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  ةـئـوطـت
  
  

 كــبري  انــساني  كالســيكي  اثــر  رمجــة ت علــى  واالقــدام  الــتفكري  جمــرد ان
 الـرأي  وأويـد . البدايـة  يف املرتجـم  يتوقـع  ممـا  بكـثري  اكثـر  مـضنية  جهـوداً  يتطلب
 متفـاعالً  وروحـاً  فكـراً  الواسـع  الـدرامي  شكـسبري  عـامل  يعـش  مل من بانه القائل

 لـن  حتمـاً  فأنـه ،  الفكـرة  قـرار  اىل وصوال الشخصيات حوار خمرتقا،  احلدث مع
 الــيت معانيهــا وادراك ترمجــةً خلقهــا واعــادة الروائــع هــذه اغــوار ســرب يــستطيع
  . االدبي اخللود صفة منحتها

 مفرداهتـا  بكـل  قدمية اجنليزية لغة هي) مكبـث (لغة ان فيه الريب ومما
 فهـذا  اللغوية التفسريات بعض يف املرتمجون اختلف فأن ولذا،  اللغوية وتراكيبها

 ان بيـد . الرجـل  هلـذا  املرتمجـة  مـال االع غلـب ا يف وجدتـه  مـا  وهـذا ،  طبيعي امر
 وعــن الــنص لغــة عــن بعيــداً فاشــتطت فيهــا املبالغــة مت قــد االختالفــات بعــض
  . نفســه شكسبري قصدها الشعريةاليت والصورة االدبية الفكرة

 ومنــها املرتمجــة الشكــسبريية االعمــال اىل التطــرق الواقــع يف هنــا الأود
 هـذه  ترمجة اعوام 5 من مايقرب لتحاو انين القول أود لكنين،  مكبث مسرحية
 تركيبـه  الـنص  يفقـد  ال بـشكل  العربيـة  اللغـة  اىل االجنليـزي  نصها يف املسرحية
  . عينها حبد ملعان املولدان اجملازي وال اللغوي

، االحيـاء  عاليـة  جبملـها  املكثفة لغتها غريها عن) مكبث (لغة مييز ما ان
 يربـك  قـد  امـر  وهـذا ،  الرتمجـة  مـن  خمـتلفني  شكلني تقبلها اىل االمر يصل وقد

. الرتمجــة هــذه يف اتباعــه مــامت وهــذا اهلــوامش يف ذلــك اىل يــشر مل ان القــارئ
ــاهلوامش ــاني بعــض توضــح ف ــنص عــن املرتمجــة املع ــصور ســيّما االصــلي ال  ال
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 اهلـوامش  ان كمـا . وحـده  الـنص  بقراءة ادراكها يصعب واليت،  والرمزية الشعرية
 علـى  تـستغلق  والـيت  آنـذاك  سـائدة  كانـت  يتوالـ  واحلكـم  املعتقدات بعض توضح
  . هبا االملام لعدم املعاصر القارئ فهم

 عونـاً  ليكـون  نقـدي  ليلحت عن عبارة هي مبقدمة املسرحية لاستهال مت
 امهيــة اعــرت انــي كمــا. والشخــصيات االحــداث عــوامل يف رحلتــه اثنــاء للقــارئ
 ال ان علـى  الفهـم  ةيـسري  متكلفـة  غـري  سلسةً مجالً العربية اجلمل جعل يف بالغة
  . االجنليزي االصلي باملعنى ختل

 بــدأه يذالــ البنــاء يف جديــدةً لبنــةً هــذا املتواضــع جهــدي يكــون ان ارجــو
  . شكسبري وليم اعمال ترمجة مضمار يف اعزاء زمالء

  
  

  سليمان ازهر .د
  االداب كلية/املوصــــــل جامعة

  االجنليزية اللغة قسم
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  ةــدمـقـمـال
  

  
 الكلمـــة الثـــر؛ الشكـــسبريي الـــزخم ظـــين يف متثـــل مكبـــث رحيةمـــس ان
 تلتـصق  االجنليـزي  الـنص  تقـرأ  وانـت . اللغـة  هـى  والفكـرة ،  الفكـرة  مها واجلملة
 يف منـها  جـزءا  صـرت  قـد  انك لتحس حتى التصاقاً ذهنك يف والكلمات اجلمل
 الجتـد  البالغة من امناطا ملحي اشعر االجنليزي النص لغة ان. احلدث خضم
 تفـــاعالً واللغـــوي اجملـــازي التكثيـــف ويتفاعـــل. فيـــه واالطنـــاب للحـــشو امكانـــ

 اللغـة  يـستخدم  شكـسبري  نإفـ  شاعر وكأي. معربا مسرحيا نصا ليولد صميميا
 ويطغـي . املباشـرة  النثرية اجلملة الستعماالت مألوفا او متكلفا اليبدو بأسلوب

  . لغته على واالستعارة التشبيه بنوعيه اجملازسيّما
 وبــني املقارنــة موضــوع بــني مباشــرة مقارنــة عــن عبــارة هــو بيهالتــش ان
 شـيئني  بـني  املقارنـة  تكـون  ات وجيـب . املوضـوع  هـذا  يستحـضرها  الـيت  الصورة
 يف عـدوه  مكبـث  يواجـه  املـسرحية  هناية ففي). كـ (أو) مثل (باستعمال خمتلفني
  : فيقول مريرا دمويا اشتباكا معه ويشتبك القتال ساحة

  ، االفالت استطيع وال، خشبة اىل ربطوني لقد
   .النهاية حتى أقاتل ان البد كالدب

 الكــالب  هتامجــه  حيــث خــشبة  اىل مربــوط  بــدب نفــسه  مكبــث  يقــارن
 حــول ويــدور فيــدور كلــل دومنــا نفــسه عــن يــذود احليــوان ويظــل، منــه لتنــهش
 للمنــاورة مــساحة لــه واليبقــى رقبتــه حــول بكاملــه احلبــل يلتــف ان اىل اخلــشبة
 القتـال  اال خيارا ملكبث فليس الدب وكما. لتقتله الشرسة الكالب عليه فتنقض
  . انذاك الناس هبا يتسلى كان وهذه. مداه اىل احلبل وصل حيث
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ــا اجملــاز يــشري ــا شــيئني تطــابق اىل احيان ــا تطابق  جمــرد اىل ولــيس تام
  : بنكو يقول). كـ (او) مثل (استخدام دون تشاهبهما

  عديدين وكملل وابا جذراً سيصبح من انا بل
 ان اجللـي  ومـن  شـجرة؛  جبـذر  نفسه بنكو يقارن فيها جمازية مجلة هذه

 سيمـسي  بنكـو  ان هـو  الـشبه  وجـه  لكن متاما خمتلفان شيئان مها وبنكو اجلذر
 بــسبب وغــصوهنا باوراقهــا الــشجرة وتينــع. جــذورها اصــلها الــيت الــشجرة مثــل
 كــاوراق عــونويين ملوكــا يــصريون اطفــال لــه ســيكون بنكــو وان. اجلــذور هــذه

  . بنكو هو هوالء وجذور اصل وان، الشجرة واغصان
 تـى ح املـسرحية  بدايـة  مـن  الرائعـة  ورهابـص  اجملازيـة  اللغـة  هـذه  تـستمر 

 صــور فهنالــك. متامــا احلبكــة تفعــل كمــا معــا االحــداث اجــزاء رابطــة هنايتــها
 مكبــث قــوى بــدأت فحينمــا. بــاملالبس اجلــسم وســرت ساللبــا عــن تعــرب جمازيــة
 مـن  مكبث عليه حصل ما ان يدركون الناس بدأ وحينما،  املطاف هناية يف ختور
 وصـف  وقـد . واجلرميـة  والظلـم  والغـدر  باخليانـة  اال ماكـان  وسـلطان  ومال جاه

  : التالية باالبيات مكبث، النبالء من نبيل، انكس
  اآلن حيس

  عمالق كثوب فضفاض العرش يف حقه ان
  قزم لص جسد على

 ختاطـب  اجملـاز  وبـذات ). امللوكيـة  (مـالق ع ثـوب  حتـت  قزما مكبث يبدو
  : قائلة الظالم قوى مكبث الليدي

