهم يكون أن فرجوت األمراء، إليه ُحشد محفًال رأيت أورست:
وسمعت يُنال، مطلوب كل وما الحال، حقيقة ظني فكذبت الكرب، عني وينجيل بها
أن وذلك عنده، اليونان عدوَّ وحفظ عهده نقض إنه ويقولون: بريوس يتوعدون الجيمع
هكتور أرملة فجذبته سهمه، يف معها وقع أمه بحيلة عولس من نجا الذي هكتور ابن
فبالعكس، أنا أما منالس هرميون أبا ذلك ساء وقد إليها، هرميون عن فمال بعينيها،
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األول الفصل

فوًرا اسرتجعت ذمامها، رعيت التي الغادرة تلك أن إال نفس، شفاء فيه نفس غيظ ورب
ينتهي. ال حبها عن قلبي وأن ينتهي كاد غيظي أن ورأيت مقامها، قلبي يف

بيالد:

ع��ن��ه أس��أل ف��ل��س��ت ع��ن��ي ي��س��أل ل��ي��س م��ن
م��ن��ه ال��خ��ي��ر ت��رت��ج ال ي��ج��ن��ي ال��غ��در غ��دا وم��ن
م��ن��ه ص��اح��ب ش��ك��ر ع��ن وم��ال��وا الم��وا ال��ن��اس
وس��ن��ه ع��ل��ي��ه ف��رٌض ق��ال��وا ال��ف��ع��ل ت��ح��س��ن إن

(نشيد)

أورست:

ال��غ��رام واس��ت��ت��ب ال��ح��ب ح��ك��م ال��م��الُم ي��ف��ي��د ف��ال ت��ل��م��ن��ي ال
ح��راُم ي��ح��ب م��ن ل��وم إن��م��ا ج��وًدا ال��ع��دل ذا خ��ل ال��ع��دل أخ��ا ي��ا

ألطلب بريوس إىل سفريًا فانتخبوني املقام، ذلك دخلت وهواني الكالم، تتمة واستمع
وأجارك فإني الغرام، لواعج من فأشتفي هرميون منه بدًال آخذ بأن يل ومن الغالم، ذلك
إليها، رست وقد هرميون أحب رفيق، إىل أعمى تسليم غرامي إىل سلمت الصديق أيها هللا
وشأن بريوس شأن ما يل تقول أن هللا وأناشدك يديها، بني أموت أو وأختطفها فأراها
عنه تعرض أم يهواها، كي هرميون تهواه وهل قلبه ويف قصده يف يحدث وماذا حبه،

سواها. إىل ميله جزاء
وال هكتور أرملة يتعشق ألنه جزيًال؛ عناءً ذلك يكلفه وال إياها يسلمك أراه بيالرد:
تارة وهو بالرد، سأل إن عليه تمن وال بالرد إال تقابله ال فإنها سبيًال، مرضاتها إىل يرى
غضب وربما تسمع، وال تلني فال ويخضع يتذلل ثم يتوعدها، ابنها بقتل وطوًرا يتهددها،
استوىل قد عاشق وهو أمره حقيقة أعرف أن يل يتهيأ فكيف فيتقرب، يرىض ثم فتجنب،

فكره؟ عىل الغرام
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أندروماك

أورست:

وي��غ��در ال��وداد ح��ف��ظ ف��ي وت��ث��ب��ت وت��ص��ب��ر ه��رم��ي��ون ب��ه��ذا أت��رض��ى

بيالد:

وت��ع��ذر األم��ور ك��ل ف��ي وت��خ��ض��ع غ��درُه زاد ك��ل��م��ا اص��ط��ب��اًرا ت��س��وم
وت��ش��ك��ر ت��ش��ك��و ف��ه��ي ت��ش��ك��و ال��غ��در م��ن وم��ه��ج��ٌة ش��ك��رى ب��ال��دم��ع م��ق��ل��ٌة ل��ه��ا
ت��ن��ص��ر ال��ض��ي��ق ف��ي ي��دع��وك ل��م��ن ف��أن��ت م��س��ت��ج��ي��رًة ال��ب��ال أرب��ى أن وت��دع��وك

أورست:

رف��ي��ق خ��ي��ر وال��وف��اء ف��أن��ا دع��ان��ي م��ن ي��ا ل��ب��ي��ك واس��روري

بيالد:

… … … … األم��ر واك��ت��م ف��ح��اذر ال��م��ل��ي��ك أق��ب��ل ل��ق��د م��ه

أورست:

ص��دي��ق��ي ي��ا ت��خ��ف ال … …

بيالد:

ط��ري��ق ك��ل ل��ل��ش��ق��اق واس��ل��ك��ن ش��يءٍ ك��ل ط��ال��بً��ا ال��ق��ول أك��ث��ر

(ويذهب)
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األول الفصل

الثاني الجزء

(الوزير) فنكس – بريوس – أورست

أورست:

ي��راُم ال ارت��ف��اٌع ل��ك ودام ال��ه��م��ام ال��م��ل��ك أي��ه��ا س��الٌم
ال��ك��راُم ال��ق��وم ه��م وأج��داد ت��ض��اه��ى ل��ي��س��ت ب��ه��م��ٍة ع��ل��وت

أتيت مراده، هكتور من الهمام والدك بلغ أن بعد تروادة، بحسامك فتحت من يا إليك
يرون أنهم وذلك العدوان، عىل يحمل أال وأرجو عتبًا، إليك أحمل اليونان، أمراء من سفريًا
ألد هكتور ابن بذلك أعني … شديدة حرٍب بقية حفظ عىل حملتكم سديدة، غري شفقة أن
حملنا وما هكتور نسيتم فكيف العجاب. ملن ذلك وإن حماكم، يف جعلتموه الذي أعداكم،
إال بيٍت من وما وجل، منه قلب كل ويف البطل، ذلك يتذكر شعبنا إن لعمري العذاب؟ من
عىس ما أبيه، رس والغالم يدري ومن نار، منه قلبه ويف إال يوناني من وما بثار، ويطلبه
مواكبنا، داهًما أباه رأينا كما مراكبنا، مهاجًما حني بعد فنراه ونالقيه، منه نعانيه أن
تربيها، التي الحية وإن بالئك، مالقاة واعتنائك به اهتمامك عقبى تكون أن أخاف وإني
بك يستنجد عدوٍّا عنك وأبعد يومك، فوات قبل غدرك أمر فدارك فيها، من السم تجرعك

قومك. عىل
حضور وأن الصغرية، النازلة لهذه يكون االهتمام هذا مثل أن خلت ما بريوس:
انتصاراتهم صيت طار قوًما وأن الحقرية، الحاجة لهذه يكون الهمام ممنون أغا ابن
أني يزعمون وكيف اليل، من الحيَّ يعرف ال صبي طلب إىل يتنازلون غاراتهم، وأخبار
مددت وهل الرشعية؟ بالقسمة يل حصل أسري عىل لهم سلطان أي أم بقية؟ ويفَّ أسلمه
وابنه هكتور سطوة تجديد يخافون وكيف أحًدا؟ منهم عارضت أم يًدا لهم حصل ما إىل
تروادة أهل أن يزعمون كيف أم التمادي، هذا عن الصرب عز لقد وهللا النادي؟ هذا يف
وما املدينة تلك حال أتذكر وإني الصدام؟ رجال من بلدهم خلو بعد االنتقام يقصدون
الرجال، صناديد ومقام آسيا سلطانة كانت فإنها إليه صارت ما اآلن وأرى عليه، كانت
وحيث واألغالل، القيود يف وصبي األبطال، بدم ُسقيت أطالل بقية سوى اآلن بها يبق ولم
وهو يقتلوه لم ولَِم اآلن؟ إىل أخروه فلماذا اليونان، عند الزب رضبة هكتور ابن قتل كان
قومه من يبق لم حني يطلبونه وكيف الكرام؟ قومه أبطال من قتل من مع بريام حضن يف
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أندروماك

وإني االنتصار، وذكر الليل هدوَّ يروعهم وبات األنصار، الحامية فقدوا وغلمان شيوخ غري
املعاملة، من الحال اقتضت بما املنكرسين وعاملت املقاتلة، يف جهًدا آل لم الحرب حني
له ما صغري غالٍم بدم يدي ألطخ وال الكبري، الجرم هذا جرائري فوق أرتكب ال ولكني
تروادة بقايا املكان هذا غري يف ويطلبوا سواُه، يف اليونان فليطمع براه ومن ال نصري،

أبرية. تحميه تروادة أنقذته الذي أن ويعلموا اليسرية،
بغالٍم بدلته إذ أمه، بحيلة إال ينج لم الغالم هذا أن موالي يا تعلم ولكنك أورست:
بهم ألحق من مطلبهم وإنما الرتوادية، البقايا يطلبون فال اليونان أما باسمه، دعته
رضًرا األول هكتور أورثهم ما بعد ثانيًا هكتوًرا منه يالقوا أن ويخافون والبلية، املصيبة
وهو قصده عىل الغالم هذا طلب حملهم وربما العناء، من هللا شاء ما بهم وألحق كافيًا،

هنا.
بريوس:

وع��ي��دا ي��خ��اف ال ال��ب��س��ال��ة وأخ��و ب��ع��ي��دا ال��م��ج��ال ل��ي��س ب��ه��م أه��ًال
ال��ص��ن��دي��دا ح��ام��ي��ه��م أب��ي ق��ب��ل��ي ظ��ل��م��ه��م ت��ق��دم ف��ل��ق��د ي��ق��دم��وا إن
م��ف��ي��دا ي��ك��ون ق��د ض��ر ول��رب م��ت��ظ��ل��ًم��ا ف��تً��ى ظ��ل��م��ه��م س��ي��ع��ي��د

أورست:

ع��ه��ودا ال��ن��اق��ض��ي��ن وع��وده��م ـ��ن ال��م��خ��ل��ف��ي��ـ ط��راز م��ن أن��ك خ��ل��ت م��ا

بريوس:

رع��دي��دا أن��ا وم��ا ب��ال��خ��ض��وع ض��ى أر ف��ك��ي��ف ألس��ت��ب��د ان��ت��ص��رت ل��ق��د

أورست:

ال��م��ق��ص��ودا ف��ت��ب��ل��غ إل��ي��ك ت��رن��و ح��ل��ي��ل��ٍة ل��ع��ي��ن ط��وًع��ا ب��ه ت��رض��ى
ح��دي��دا ك��ان ح��ي��ث ف��ؤادك ج��ذب��ت س��ط��ت ل��م��ا ب��م��غ��ن��اط��ي��س��ه��ا ع��ي��ن
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األول الفصل

بريوس:

ال��ت��ق��ي��ي��دا ت��ك��ره ن��ف��س��ي ل��ك��ن أط��ي��ع��ه��ا ال��غ��رام ف��ي ع��ي��ون ه��ذي
رب��ودا س��ئ��م��ت إن وارح��ل ق��ل��ت م��ا ذاك��ًرا إل��ي��ه��ا ف��س��ر ال��ك��الم خ��ت��م

يذهب) (أورست

الثالث الجزء

فنكس – بريوس

وقربته املباءة، إىل النحل وأرجعت اإلساءة، معرض يف إليه أحسنت لقد فنكس:
حبٍّا يحبها من إىل فأرسلته ترشده، أن تروم وأنت شمله وجمعت تبعده، أن تريد وأنت

عظيًما.
قديًما. يعشقها كان إنه يقال: بريوس:

تتوقد. للهواء تعرضت إن كالنار يتجدد، باللقاء هًوى رب فنكس:
أبًدا، غريي إىل تميل وال أحًدا، بالحب عيلَّ تؤثر ال أنها فنكس يا أعلم إني بريوس:
يقتيض فال إليها أورست ميل أما سواها، إىل وامليل هواها اعتزال من عليه أنا بما علمها مع
رجوعهما أن عىل عليه، يعتمد ال قول سبيًال الفؤاد إىل الفؤاد من إن قيل: وما إليه، ميلها
جميع لهما أفتح فإني الرحيل عىل اتفقا وإذا رسوري، يجلب التواد من عليه كانا ما إىل

ثغوري.
سيدي. فنكس:

لك سأذكرها أموًرا قلبي يف فإن املقام، هذا يف الكالم تطل ال فنكس يا هلل بريوس:
من أمًرا أكتمك وال مشري، إرشاد مشكالتها حل إىل وترشدني بصري، نظر إليها لتنظر

آتية. أندروماك فإن اآلن هذا دع … الخافية األمور
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أندروماك

الرابع الجزء

أندروماك – فنكس – بريوس

بريوس:

ه��الال وب��دت ب��ان��ًة وم��ال��ت غ��زاال ف��رن��ت ان��ث��ن��ت وق��د دن��ت
ال��ق��ت��اال أل��ف ص��ب��اب��ٍة ق��ت��ي��ل ألح��ي��ت ح��ي��ت ول��و ب��ه��ا ت��ل��ف��ت
ح��الال ق��ت��ل��ي رأت وق��د ي��ع��اف ح��راًم��ا وص��ل��ي رأت م��ه��ف��ه��ٌة
اغ��ت��ي��اال ب��ن��اظ��ره��ا ت��ف��اج��ئ��ن��ي وع��د غ��ي��ر م��ن ال��ج��ف��ا ب��ع��د أت��ت
ال��ص��ق��اال ل��ه أج��اد ق��د ح��س��اًم��ا أران��ي وق��د ف��ي��ه ال��دم��ع ف��ج��ال

أندروماك:

م��ص��اب ك��ل س��م��ي��ر ب��ات ال��س��ج��ن ف��ي ع��ذاب أل��ي��ف ول��ٍد ع��ل��ى أب��ك��ي
واألص��ح��اب األن��ص��ار ق��لَّ��َة وا م��رًة ي��وٍم ك��ل أراه ول��ٌد
ش��ب��اب��ي ف��ي��ه أن��ف��ق��ت م��ح��ب��ٍس ف��ي أت��ل��ف��ت��ه��ا م��ه��ج��ة ب��ق��ي��ة ه��ذا
خ��ض��اب��ي ال��ع��ي��ون دم��ع م��ن وج��ع��ل��ت ت��ن��ع��م��ي ب��ع��د ال��س��ق��م ث��وب ف��ل��ب��س��ت