  الليل ايها تعال
  السعري دخان باحلك مكفنا

 الـشعرية  الـصور  تـداعي  حالـة  هـو  املـسرحية  لغة يف الشيقة االمور ومن
 ينـاجي . للمـسرحية  الدرامــي  البنـاء  يف بـدورها  تـشارك  والـيت  لالحداث صدى
  : امللك لقتل الشنعاء فعلته واصفا نفسه مكبث

  الرضيع كالطفل عليه الشفقة ستهب
   ميتطي كمالك او، الريح صهوة ميتطي
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  اخلفيــة السماء ريح
  عني كل يف الفظيعة الفعلة تلك سينثر

 ستنتــشر وكيــف الــشنعاء للجرميــة حــسية بــصور خيالنــا مكبــث يــشحذ
   :يقول حني البالغي املعنى نفس مكدف يتناول. السماء ابواق كصوت

  ، جديد صباح كل يف
  ، آخرون ايتام ويصرخ، اخريات ثكاىل ينحن

  صداها فيدويّ، وليدة احزان السماء وجه ويصفع
  فتصرخ اسكتلندا باآلم حتس السماء كأمنا

  مثلها منتحبة
 مكـدف  ابـالغ  حيـاول  حينمـا  روس عنـد  الشعرية الصورة نفس وتتداعى

  : فيقول. االخري عائلة فاجعة خرب
  تكلما فـيّ لكن

  الصحارى فضاء يف حنيبا تنطلق ان هلا ينبغي
  مسع يطاهلا ال حيث

  . البعد كهذا الشريرة االعمال اصداء رجع ملثل واسعا مكانيا بعدا جند قلما
، مـثالً ،  الضوء فنجد. احلدث يالزم فأنه املسرحية يف الرمزي البعد اما

 بينمـا  املالئكـة  تتـألق . الشر فيمثل الظالم اما والشرف؛ والفضيلة احلياة ميثل
 بالديناميكيـة  الرمـوز  هـذه  تتميـز . الظالم ويلفهن الغموض يكتنفهن الساحرات
 وراثـة  شـرف  ابنـه  دنكـن  امللـك  ميـنح  حينمـا . عاليا احيائيا معنى لتولد والتطور
  : اآلخرين يكافئ ان امللك الينسى، العرش

   لن الشرف هذا ان
   ستتألأل جنوم النبل فأومسة، عليه حكرا يكون
   .حق ذي كل صدر ىعل

 مناجاتــه يف مكبــث يهــيم حتــى القــول هــذا علــى حلظــات متــر تكــاد وال
 العقبـة  اآلن هو فملكومل ولذا امللك ابن اىل حائل الحمالة العرش ان من النجوم
  . لنفسه بالعرش لألسئثار طموحه طريق يف الكربى



شكسبريوليم   10 

  ضيائك اخف النجوم ايتها
   .اءسود مطامع من اعماقي يف ماجيول يُرى كيال

. بـالظالم  الشرير والفعل التفكري اقرتان يتالزم صعودا املناجاة هذه ومن
  : قائلة الظالم مكبث زوجة ختاطب

  الليل ايها تعال
  السعري دخان باحلك مكفنا

  : قائالً للظالم مناجاته يف مكبث يتطرق كما
  الليل ايها اقبل
  وأعصب، العيون يغمض دجاه يامن
   .عطوفال النهار من احلنون العني

 حــوار يف والظــالم الــشر لــتالزم الرمزيــة الــصورة نفــس جنــد اننــا كمــا
 ليلــة امللــك اســةحر يف القــصر شــرفة علــى وابنــه بنكــو يقــف. آخــرين شــخوص

 الــسماء بنكــو يتأمــل. الليــل ذلــك يف ذرة كــل والقلــق الظــالم يلــف. االخــري مقتــل
  : ويتمتم املدهلمة

  السماء يضـئ شــئ من ما
  فأةمط كلها قناديلها

 امللـك  حبـق  اآلمثـة  اجلرميـة  ارتكاب مشهد هو املشهد هذا ان نعلم حنن
 يكــون للجرميــة الثانـــي اليــوم يف الرمزيــة الــصورة اســتكمال فــان وعليــه. دنكــن
  : الشمس كسوف يصف حني روس لسان على

  الشمس خينق الداجي الليل
   النهار عار ام الليل سلطان أهو
  االرض وجه الظالمُ يدفن أن

  ؟ يقبله أن احلي للنور نبغيي حني
ــا بعــدا املــرض ميثــل كمــا . للمــسرحية الدرامـــي الرتكيــب يف آخــرا رمزي

  : العليلة أسكتلندا) مرض (يشخص كـي طبيبه مكبث يسـأل
   استطاعتك يف يكن ان الطبيب ايها
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  علتها لتشخص بالدي ماء تفحص ان
  عافيتها سابق اىل لتعود وتطهرها
   ...تصفيقي الصدى يردد حتى لك سأصفق

  مسهل دواء او سنامكي اي أم راوند أي
  ؟ هنا من االجنليز هوالء أخراج على بقادر

ــالده ملكــومل ويــصف  هــذا مــن جــزء الــشعب وان والنازفــة باجلرحيــة ب
  : ملكدف فيقول، الدامي النزيف

  لنا دواء العظيم ثأرنا من لنتخذ
   .املميتة احزاننا به نًشفي

 هائمــة رغبــات هــي ملكبــث الــشعرية صورالــ كــل ان بالــذكر اجلــدير ومــن
 عميقـا  انطباعـا  يعطـي  ممـا  واالسـتقرار  الراحـة  اىل تـوق  وكلـها  دواء عن تبحث
 التعب عناء من البال وراحة السكينة صوب مكبث وتلهف شوق مدى على لدينا

  . جرميتـه جراء وروحه وجسده عقله يف املضطرم الذهنـي والصراع
 تــصوير يف تكمــن بالــذاكرة تلتــصق لــيتوا الرائعــة الدراميــة الــصور ومــن

. وحـسيا  سايكولوجيا: بعدين يأخذ الذي االغرتاب ذلك،  وزوجته مكبث رتابغا
 اىل فـصله  يـصعب  دراميـا  امتزاجـا  احلـدث  مـع  االغـرتاب  عناصـر  امتزجت لقد
 مـربر  الشخـصية  لفقـدت  ذاتـه  احلـدث  عـن  وعزلـه  فـصله  مت لـو  انـه  الذي احلد

  . له املكونة الشخصية وهو اال مامه عنصرا احلدث ولفقد وجودها
 نائمـا  قتله امللك حبق ارتكبه ملا جزاء النوم نعمة من مكبث حرمان ميثل

 االسـرتخاء  حالـة  شكـسبري  عنـد  النـوم  ميثـل . الساكولوجي االغرتاب قمة بسالم
 سـقاه  الـذي  الـسم  ذات مكبث فتجرع. النهار كدح بعد واالستقرار واهلدوء التام
 العـني  وةغفـ  الغدروصـارت  خبنجـر  أغتالـه  قد مادام النوم طعم يعرف لن،  لغريه
. مقتلـه  حتـى  القاتـل  االرق يصارع مكبث وظل. املنال بعيد لديه حلما لربهة ولو
 مكبـث  مسـع  خيـرتق  جمهـوال  صـوتا  ان لرأينـا  امللـك  اغتيال مشهد يف تأملنا ولو

  : يداه جتنيه ما بعاقبة ينذره
  ! اآلن بعد تنام نل«: يصيح صوتا مسعت اني ايل خيّل لقد
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  ، الربئ النوم، »النوم اغتال قد مكبق
  ، ببعضها اهلموم خيوط حيوك الذي النوم
  ، كدح بعد محاما، اليومي القصري املوت هذا النوم
  ، للطبيعة الثاني الطبق، اذاها يف العقول بلسم

   .احلياة مأدبة يف الرئيسي والطبق
 يف متــشي فهــي. نــهع فغربــت النــوم حرمــت قــد مكبــث الليــدي ان كمــا