بريوس:

ال��ب��اب ه��ذا غ��ي��ر م��ن ال��ب��ك��ا ل��ك ن ي��ه��ي��ئ��و س��وف ال��ي��ون��ان ل��ك��ن��م��ا

أندروماك:

وع��ذاب��ي وت��أل��م��ي وت��ل��ه��ف��ي ق��ط��ي��ع��ت��ي ب��ع��د ي��ب��غ��ون ع��س��ى م��اذا

بريوس:

… … … ب��ق��ت��ال��ه ش��دائ��ًدا أب��وه أذاق��ه��م ول��ًدا
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األول الفصل

أندروماك:

ب��ي ل��م��ا رق ب��ال��ل��ه …
األت��ع��اب وت��ح��م��ل ال��ش��ق��ا أل��ف م��ع��ذٍب األس��ار ف��ي ط��ف��ل ذن��ب م��ا
ب��ن��ه��اب أم��وال��ن��ا ع��ل��ى وق��ض��وا وح��م��ات��ن��ا أب��ط��ال��ن��ا أه��ل��ك��وا ق��د
ب��اإلي��ج��اب؟ ف��أج��ب��ت ج��اري��ت��ه��م ه��ل م��والي رس��ول��ه��م أج��ب��ت م��اذا

بريوس:

ب��ج��واب��ي م��ق��اوًم��ا ب��رح��ت وم��ا ل ال��رس��و ت��وع��دن��ي وق��د رف��ض��ت ق��د ال
ال��رك��اب م��واك��ب ص��ن��وف ف��ي��ه��ا ع��دًة ال��م��راك��ب ت��أت��ي��ن��ي ول��س��وف
ط��الب��ي ب��ن��ي��ل أم��ًال ورددت��ه��م ال��ه��وى ش��اء م��ث��ل��م��ا ق��وم��ي ع��ادي��ت
ع��ذاب��ي م��ري��ر ج��ل��ب��ت ح��ل��ت ل��م��ا م��الح��ٍة ب��ذات ح��بٍّ��ا ع��ادي��ت��ه��م
ب��خ��ط��اب ال��ج��وى ت��ش��ف��ي ول��ع��ل��ه��ا ب��ن��ص��رت��ي ي��ق��وم ن��اظ��ره��ا ف��ل��ع��ل
ح��راب رش��ق ال��ف��ت��اك ل��ح��ظ��ه��ا م��ن راع��ن��ي ع��ن��ه��ا ح��ارب��ت إذا م��ن ي��ا
وت��ص��اب ت��ج��ن��ب ق��ت��ال إال م��ت��ه��ي��بً��ا ال ع��ن��ك أق��ات��ل إن��ي
ال��غ��الب ل��ح��س��ن��ك ال��خ��ض��وع ن��ب��دي أن��ا ه��ا ف��ؤادي ه��ذا ي��دي ذا ه��و

مجرد بإحسان وانعم آية، البسالة يف فإنك الضعف، تظهر وال تجلد أندروماك:
إظهاره يف تخاف وال اضطراًرا، له فتخضع العشق أيغلبك غاية، بال كان ما اإلحسان فخري
والحزن األرس من ترى ما عىل وهي الغرام، هذا لها يطيب أندروماك أن وتزعم عاًرا،
واحرتم فخلهما بالبكاء، فعالك عليهما حكمت عينني يف لك يلوح جمال وأي والسقام؟
جليًال، قبل من وكان ذليًال، أرسك يف بات غالًما وأنقذ والهناء، النعمة بعد تعاستنا مشهد
أمه أبت ولو أنقذه بالية، مهجة ببقية تفديه تجعلها وال باكية، حزينة والدة عىل ورده

الهمام. أشيل بابن يليق عمل فذلك يضام، ال الكريم وجار جارك فهو
والصد، بالتجني أسقمتني فقد الدائم، والقصاص الالزم البغض من أعيذك بريوس:
أقوامك، بدم ملطخة يدي كانت يوم دمًعا أبكيتك كنت فإن حد، له ما بعدوان وأتلفتني
احتملت فقد عذابًا بسببي لقيت كنت وإن غرامك، يف مقداره أسفك لم دًما أبكيتني فقد
الغرام يف عذاب صنوف وهي السهاد، أليف القلب مقيد الدمع مطلق فأنا العذاب، صنوف
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أندروماك

يقتيض ما اعتذاري من يكن ألم ذلك فرض وعىل ظلمك؟ غاية بظلمي بلغت فهل عذاب،
حلمك؟ مزيد

ت��ائ��ب��ا ج��اء م��ن ال��م��ح��و ك��ل ال��ذن��ب م��ح��ا ف��إن��ه ذن��ٍب ك��ل ذن��ب��ي ك��ان وإن

إلتالفنا. سببًا أعداؤنا وليكن بإتالفنا، تقيض متتالية معاقبة سيدتي فكفانا

ال��ح��د ح��ده ف��ي ط��رف��ك ت��ج��اوز وال��ص��د ال��ت��ه��اج��ر ح��د ت��ج��اوزت
ال��م��ه��ن��د ال��ح��س��ام ج��ن��اه��ا ذن��وبً��ا ه��ي ل��م��ا ال��دم��ع ك��ف��ر وق��د
م��س��دد ب��دم��ع��ي ذن��وب��ي ح��س��اب وه��ذا ال��وداد دي��ن وأدي��ت
وف��رق��د ح��ك��اك ب��دًرا وس��ام��رت غ��رام��ي ب��ف��رط م��ن��ام��ي ه��ج��رت
ال��م��ب��رَّد ح��دي��ث ت��روي ف��إن��ك غ��رام��ي ف��س��ر ب��ال��ل��ه ث��غ��ر ف��ي��ا
ت��ع��ق��د ل��ل��ي��ن��ك ت��ك��اد وأن��ت ي��ق��س��و ق��ل��ب��ك ب��ال م��ا ق��د وي��ا
م��ف��رد ال��ح��س��ن ج��ام��ع ي��ا زل��ت وم��ا ال��ج��م��ال ج��م��ع��ت ل��م��ا ت��ث��ن��ي��ت
م��ش��رَّد ف��ب��ات ال��غ��رام ع��ل��ي��ه ج��ن��ت م��ن ع��ل��ى ت��ج��ن��ت م��ن وي��ا
م��ق��ي��د وق��ل��ب��ي دم��ع��ي وأط��ل��ق��ت رم��ان��ي ال��غ��رام إن ح��ن��ان��ي��ك
وأل��ح��د أم��وت ح��ت��ى وح��زم��ي ب��ع��زم��ي ال��غ��الم ألح��م��ي وإن��ي
م��وط��د وم��ل��ًك��ا ع��زي��ًزا ع��زٍّا ب��ح��س��ام��ي ي��ن��ل ع��م��ري ط��ال وإن
أح��م��د ف��ال��ع��ود ال��ظ��ل��م ع��ن وع��ودي ت��س��ودي ع��ل��يَّ ب��ع��ط��ٍف ف��ج��ودي

ابني بها أعد وكنت شيٍّا، حزني يف تغني ال الوعود هذه جميع إن سيدي أندروماك:
الغالية، الفقيدة األوطان أيتها ويا البالية، األطالل أيها فيا (التفات) … حيٍّا أبوه كان لو
والحامية. املقاتلة موت بعد نراك بأن لنا ومن حامية، لناًرا إليك الشوق من قلبنا يف إن

ال��س��ح��اب ال��س��ح��اب ال��س��ح��اب ت��ح��اك��ي ب��ان��س��ك��اب ج��رت دم��وع��ي ع��ل��ي��ك
غ��الم … غ��الًم��ا … غ��الًم��ا وان��ق��ذ ال��ه��م��ام ذا ي��ا م��والي ف��رح��م��اك

فؤادي.) ملكتم قد (عىل
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األول الفصل

رجاه، غاية فهو الرحيل غري يسألك ال الهامع دمعي إن موالي، يا رحماك (التفات)
بغض يورثك إلينا ميلك أن علمت وقد أباه، وأبكي فأخفيه بابني أذهب أن يل فاسمح

امليل. بهذا مني أجدر فإنها عني هرميون يف فارغب والويل، قومك
بريوس:

الب��ث ف��ؤادي ف��ي وال��ح��ب ع��ن��ه س��ل��وٍّا م��ن��ي ي��روم غ��زاًال ي��ا
ب��اع��ث ال��ح��ب ع��ل��ى أض��ح��ى ع��ذٍل رب ث��ب��اتً��ا ه��واك ف��ي ال��ع��ذل زادن��ي
غ��ائ��ث ع��ي��ن��ي��ك س��ه��م م��ن ل��ي وك��ن ق��ي ش��و م��ن ال��ل��ه أج��ارك ف��أج��رن��ي
ال��ح��وادث ص��روف ل��م��ن ه��ذا إن ع��ذوًال ال��ح��ب��ي��ب ص��ار ل��ق��وم��ي ي��ا

فليس يجول، ال محياك غري يف طرًفا وارحمي يحول، ال هواك عن قلبًا تعذيل ال باهلل
قلبي، ملكتك فقد عليها، اإلعراض بعد وأقبل إليها، وأميل هرميون يف أرغب أن بإمكاني
عظم من عندي لك ما يرى ومن قلبان، يل وليس أهواها فكيف والسلطان، األمر فيه ولك
لو أواه، مغرٍم قول أواه آه، آه األسرية، وأنها األمرية أنك يظن وال املكان، ورفعة الشان،

مناه. فؤادها لنال هرميون سمعته
رسك وولية أمرك صاحبة صارت أن بعد متنهًدا تسمعك أن تريد وهل أندروماك:
يكفها ألم ذلك؟ غري يف تطمع هي أم املهالك، من ألجلها خضت ما تنىس وهل وجهرك؟
لهكتور رهيٍب ذكر أي ناًرا؟ هكتور قرب يف ترضم أن تريد أم وإذاليل، وأرسي حايل سوء

اشتهاًرا. بدمعي حبوتك كما مجًدا أباك حبا من
أسلوك فأنا مجال، للعفو يبق ولم الصرب عز ولقد والدالل، التجني ذا كم بريوس:
كحبي يكون بغيض أن واعلمي أحسن، هي بالتي عاملتك ما طال فقد أمكن، إن وأبغضك
ال أمه بأعمال يؤخذ االبن وإن مفيًدا، يكون ال ذلك بعد غيك عن رجوعك وأن شديًدا،

واألهوال. املشاكل من وأنجو اليونان، إىل فأسلمه محال،
الهامع، دمعي معني إال شافع، وال له معني وال يموت، ابني … ابني يموت أندروماك:

بأبيه. مًعا لنلتقي به فالحق أالقيه، مما ويريحني عذابي، ذلك يقرص أن وعىس
تنقذيه. أن وافتكري وعانقيه وقبليه وانظريه السيدة، أيتها إليه اذهبي بريوس:
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أندروماك

الخامس الجزء

أندروماك

أندروماك:

ض��روب م��ن��ه ده��ر ي��ا ب��ي ح��ل ف��ق��د ض��ري��ب ال��ع��ذاب ف��ي ل��ي م��ا ده��ر أي��ا
م��ص��ي��ب ال��م��ص��اب رام��ي ي��ا وس��ه��م��ك م��ه��ج��ت��ي ال��م��ص��ائ��ب ب��أن��واع رم��ي��ت
ط��ب��ي��ب ال��دي��ار ف��ي ل��دائ��ي ول��ي��س أح��ب��ت��ي س��ل��ب��ت ل��م��ا وأم��رض��ت��ن��ي
خ��ض��ي��ب ال��دم��وع ب��ح��ن��اء وك��ف��ي م��ه��ج��ت��ي ذوب م��ن ال��دم��ع وك��ان ب��ك��ي��ت
أت��وب إل��ي��ك ذن��ب��ي م��ن ف��إن��ي م��ؤاخ��ذٌ وأن��ت ذن��ب ل��ي ك��ان ف��إن
ن��ص��ي��ري ع��زي ب��ع��د ون��أى م��ج��ي��ر م��ن وم��ا ده��ري ج��ار

ب��ال��م��ص��ائ��ب ك��ئ��ي��بً��ا ق��ل��ب��ي ف��غ��دا
ن��ف��س��ي ال��ي��أس وت��ول��ى أن��س��ي ط��ي��ب وج��ف��ان��ي
ال��ن��وائ��ب ه��ذه م��ن ن��ف��س��ي ف��أج��ر ط��ال��ب ك��ل م��ل��ج��أ أن��ت إل��ه��ي ي��ا
�ال ووب� �ي �الف� �ت� ب� ي��ب��ال��ي ال ج��ور ده��ور
ج��ال ب��األوج��ال وه��و ب��ال��ي م��ن��ه ج��س��م��ي ب��ات
أم��ري ف��ي ف��ح��رت ده��ري ب��ي ج��ار ق��د

م��ج��ي��ر ال��ده��ر م��ن وم��ا
ب��اله ب��ال��ج��س��م ط��اب أذاه م��ن ل��ده��ًرا ي��ا
ص��ال ب��ال��ف��ص��ال وه��و ب��اله م��ن أن��ج��و ك��ي��ف
ع��ون��ي ال��ب��ال ف��ي ك��ن ال��ك��ون خ��ال��ق ي��ا

ن��ص��ي��ر خ��ي��ر ل��ي ف��أن��ت

سبوني».) الكوارس «العيون قد (عىل

بقصده ضعفي عىل وجار مني، عواذيل وشفى زماني، رماني منه: بدًال يقال (أو
ترى يا الحسود، يفَّ وشمت الوقود، قلبي يف فأرضم الخدود، عىل جرت دموعي ابني.