 بــشكل وحينــا حينــا مباشــر بــشكل اجلرميــة تفاصــيل ادق عــن وتتحــدث نومهــا
 التـركن  فهـي  وبالتـايل . قاعـدة  النـوم  يف واليقظة اسثناء هلا النوم فصار. رمزي
  . للجسد النوم يوفرها ان املفرتض من اليت والذهنية اجلسدية الراحة اىل

، الـشجاعة  ومتلـؤه  اخليـال  هيـشد  انـسان  هـو  التلقائية بطبيعته مكبث ان
 عنـصرا  يتـداخل  اجلرميـة  ارتكـاب  وبعـد . اخلطيئة منزلق اىل يدفعه واقعه لكن

 مكبـث  بـني  صـراع ،   اجلنـون  اىل يقوده يكاد اهوج صراع يف بداخله والشر اخلري
ــسان ــل ومكبــث االن ــه حترمــه اجلرميــة ان. القات ــه عــن وتغرب ــسانية طبيعت  االن
 املـربرات  اجيـاد  مكبـث  حيـاول  فحينما. املدمر باللهي هلذا وقودا ليكون فيعيش
  . اجلرمية هذه وتردع تدين اسباب هو ماجيده وكل، الجيدها امللك لقتل

  : عصمتان امري من امللك تعصم
  ، رعيته ومن قريبه انا: اوهلما

  ، مضيفه انا اني ثم، فاعله انا عما يردعاني وكالمها
  ، قاتليه وجه يف الباب يوصد ان ينبغي الذي

  هذا دنكن ان ناهيك .بنفسي اخلنجر امحل ان ال
  له تدعو فطهارته – احلكم دفة ادارة يف حليم

   على الدنيا وهتتز كاملالئكة
   .ملصرعه العميقة اللعنة

 نفـس  مـن  اال تنبـع  ان هلـا  الشريرالميكن للعمل الرادعة االحاسيس هذه ان
 تأكلـه  وحـشي  طحمـي  ضـمن  يقـع  كلـه  هـذا  كـل  لكـن  االنـسانية  بـذور  فيهـا  مغروس
  . الدرامي الصراع ويتكون يبدأ بالذات النقطة هذه ومن. والطموح القتل رغبة
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. املـسرحية  يف فتتغـرب  بعـضها  عـن  عريهـا  ينفصل مجة حسية امورا ان
 بنات عن االغرتاب اىل عهافيد مما االطفال اجناب من حمرومة مكبث فالليدي
 اهمنـ  مـستمدة  والظـالم  الشر قوى فتناجي كأم وانسانيتها انوثتها وعن جنسها
  : اجلرمية لفعل والقوة العزم

  هنديّ اىل تعايل
   .علقماً حلييب واحيلي

 العـزم  راسخ يكون ان عليه يتوجب وكيف اجلرمية حول مكبث حتاور ثم
  : الفعل هلذا البأس شديد

  واعلم يوما أرضعت لقد
  ارضعه الذي للطفل احسه الذي احلنان ماأرق
   انت اقسمت كما اقسمتُ لو لكنين

  ، الغض الطفويل فمه من حلميت النتزعت
  ، وجهي يف يبتسم كان وان

   .رأسـه وهلشمت
 بــه ارضــعت الــيت االمــومي وحليبــها حلناهنــا تنكــرت امــرأة هنالــك لــيس

 يتـصف  زوجهـا  مـن  تطلـب  رقيقة انثى اي. هنا السيدة هذه تنكرت كما وليدها
 ان احملرتفـني  القتلـة  ودرايـة  ةحبكمـ  مكبث خترب فهي. العاتية القسوة هذه مبثل
 قتــل علــى اقــسمت هــي فلــو. حــد عنــد التقــف بالغــة بوحــشية يتحلــى ان عليــه

 دفء بكـل  احلنان يرتشف احضاهنا يف كان وان حتى تردد دومنا لقتلته وليدها
 كـي  واحليوانيـة  الـشراسة  مـن  القـدر  ذات متتلـك  ان اذن يامكبث فعليك. وبراءة
  . البائس مسعاك يف تفلح

 خــالل بعــضها عــن االشــياء واغــرتاب هــذه االنــسالخات سلــسلة رتــستم
 ويهـرب  بنكـو  يُقتـل  ثـم ،  وايرلنـدا  انكلـرتا  اىل ولـداه  ويهرب امللك يُقتل. املسرحية

 يُجـرد  ثـم  انكلـرتا؛  اىل هبروبـه  عائلتـه  عن حسيا مكدف ينسلخ كما. كذلك ولده
 عـن  جياوسـايكولو  حـسيا  مكبـث  وينـسلخ ،  املاضي يف منصبيهما من الضابطان

 معهـا  واحلميمـة  احلـارة  بعالقته مقارنة املسرحية من الثاني النصف يف زوجته
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 هنايـة  يف جـسده  عـن  رأسـه  ويُفـصل  مكبـث  يُقتـل  واخريا. منها االول النصف يف
  . املسرحية
 عــن تنفــصل االشــياء عــرى جعلــت واجلرميــة والطمــع الــشر بــذور ان
 خوفـا  االبنـاء  ويهرب اآلباء قتلفيُ،  بعضها مع وامتداداهتا توازهنا وتفقد بعضها

 بـالثوار  ليلتحقوا واطفاهلم زوجاهتم االزواج ويهجر القتلة؛ نصال تطاهلم ان من
 قتـل  جرميـة  احدثتـه  الـذي  اخللـل  بسبب حيدث هذا كل. والظلم البغي ملقارعة
 تدنيــسا اال الميثــل وقتلــه النظــام ونــاموس االشــياء حمــور ميثــل فامللــك. امللــك

  . دنكن مقتل بعد فعال ماحدث وهذا للوجود وتشويشا
  

pa‹ybÛa@Z@ @
 يُقــصد مزحــة شكــسبري عــصر يف راتوالــساح الــسحر ظــاهرة تكــن مل

ــ ــع هامن ــتفكري االدراك وحمــدودي االطفــال واخافــة تروي ــل، وال  املــسألة كانــت ب
 ان اىل مـر اال وصـل  ولقـد . فيـه  والشـك  الجـدل  حيـث  اميان وأيّما اميان مسألة
 الـسحر  فيـه  هـاجم  الـذي  سـكوت  رجينالـد  كتـاب  رقحب امر االول جيمس امللك

 كتــاب يف مــاورد فيــه يفنــد كتابــا منــه بــدال وكتــب هبــم يــؤمن ومــن والــساحرات
  . سكوت

ــى شكــسبري اضــفى لقــد ــزات كــل ســاحراته عل  الــساحرات وصــفات مي
 مـساعدات  وقطـط  ضـفادع  مـن  احليوانـات  يـربني  فهـن . آنـذاك  عليهـا  املتعارف

 التحكم يف راعدةلقدرهتن عاصفة اجواء يف قابلنيت وهن. سحرهن أداء يف هلن
 مـــن انـــه يعتقـــد كـــان الـــذي للبـــوم واضـــحة اشـــارات هنالـــك ان كمـــا. بـــاالنواء

  . للسحرة االساسيني املساعدين
 ال حـاالت  يف البشر تعرتي اليت واهللوسة الكوابيس سبب ان يعتقد وكان

 مـا  واهللوسـات  الكـوابيس  مـن  مكبـث  اعرتى وقد. الساحرات سببها امنا وعيهم
 تـستمد  ايـن  مـن  القـارى  يتـسائل  وقـد . برضـاه  ولكـن  هلـن  ضـحية  فصار،  اعرتاه

 يعتقــد كــان كمــا الــصدد هبــذا قابليتــهن هــي ومــا الــسحرية قــواهن الــساحرات
 منحتـهن  عجـائز  نـساء  بـشكل  انـذاك  الـساحرات  يتـصورون  النـاس  كـان ؟  سابقا
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 بـدورهم  الـذين  اطنيالـشي  االسـياد  الوالء انفسهن فبعن خارقة قدرة الشياطني
  . الشريرة مهالغراض الساحرات اجساد استعملوا
ــ شكـــسبري ســـاحرات ان الواقـــع يف  الـــساحرات مفهـــوم مـــن خلـــيط نهـ
 خــالل) القــدر اخــوات (يــسمني فهــن. الكالســيكية االســاطري ومــن الفكلــوري
 املـالح  زوجـة  قبـل  مـن  اوهلمـا : مكـانني  يف بالـساحرات  نعتـهن  عدا ما املسرحية
 فهــــن) stage directions (املــــسرحية االرشــــادات يف يــــذكرن حــــني والثــــاني

ــدعوهن االرواح يسحتــضرن ) القــاف بكــسر (للقــدر واســتعماهلن. باالســياد وي
  . للجنيات الكالسيكية االساطري من مأخوذ به السحر حيضر الذي

، املــستقبل وقــراءة التــشوف علــى القــدرة هلــن الــساحرات ان مــن بــالرغم
 هـو  مكبث ان بل،  كاملة مكبث جرمية تبعية الحيملهن يةللمسرح العام فاملغزى

 الطريــق عــن بــاالحنراف االنــسان يغــرين قــد فهــن. اوال امثــه وزر يتحمــل مــن
 ثمكبــ احــساس ان. ذلــك فعــل علــى قــسرا اجبــاره يــستطعن ال لكنــهن، الــسوي
 ممـا ،  الطمانينـه  وعـدم  فواخلـو  بالقلق الىاحساسه الواقع يف قاده قد بالذنب
ــه ــدا اخــرى جــرائم فيقــرت جعل ــه معتق ــاجر مــن ســيحقق ان ــك ائه ــسكينة تل  ال

 كــان واوالدمهــا مكــدف زوجــة قتــل قــرار ان. هلمــا تــاق طاملــا نياللــت والطمانيــة
 عواقـب  مـن  ستنقذه اجلرمية هذه ان منه ظنا الساحرات قرار وليس هو قراره

 الــيت االمــور مــن كانــت اجلرميــة هــذه فــان، النقــيض وعلــى. الــسابقة اجلــرائم
  . حتفه اىل تهقاد

 مكبـث  فزوجـة . للـشخوص  احلر االختيار رغبة مكبث مسرحية يف جند
 هـذا  اختيارهـا  ان. دنكـن  قتـل  يف ملـساعدهتا  الـشريرة  الظـالم  قـوى  اىل تتضرع

. روحهـا  النقـاذ  تناشـدها  ان يفـرتض  الـيت  اخلـري  لقوى بديال حر واع اختيار هو
 الـيهن  اللـوم  وجـه  لكنـه ،  ةاجلرمي درب باختياره الساحرات يلم مل مكبث ان كما

 مكبث اغرين لقد. زائفة بوعود له خلداعهن املسرحية من الحق وقت يف فقط
 وهـو  ملكـه  هـو  وذاتـه ،  الـذات  وضـياع  واخلنـوع  الياس اىل وقدنه الشرير بالعمل
  . للشيطان بيعها او هبا االحتفاظ يف القرار صاحب

ــا ان، يكــن ومهمــا ــؤمن كن ــا يف عدمــه او وبوجــودهن بالــساحرات ن  وقتن
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 اىل يرمـز  درامـي  لبنـاء  هـدفا  مكبـث  مـسرحية  يف يـبقني  فالساحرات،  احلاضر
 علـى  ملكـا  يكون ان يرضى منا من: اخريا سؤاال نسال وقد. والظالم الشر قوى

  ؟ ونومه وطمانينته روحه خيسر ان شريطة اسكتلندا
 لقتـل  مكبـث  حفز الذي الرئيسي الدافع ماهية حول نتكلم الن االوان آن

 بأبــسط تعــين املأســاة ان نفهــم ان يتوجــب املوضــوع هلــذا التعــرض وقبــل. لــكامل
 االخـرى  الدراسـية  العناصـر  بعـض  عـن  فـضال . النهايـة  يف البطل موت صورها
 بـشكلها  املأسـاة  دعـائم  ترسـي  »الـشعر « كتـاب  يف طـاليس  ارسـطو  ذكرهـا  واليت

 خطأ نم للبطل بد فال. املأساوي اخلطأ هو العناصر هذه ضمن من. الرصني
 فخطــأ. حتفــه اىل يقــوده وتكوينــه طبيعتــه يف جامثــا يكــون او يرتكبــه مأســاوي
 مهلـت  وخطـأ  ؛وهلـة  اول مـن  بالناس وثقته الشديدة غريته هو املأساوي عطيل

 املأسـاوي  مكبـث  خطـأ  أمـا . خططـه  بتنفيـذ  القيـام  يف كثريا تردده هو املأساوي
ــو ــا يكــون الن الكــبري طموحــه فه ــق ملك ــه ممــا مــشروع غــري بطري  يرضــخ جعل

 اجلـــدير ومـــن. اجلرميـــة الرتكـــاب زوجتـــه طضـــغ واىل الـــساحرات الحيـــاءات
 وتـصورنا  مفهومنـا  عـن  خيتلـف  االيزابيثـي  العصر يف الطموح مفهوم ان بالذكر

 بقــدر مــشروعا امــرا االن الطمــوح يعتــرب فبينمــا. متامــا احلاضــر الوقــت يف لــه
 وعليـه ،  ومـدانا  شـائنا  امـرا  ناالليزابثيـو  اعتـربه  فقد،  انسانية حاجة مشروعيته

 يلتقـي  ان قبـل  العـرش  علـى  باحلـصول  فكـر  النـه  خطيئـة  رجل يعترب مكبث فأن
 فاينعتـها  وعقلـه  روحـه  يف مغروسـة  الطمـوح  هـذا  بـذور  كانـت  لقد. بالساحرات

 ان القــول فــيمكن هــذا ومــع. لــه زوجتــه حتــريض وازهرهــا الــساحرات رقــى
 الطمــوح يبقــى بينمــا. عامــة جــرائم هــي والقــسوة العــرش واغتــصاب اجلرميــة
 تلــك بــسبب مكبــث عوقــب وقــد. اســاها ومقــدار مــدى يهــم وال ذاتيــة خطيئــة
  . انذاك االليزبثيون فهمها كما اخلطيئة

 من بد ال مكبث والليدي مكبث شخصييت على الضوء من املزيد واللقاء
 ومالـه  ذاتيهمـا  يف واالحنـدارات  التطورات مسار لفهم بينهما احلب عالقة فهم
 ان نـرى ،  املـسرحية  احـداث  تبـدا  فحينما. الدرامي احلدث على عميق تاثري من

 حبــا حيبــها فهــو. والزوجــة للــزوج منوذجيــة عالقــة هــي بزوجتــه مكبــث عالقــة
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 قالتــه مــا مكبــث يــسمع وحاملــا. العميــق الــصادق احلــب كلمــات ويتبــادالن مجــا
 اىل ارةاشـ  وهـذه . حـدث  مبـا  خيربهـا  زوجتـه  اىل يكتـب ،  تنبـؤات  من الساحرات

 ومـا : ((فيها خيربها اليها رسالة فريسل. بينها املتبادل والتفاهم املتينة العالقة
 منـك  تـضيع  كـيال ،  جمـدي  شـريكة  يـا ،  اخـربك  حـني  حسنا فاعل اني اال احسب
 ان بوضـوح  ونالحـظ )) بـه  موعـودة  انـت  الذي بالعز علم بغري بقيت اليت الفرحة
 قويـا  بعـدا  العالقـة  هلـذه  يعطـي  ممـا ،  )جمـدي  شريكة (بـ زوجته خياطب مكبث
  . املشرتكة واالمال احلب لتاكيد االثنني بني

 ان علــى حثيثــا وتــسعى تــصر، لزوجهــا حبــها وبــدافع، مكبــث ليــديال ان
 والعطـف  االنـسانية  االحاسـيس  متلـؤه  زوجها ان حتس لكنها. ملكا مكبث يكون
 ان قـرر ت فهـي  لـذا . عنـها  واالعـراض  دنكـن  قتـل  جرميـة  اقـرتاف  مـن  مينعه مما