الورود. فيحلو يعود، زماني
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األول الفصل

حزني. من وأخلص
أوامي. واشفوا زمامي، وارعوا غالمي، عولوا وخلصوني، ارحموني بل تظلموني، ال

وأنقذوني.) األبطال، أيها يا األطفال، تظلموا ال
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الثاين الفصل

هرميون) حجرة (يف بريوس قرص يف

األول الجزء

كليون – هرميون

هرميون:

أرض��ى ل��س��ت ول��ي��ت��ن��ي أرض��ى رم��ت ب��م��ا أرض��ى
ي��ق��ض��ى واألم��ر ي��ج��يء ق��ل��ي��ل ع��م��ا أورس��ت

كليون:

دح��ض��ا م��ن��ك ي��ل��ت��ق��ي ال ب��ع��ي��ٌد وه��و ك��ان ق��د
ورف��ض��ا ن��ف��اًرا ي��ل��ق��ى ق��ري��ٌب وه��و ف��ص��ار
ب��غ��ض��ا ت��ح��ول ح��ب أراه م��م��ا ع��ج��ب��ت

هرميون:

ب��غ��ض��ى ل��ي��س ق��ب��ح��ه ع��ن ف��ان��ق��الب��ي ت��ع��ج��ب��ي ال



أندروماك

م��ح��ض��ا ب��ال��ود ج��اء ق��د ح��بٍّ��ا ب��ال��غ��در ق��اب��ل��ت
ي��رض��ى ل��ي��س ب��م��ث��ل��ه��ا وح��ال��ي رآن��ي ف��إن
ن��ف��ض��ا ال��ث��وب وي��ن��ف��ض ان��ت��ق��اًم��ا ال��ف��ؤاد ي��ش��ف
أرض��ى ك��ن��ت ل��ي��ت��ن��ي ي��ا ب��ه��ذا أرض��ى ف��ل��س��ت

كليون:

ي��رض��ى ودك ب��ب��غ��ض م��ح��بٍّ ع��ن ت��ن��ف��ري ال
م��رض��ى م��ن��ك م��ه��ج��ة ذو ص��بٌّ ي��ج��ف��وك ف��ل��ي��س
ف��رض��ا ال��ص��ب��ر وي��ح��س��ب دي��نً��ا ودادك ي��رى

املراد. لقائي من فأنيله بيالد، به يأتي اآلن مناسب هرميون:
الباب؟ هذا يف أبيك إرادة تكون أن عىس وما كليون:

بريوس أبى إن تأخري، بال اليونان إىل أسري أن يأمرني كتاب منه أتاني لقد هرميون:
األسري. يسلم أن

ال وتاهلل تكون، كيف الغدر عاقبة بريوس ليعلم أورست؛ عىل إذًا فاتكيل كليون:
الظاملون. يفلح

غ��درا ق��د إن��ه ودع��ي��ه ج��رى ق��د م��ا وك��ف��ى غ��ادري��ه

هرميون:

إل��ي��ه م��ن��ي ن��زع��ت روح��ي إن ي��دي��ه؟ ف��ي وق��ل��ب��ي أس��ل��وه ك��ي��ف
درى ذاق م��ن إن ت��ل��وم��ي ال ع��ل��ي��ه ك��ال��ص��ب��ر ع��ن��ه ص��ب��ري ل��ي��س

كليون:

درى م��ا ول��ك��ن ذاق ول��ق��د غ��درا ق��د إن��ه غ��ادري��ه
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الثاني الفصل

هرميون:

رق ت��ح��ت ه��واه ف��ي وف��ؤادي ت��ح��ت��رق ش��وق��ي ح��ر م��ن م��ه��ج��ت��ي
ج��رى م��ا ت��روي ال��دم��ع ووش��اة ت��ح��ت��رق ق��ل��ب��ي ال��غ��در وس��ه��ام

كليون:

ج��رى ق��د م��ا س��ي��دت��ي وك��ف��ى غ��درا ق��د إن��ه غ��ادري��ه

هرميون:

ح��ال ص��ب��ًرا ف��اص��ب��ري أو ف��اه��ج��ري ح��ص��ال م��ا ك��ف��ى ق��د ت��ق��ول��ي ال
ص��ب��را م��ن ال��ه��وى ف��ي إالَّ ف��از وب��ال م��ص��ابً��ا ال��ص��ب��ر زادن��ي

إلخ».) انثنى ملا السنا «باهي قد (عىل

ويحبها أسرية يحب العديدة؟ خياناته بعد جديدة خيانة منه تنتظرين وهل كليون:
فإنه وكرر؟ أجراه ما بعد له يمكن وماذا لديك؟ بغيًضا يجعله ال ذلك وكل … عينيك أمام

تأخر. ملا تبغضه يجعلك أن استطاع لو
هرميون:

ب��ع��ل��م��ي ع��ل��م��ي أرف��ض ف��إن��ي ه��م��ي ت��ن��ب��ي��ه ت��ري��دي��ن ل��م��اذا
س��ه��م��ي اإلص��اب��ة ن��ح��و وص��وب��ت ت س��ل��و إن��ي ف��دي��ت��ك ف��ق��ول��ي
ه��ل��م��ي ل��ل��م��س��ي��ر ب��ن��ا ه��ل��م��ي ق��راًرا أس��ي��ر أن��ي ت��روم��ي��ن
ق��س��م��ي وأت��رك ي��دي��ه��ا ب��ي��ن ـ��رة األس��ي��ـ أس��ي��ر وي��ب��ق��ى ن��س��ي��ر
ظ��ل��م ب��ع��د م��ن ب��ال��ح��ل��م وع��ام��ل غ��دره ع��ن ع��اد إذا ول��ك��ن
… ل��ح��ك��م��ي م��ط��ي��ًع��ا ل��ق��ول��ي س��م��ي��ًع��ا ب��ع��ه��دي وف��يٍّ��ا ال��ح��ب��ي��ب وص��ار
غ��م وس��ي��ل��ة ح��ب ع��ذول��ة ف��أب��ق��ى خ��ئ��ونً��ا أراه ول��ك��ن
ع��زم��ي ص��ارم ل��ل��ف��ت��ك واس��ت��ل أت��اه غ��دًرا ب��ال��غ��در أق��اب��ل
س��ه��م أوف��ر األم ع��ل��ى س��أج��ن��ي وم��ن��ه وي��ًال االب��ن ع��ل��ى ج��ن��ي��ت
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أندروماك

وهل ومصاب، غم أليفة فإنها العقاب، يستحق ذنبًا تجن لم إنها سيدتي كليون:
من إىل يميل حزينًا قلبًا وأن الغرام؟ يف مناظرتك تروم للبكاء تنفتح ال عيونًا أن تظنني
فلماذا ذلك كان وإن والشجون؟ األكدار عنها أذهب حبه أن رأيت وهل اآلالم؟ له سبب

العيون؟ وتقر الخواطر به ترس محبٍّا ترفض
هرميون:

ح��ب��ه أم��ر ف��ي األف��ك��ار ت��ح��ي��رت ع��اش��ٍق ح��ال��ة األي��ام ع��ج��ب وم��ن
ق��رب��ه غ��ي��ر ت��ب��ت��غ��ي ال م��ن وي��ب��ع��د ب��ع��ده غ��ي��ر ت��رت��ض��ي ال م��ن ي��ق��رب

يشء كل أرى وكنت وحدي، يل أظنه كنت أن بعد ووجدي، غمي يذيبني ال وكيف
وهي مراكبنا باالنتصار، العار نفوا أن بعد اليونان الثار؟ إدراكهم بعد قومي به يهنئني
نريان بشهرته نسخت التي أبيه شهرة املالزم، والسعد والرسور املجد بالغنائم، مشحونة
وقد الكامل، مجده من مندهشة كنت فقد أيًضا أنت وأنت … قلبي محبته، ودالئل شوقه
ذات هرميون االحتمال، إىل سبيل يبق فلم اآلن أما الدالئل. هذه تخدعني أن قبل خدعتني
مطلوبًا، يكن لم وإن يحب أن يعرف األقل عىل فهو وأفضال، فضائل ذو وأورست أنفة
عنا. األكدار هذه تزيل واسطة لذي فليأت محبوبًا، ليكون واسطة يجري أن عرف وربما

هو. ها سيدتي كليون:
منا. باقرتابه عاملة أكن لم هرميون:

الثاني الجزء

أورست – كليون – هرميون

هرميون:

س��أُم وال ه��ج��ٌر م��س��ه وم��ا ش��وًق��ا ال��س��ق��م ح��ب��ه ف��ي م��س��ه ب��م��ن أه��ًال
ن��ع��ُم ط��ي��ه��ا ف��ي رح��م��ٌة أم ال��ش��وق ف��رق��ت��ن��ا ب��ع��د إل��ي��ن��ا دع��اك م��اذا
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الثاني الفصل

أورست:

ي��ن��ص��رم ال��ه��ج��ر ع��ل أب��دي��ه ف��ج��ئ��ت ك��ب��دي ف��ي ح��ل ل��ح��بٍّ ان��ق��ي��ادي ه��ذا
رح��م��وا وم��ا ظ��ل��ًم��ا غ��دروا ل��م��ن ع��ه��دي ع��ل��ى ب��ال��ب��ق��اء ن��ف��س��ي أع��اه��د وأن
س��ئ��م��وا خ��اط��ب��ت��ه��م غ��دروا أم��ن��ت��ه��م ه��ج��روا واص��ل��ت��ه��م ن��ف��روا ق��رب��ت��ه��م
ظ��ل��م��وا ول��و رام��وا ل��م��ا وط��وًع��ا دم��ي س��ف��ك��وا ول��و ع��ن��ه��م ال ع��ل��ي��ه��م ص��ب��ًرا
أن��ف��ط��م ب��ال��ص��ب��ر ح��ب��ه��م ع��ن ف��ل��س��ت ص��غ��ٍر م��ن ال��ح��ب ث��دي أرض��ع��ون��ي ه��م
ت��ض��ط��رم ال��ن��ي��ران ب��ه ق��ل��ٍب ح��ال ع��ن ت��س��ل��ي ال ال��ح��ب إل��ي��ك دع��ان��ي م��ن ي��ا
ت��ل��ت��ط��م األم��واج ب��ه ب��ح��ًرا وخ��ض��ت ن��اع��ي��ة ال��دار ت��رك��ت ع��ن��ي س��رت م��ذ
ي��ب��ت��س��م ال��ب��رق وث��غ��ر ي��ب��ك��ي وال��غ��ي��ث م��ع��ت��ك��ٌر وال��ل��ي��ل ال��ف��ال ف��ري��ت وك��م
األل��م ق��ل��ب��ي وأض��ن��ى ح��زنً��ا ف��ازددت ي��ط��ل��ب��ن��ي ال��ع��م��ر وك��ان م��وتً��ا ط��ل��ب��ُت
م��ع��ت��ص��م ب��ال��ص��ب��ر وأن��ا ق��ت��ل��ت��ي ف��ي رغ��ب��وا األل��ى ال��ق��وم ال��ب��راب��رة ب��ي��ن
دم ي��ش��رب��ون ش��يء وأع��ذب ح��يٌّ رج��ل ص��ي��ده��م أه��ن��ى ال��س��ي��ت م��ن ق��وم
ال��ح��ك��م ال��م��ال��ك ف��ه��و ال��ل��ح��ظ م��ن م��وتً��ا م��ب��ت��غ��يً��ا ال��ي��وم وج��ئ��ت م��ن��ه��م ن��ج��وت
أج��م وال ع��م��ٍد ع��ل��ى س��ق��ط��ت وق��د ط��ل��ب ب��ال أن��ج��و ب��أن ال��زم��ان ق��ض��ى
ع��دم م��ذب��وح��ه��ا إذ ال��ذب��ي��ح��ة ب��ئ��س ع��ن��ده��م ل��ل��م��ع��ب��ود ال��ذب��ي��ح��ة ك��ن��ت
ي��ن��ت��ظ��م ال��م��ج��د ح��ي��ث ال��ح��ب ه��ي��اك��ل ف��ي أق��دم ك��ي إال ن��ج��ات��ي وم��ا
ح��ب��ك��م األح��ش��اء وف��ي ظ��ال��م��ي��ن ي��ا دم��ي ي��ري��ق ك��ي ل��ح��ٍظ س��ي��ف ف��ج��ردوا

امللوك يف وافتكر املقام، دونه يضيق مما فإنه الكالم، هذا عنك خل سيدي، هرميون:
الغرام. ومفاعيل الربابرة السيت أعمال ذكر ودع املقام، هذا إىل سفريًا بعثوك الذين

يل وأذن الرفض، كل طلبي ورفض املحض، النفار بريوس يل أظهر قد أورست:
الغالم. ذلك حفظ عىل تحمله ردها يستطيع ال قوًة أن والظاهر بالرحيل.

للخيانة! يا هرميون:
فأعرف أفكارك ألستطلع أتيت وقد مالم، وال علينا عتٌب وال تركه لنا تهيأ وهكذا

يتعرَّف. بحبك محبٍّا تنكرين أسمعك أن وأخاف أترصف، كيف
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وأقسم أبي، بإذن إال أبرية آت لم بأني تعلم أنك مع بي ظنك تيسء تزال ال هرميون:
واجباتي. خالفت ولو أراك أن وأتمنى خلواتي، يف أذكرك كنت إني

أورست تخاطبني إنك … النظر وأمعني تأميل أورست، تري أن تتمنني أورست:
املحتقر. املهجور

يكون كيف بدءٍ بادئ يعلمه حسنه مع حبه نشأ الذي أنت أنت، نعم هرميون:
إليك امليل من جعلتني وقد واحرتامك، حبك عىل فضائلك تحملني كانت الذي أنت الظفر،

خطر. شفاء عىل
الغرام. أتلفه ملن والذكر لبريوس، القلب الكالم، هذا أسمع … نعم نعم أورست:

أكره فأنا بريوس تذكر ال وإلخ) وخيالء وغنج بدالٍل هذا (تقول … آه هرميون:
يذكره. من

نظر إيل تنظرين كيف للعجب يا يشكره، ال من أو ينكره، من تكرهني بل أورست:
بال الحب لك ويبدو فيه، الحب يستحق ما ترين وال أورست تحيي أن تريدين املوارب؟
كان وربما بريوس عن تدافعني إنك وأقسم تطيعيه، أن تريدين وأنت عصيته وربما سالح

… ال عنك، املائل قلبه ألن بذلك؛ راٍض غري وهو منك، بالرغم ذلك
فإني إيلَّ يميل ال كان فإن عليه؟ يدل ما بي رأيت وهل هذا، لك قال من هرميون:

تحتقرني؟ فحتاَم إليه أميل ال
تنظر ال وعيني أحتقرك أنا الكالم، هذا بي ويليق املالم، هذا أستحق أنا أورست:

املراد. لنلت بعيني إليك بريوس نظر ولو وداد، نظرة إليك
عليه واحمل فاذهب غدر، أو وىف وإن هجر أو أقبل إن عندي سواءٌ سيدي هرميون:

العصيان. من أبدى ما عىل وجازه اليونان، بجيوش
مطلب، قلب كل يف لك يكون حيث إىل نذهب ذلك قبل بنا هلم سيدتي، أورست:

املطلوب. لننال ولنتحد بالقلوب، واحكمي تعايل
بأندروماك؟ اقرتن إذا ولكن هرميون:
مصيبة. هذه …؟ العمل كيف أورست:

بغريبة؟ اقرتن إذا العار بنا يلحق أال هرميون:
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أورست:

س��ط��ورا ع��ن��ه ت��خ��ط وج��ن��ت��ي��ه ف��ي ف��دم��وع��ه ال��ه��وى ال��ص��ب أن��ك��ر إن
ن��ورا ت��خ��ف��ي ل��ي��س ال��زج��اج��ة إن ب��ب��رق��ٍع ال��غ��رام وج��ه ت��س��ت��ري ال

وقل رح املراد؟ كالمي من وتخالف الوداد بغيض من تستنتج حتاَم هرميون:
فليخرت الغالم، أو هرميون يسلمك أن فإما صهرهم، يكون ال اليونان عدو إن لبريوس:

رام. ما األمرين من

بالجمال».) أرسني من «يا قد عىل تنشد (ثم

ال��ك��الم ص��ار ك��م��ا ح��اًال ال��غ��الم ي��س��ل��م��ك أن أو
ال��م��ق��ام ذا ف��ي ال��ب��ق��ا أرض��ى ف��ال أم��ض��ي أن��ن��ي أو
ال��م��الم أخ��ش��ى وال ذل��ي ف��ي ال��ع��ز ب��ع��د أرَض ل��م
ال��م��رام ن��ي��ل إل��ى ي��ف��ض��ي ع��س��ى م��ا وب��اش��ر ف��اذه��ب

(وتذهب)

الثالث الجزء

أورست

أورست:

ج��واب ال��س��ؤال ع��ن��ه س��ؤاٍل ع��ن م��ج��ي��بً��ا غ��دوت إذا ب��دًع��ا ل��ي��س
ال��ض��ب��اب ن��ه��اري ع��ن ان��ج��اب وق��د ل��ي وف��ى وال��زم��ان رم��ت م��ا ت��م

أي للرسور يا ارتياب، بال وهذا باإليجاب، يجيب بريوس … تكفيني واحدة كلمة
من شاء ومن وابنه، وأرملته، وهكتور، تروادة، بريوس فليحفظ مبني، انتصاٍر وأي حظ
إليه، تشتْق وال أبرية يا ساحلك بعد تنظر فال إلينا عادت هرميون حسبنا الرتواديني،

عينيه. ظليل املحبة أيتها ونطلب فلنتكلم
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الرابع الجزء

بريوس) (يحرسان حاجبان – فنكس – بريوس – أورست

من ألجله جئت ما أرفض جعلني الغضب أن ألخربك أطلبك كنت سيدي، بريوس:
برفيض أني وعلمت باملالم، الجدير الكالم من قلت فيما فكرت انفصالنا بعد وإني الطلب،
بعد أعزها أو موتها بعد تروادة وأحيي محال، ال ذاتي وأناقض وأبي، اليونان أقاوم طلبك
أعتذر لذلك وإني التمام، عىل املقدرة مع ناقًصا أبي وصنعه صنعته ما وأجعل اإلذالل،

الغالم. أسلمك قليل وعما إليك
حربًا ومنعت األتعاب، معاناة وعنا عنك ووفرت الصواب، إىل هديت اآلن أورست:

بالنهاب. األموال وعىل بالذهاب، األرواح عىل تقيض
املصري. وساء التدبري، فسد لقد وياله أورست:

أقرتن بل تأكيًدا، والصلح توطيًدا، الرضا أزيد أن عىل عزمت قد وإني بريوس:
مجيئك يرتقب كان بها اقرتاني أن والظاهر والهنا، املرسة يف تشاركنا هنا وأنت بهرميون،
اليونان. رءوس سائر وعن أبيها، عن تنوب فأنت العهود، تجديد عىل الشهود، من لتكون

كان. بما وأخربها إليها فرس
أورست:

ال��س��ف��ن ت��ش��ت��ه��ي ال ب��م��ا ال��ري��اح ت��ج��ري ي��درك��ه ال��م��رء ي��ت��م��ن��ى م��ا ك��ل م��ا

(ويذهب)

الخامس الجزء

الحاجبان – فنكس – بريوس

أغلب، ال إني اعلم ال. ال، الغرام؟ يغلبني أني تزعم تزال أال … رأيت كيف بريوس:
الهمام. أشيل ابن وأني
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فنكس:

وج��ل ب��ه م��ا ب��ق��ل��ٍب ال��ص��روف ي��ل��ق��ى رج��ٌل ال��ع��ال ت��رض��ى ك��م��ا أن��ت اآلن
ال��ف��ج��ل األع��ي��ن ف��ي��ه غ��ري��م��ك ن��ص��ٌر وخ��ي��ره��م��ا ن��ص��ٍر ع��ل��ى ن��ص��ًرا أص��ب��ت

ورجعت حاربته فقد غزواتي، أكرب الحب وغزوة انتصاراتي، أول هذا أجل بريوس:
تأمل مجدي. بداءة وهذا سعدي هالل الح لقد خاًرسا، منغلبًا وعاد ظافًرا، منتًرصا
ومقاومة واضطراب، بعذاٍب وتبليني حرسة، ألف لتورثني كافية كانت نظرًة إن فنكس يا

سيئات. وارتكاب واجبات وإهمال وأصحاب، أهل
البلية. هذه من أنقذك الذي فهو القضية، هذه يف يٌد ولجفائها فنكس:

التجني من يحتمل ال بما وقابلتني بالصدود، الحدود تجاوزت لقد أصبت بريوس:
حزنها، نار بالبكاء وأهاجت ذهبت، ابنها بوداع أمرتها حني أنها غيًظا زداني ومما وامللل،
والتفتت أبيه، ذكر مرة مائة كررت وقد ولدها، معانقًة وتذريه الدمع تسكب وهي فرأيتها
يدل فيه ما وكل عينيه، تشبه عيناه املجيد، بعيل هذا … الفريد هكتور هذا تقول وهي إيلَّ
عضدي، وأنت قصدي، وأنت ولدي، وأنت بعيل، أنت قائلة فعانقته إليه عادت ثم عليه.
فيها وترضم نفيس وتشفي اآلالم، من نفسها به لتشفي ابنها أحمي أن تروم أنها فأيقنت

الغرام. نار
والباسل كالعبيد، امللوك وجاعل الصناديد، مذلل الغيد، هوى عقبى هذه فنكس:

كالرعديد.
بريوس:

أح��ول ل��س��ت ع��ن��ه ف��إن��ي ص��دق��ت ال��وف��ا ع��ن أح��ول ال ب��أن��ي زع��م��ت
وت��ق��ول ح��ظ��ه��ا وت��ن��دب ت��ب��ك��ي ف��خ��ل��ه��ا ه��ج��رُت ن��ع��م ه��ج��رت ل��ك��ن
س��ب��ي��ل إل��ي��ه وم��ا ال��خ��الص ق��رب ال��ب��ال أس��ر ف��ي الق��ي��ت م��ا وأم��ر
م��ح��م��ول ظ��ه��وره��ا ف��وق وال��م��اء ال��ص��دى ل��ه��ا ي��ك��ون م��ا أق��ت��ل ك��ال��ع��ي��س
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وأبلغ هرميون، إىل موالي بنا فرس عنا، العنا ونفي نتمنى، ما لنا تم لقد فنكس:
مناك. بها االقرتان من

أندروماك؟ ذلك يسوء وهالَّ بريوس:
عليك وماذا بأمرها، ا ومهتمٍّ بذكرها مشغًال تزال ال راجعون! إليه وإنا هلل إنا فنكس:

جفاها؟ أو إقبالها ومن رضاها، أو غضبها من هجرها بعد
الرجوع يطلب فهو به حلَّ ماذا أعلم ال … يزال ال قلبي إن فنكس يا هلل بريوس:

الحال. هذه عن
فنكس:

ال��ه��م��ام ال��م��ول��ى أي��ه��ا ال��ن��ع��م ع��ل��ي��ك ال��ل��ه أج��زل
ال��ك��رام ش��أن ذا ل��ي��س ن��ع��م ق��ول ب��ع��د ال ت��ق��ل ال

بريوس:

ح��اذرت��ه م��ا ب��ع��د ال��ع��ن��ا ع��ود ص��اح ي��ا ت��خ��ف ال
غ��ادرت��ه ج��ف��ا ل��و أن��ا ق��ل��ب��ي وه��و ق��ل��ب��ي إن

بان».) فوق تتجىل خدر «شمس قد عىل ذلك (ينشدان

طريف خانني لو وإني حقرية، ذليلة أسرية وهي هجرتني، وقد إليها أعود كيف
املودة بعد وأعاملها اليونان، إىل ابنها أسلم فأنا صحبته، ما قلبي جفاني ولو لقلعته،

بالعدوان.

النرجسية»): «العيون قد عىل امللك جوقة مع فنكس ينشد (ثم

الح اإلص��الح ق��م��ر ل��دي��ن��ا األن��س س��م��ا ف��ي
ص��اح اإلف��ص��اح ط��ائ��ر إل��ي��ن��ا أه��دى وب��م��ا
راح األت��راح ودج��ى ال��ع��ن��اء وج��ه ن��أى ق��د
راح األف��راح إن��م��ا ب��ال��ه��ن��اء ف��س��ك��رن��ا
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∗∗∗
س��رورن��ا ه��الل وب��دا ال��م��ن��ى ن��ل��ن��ا وق��د ل��ن��ا ال��ه��ن��اء ط��اب
ن��ص��ي��رن��ا أن��س ب��دن��و ال��ه��ن��ا ودن��ا ن��أى ق��د ع��ن��ا وال��غ��م

العالية».) والقصور املنازل «تلك لحن (عىل

(نشيد)

األم��ل ي��ق��ط��ع ك��اد م��ا ب��ع��د م��ن أن��ف��س��ن��ا ال��ه��ن��اء م��زي��د ن��ال��ت
ب��ط��ل ي��ا ه��م��ام ي��ا ال��ذرى ع��ال��ي ي��ا غ��م��ام��ة ي��ا ب��در ي��ا ف��دم��ت
رج��ل ي��ا ه��م��ام ي��ا ال��ش��رى ل��ي��ث ي��ا م��ه��ن��د ي��ا س��ه��م ي��ا ش��ه��م ي��ا

(األكرك)

�الم �ظ� ال� �د �ع� ب� �ا �ن� ل� �دا ب� �د ق�
�ا �ن� �ع� ال� �أى ون�

ان��ج��ل��ى م��ا ف��دم ال��ك��رام اب��ن ي��ا
�ام �م� �ت� ال� �در ب�

ال��م��ال ب��ي��ن ال��ع��ل��ى ع��ل��ى ع��ال م��ن ي��ا
ال��خ��ت��ام ح��س��ن ح��ال م��ا وأس��ل��م
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األول الجزء

بيالد – أورست

بيالد:

ي��ض��ن��ي ف��ال��ح��زن م��والي ��ا وغ��مٍّ ح��زنً��ا ك��ف��اك
ع��ن��ي ي��خ��ف��ي��ك وك��اد س��ق��اًم��ا ف��ي��ه ذب��ت ق��د

… … ك��ف��ى

أورست:

وم��ن��ي م��ن��ك ف��ال��ذن��ب دع��ن��ي أب��ي��الد …
ي��ف��دن��ي ل��م ل��ش��ق��وت��ي ل��ك��ن رأي��ك ت��ب��ع��ت
ي��ج��ن��ي ال��م��ص��ائ��ب ك��ل وده��ري ع��ي��ش��ي س��ئ��م��ت
ال��ت��م��ن��ي أن��ال ح��ت��ى ح��زي��نً��ا أزال وال
س��ب��ت��ن��ي ك��ل��م��ت��ن��ي م��ذ ح��س��ٍن ذات وم��ن��ي��ت��ي
ف��ان��ي أن��ل��ه��ا ل��م إن أن��ي ص��دي��ق��ي ف��اع��ل��م



أندروماك

تبرصت هل ولكن نتخذها، التي الطريقة كانت كيف نأخذها. … أحسنت بيالد:
عن واخف رسك، واكتم عيونك ومر تأمل يحول؟ ذلك دون مانًعا تر ألم تقول؟ فيما
حوله القرصوما هذا إىل انظر الرسائر، تخالفها فقد الظواهر تخدعك وال أمرك، هرميوس
له وهرميون لبريوس كلهم املخاطر، من مقاومتهم دون وما الحرس هؤالء العساكر، من

األحوال. هذه مثل يف األفكار هذه لك تخطر فكيف محال، ال أيًضا
أهجم كدت حتى الوجد، شدة من الرشد فقدت وقد بيدي ليس زمامي إن أورست:

مباالة. بال تهواه من وعىل عليه
الفشل؟ غري العمل هذا نتيجة تكون وهل بيالد:

هذه لها تخطر وال شقيت، كما وتشقى لقيت، ما تلقى نفس أي ولكن أورست:
عنائه، جزيل وعانيت للصرب صربت طاملا فقد أخطار، نفوذها دون كان ولو األفكار؟
بدمائه. تلطخ وليتها بيدي إليه وأقدمها بهرميون بريوس يقرتن الغد ويف أصرب وكيف

االقرتان؟ بهذا راضيًا تحسبه وهل … وملاذا بيالد:
النريان، قلبي يف ويرضم إياها، ليسلبني إال بها يقرتن ال إنه … لعمري ال أورست:

األمل. أبلغ كدت أن بعد بالفشل، أُصبت لقد أسفي وا
وتروم غدر، ولو بريوس تحب فإنها الوهم، من باألوىل أو الزعم، ملن هذا إن بيالد:

تثنيها. عزمها عن واحدة فكلمة برتكه أغريتها وإن هجر، ولو قربه
أسبيها. أن أريد ولذلك أورست:

ي��ش��ق��ى وق��ل��ب��ي واٍف ب��س��روٍر وت��ب��ق��ى أس��ي��ر ب��أن أرض��ى ك��ي��ف
وش��رق��ا غ��ربً��ا ال��ب��الء وأت��ان��ي ت��ت��رى م��ص��ائ��ب ه��م��ت��ي ض��ع��ض��ع��ت
أل��ق��ى ال��ح��ب م��ن وك��م وم��ص��ابً��ا غ��ي��ًظ��ا وأك��ظ��م وق��تً��ا أراع��ي ك��م
ح��ق��ا م��ت ال��ذي أن��ا أخ��ي، ي��ا اض��ط��راب��ي رأي��ت إذا ت��ل��م��ن��ي ال
وي��ب��ق��ى ي��ع��ي��ش ال م��ت ب��ه م��ن م��وت��ي ب��ع��د ل��ك��ن��م��ا ��ا ح��قٍّ م��ت
ي��ل��ق��ى س��وف ن��ع��م أي ال��م��وت ي��ره��ب ال ف��ت��ى م��ن��ي ب��ي��روس ي��ل��ق��ى س��وف

سائًال ذلك (يقول دم؟ سفاك لقب سفارتك نتيجة تكون وما اآلراء، نعم بيالد:
مستفهًما.)
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الديار؟ هذه من بالخيبة عدت إن الظاملة هذه تحتقرني أال ولكن … أعلم ال أورست:
إني العار، وألبس أبرية يف أضحوكة أكون أن من فعيل من اليونان يتعجب أن يل فخريٌ
فقد أنت أما الحد. حكمه يف يتجاوز وال بالجلد عيلَّ يحكم رشع فأيُّ يدي يف الحق أرى
ما وخلني اذهب األقدار، تدبري إىل وكلني فدعني، نصيبًا ولقيت تعبًا، املودة يف تحملت

اذهب. … إلينا بريوس أسلمه الذي الغالم اليونان إىل وخذ األخطار، بني
حتى األخطار يف أرافقك إني تغضب، فال ترغب ما ونجِر سيدي، فلنذهب بيالد:
مجهزة فمراكبنا التدبري، ونحسن ننشط اليونان أصحابك إىل بنا فرس … األوطار تنال

املسري. طاب بنا: تنادي والريح
أن وأرجو الضيق، يف يُرجى من خري فأنت الصديق، أيها لك شاكٌر إني أورست:

نفسه. فكرهته يحبه ما كل وفقد يأسه، زاد تعيٍس عن تعفو
إىل قادمة هي ها … هرميون خيانة وتناس اآلالم، عنك فخفف موالي أفديك بيالد:

املقام. هذا
التيسري. اآللهة وعىل للتدبري أنت رس أورست:

الثاني الجزء

كليون – هرميون – أورست

أورست:

ب��اإلس��ع��اد زل��ت ال وس��ع��وًدا ف��وًزا أن��ال��ك ق��د م��س��ع��اي إن
ال��ب��ع��اد ب��ع��د ب��ال��ق��رب ف��ت��ه��ن��ي ق��ربً��ا م��ن��ك ط��ال��بً��ا ب��ي��روس ع��اد

بالخرب. لتخربني تطلبني إنك يل وقيل ذلك بلغني هرميون:
الكدر. عنك يزيل خريًا أراه أورست:

الرتح. يجلب ال ولكنه الفرح، يجلب ال هرميون:
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بالدعاء. أقوم وأنا تهني، … الهناء لك أورست:
عىل سلطًة لعيوني وإن محبته، عىل مصلحًة فضل ربما أنه أنكر وال هرميون:

مهجته. عىل ليست مهجتك
ال الغزَّال ولحظك، قربك له طاب ملا ذلك ولوال يحبك، فهو سيدتي يا ال أورست:

يرضيه. ما إال يحوك
أعصيه. أن أقدر فال بذلك يأمرني الرشف إن وسيدي هرميون:

أورست:

م��الم وال ع��ل��ي��ك ع��ت��ٌب وال ي��الم ح��ظ��ي س��وى ف��ال أص��ب��ت
ال��غ��رام ش��اء ك��م��ا أس��ى أذوب أن��ي غ��ي��ر أل��وم��ك ال وإن��ي
ال��ك��رام ص��ب��ر ك��م��ا اص��ب��ر ف��ق��ل��ت ي��ل��ت��ق��ي��ه ع��ذابً��ا ق��ل��ب��ي ش��ك��ا
ال��س��الم وب��ه��ج��ت��ه��ا ال��دن��ي��ا ع��ل��ى غ��در ب��س��ه��م أص��ي��ب وق��د ف��ق��ال

الفؤاد؟ تحزن التي الشكوى هذه أسمعت هرميون:
طلب، ما إىل أجابه بريوس كان وملا املراد، لنال تهاونه لوال فإنه امللوم هو كليون:

بالعطب. يبىل أن مخافة
فكأنك مثال، فيها له وما األمثال، بشجاعته سارت فقد يخاف ال بريوس هرميون:

الويل. من خوفه عىل إيلَّ ميله حملت حتى امليل، يستحق ما بي ترين ال
آتية أندروماك إن مذاهب، يعشقون فيما وللناس جاذب، قلب لكل ولكن ال، كليون:

باكية. وهي
أراه ما أحسن لها؟ أقول ماذا ولكن الطرب، من نفيس أمنع أن أقدر ال هرميون:

الهرب.

الثالث الجزء

سفنز – كليون – هرميون – أندروماك

الخروج.) عزم عىل تكون وهرميون تدخل (أندروماك
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أندروماك:

آم��ال��ي ت��ق��ط��ع��ي ك��ي ذل��ة م��ن وم��ال��ي ح��م��اك ف��ي ف��إن��ي م��ه��ًال
م��ال��ي ال��م��ذل��ة ك��أس ل��ي وال��ده��ر وم��ال��ي ال��ق��ت��ال ف��ي ب��ع��ل��ي وف��ق��دت

ال��غ��ال��ي ال��ع��زي��ز ذل م��ن ل��ل��ه
ن��اري ي��ط��ف��ئ ل��ي��س ل��ك��ن ك��ال��غ��ي��ث ج��اري ودم��ع��ي وال��دي ع��ل��ى أب��ك��ي
ال��ج��ار ح��ف��ظ ف��إن ت��س��ل��ب��وه ال ق��راري ي��س��ي��ر ط��ل��ب��وا ب��م��ا س��ل��ب��وا

ال��ع��ال��ي ال��م��ق��ام أه��ل ع��ل��ى ف��رٌض
ب��ش��ر ي��دان��ي��ه��ا أن م��ن وم��ن��ع��ت��ه��ا ب��ش��ر رام��وه��ا ي��وم أم��ك ص��ن��ت ق��د
وال��خ��ط��ر ال��س��الم��ة ب��ي��ن م��ا ح��ي��ران وال��ك��در ال��ك��آب��ة أل��ف ف��ت��ى ف��اح��م��ي

خ��ي��ال خ��ي��اَل س��ق��ًم��ا غ��دا ح��ت��ى

أما الطلب، هذا تتميم من تمنعني واجباتي ولكن يحزنني، حزنك إن هرميون:
ذلك يف وتتقدم تكلمه فدعيها عليه، مدة لحاظك تسلطت وقد لديه، منك أعز فال بريوس،

(وتذهب). إليه

الرابع الجزء

سفنز – أندروماك

أندروماك:

ان��س��ك��اب أي ف��وق��ه ل��دم��ع��ي ل��ه��ي��ٌب ده��ري أذى م��ن ب��ق��ل��ب��ي
ال��ت��ه��اب��ي ي��ط��ف��ي ال ال��ق��ب��ر وغ��ي��ر ح��زن��ي ل��ه��ي��ب ال��دم��وع ت��ط��ف��ي ف��ال
ب��ال��ت��راب ي��ط��ف��أ وه��و ب��م��اء ي��ط��ف��ى ل��ي��س م��ع��دن��ي ك��زي��ت
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الغياهب»): جنح بدر «يا لحن عىل ينشد (ثم

وس��اي��ل ج��اٍر وال��دم��ع ال��ث��واك��ل ن��وح أن��وح
وس��اي��ل ل��ص��ب��ري وم��ا وس��اي��ل راٍج وال��ق��ل��ب

ال��م��س��ائ��ل ه��ذه م��ث��ل ف��ي

ذلك): (وييل

األح��وال ه��ذه أم��ل��ي خ��ي��ب��ت خ��ان واص��ط��ب��اري ح��ان ق��ه��ري إن
األه��وال ذي ح��م��ل م��ح��ت��م��ل غ��ي��ر دن��ا ق��د وال��ع��ن��ا ب��ال��ه��ن��ا ل��ن��ا م��ن

وتقلق األحزان، عنك فتنتفي تكفي، منك واحدة فنظرة الغم دعي سيدتي، فنكس:
اليونان. وكل هرميون

ذلك عىل أفضل كنت وإن أجاريه، فأنا األمر، هذا من بد ال نعم، أي أندروماك:
القرب. مجاورة

ض��رام ح��زن��ي م��ن ف��ي��ه وف��ؤادي اح��ت��ك��ام ول��ل��ده��ر س��أج��اري��ه
األن��ام ب��ع��ض ل��ن��ا ق��ال ه��ك��ذا واس��ط��ت��ي ل��ي ب��رر م��ق��ص��دي

دنا. قد هو ها آٍت إنه سيدتي، فنكس:

الخامس الجزء

أندروماك – سفنز – فنكس – بريوس

أندروماك.) عن (معرًضا هنا؟ إنها يل تقل ألم امللكة أين بريوس:
لحاظي؟ سطوة أرأيت أندروماك:
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تقول؟ ماذا بريوس:
مجري. وال معني بال تركت (بذاتها): أندروماك

هرميون. نتبع بنا هلم فنكس:
يسري. إنه االنتظار هذا ما سفنز:
ابني. بتسليم وعد إنه أندروماك:

بعد. يسلمه لم ولكنه سفنز:
الوعد. يخلف وال بذلك، وعد قد أندروماك:

وتتجنب. تتجنى تزال ال إنها للعجب، يا بريوس(بذاته):
فلنذهب. غضبًا أزيده إني مصيبتاه وا أندروماك:

لليونان. هكتور ابن ونسلم املكان، هذا من فلنمض بريوس:
أندروماك:

ح��ل��م��ا أع��ظ��م ف��أن��ت م��ه��ًال م��والي، ل��ل��ه
أم��ا االب��ن م��ع س��ل��م اب��ن��ي ت��س��ل��ي��م رم��ت��م إن
ظ��ل��م��ا ق��ب��ل م��ن ت��أت ل��م ح��ل��ي��ًم��ا ك��ن��ت م��والي،
ج��رم��ا ج��ئ��ت ك��أن��ن��ي ش��دي��ًدا ق��ل��ب��ي ع��ذب��ت
وع��م��ا وخ��اًال أبً��ا ك��ري��م ف��أن��ت ف��اس��م��ح
ط��واف��ح ب��ال��م��ص��اب ح��زن��ي وك��اس��ات س��واف��ح ف��ال��دم��وع رف��ًق��ا أم��والي
ي��س��ام��ح وال��ك��ري��م ك��ري��م ف��أن��ت ج��ري��م��ة ذات ك��ن��ت م��ا إذا ف��س��ام��ح

األسيل»): الخد حوى من «يا قد عىل تقول (ثم

ال��ع��ذاب وأض��واه ج��س��م��ي ـ��مَّ األل��ـ أض��ن��ى ف��ق��د وارح��م
ذاب وال��ق��ل��ب ب��م��ه��ج��ت��ي أل��مَّ ق��د ع��ن��دي وال��ح��زن

به. وعدت قد بريوس:

41



أندروماك

حبي؟ يدعي كان الذي ألست أندروماك:
قلبي. فعصيت بصريًا، فرصت أعمى كنت بريوس:

العاملني. من غريك لدى تجثو أن هللا وأبى لديك تجثو أندروماك إن أندروماك:
تبغضني. من تداهني ال بريوس:

عنها.) ومعرًضا بغضٍب ذلك (يقول وزير يا بنا رس
للذهاب). (وتهمُّ … مجري خري فهو ببعيل أللحق أسري وأنا أندروماك:

… سيدتي سفنز:
أفعل؟ وماذا أندروماك:

ح��ال��ي س��وء ع��ل��ى وأش��ف��ق ب��ق��ل��ب��ي رف��ًق��ا م��والي
وم��ال��ي أه��ل��ي ف��ق��دت أن��ي ت��ع��ل��م ف��أن��ت
ال��رم��ال ف��وق ي��ج��ر ق��ت��ي��ًال ب��ع��ل��ي رأي��ت
ال��ق��ت��ال ب��ذاك ق��ض��ى أي��ًض��ا ال��ش��ه��م ووال��دي
ورج��ال��ي أس��رت��ي م��ن ط��ف��ٍل غ��ي��ر ل��ي ي��ب��ق ل��م
ب��ح��ال��ي رف��ًق��ا م��والي، ق��ل��ب��ي ذاب ق��د م��والي،

حني. بعد أتبعك وأنا فنكس، يا اذهب بريوس:

فنكس) (ويذهب

السادس الجزء

سفنز – أندروماك – بريوس

تجنبًا، زدت تقربًا زدت كلما أني أعلم أنا تبكني؟ عليه من أين سيدتي، بريوس:
إيلَّ انظري جرى، بما الغرام حكم جرى ولكن أرى، مما أعظم بغيض أحسب كنت وقد
أسألك وإني مالزم؟ بانعطاٍف ثابتًا حنوٍّا فيهما ترين أال ظالم؟ حاكم عيني يف أترين
وهل وتنقذيه. ابنك تحفظي أن وأرجوك وترفعيه، بغضك تخففي أن تحبينه، الذي بابنك
وأنقذي سيدتي، أنقذيه وبالنتيجة قدميك، عىل أجثو أو يديك، بني أنطرح أن ذلك يقتيض
ومهالك، أهواًال ذلك دون أالقي أني واعلمي وحياتك، حياتي بحفظه واحفظي ذاتك،
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إكليًال. املجد من وألبسك قلبي، لك وأقدم بي، رضيت إن هرميون أترك فأنا أحبك ولكني
ال من العاجز فإن ا، مستبدٍّ أملك أن ويجب قليًال، تستحقني ما إىل بالنظر ذلك كل وأرى
عىل خرستك، إن أموت فأنا وعيًدا، أو وعًدا أخاف وال … ُمجد ذلك طلب يف وإني يستبد،
فهي تقبيل أن فإما الهيكل، إىل بك سأذهب أني فاعلمي صدوًدا، زدت إن أيًضا أموت أني

اليونان. إىل ابنك أسلم أن وإما الِقران إكليل

(ويذهب)

السابع الجزء

سفنز – أندروماك

(بذاتها): أندروماك

ول��دي ب��ش��ر رام��وا ع��ن��دم��ا ك��ب��دي ب��ن��ار ال��ده��ر أح��رق
س��ن��دي م��ج��ي��ري رك��ن��ي س��ي��دي ع��ض��دي ع��زي ه��ك��ت��ور ي��ا أن��ت

∗∗∗
ب��دال ح��ب��ي��ب��ي م��ن أرض��ى ل��س��ت ال��ع��ذال وك��ف��وا ال��ل��وم أق��ص��روا
ي��دي ف��ي م��ل��ي��ك��ي ي��ا ق��ي��ادي م��ا ال ه��ك��ت��ور ي��ا ال��ح��ب وح��ق ال

أبعدوك؟») عني كيف غزايل «يا لحن عىل ذلك (تنشد

اليونان. إىل ابنك ويسلم إذًا فلنذهب سفنز:
سفنز … الزمان أبطال بقية هكتور، خليفة ابني ابني، يموت وياله أندروماك:

إليه. أنِت اذهبي ال ال … بريوس إىل نذهب هلم أو عليه، أبك دعيني
له؟ أقول وماذا سفنز:

عىل عزمه عن قاله ما أن تظنني وهل … شديد البنها حبها إن له: قويل أندروماك:
أكيد؟ ابني قتل
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اآلن. سيأتي سيدتي، سفنز:
اذهبي. أندروماك:

بالقبول؟ عنك أعدُه هل أقول؟ وماذا سفنز:
والقنا»): الصوارم أن عجبي «ومن نغم عىل (تقول (لذاتها) أندروماك

ي��ج��ي��ر ِب��الك ف��ي ن��ص��ي��ٍر م��ن وم��ا ت��ج��ور ب��ال��ص��اب��ري��ن ك��م ده��ر أي��ا
ص��ب��ور زم��ان ي��ا ف��ؤادي ف��إن ت��ش��ا ك��م��ا وع��ذب واظ��ل��م واح��ت��ك��م ف��س��د

ذاته): النغم (من سفنز

ع��س��ي��ر األم��ور ف��ي ع��ل��ي��ه��م ول��ي��س ال��ورى آل��ه��ة األم��ر س��ن��ق��ض��ي م��ه��ي��ًال

(لذاتها): أندروماك

وس��ع��ي��ر ل��وع��ٌة زم��ان��ي م��ن ب��ه��م��ا وم��ه��ج��ت��ي ق��ل��ب��ي ه��ك��ت��ور ي��ا ذاب ل��ق��د

سفنز): مع أندروماك تقول (ثم

(األكرك)

س��رى ب��ال��ج��س��م ف��ال��س��ق��م ج��رى ق��د م��ا ك��ف��ى أم��ا
أرى م��ا أول��ى ف��ال��ص��ب��ر ص��ب��را ق��د م��ن ف��از ق��د
ي��روم ك��م��ا ال��ع��ب��را ي��ب��دي وال��ده��ر

∗∗∗
ال��ف��ن��ا ب��ال��ج��س��م وح��ل ال��ع��ن��ا ده��ري ج��ن��ى ل��ق��د
ودن��ا واف��ى وال��غ��م ال��ه��ن��ا ع��ن��ا ن��أى وق��د
ال��رح��ي��م أن��ت رب��ن��ا ي��ا ب��ن��ا ف��ارف��ق
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األول الجزء

سفنز – أندروماك

سفنز:

ع��ن��ائ��ه ل��ي��ل ظ��ل��م��ات ف��ي ف��أض��اء ه��ن��ائ��ه ه��الل وب��دا اش��ت��ف��ى ق��ل��ب��ي
آب��ائ��ه م��ن ال��م��ج��د ون��ال��وا س��ل��ف��وا م��ن ذك��ر ي��ح��ي��ي س��وف ط��ف��ًال أن��ق��ذت

أندروماك:

ب��ق��ائ��ه ح��ف��اظ إل��ى ال��س��ب��ي��ل ك��ي��ف ت��ص��ب��ري ع��ز … وي��اله … أن��ق��ذت��ه
ل��ق��ائ��ه ب��ع��د ال��ب��ع��د خ��ط��ب ون��ذوق م��رٍة آخ��ر ن��ل��ق��اه ب��ن��ا ه��ي��ا

سفنز:

… … … م��ا وي��اله

أندروماك:

ب��وف��ائ��ه ش��خ��ص��ه ف��ؤادي ي��ف��دي ال ك��ان إن ت��ع��ج��ب��ي ال …



أندروماك

والئ��ه س��ب��ي��ل ف��ي ع��م��ري أن��ف��ق��ت م��ن أخ��ون ف��ل��س��ت ت��ج��زع ال ه��ك��ت��ور،
ب��ع��الئ��ه وال��م��ق��ت��دى ال��ش��رى ل��ي��ث ي��ا ه��ك��ت��ور ال��ورى خ��ي��ر ي��ا ه��ك��ت��ور،
رج��ائ��ه ف��ق��د ب��ع��د ي��ه��ن��أ ف��ك��ي��ف ك س��وا ال ق��ل��ب��ي رج��اء أن��ت ه��ك��ت��ور،
ل��ق��ض��ائ��ه داف��ٍع م��ن وم��ا أق��ض��ي ال��ق��ض��ا ش��اء م��ث��ل��م��ا إن��ي ل��ب��ي��ك
ب��م��ض��ائ��ه ال��ح��ش��ا ي��ف��ري ب��م��ش��ق��ٍق م��ه��ج��ت��ي ل��ب��ان��ة ت��ق��ض��ي ي��دي ه��ذي

الكالم؟ هذا ما باهلل موالتي، سفنز:
متكلة ابني وأترك الحمام، كأس رشب من يل بد ال … سمريتي يا أواه أندروماك:

إليك. حاله وإصالح برتبيته عهدت وقد عليك،
معك أوايف أن حصتي من واجعيل أتبعك فأنا غصتي تزيدي ال سفنز:

الكمال.) شمس أرشقت نغم (عىل

السعادة، خالصة أنه تعلمني أال بابني، لالعتناء فابقي تحبينني كنت إن أندروماك:
الكرام، أجداده سنن عىل به وتسريين أمره، تتولني فأنِت تروادة؟ بطل هكتور بقية وأنه
عني، ذلك يف تسأليه أن أيًضا أقبل وإني يضام، ال كي عليه يحافظ أن بريوس واسأيل
منه أرىض وال بروحي أجود الذي الجليل، هكتور دم من أنه يوم كل يف ولدي وأخربي

بديل.
سفنز:

االح��ت��م��ال م��ن��ي ع��ز ق��د ال��م��ق��ام ه��ذا م��ا ل��ل��ه

أندروماك:

ال��ورى ب��ي��ن ال��ف��ؤادا ي��رح��م م��ن

سفنز:

ج��رى ق��د م��ا وزادا ك��ف��ى أم��ا
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سني».) ندم يا كوزل «بردل تركي (نغمة

(وتذهبان). آتية هرميون هذه فلنذهب. … الناحية هذه من حركًة أسمع إني اصمتي،

الثاني الجزء

كليون – هرميون

ويرتكك بأندروماك سيقرتن وهو مىض، فاألمر تهاونك عن أسكت أن أقدر ال كليون:
الغضا. جمر عىل تتقلبني

ويشفيه. يشفيني فيما لنتذاكر بأورست ائتيني هرميون:
فيه! نحن بما علم فكأنه آٍت، هو ها كليون:

الثالث الجزء

أورست – كليون – هرميون

والرأس. العني عىل لسعيت استطعت ولو فأقبلت عني، تسألني أنك بلغني أورست:
االلتباس. عني فأزْل تحبني كنت إن ألعلم طلبتك هرميون:

أورست:

ص��ب��ي��ب م��ن��ك وه��و دم��ع��ي ي��ج��ي��ب��ك ب��ح��ب��ه��ا ص��بٍّ��ا ك��ن��ت إن ت��س��ائ��ل��ن��ي
ي��ج��ي��ب ت��ري��ن م��م��ا ش��اه��ٌد ف��ل��ي ت��ذل��ل��ي أو ل��وع��ت��ي أو ح��س��رت��ي س��ل��ي

تقول. بما فاصدق يل، انتقم هرميون:
يف ثانية النار نرضم فهلم أحول، ال بأمرك القيام عن فأنا سيدتي، يا لبيك أورست:
عىل البالء ولنجلب الزمان، ملوك ملك أغاممنون مكان يف وأنا هلني، مكان فأنت اليونان،

األعصار. يف األجيال تتناقلها أخبارنا ونجعل الديار، هذه
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إىل وأسري هنا اإلهانة أرى كيف الكالم، بهذا أرىض ال فإني فلنبق ال ال هرميون:
أن قبل أبرية يف من كل أبكي أن أريد فإني ولعمري االنتقام، هنالك منتظرة اليونان

الغادر. هذا بدم سيفك ولطخ الهيكل، إىل فاذهب أسافر،
من؟ دم أورست:
بريوس. هرميون:

سيدتي؟ بريوس أورست:
الغدر. أهل عىل الصرب يحسن وال غادر، فهو نعم، نعم هرميون:

الحقيقة، عنك سرت حتى مأخذ؛ كل منك أخذ قد الغيظ أن أرى سيدتي، أورست:
فهو قاتله، أكون وال بريوس عدو وأكون الطريقة، هذه بغري ولكن … مناسب ننتقم؟
وتخرب أنصاره، تهلك عادلة حربًا عليه نثري أن واألوىل فاعله. أكون أن يحسن ال فعل
سفارتي؟ نتيجة تكون وماذا سبب، بال برأسه اليونان إىل أعود أن تؤثرين فهل أمصاره،

إكليل. ذو رأسه وأن جليل، ملٌك أنه وافتكري الغضب، عن إذًا فاعديل
القتل؟ يستوجب ذنبًا باحتقاري ترىض وأال عليه، بحكمي تكتفي أال هرميون:
وإن أحًدا، عليه أفضل وال أحبه كنت أني واعلم الفعل. هذا عينيَّ يف يحسن فإنه فاقتله

الحال. بهذا تبايل ال البال خيل أنك والظاهر غًدا، أحبه أن فيمكن اليوم احتقرني
أورست:

ع��ذاب ح��ش��وه��ن ف��ؤاٍد ح��واف��ي رأت وم��ا ع��ن��ي ال��ب��ال خ��ل��ي ت��ق��ول
ع��ذاب ال��غ��رام ف��ي ع��ذاٍب ص��ن��وف وإن��ه��ا واح��ت��راق ووج��ٌد س��ق��ام

صادًقا. كنت إن يل فانتقم
يًدا أن أتريدين التدبري؟ وما العمل ما ولكن قتله، يجب مناسب سيدتي، هرميون:
بفرصة يل تفسحني وال ملك، بقتل تأمرين ذلك. إىل سبيل وأي أبري؟ مملكة تقاوم واحدة
وأدنس أمل، بالنجاة ليس حيث شعبه بني أقتله أن أتريدين العمل؟ خطر يقتضيها
أمىض لقتله أهيئ اليوم هذا مساء يف فإني تتأني أن اآللهة فأناشدك العمل؟ بهذا الهيكل

أقتله. ألمرك طوًعا الليل هذا ويف األسباب،
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رأسه لك يقدم فهو عنه يعوقك وماذا النهار، هذا يف بأندروماك سيقرتن ولكنه
حرس. بال وهو لترضبه

أورست:

ك��ب��دي ال��ع��ن��ا أن��واع م��ن��ك وك��اب��دت خ��ل��دي ف��ي ال��ه��م ذك��ر ح��ب ي��ا خ��ل��دت
ول��د ع��ل��ى أٍم ب��ك��ا ب��ك��اه ح��ت��ى ي��ن��دب��ه ال��دم��ع وه��ب ص��ب��ري ف��م��ات
ب��ي��د ي��ًدا م��ن��ي ت��س��ل��م��ت��ه ح��ت��ى م��ت��ئ��ٍد غ��ي��ر ص��ب��ري ت��ط��ل��ب زل��ت م��ا
ب��ل��دي ع��ل��ى ي��ط��ل��ع ل��م ب��درك ول��ي��ت وط��ن��ي ع��ل��ى ت��ش��رق ل��م ش��م��س��ك ف��ل��ي��ت
أم��د إل��ى ي��ج��ري ف��ال أذاك إال أم��ٌد ع��الت��ه ع��ل��ى ص��اٍب ل��ك��ل
ال��ن��ك��د م��ن خ��اٍل ال��ورى ف��ي ف��م��ا اص��ب��ر م��ه��ج��ت��ه ال��ه��م ب��س��ه��م أص��ي��ب��ت م��ن ي��ا
أح��د ع��ل��ى يُ��ب��ق��ي ال ده��ري ف��إن ن��ازل��ة ن��ال��ت��ك إن ال��دم��ع واس��ت��وق��ف

تجري وال أبًدا تشكو أن تريد وأراك امللل، يل فحق الجدال أطلت قد وياله هرميون:
شيئًا. تنل لم إذا تعتب فال … شيئًا

أورست:

م��الم وال اع��ت��ذاٌر ف��ال ال��غ��رام ي��ف��ع��ل م��ا ل��ل��ه
اح��ت��ك��ام م��ه��ج��ت��ي ي��ا ل��ل��ح��ب ق��ض��اه م��ا ك��ل ع��ل��ى ص��ب��ًرا
وال��م��رام ال��ق��ص��د ف��إن��ك م��ح��بٍّ م��ن رم��ت ل��م��ا ط��وًع��ا
ال��ح��م��ام ط��اب ل��دي��ه ف��تً��ى م��ن��ي ب��ي��روس ي��ل��ق��ى ف��س��وف
ال��ح��س��ام ي��ن��ص��ف وب��ي��ن��ن��ا ال��م��ن��اي��ا س��وق ت��ب��دو وال��ي��وم
ال��ك��رام ف��ق��دي ن��دب��ت ال ق��ت��ي��ًال ال��وغ��ى ف��ي أم��ت ل��م إن
أالم ف��ال م��ن��ي إل��يَّ روح��ي وأن��ت روح��ي ت��ف��دي��ك

(يذهب). الحال يف لركوبنا مهيأة السفن ولتكن رح هرميون:
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الرابع الجزء

كليون – هرميون

األعمال. هذه يف رشدك أضعِت سيدتي، كليون:
كليون، يا واذهبي حزني، من ألشتفي فليمت االنتقام، من بد ال نعم، هرميون:

عني. يقتله إنه قتله: عند له يقول أن أورست وأخربي
مقبًال. امللك أرى سيدتي، كليون:

يقابلني. أن قبل شيئًا يجري ال أن ألورست وقويل إذًا سارعي هرميون:

الخامس الجزء

هرميون – فنكس – بريوس

بوعيد ال مقابلتك يف رغبت وقد باستغراٍب، ترينني أنك ريب وال اآلن أراك بريوس:
الوزر، ذللها بنفس إليك يقودني مني، بالرغم ارتكبته جرًما أن ألخربك بل كذاب، وعٍد أو
من بيننا ما معرفة عىل بها االقرتان عىل عزمت وقد تروادية أحب إني العذر. تطلب وهي
ميل عىل تتغلب العهود هذه أجعل أن عيلَّ تعذر وقد رشعي، وجٍه عىل تربم لم التي العهود
أو خائنًا، تسميني أن اآلن فلك وعدي، وأخلف عهدي، ألنقض ذلك لوال كنت وما نفيس،
انفكاًكا، منه يستطيع ال فأصبح الغرام، قيده قلٍب عن الصفح تؤثري لم إذا القلب منخلع
كالمك. أخاف مما أكثر سكوتك ألخاف وإني حراًكا، هواه غري يف له أرى ال وأصبحت

واألس��ر وال��ه��ول ال��ذل إال ال��ح��ب وم��ا وال��ص��ب��ر ال��ع��زم ي��ن��ف��د ح��ت��ى ال��ح��ب ه��و
األم��ر ول��ه ح��ك��م��ه م��ن م��ن��ق��ذ وال م��ح��ك��م وه��و ج��ار إن م��ن��ج��ٌد ف��ال
ال��ن��ص��ر ن��ال��ه م��ا ب��ع��د ع��زم��ي وأوه��ن رات��ع ال��ع��ز ف��ي وه��و ف��ؤادي أذل
وال��س��م��ر ال��ب��ي��ض ب��ه��ا غ��ص��ت وق��د أب��ال��ي وال ال��وغ��ى أخ��وض أن��ي ع��ج��ب��ي وم��ن
ال��ق��ف��ر وم��س��ك��ن��ه��ا ح��يٍّ��ا ال��ظ��ب��ا وأخ��ش��ى م��ض��ائ��ه��ا ره��ن وال��م��وت ال��ظ��ب��ى وأغ��ش��ى
ال��ص��ب��ر وم��ع��ي ك��ذا ق��ول��ي وم��ا وح��ي��ٌد اح��ت��ك��ام��ه ره��ن ال��ح��ب ذا ف��ي أن��ا وه��ا
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هرميون:

واألع��م��ال األق��وال ف��ي وال��ص��دق األب��ط��ال ش��ي��م��ة ال��م��روءة أي��ن
األق��ي��ال م��ذل��ل اب��ن أن��ا ن��ادى م��ن وأي��ن ال��ك��ري��م ش��أن ال��وف��ا أي��ن
غ��زال ل��ح��ظ ي��ل��وي��ه ع��ه��ده ع��ن ره��ب��ة ل��ي��ث ي��ل��وي��ه ال ك��ان م��ن
ن��زال ب��غ��ي��ر ظ��ب��ٌي وي��روع��ه س��ط��ا إذا األس��ود ت��ح��اذره ب��ط��ٌل
ت��ب��ال��ي ول��س��ت ب��ل��ب��ال��ي ه��ج��ت ق��د ال��وال ن��ق��ض أن ب��ع��د أت��ان��ي م��ن ي��ا
ب��اإلذالل ال��ع��ز ب��ع��د ورض��ي��ت ب��ال��ه��وى ص��غ��رى وه��ي ن��ف��س��ك أك��ث��رت
واألج��ي��ال األع��ص��ار م��دى ي��ب��ق��ى داي��ٌم ع��اٌر ع��ل��ي��ك ع��ل��ي��ك ع��اٌر

االنفصال؛ سبيل من لنا سهلت ما عىل شكًرا اآللهة تسدي أن يجب سيدتي، بريوس:
االختبار نطيل أن علينا كان وقد اتصال، بينهما ليكون يخالفا لم قلبينا أن يل يلوح ألنه
فإن وعود، إخالف أو خيانة أحدنا إىل ينسب أن يصح فال اآلن أما العهود، إبرام قبل
الخيانة؟ تكون فكيف وداد يكن لم فإن أمانة. وهو الوداد بنقض تكون إنما الخيانة

قربي. تكرهني بذلك كنت فربما حبي، عىل يحملك ما أفعل لم أني تعلمني وأنت
هرميون:

ي��ط��وي��ه وص��دك س��ق��م��ي وي��ن��ش��ره ت��ب��دي��ه وال��م��دام��ع ح��ب��ي أت��ن��ك��ر
ي��ص��اف��ي��ه وال��زم��ان ي��ص��ف��و وق��ل��ب��ي خ��واط��ري م��لء واآلم��ال أت��ي��ت��ك
وي��روي��ه ت��راه س��ق��ًم��ا وأورث��ت��ن��ي ال��وف��ا س��اق��ط ي��ا ب��ال��غ��در ف��ع��ام��ل��ت��ن��ي
ت��ش��ق��ي��ه وح��ت��اَم ت��ش��ف��ي��ه أن��ت م��ت��ى ذائ��ٌب وه��و واف��يً��ا ق��ل��ب��ي زال وم��ا

تزد وال ذهابي، بعد ذلك يتم أن يل فاسمح مرامك إنفاذ من بد ال كان إذا أنه عىل
ال بالك ما … التأخر من تجز فال املسري، برسعة أعدك وإني عذابي، خيانتك بمرأى
عن تعوقك اآلن معي ترصفها التي الدقائق تحسب فأنت مصيب، فإنك بأس ال … تجيب؟
أن من أيًضا خف ولكن الهيكل، يف قلبك لها وقدم بقربها، واهنأ فرح أندروماك، مشاهدة

(وتذهب). هناك تراني
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السادس الجزء

فنكس – بريوس

تطلب وهي اليأس يف وقعت عاشًقا، تأمن فال وعيدها سمعت موالي، فنكس:
فيما فافتكر … غرام ذا بها يزال ال وأورست يساعدونها هنا الذين اليونان فإن االنتقام،

… وحاذر قلت
بالعساكر. ابنها عىل أنت فحافظ تنتظرني، أندروماك إن بريوس:

فنكس:

غ��در م��ن ي��ح��ذر خ��ط��ٍر ف��ي ن��اص��ر ي��ا أص��ب��ح األم��ر
ل��آلم��ر ذل��ك ف��ي واألم��ر خ��اط��ري ف��ي ي��خ��ط��ر م��ا ذل��ك

ظاملي».) غدا بدر يا «لحظك لحن (عىل

بدري»): بالحسن «مرشٌق لحن عىل يقول (بذاته،

ال��ه��م��ام ال��م��ل��ك أي��ه��ا ع��ظ��ي��ًم��ا خ��وف��ي غ��دا ق��د
ب��االه��ت��م��ام ق��اض��يً��ا ج��س��ي��ًم��ا خ��ط��بً��ا وأرى
ال��م��رام ال��رش��د ذو ن��ال ح��ك��ي��ًم��ا ت��ب��دي ب��م��ا ك��ن
ال��غ��رام ب��م��ع��ان��اة ج��واه��ا زاد ق��د ف��ه��ي
االن��ت��ق��ام ف��ي رغ��ب��ت ب��اله��ا زاد وإذا
وال��م��ق��ام وج��ن��ودي وح��زم��ي ع��زم��ي ت��ق��ل ال
ال��ص��دام ف��ي وث��ب��ات��ي وع��ل��م��ي ع��ق��ل��ي وذك��ا
ي��ض��ام م��ن��ه��ا أس��ٌد ع��زم دون ب��ع��وٍض ك��م
ت��الم ض��ل ف��إذا س��ل��ي��م ال��س��ام��ي ف��ك��ري
ال��خ��ت��ام ال��ل��ه أح��س��ن ال��ك��ري��م ال��م��ول��ى أي��ه��ا
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األول الجزء

هرميون

احتيايل؟ ما … جرى ماذا … رشدي أين هرميون:
والوبال؟ البال من أنجو كيف

ي��ب��ال��ي ال ب��ن��ك��ب��ت��ي وظ��ل��وٌم ك��ل��ي��ٍم ق��ل��ب غ��ري��م ف��غ��راٌم
ب��ال ن��اع��م وه��و ي��ش��ق��ي��ه ـ��س��ه��م ال��ـ وراح ق��ل��ب��ي ف��ح��ار ظ��ل��ًم��ا ج��ار
وب��ح��ال��ي ب��ه رف��ًق��ا إل��ه��ي، ي��ا ج��زاه ي��ل��ق��ى ف��س��وف ل��ع��م��ري ال
ان��ت��ح��ال��ي؟ وم��ن��ه ل��وع��ت��ي وب��ه ض��م��ي��ري ف��ي وح��ب��ه ي��ق��ض��ي ك��ي��ف
ال��م��ح��ال ع��ي��ن ق��ل��ب ي��ا ت��رج��و أن��ت ظ��ل��ٍم ب��ع��د ع��دًال ع��اد رب��م��ا
ارت��ح��ال ب��دون ث��وى ق��د ع��ن��ده ف��ؤادي ول��ك��ن ف��ل��ي��م��ت ف��ل��ي��م��ت
اح��ت��ي��ال��ي؟ م��ا ج��رى، م��اذا رش��دي، أي��ن روح��ي وه��و ب��ق��ت��ل��ه أق��ض��ي ك��ي��ف



أندروماك

الثاني الجزء

كليون – هرميون

بريوس؟ فعل ماذا كليون، يا وراءك ما هرميون:
وهو يديه، بني وأندروماك بعطفيه، الطرب لعب وقد الهيكل، إىل ذاهبًا رأيته كليون:
حزينة، وهي تسري رأيتها فقد هي أما عليها، بالحصول يصدق لم من نظر إليها ينظر

عينيها. نصب هكتور كأن
رآك؟ عندما يخجل ألم الحال، تلك عىل وهو فيه تأملت وهل للخيانة، يا هرميون:
البرش. وجميع وهرميون القرص، أنساه الرسور األمر، هذا عن يسأل لم إنه كليون:

خطر. يف وحده الغالم أن زاعًما هكتور ابن لحفظ الحرس أقام وقد
أورست؟ لك قال وماذا هرميون:

الهيكل. إىل اليونان وأصحابه هو دخل كليون:
األمر؟ لتتميم مستعد هو وهل هرميون:

أعلم. ال كليون:
بالغدر. ويقابلني يخدعني أيًضا أورست … تقولني ماذا هرميون:

مرامك. تتميم إال يروم وال غرامك عبد أورست

ف��اك��ًرا ف��أص��ب��ح ي��دري وال ي��س��ري وال��رج��ا ال��م��خ��اف��ة ب��ي��ن ل��ك��ن��ه
ح��ائ��ًرا ف��أض��ح��ى ي��ث��ن��ي��ه وال��رش��د ب��ق��ت��ل��ه ال��غ��رام ي��ط��ال��ب��ه أض��ح��ى

أجله من أثارت أمي أن الهمة الساقط يتذكر أال املوت، إال يخاف ال جبان إنه ال ال
خائن قتل حبي يدعي وهو أسأله وأنا ملًكا، عرشون بها وُقتل سنني عرش دامت حربًا

يجيب. فال غادر

ت��ت��ع��ل��ل��ي وال ��ا غ��مٍّ ج��رى م��م��ا ف��ت��زل��زل��ي ال��ب��ال زاد م��ه��ج��ت��ي ي��ا
ي��ق��ت��ل ل��م م��ن س��ي��م��وت م��ه��ج��ت��ي ي��ا ح��ف��ظ��ه��ا أوث��ر ف��ل��س��ت ال��ح��ي��اة ب��ئ��س
أف��ع��ل ل��م ف��ك��أن��ن��ي اش��ت��ف��ت ف��إذا أم��ي��ت��ه��ا ث��م ال��ن��ف��س ف��ألش��ف��ي��ن
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الثالث الجزء

أورست – كليون – هرميون

دًما.) يقطر خنجر وبيده بالدم، ملطٌخ وثوبه يدخل (أورست

الغدر. جزاء الهيكل يف القى وبريوس األمر، تم قد أورست:
وارتعاد.) بلهفٍة سائلة ذلك (تقول مات؟ هرميون:

إيلَّ فنظر اليونان بأصحابي الهيكل إىل رست فإني أمرك، تم لقد أجل أورست:
وإني وأبرية نفيس ملكتك قائًال: وتوجها أندروماك منه وأدنى بي، مباٍل غري الخائن
لهم وطاب وماجوا، هاجوا الكالم هذا أصحابي سمع فلما الثقالن، طلبه ولو ابنك ألحفظ
يأتيه أين من يعلم ال بهم محاًطا بريوس وبات الجمع بهم فاخرتقت الحمام، كأس رشب

البالء.