 طريـق  يف تقـف  والـيت  نوعهـا  كـان  مهمـا  العوائـق  كل على الوسائل بشتى تقضي
 ال اعماقهـا  يف لكنـها ،  بالرتدد ومرة باجلنب زوجها تتهم فمرة. العمل هذا تنفيذ
 مكبـث  اعمـاق  يف شـئ  لتحريـك  اال لـشئ  ال تقوهلـا  وامنا االهتمامات هبذه تؤمن

  . هي تظن كما، لصاحله اجلرمية القرتاف
ــهما تمروتــس  الزوجــان يتباعــد. القــدر ســخرية تقــع ان اىل هــذه عالقت

 حيـس . الكـبري  احلـب  ذالـك  بـسبب  ولكن بينها لكره ال بعضهما عن فشيئا شيئا
 وخــز ووطــأة تــأثري حتــت شــديدا نفــسيا عــذابا تتعــذب بــدأت زوجتــه ان مكبــث

 كــل مــن يــسثنيها، اجلرميــة ســاحة عــن يبعــدها ولكــي. امللــك قتــل مــن الــضمري
 يتحـــول ثـــم بنكـــو لقتـــل خبطتـــه خيربهـــا فـــال، االجراميـــة ملـــستقبليةا خططـــه
 اليــأس ويعـشعش  بينـهما  االنفـصال  فجــوة وتتـسع . الفـردي  العمـل  اىل تـدرجييا 
 متــوت حينمــا ذروتــه اىل االمــر يــصل ان اىل مكبــث قلــب يف والقنــوط واحلــزن
 اراالسـتمر  يـستطع  مل انـه  اال وكبريا صادقا كان حبهما ان ورغم. مكبث الليدي

  . والدم والشر اجلرمية ظالم حتت والتواصل
 دراميــة شخــصية اهنــا القــول فــيمكن مكبــث شخــصية خيــص فيمــا امــا

ــثري رائعــة ــا ت ــة يف الســيما اعجابن ــى ظهورهــا بداي  شــجاع فمكبــث. املــسرح عل
 يف كــذالك ونالحــظ. ميــضي اينمــا الفرســان يتبعــه القتــال فنــون يف ومتمــرس
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 ونزعاتـه  مكبـث  ضـمري  بـني  جيـول  عنيفـا  عاصـرا  املـسرحية  من االوىل املشاهد
 البــدء ففــي. املــسرحية اجــواء لتــسود النزعــات تلــك ذلــك بعــد فتفــوز الــشريرة

  : مرة اول بالساحرات التقى ان بعد فيقول كهذا امر فعل يف مكبث يرتدد
  االحياء ذلك يستحوذني ترى يا مل

  ، الفظيعة صورته من رعبا له شعري يقف الذي
  الضلوع على طرقا قليب سكينة وصريت

  ؟ طبيعته غري على
 متبنيـا  ولـيس  اجلرميـة  جتـاه  حياديا مكبث اعتبار ميكن املوقف هذا يف

 القـوة  جتـاه  طموحـه  علـى  يتغلـب  ان اجلهـد  مـن  وبقليـل  االمكـان  ويف،  متامـا  هلا
 اجلهــد هــذا مثــل اجيــاد يف فــشل لكنــه. املــدمرة النزعــة هــذه علــى والــسيطرة

  . اليه سنتطرق كما خارجية واخرى ذاتية لعوامل
 يـا  افـتح  (مثـل  الـسحرية  الكلمـة  سـتكون  دنكـن  قتـل  عملية ان مكبث ظن

 العكـس  هـو  ماحـدث  لكـن . هلـا  حـدود  ال وطمانينـة  عظيم جمد البواب) مسسم
، الالحقـة  اجلـرائم  كـل  منـها  ازهـرت  بـذورا  اجلرميـة  هـذه  اصـبحت  لقد. متاما
ــا ــضا صــارت كم ــى االوىل اخلطــوة اي ــق عل ــذ اجلرميــة طري ــهي يال ــه تنت  اىل ب

 ومرارتـه  اليأس حمنة يف مكبث لتضع الثانية اجلرمية وجاءت. النهائية ماساته
  : ليقول

  ، بعيدا الدم يف خطوت لقد
  املزيد فيه اخض مل وان حتى
   .االخرى الضفة اىل العبور من مشقة تقل ال العودة فان

 قـد  نـه ا مكبـث  يـدرك . ندم على يدل تعبري او أشارة اي هنا نرى ال لكننا
ــه عجــل االدراك هــذا وان، اجلرميــة يف تــورط ــأقرتاف بنهايت . اخــرى جرائمــا ب
  : االن يتحداه، بالقدر يؤمن الذي ذاك مكبث ونرى

  القتال حلبة اىل القدر أيها فتعال
  النهاية حتى وناصرني

 هـن  مـا  الساحرات ان ويدرك عقله من والوساوس الشكوك كل تزول ثم
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 بأســوا (ينعتــهن مكبــث ان وبــرغم. الــشر مــةخلد ســخرن شــيطانية وســائل اال
  : يزورهن ان يقرر، )الوسائل

  : الساحرات اىل مبكرا غدا سأذهب
  االن قررت لقد، املزيد سيخربنين

   .الوسائل اسوأ مبمارسة االشياء اسوأ معرفة
. الـشر  صـوب  منـدفع  واع غـري  غـضب  انـه  على مكبث هيجو فيكتور يصف

 اخـرى  اىل جرميـة  من ويثب يكبو انه. القدري رهتدهو يبدأ االوىل اخلطوة وبأمتام
: مهـا  رئيـسيان  عـامالن  سـببه  قـد  اهلاويـة  جتاه هذا احنداره ان. منها وأحط ادنى

 علـى  مقدرتـه  وعـدم  واحلكـم  والقـوة  اجلـاه  جتـاه  طموحـه  اغراء مقاومة يف ضعفه
 مقاومـة  احيانا حاول انه القول ميكننا مكبث والنصاف. عليه زوجته تأثري مقاومة
 مـن  كـبري  جـزء  يـضمحل  الـشرير  الطمـوح  الغراء انتصار كل مع لكن،  الشر دعوات
  . للشر خضوعا عبدا ليصري متاما انتهت حتى وهكذا مقاومته

 ولقـد ،  والظـالم  لـشر اب مـصريه  ارتـبط  رجل هو فمكبث سابقا اسلفنا وكما
 انــه يثبـت  هـذا  كـل ، وتـصرفاته  اعمالـه  وراينـا ، حولـه  الـذين  الـشخوص  أراء مسعنـا 
 مثـل  جتـاه  واالعجـاب  التعـاطف  بـبعض  حنـس  ان لنا اذن كيف: الكلمة مبعنى وغد
. نفـسه  مكبـث  اعمـاق  يف تكمـن  الـسؤال  هذا مثل على االجابة ان؟  الشخصية هذه
 عـن ،  طموحـه  عـن  يتحـدث  نـسمعه  قلبـه  اغـوار  مـن  تنبـع  الـيت  مناجاتـه  خالل فمن

، عروقـه  يف يـسري  الـذي  الـشر  سـم  وعـن ،  خداعه عن،  تصرفاته سوء عن،  ضعفه
 حـواره  يف حنـس  كمـا . زائفـة  شـجاعة  شروره يف جيد ضعيف مكبث فان،  كأنسان
، صــاخبة لغــة اىل وجوفــاء منمقــة دبلوماســية لغــة مــن وســريعا مفاجئــا انتقــاال
. ايـضا  جوفـاء  لغـة  تبقى ولكنها واالمر والتعجب االستفهام بصيغ مملوءة،  غاضبة
 كالـدب  املـسرحية  هنايـة  يف سهنفـ  يـصور  حينمـا  ايـضا  مكبث مع تعاطفنا ويتعاظم
 وال يثبـت  لكنـه  قـوة  وال له الحول وضراوة بعنف الكالب هتامجه،  خبشبة. املربوط
  . االخري الرمق حتى عنيفا قتاال يقاتل بل يستسلم
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  اسكتلندا ملك  : دنكن
  دنكن امللك ابنا  :دونلبني، ملكوم
  دنكن لكامل جيش يف قائدان  :بنكو، مكبث

، روس، لينـــــــــوكس، مكـــــــــدوف
  :كشنس، انكس، مينثت

  اسكتلنديون نبالء

  نبكو ابن  : فلينس
  االجنليزية القوات قائد  : سيوارد
  االجنليزية القوات قائد ابن  : االبن سيوارد
  اخلاص مكبث خادم  : سبتون

  مكدف ابن  : ولد
    اجنليزي طبيب
    اسكتلندي طبيب
    جندي
    بواب
    شيخ
    مكبث ليدي
    مكدف ليدي

    مكبث الليدي وصيفة
    الساحرات

    . مراسلون، قتلة، جنود، ضباط، لوردان
    . الثالثة واالطياف بنكو شبح
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 االول الفصل
  

   األولاملشهد
  

   .ساحرات ثثال تدخل .وبرق رعد .قفراء أرض
  لقانا متى الثالثة حنن  : 1 الساحرة

  ؟ املطر مأ الربق يف مأ الرعد يف
  طغيانا اهلرج هذا يكف حينما  : 2 الساحرة

  ) 1(وخسرانا رحبا احلرب ومتسي
  املغيب قبيل ذنإ ذاك  : 3 الساحرة
  ؟ اللقاء مكان ينأو  : 1 الساحرة
  ) 2(قفراء بأرض  : 2 الساحرة
  . مبكبث لقائنا حيث  : 3 الساحرة
  ) 3 (الشهباء قطيت يا اليك تيةآ  : 1 الساحرة

   سراعا اليك اتون.. ييناد الطني ضفدع
  ) 4 (خري والشر شر اخلري

  ) 5(. اصطراعا هب وغبار الضباب عرب فلنحم
  ) املسرح خشبة يغادرون(  
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  الثانياملشهد
  

، دونــبلني، ملكــومل، دنكــن امللــك يــدخل .نفــري صــوت .فــورس قــرب معــسكر
   .جرحيا ضابطا يلتقون، اخرين وأتباع لينوكس
  ) اتباعه خياطب(   : دنكن

   اخبارنا مبقدوره؟ الدامي الرجل ذاك ما
  . املعركة اليه الت عما، حالته تنبئنا كما

 مـن  انقـذني ،  والـصلب  البـارع  بقتالـه  الـذي  الضابط هو هذا  : ملكوم
   الصنديد صديقي يا مرحبا. االسر
   املعركة اخبار من لديك عما امللك اطلع
  . غادرهتا ساعة كانت كما

  ، لوسيؤ ملن هاامر حيسم مل  : الضابط
   باالخر احدمها ملتحمني االعياء اهنكهما كساحبني

  مكدونالد الرمحة عديم اما. العوم يف فنهما خنق مما
   والذي العاصي بلقب اجدره وما (

  البعض بعضها يوالد اليت العامل خسائس راحت
  الغربية اجلزر فمن، اسرابا عليه تنهال 
  . الدروع يذ نالفرسا من واتباع املشاة من حشد جاء 

  امللعون لعصيانه السعد وابتسم
   تدم مل عاهرة كابتسامة ابتسامة لكنها
  ) اللقب هبذا اجدره وما (الباسل مكبث الن

  الذي املشهور وبسيفه، سعد بكل مستهينا
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  العدا دماء من تبخر 
  . العبد واجه حتى طريقه شق، صاحبه للبسالة وهو
   ودعه وال هحيا فما
  الفكني حتى السرة من هفقدّ تسيفه حتى
  ) 6(.قلعتنا جدران على رأسه وعلق

  . ماجد سيد ومن عم ابن من أشجعه ما  : دنكن
  نورها الشمس ترسل حيث الشرق ومن  : الضابط

  الرهيبة والرعود للسفن املدمرة العواصف هتيج
  منه اتية السلوى ان بدا والذي عينه املعني ومن

  : تأمل، اسكتلند ملك يا فتأمل. القلق جييئ 
  ، بالبسالة مدججا، يسمو احلق كان فبينما
  ادبارهم يولوا ان اخلفاف املشاة مرغما
 اجلنـد  مـن  ومدد صقيل وبسالح فرصته النرويج ملك أنتهز
  . أخر هبجوم أنقض جديد

  ؟ وبنكو مكبث قائدينا اهلجوم هذا افزع هل  : دنكن
  ، نعم  : الضابط

  . الليث االرنب فزعي كما او، النسور العصافري تفزع كما
  بقذيفتني حمشو كمدفع معا كانا فقد، يقال واحلق

  وتكرارا تكرار العدو على الكر فأعاد 
  باجلراح التخضب يرومان أكانا
  ) 7(اجللجله ذكرى احياء يرومان ام

  . الغوث تصرخ وجراحي، وهن قد فجسمي، بدار لست
  كجروحك لبليغة كلماتك ان  : نكند

  . بطبيب اسعفوه .الشرف نكهته كالمها
  ) االخرين بصحبة الضابط خيرج(   

  وانكس روس يدخل
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  من االتي ها هنا؟   : دنكن
  . امري روس الوجيه  : ملكوم

  ! ان العجلة تبوحها عيناه  : لينكوس
  . وهذا شأن من يبغي االفصاح عن أمور غريبة

  ! حفظ اهلل امللك  : روس
  من اين اتيت أيها االمري الوجيه؟   : دنكن
  من نايف أيها امللك العظيم  : روس

  حيث ترفرف رايات النرويج هزءا من مسانا
  فتهب رياحها الباردة على جندنا
  ملك النرويج نفسه، جبحفل جلب

 وبعون من ذالـك اخلـائن الغـادر امـري كـودور، قـد شـن قتـاال                  
  . مريعا

مدججا باحلديد، وقابلـه نـدا       ) 8 (حتى بدا عريس اهله احلرب    
.  لـسيف، وسـالحا ثـائرا لـسالح، فـشكم غـروره            لند، وسـيفا  
  -قد حالفنا النصر: وخامتة قويل

  ! يا للفرحة العظيمة  : دنكن
  : وامسى االن ملك النرويج، سوينو، يسالنا السالم  : روس

  وما اجزنا له دفن قتاله
  حتى دفع لنا يف جزيرة القديس كوملبا 

  . عشرة االف دوالر للصاحل العام
   امري كودور بعد االن خيانةلن يعرف  : دنكن

  امض واعلن على املال موته، .  الينا
  . وبلقبه حي مكبث

  . مسعا وطاعة  : روس
  ) 9(.ما كان المري كودور خسرانا، صار مكبث عنوانا  : دنكن
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 الثالث املشهد
  

   .قفراء أرض
  الثالثة الساحرات تدخل .رعد

  ؟ اختاه يا كنت أين  : 1 الساحرة
  . اخلنازير أقتل  : 2 الساحرة
  ؟ اختاه يا وانت  : 3 الساحرة
  كستناء حضنها ويف مالح زوجة التقيت  : 1 الساحرة

  »اعطيين« هلا قلت ومتضغ، ومتضغ متضغ كانت 
 ايتــها وجهــي عــن أغربــي« البلــهاء الــسمينة تلــك يف صــرخت
   »الساحرة

  ) النمر (لسفينته قبطانا حلب اىل زوجها سافر
  ، ذنب بال فأر بشكل هناك اىل الغرب يف سأحبر لكنين

  ) 10(.وافعل وافعل سأفعل
  . رحيا سأعطيك  : 2 الساحرة
  . طيبة يا  : 1 الساحرة
  . اخرى رحيا اعطيك وانا  : 3 الساحرة
  الباقيات الرياح ولدى  : 1 الساحرة

   فيها هتب اليت واملوانئ 
  الرياح تعرفها اليت االصقاع وكل
  . البحار بوصلة قرص على
  كالقش جففهسأ
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  هنار ام كان ليال
  ملعونا ليحيا جفنيه جيفو النوم سأجعل
  مرات تسع يف بتسع تضرب ليال ولسبع
  . والنحول واهلزال لضمور با ليصاب
  . سيؤرجحه االعصار لكن تغرق ال مركبه ان ورغم
  ! لدي ماذا انظر