زئ��ي��ره��ا ال��ع��اش��ق��ي��ن ق��ل��وب ي��روع ال��وغ��ى ف��ي ال��م��وت راع��ه��ا م��ا أُس��ًدا رأى
ص��دوره��ا ت��ل��ت��ق��ي��ه س��ي��ٌف ُس��ل وإن ب��ع��زم��ه��ا ال��راس��ي��ات ال��ج��ب��ال ت��دك
س��ع��ي��ره��ا ي��ط��ف��ى ل��ي��س م��واض ح��داٌد م��ض��ائ��ه��ا ره��ن وال��م��وت وأس��ي��اف��ه��ا
ي��ث��ي��ره��ا وع��زم��ي ا ردٍّ ل��ي��دف��ع��ه��ا ي��ك��ن ف��ل��م ك��ال��ع��اص��ف��ات ب��ه أح��اط��ت
ن��ص��ي��ره��ا وه��و األح��ي��اء وت��ح��م��ده ق��ل��ب��ه ال��م��وت ي��ره��ب ال ال��ذي اب��ن أن��ا

شديد.) بيأٍس ذلك (تقول فعلوا؟ الذي ما هرميون:
تؤثرين أنك أعلم وإني العجلة، إىل بهم أفىض غيظهم فإن املعذرة، أرجوك أورست:

ومنك. وبك عنك يموت أنه املوت يالقي وهو ليعلم غريي؛ دون قاتله أنا أكون أن
هرميون:

وال ال��س��رور ذق��ت وال أن��ًس��ا ل��ق��ي��ت وال ال��ك��ري��م ال��ش��ه��م ق��ات��ل ي��ا ك��ن��ت ال
إل��ى ال��ط��غ��اة اب��ن ي��ا ف��رح ال��زم��ان م��دى ت��ن��زع��ه ل��س��ت ع��اًرا ف��ظ ي��ا ل��ب��س��ت
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أمرك؟ نفذ إذا تغضبني ثم تأمرين كيف موالتي، للعجب! يا أورست:
هونت حتى بعقلها الغرية ذهبت عاشقًة تجاري أن الحزم من كان وهل هرميون:
أنت املذنب، فأنت … العمل قبل مرة مائة تراجعني أن عليك كان أما يهون؟ ال ما عليها

البطل. ذاك بدم املطالب أنت القاتل، أنت الظالم،

ال��ح��م��ام ك��أس ال��ص��روف وس��ق��ت��ك ال��ل��ئ��ام ق��ت��ل ال��س��م��اء ق��ت��ل��ت��ك
م��ق��ام��ي ف��ه��ي ال��دي��ار ه��ذي ت��رك م��رام��ي م��ن ي��ع��د ف��ل��م ودع��ن��ي رح

وتخرج.) هذا (تقول

الرابع الجزء

أورست

أورست:

ع��م��د ع��ل��ى أص��ي��ب ق��ل��بً��ا م��ن��ج��ٌد ف��م��ن رش��دي ع��ل��ى ده��ري ي��ب��ق ل��م وال��ن��ه��ى أم��ا
ال��ه��ن��د ذال��ك��م ب��ي��ن ف��رٍد ح��ال ف��م��ا م��ه��ج��ت��ي رب��ع ن��ازل��ت ق��د األس��ى ج��ن��ود
ال��زن��د ذل��ك ع��ن ي��ن��ف��ك وال ي��ض��ي��ق ودم��ل��ٌج زن��ٌد واأله��وال ك��أن��ي
ال��ع��ه��د ع��ل��ى ف��دام ق��ربً��ا وع��اه��دن��ي ال��وف��ا أل��ف وق��د ج��اري ال��ب��ال ك��أن
ال��وج��د ع��ل��ى ال��م��ق��ي��م وص��ل ف��واص��ل��ن��ن��ي ب��ي ش��غ��ف��ن ال��ن��ائ��ب��ات ب��ن��ات ك��أن
ب��ع��دي ل��ه ي��ط��ي��ب ق��د م��م��ن وي��دن��ي��ن��ي أروم��ه ال م��ن ال��ده��ر م��ن��ي ي��ق��رب
ال��س��ع��د أج��ل وان��ق��ض��ى س��روري رب��وع وأق��ف��رت ع��ن��ي األن��س ظ��ل ت��ق��ل��ص
ف��رد واح��ٍد ع��ل��ى ال��ب��ل��وى ت��ع��ددت وح��س��رة وارت��ي��اع وذن��ب م��ص��اٌب
ي��س��ت��ه��دي ب��ال��ض��الل��ة رش��ًدا وأم��ن��ع ن��وائ��ٌب ض��ع��ض��ع��ت��ه ع��زًم��ا أث��ب��ط
ق��ص��دي ب��ه ف��خ��اب ن��ف��س��ي ب��آم��ال��ه م��ع��ل��ًال ال��ه��وان وه��و ال��ه��وى أط��ع��ت
وال��م��ج��د وال��ح��زم ال��ع��زم ش��خ��ص وق��اوم��ت ال��ع��ل��ى ي��د أي��دت��ه م��ل��ي��ًك��ا ق��ت��ل��ت
ج��ه��دي ال��ورى ف��ي م��ج��ده ألح��م��ي وج��دت ال��ذي وال��وط��ن ال��م��ل��ك ش��رع وخ��ال��ف��ت
ع��م��د ع��ل��ى ع��دوٌّ رغ��م��ي ع��ل��ى غ��ري��م وإن��ه ل��ل��غ��رام ط��وًع��ا وذل��ك
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وال��ص��د ب��ال��ت��ج��ن��ب ق��اب��ل��ت��ن��ي وق��د ف��أع��رض��ت ع��ن��ه��ا زدت م��ن ي��ا ال��ل��ه ل��ك
ب��ال��ض��د أق��اب��ل ك��ي ع��اًرا ت��ق��م��ص��ت وإن��ن��ي ال��ص��دود ه��ذا م��ا روي��دك
ال��ورد م��ق��ت��ط��ف ال��ش��وك وخ��ز وي��ح��م��ل ال��ظ��ب��ى ت��ق��رع وال��ظ��ب��ى ال��م��ن��اي��ا ق��ح��م��ت
ت��ب��دي ب��م��ا زم��ان ي��ا اج��ت��راء وق��دك ج��رى م��ا ح��س��ب��ك األه��وال زم��ن ف��ي��ا
وال��ن��ج��د ال��غ��ور ف��س��ح��ة ع��ل��ي��ه ت��ض��ي��ق ف��ت��ى ع��ن ب��ع��ادك أش��ق��ى م��ا م��وت وي��ا
رش��دي ع��ل��ى ده��ري ي��ب��ق ل��م ع��نً��ا أل��ي��ف وإن��ن��ي ب��ال��ل��ق��اء ل��ي ج��د ح��ن��ان��ي��ك

عقله.) سلب كمن ذلك (يقول

الخامس الجزء

بيالد – أورست

أورست.) أتباع من رجال بضعة ومعه الفرائص، مرتعد مرسًعا يدخل (بيالد

فإن الحمام، ملالقاة نستعد أو املقام، هذا من نخرج أن إما يجب سيدي بيالد:
طالبًة أندروماك فيه وسارت الشعب اجتمع وقد اآلن، الباب يمنعون اليونان أصحابنا
وربما األحكام، يف ونائبته الحقيقية أرملته بريوس مقتل بعد أصبحت فإنها لالنتقام،
بأمر عنا منشغلني القوم دام ما فلنخرج بعلها؛ وثأر ثأره إدراك الجميع يف ترغب كانت

الفرصة. فوات قبل السفن فنبلغ هرميون،
أورست:

خ��اط��ري ال��ب��الب��ل ت��خ��ش��ى ال ن��ف��س، ي��ا خ��اط��ري ال��ب��الب��ل أل��ف ف��ق��د ال ال
ج��رائ��ر أل��ي��ف ج��رح أخ��ا ت��ن��ق��ذ وال ف��س��ر ه��رم��ي��ون ألت��ب��ع إن��ي

بيالد:

ال��غ��اب��ر أم��س م��ث��ل ف��ص��ارت ق��ت��ل��ت أن��ه��ا واع��ل��م م��والي ذك��ره��ا دع
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أورست:

… … … م��ات��ت

بيالد:

ال��س��ائ��ر ب��ال��م��ل��ي��ك روي��ًدا ص��اح��ت م��ح��ب��وب��ه��ا ع��اي��ن��ت م��ذ أج��ل …
ب��ص��اب��ر ع��ن��ه ل��ي��س ق��ل��ب��ي وي��ع��ي��ش ق��ض��ى ه��ل ن��ف��س��ي ف��دت��ه ده��اه م��اذا
ن��اف��ر ص��دوٍد ب��ذي ال��ل��ق��اء ي��وم دن��ا ق��د ون��ادت ص��خ��ًرا وت��س��ن��م��ت
ل��ن��اظ��ر ك��ال��غ��دي��ر دم��اه��ا ف��ج��رت ط��ع��ن��ًة ح��ش��اه��ا ط��ع��ن��ت وب��خ��ن��ج��ر
ال��ط��ائ��ر ك��ج��ن��ح ج��وارح��ه��ا ف��غ��دت ج��س��م��ه��ا أرع��ش وال��م��وت وت��ن��ه��دت

تذري وال … تبقي وال … غضبك سحب السموات أيتها أمطري (بذاته): أورست
… مقاًما اليأس وهدة يف يل واجعيل … االنتقام قوس عن النوائب بسهام وارميني …
وقد نعم … للتعاسة أنموذًجا ليكون … غضبك مثال به لنظري أوجدت من … أنا أليس
غري منها يخرجني فال … اليأس دائرة يف نفيس وباتت … املصائب عالقات استحكمت

املوت. نعم … املوت نعم … املوت

ب��ي��ن ش��ق��ة ب��ي��ن��ن��ا أط��وي ل��س��ت ال��ع��اش��ق��ي��ن ج��س��م أي��ن أرش��دون��ي
ب��ع��ي��ن ع��ي��نً��ا واق��ت��ل��وا ب��وداٍد ت��أت��ل��ف ل��م أف��ئ��دًة واج��م��ع��وا
وب��ي��ن وأه��واٍل ب��ل��ب��اٍل ب��ي��ن ال��ب��ال ل��ي��ل س��ج��ا ق��د ل��ق��وم��ي ي��ا
ع��ي��ن ب��ع��د م��ن أث��ًرا ع��زم��ي ب��ات وق��د ال��ص��ب��ر خ��ان��ن��ي اح��ت��ي��ال��ي م��ا
أي��ن؟ اإلرش��اد أخ��ا ي��ا رش��دي أي��ن ج��رى ح��ول��ي دم غ��ي��ر أرى ال

… سيدي بيالد:
أورست:

… ح��ي��ث��م��ا ت��ران��ي ك��ي ن��ف��س��ك أن��ق��ذت ق��د ف��ك��ي��ف ع��دت ب��ي��روس … أرى م��اذا
… م��ا ف��ي��ال��ل��ه … ي��ج��ري ال��ذي دم��ك وذا أج��ل … األخ��ي��ر ال��ج��رح ه��و ه��ذا
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ك��ل��م��ا ت��ص��رخ وه��ي … ع��ن��ه ل��ت��ذود ج��س��م��ه ض��م��ت ل��ديَّ ه��رم��ي��ون ذي
ال��دم��ا ن��ظ��ر ع��ن��دم��ا ال��م��ق��ات��ل ه��اج ك��م��ا م��ن��ت��ق��م ب��ل��ح��ظ إل��يَّ ت��رن��و
ع��ن��دم��ا وت��ن��ف��ث ت��س��ع��ى وأراق��ًم��ا ع��س��ك��ًرا األب��ال��س ج��ن��س م��ن وت��ق��ود

بيالد.) يذهب (هنا

ت��ق��دم��ا ال��ع��ذاب ه��ذا إل��ى رج��ل ف��إن��ن��ي ال��ج��ح��ي��م ب��ن��ي��ات م��ه��ًال
… ك��م��ا ل��ت��ل��س��ع��ن��ي س��ع��يً��ا س��ع��ت ف��ه��ل ـ��نَّ رءوس��ك��ـ ف��وق ف��ه��ي … األراق��م ل��م��ن
م��س��ل��م��ا ل��ل��ع��ذاب ج��س��ًم��ا أت��ل��ف��ن م��داف��ًع��ا ت��خ��ف��ن ال ن��ح��وي ب��ادرن
م��ظ��ل��م��ا م��خ��ي��ًف��ا س��ج��نً��ا ع��اي��ن��ت��ه ك��ف��ى ك��ف��ى ال��ج��ح��ي��م ب��اب ل��ي واف��ت��ح��ن

الجحيم.) باب يل افتحن بقوله مخيًفا شيئًا رأى كمن … كفى كفى (يقول

قائًال): يرصخ (ثم

ف��م��ا ف��اغ��رٌة ف��ه��ي ب��ق��ت��ل��ي ت��ق��ض��ي ع��ل��ه��ا األراق��م ه��ذي ل��ي س��رح��ن
أس��ه��م��ا ل��ظ��اه��ا م��ن ف��ؤادي ت��رم��ي ت��ق��دم��ت ه��رم��ي��ون ف��ه��ذي … ال ال
وب��ع��دم��ا ال��ف��راق ق��ب��ل وف��ت ف��ل��ق��د ت��رج��ع��ي ال م��ه��ج��ت��ي ه��ا … ت��ج��ف��ل��ي ال

متقطٍع بصوٍت األخري البيت ويقول هرميون يخاطب تجفيل» «ال (بقوله
اليونان أورست أصحاب ومعه بيالد، يحرض ذاك وإذ ويسقط، اليأس من
فرائصهم، ترتعد الحالة بتلك أورست ومشاهدة املرسح إىل فبوصولهم …
نحبه.) قىض قد فرياه أورست نحو بيالد يتقدم ثم اليأس، صفقة ويصفقون
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