  . اريين، اريين  : 2 الساحرة
  حبار أهبام هنا عندي  : 1 الساحرة

  . الرجوع حني سفينته حتطمت
   طبل طبل  : 3 الساحرة

  مقبل مكبث
  بيد يد، القدر اخوات  : اجلميع

  البحر ويف االرض فوق اهلائمات 
   الرقص يف هكذا) 11(حتلقوا 

  يل وثالث ثالث لك
  . تسع لتصري ثالث ومثلها 

  . مت فالسحر! صمتا
  ) وبنكو مكبث يدخل(   

  ) 12(!أسوأه وما يوم من أروعه ما  : مكبث
  ) الساحرات بنكو يشاهد(؟ فورس اىل املسافة كم  : بنكو

  ؟ املخلوقات تلك ما
   اللباس الباليات الذابالت

  االرض انس من لسن
ــا يعــيش وان ــتكلم( -؟ عليه ــساحرات مــع ي ــاء امــن) ال  احي
  ؟ اننت
  ، الفهم عليكن يبدو؟ يسال ال ممن اننت ام
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  املخشوشنة اصابعكن وضعنت لقد
  نسوة اننت جمال ال: اجللد خال شئ اهب ما شفاه على

  . التفسري هذا فهم عن تصدني حلاكن لكن 
  ؟ اننت ما -: كالما استطعنت ان، تكلمن  : مكبث

  ! كالمس امري يا بك مرحبا، مكبث مرحبا  : 1 الساحرة
  ! كودور امري يا بك مرحبا، مكبث مرحبا  : 2 الساحرة
  ) 13(! ملكا يتوّجس من يا مرحبا، مكبث مرحبا  : 3 الساحرة

  ) مكبث اىل ملتفتا(   : بنكو
   واخلوف الكريم السيد ايها اجفلك الذي ما
  -؟ خريا تنبئ كلمات من حمياك فوق بدا 

  ) الساحرات خياطب (  
ــسج مــن انــنت هــل القــول اصــدقوني ــال ن ــا انــنت ام اخلي  كم

  النبيل فصاحيب؟ حقيقة تبدون
   هل وتنبأتن، الشرف مسو من له مبا حتيينه
  ) 14 (امللك يف وبامال نبل كله بآت

   يل تنبأتن فما انا اما. قيل ما فأستحوذه
  ات هو ما بذور كشف بأستطاعتكن كان ان
   عقيم وايهما سيينع ايهما تعرفن وان 

  احسانا منكن راجيا فلست -اخربنين
  . مكروها منكن خاشيا ولست

  ! مرحبا  : 1 الساحرة
  ! مرحبا  : 2 الساحرة
  ! مرحبا  : 3 الساحرة
  واعظم مكبث من اقل  : 1 الساحرة
  واسعد سعادته من اقل  : 2 الساحرة
   بعيد عنك والعرش، ملوك لك يولد  : 3 الساحرة
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  ! بنكو وداعا مكبث فوداعا 
  . وداعا.. ومكبث بنكو  : 1 الساحرة
  املزيد انبأنين، اهباما كالمكن من يا مكانكن  : مكبث

  ) 15 (كالمس امري اان. سانيل مبوت لدار اني 
  ) 16(؟ يرزق حي وامريها لكودور امري اصري ان يل كيف ولكن
  ملكا اغدو ان اما. مرتف نبيل
  بُعدي من باقل ليس االحتمال بعيد امر فهذا
  اين من اخربنين. لكودور امري اكون ان من

  ومل؟ الغريبة االخبار هذه استقينت 
  العاصفة القفراء هبذه دربنا تعرتضن 

  . امركن اني، انطقن؟ التنبؤية التحيات هبذه
  ) الساحرات ختتفي( 

  ، للماء كما فقاقيع لالرض ان  : بنكو
  ؟ اختفني أين ترى. نتاجها اال الساحرات هذه وما

  ذابت جمسدة كائنات من لنا بدا وما. اهلواء يف  : مكبث
  ! مكثن ليتهن. الريح يف االنفاس تذوب كما 

  ؟ هنا كانت عنها نتكلم اليت ئناتالكا هذه مثل اترى  : بنكو
  ؟ سجنها يف عقولنا فزجت) 18 (اجلنون جذور اكلنا انا ام

  . ملوكا أبناؤك سيكون  : مكبث
  . ملكا ستكون وانت  : بنكو

  ؟ ذالك قلن اما، لكودور وامريا  : مكبث
  ؟ هنا من، واملعنى النغمة بنفس متاما قيل ما هذا  : بنكو

  ) وانكس روس يدخل(   
 وحينمـا . مكبـث  يـا  انتـصارتك  اخبـار  ببهجـة  امللـك  تلقـىّ  قد  : وسر

  ، العصاة حرب يف الفردية جرأتك  على اطلع
  الثناء ورغبة االعجاب رغبة فيه تشابكت
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   بذاك صمت لفه ثم. يداري واي يبوح اي واحتار 
  . اليوم ذك احداث متمحصا
  الكثريه النروجيني ارتال بني فوجدك

  داكي صنعت مما قط خفت ما
  الربد وكغزارة، املنون من الصور غريب
  حيمل وكل رسول اثر رسول أتانا

  مملكته حياض عن الباسل لدفاعك فيك املدح عظيم
  . اهنمارا يديه بني مدحهم فينهمر

  اليك املعظم ملكنا شكر محل الينا عُهد  : أنكس
  . لنثيبك ال جملسه اىل ولنصحبك

  اكرب جملد وكعربون  : روس
  كودور امري لقب امنحك ان، عنه نيابة، امرني فقد
  مبجال نبيال يا احيك اجلديد اللقب وهبذا
  . االن لك اللقب هذا امسى فقد

  ؟ الشيطان ايصدق! ماذا  : بنكو
  تلبسوني ملاذا، يرزق حيا كودور امري زال ما  : مكبث

  ) 19(؟ بثيابي هي ما ثيابا 
  ، حيا يزل مل امريا كان الذي ان  : انكس

  املوت حكم بأنتظار يعيشها انفاس اال ماله
  انظم انه اال. هبا يليق ال حلياة

   املتمرد ساند انه او النرويج ملك اىل 
  بكليهما او خفية املواتية وبالفرصة بالعون
  ، ادري لست، بالده دمار يف ساعيا

  عليه وثبتت العظمى خبيانته اعرتف انه اعرفه وما
  . املشهود باجلرم 

 . ات منها واالمسى، لكودور وامريا، لكالمس امريا )لنفسه(   : مكبث
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  ) وانكس روس خماطبا (  
  . شكرا على عنائكما  : مكبث

  ) خياطب بنكو (  
  اال تامل ان احفادك يصريون ملوكا؟   

   ان اللواتي اعطينين امارة كودور
  ما وعدن احفادك باقل من هذا؟ 

  ان انت امنت هبن كل االميان  : بنكو
  لهب فيك نشوة التاجفذاك قد ي

  : ولكنه امر عجيب. اىل ما وراء امارة كودور
  فغالبا ما تسوقنا لالذى

  قوى الظالم تلك بأن تفضي الينا احلقائق
  فهي تستملينا اليها بتفاهات تصدق، لتخدعنا

  .  بأمور اكثر امهية ولكنها ال تصدق
 يــا أبنــا عمــي، أتاذنــا بــشي مــن      )خياطــب روس وانكــس  (  

  ) 20(. مااحلديث معك
   نبؤتان قيلتا وحتققتا)لنفسه (  : مكبث

  ) 21(.كمقدمتني صغريتني متهدان لفصل رائع ذي مغزى عظيم
  - شكرا لكما ايها السيدان)خماطبا روس وانكس (  
   ان هذا العطاء الغييب)لنفسه (  

   فان كان شرا-: ال ميكن ان يكون شرا او خريا
  . وحتقق  فلم وعدني بفالح

  : ودورانا امريك
  وان كان خريا، مل يا ترى يستحوذني ذالك االحياء
  ) 22(،الذي يقف شعري له رعبا من صورته الفظيعة

  . وصارت سكينة قليب طرقا على الضلوع
  على غري طبيعته؟ 
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  ان خماويف االن
  . هلن اهون من ختيالتي املرعبة

  وفكري، الذي فيه اجلرمية ليس اال خياال، 
  ، ليهز كياني كله كأنسان
  فيوأد الفعل باخليال

  ) 23(. وما هو موجود اال الذي ليس مبوجود
  . فصاحبنا يف جلة من االفكار. انظر) خياطب االمراء(  : بنكو

   ان شاء احلظ ان جيعلين ملكا، )لنفسه(  : مكبث
 . توجين، بال مسعى مين اليه

فهي كالثيـاب اجلديـدة ال تـستقيم         الت اليه مكرمات جديدة     : بنكو
 . اال بعد طول استعماهلا  اجلسد مقاساعلى

   فليكن ما يكن)لنفسه(  : مكبث
  . فاسوأ االيام ال حمال القية ساعة مواتية

 .  حنن يف انتظار اذنكم-ايها املبجل مكبث  : بنكو

  فقد اقلق بايل الكليل. عفوا) خماطبا االمراء (  : مكبث
   امور كانت غائبة عنه، ايها الكرميان، مشقتكما 

  ونة وكل يوم اقلب الصفحاتمد
  . سأقراؤها

  . لنذهب اىل حضرة امللك
  تأمل ما حدث، ويف وقت الحق فيه متسع، )خماطبا بنكو(

  وبعد ان نكون قد فكرنا مليا، لنتحدث
  . حديث القلب للقلب معا

  . بكل سرور  : بنكو
   –. واىل ذالك، كفانا االن  : مكبث

   هلموا يا صحب)خماطبا اجلميع(
  ) رونيغاد (
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   الرابعاملشهد
  

  امللك قصر يف غرفة .فورس
   .وخدم لينوكس، دونلبني، مالكوم، دنكن يدخل .نفري

   مل او؟ بكودور املوت حكم نفذ هل  : دنكن
  ؟ العقوبة بتنفيذ املكلفون اولئك يعد

  حتدثت ولكنين. بعد موالي يا يعودوا مل  : مالكوم
  فابلغين. ميوت شاهده من مع 
  ، صراحة بكل خبيانته اقر قد ركودو بأن 

   مبديا، جاللتكم عفو ملتمسا
  حياته يف شي كان وما. الندم اشد

  مات لقد. فيها مات اليت الطريقة تلك من شرفا اكثر 
  عنده ما اغلى عنه لريمي ميوت كيف تعلـّم كمن
  . له قيمة ال شيى وكانه

  به فن من لدينا ليس  : دنكن
  ) 24(. وجه تقاسيم من املرء باطن يف يدور ما نقرأ
  نبيال امريا كودور كان لقد

  . ثقيت كل فيه وضعت
  ) وانكس روس وبنكو مكبث يدخل (  

  : الكريم العم أبن يا )مكبث خماطبا (  : دنكن
  االن اىل جحودي اثم ان
  بعيدا شأنا سبقتنا لقد ).24 (يطاق ال
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  جناحا العطاء اسرع فامسى
  بلغت مما قلأ كنت لو وددت. أرتفاعا يدانيك ال

  وثواب شكر من اعطيه مبا مقتدرا فأكون
  : القول سوى لدي يبق مل
 مجيعـا  نـستطيع  مما بكثري اكثر هو جزاء من تستحقه ما ان

  . تقدميه
   ووالء خدمه من به مدين أنا ما  : مكبث

  جاللتكم ودور. الثواب فهو هبما أقوم حينما
  الواجبات هذه من نؤديه ما قبول هو

  ، وخدمكم أوالدكم، دولتكمو عرشكم جتاه
   وهبذا، ينبغي كما هبا ونقوم
  . لنا وأحرتامكم حبكم حنفظ

  . هنا ها بك وسهال اهال  : دنكن
  لساع واني. نبتة مثل غرستك قد اني

   – متاما تزهر كي 
  النبيل بنكو يا وانت )بنكو خياطب(

   يكون ان جيب وال، استحقاقا منه اقل لست
  العانقك، مقاما ادنى
  . قليب اىل دكوأش

  وامثرِِْتَ نبتُّ ما أذا  : بنكو
  . وحدك لك فاحلصاد

  العميقة هبجيت ان  : دنكن
  اختفاءً تروم، هلا حدود ال

  . احلزن دموع حتت
  ، واالقرباء، النبالء أيها )اجلميع خماطبا(
  اعلموا، متام ايل الناس اقرب يا وانتم، واالمراء 
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  امللك يف ولّينا انا
  الساعة منذ نسميه والذي، لكومم االكرب ابننا
  لن الشرف هذا وان ،)25 (كمربالند امري

  ستتألأل كالنجوم النبل فأومسة، عليه حكرا يكون 
  . هلا مستحق كل على

  ) مكبث خماطبا(
  انفرنس اىل لنغادر 

  . بيننا املودة عرى لنعزز
   بعينه العناء هو خدمتكم اجل من يكون ال أمر كل ان  : مكبث

  ألبشّر سولالر سأكون
  فرحا تتهلل كي بقدومكم زوجيت
  . بالذهاب االذن ألتمس خضوع وبكل

  ! النبيل امريكودور يا هذا لك  : دنكن
   لعقبة أهنا -! كمربالند أمري )لنفسه (  : مكبث

  فهي، فوقها من اقفز مل ان أو عليها اسقط ان بد ال
  الضياء أخفي النجوم أيتها. طريقي يف

  سوداء مطامع من بأعماقي جيول ما يـَرى كيال
  وليكن، يدي تفعله عما الطرف غض عني ويا

  . يكون حينما تراه ان العني ختشى ما 
  ) مكبث خيرج (  

  بسالة فكله، النبيل بنكو يا صدقت  : دنكن
  أرتويت قد مدح من فيه قيل مبا كأني 

  . وراءه فهيا. يل وليمة من فياهلا
  بنا الرتحيب ليهيئ املشقة رغم سبقنا فقد
  . له مثيل ال عم أبن انه

  ) خيرجون (  
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  اخلامس املشهد
  

  ) انفرنس (مكبث قصر يف غرفة
   .رسالة تقرأ وهي مكبث الليدي تدخل
ــابلتين(( : مكبث ليدي ــساحرات قـ ــوم الـ ــصار يـ ــد، االنتـ ــتُ وقـ ــا ايقنـ  متامـ

 ان ومــــا. البـــشرية  املعرفـــة  تفـــوق  الـــيت  معرفتـــهن  بـــصدق 
 تالشـــني حتـــى املزيـــد ؤاهلنســـ اىل جاحمـــة رغبـــة امتلكـــتين
، أرى ملا الدهشة متلؤني واقف انا وبينما. اهلواء يف واختفني

 ذات وهـو ،  »امريكـودور « باسـم  وحيـوني  امللـك  رسل جاءني اذ
ــا يل اوعــزن ثــم، القــدر أخــوات بــه حيــتين الــذي اللقــب  زمن
 انـي  احـسب  ومـا  »!ملكـا  ستكون من يا،  مرحبا« بعبارة مقبل
 تـضيع  كـيال ،  جمـدي  شريكة يا،  ربكاخ حني حسنا فاعل اال

 موعـودة  انـتِ  الـذي  بـالعز  علـم  بغـري  بقيـت  اليت الفرحة منك
  .)) وداعا. سرّكِ يف هذا فأطوي. به

  . به وعدت ما ولك، وكودور، كالمس امري انت
  : طبعك اخاف لكنين
  فيضاً يفيض الطيبة حليب ففيك

  اجملد تتمنى ).26 (السبل اقرب عن فيقصيك
  . يصاحبهُ الذي الشر يعوزك لكن طموح وانت
  اللعب يف الغش تريد ال. طاهرا تريده  العال من تطلبه ما

  . حق وجه بغري الفوز تريد لكنك
   تريد انت العظيم كالمس أمري يا
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  . »شئته ان التاج خذ« يصرخ من
  ) 27 (تفعله ان ختاف الذي وذاك
  ، ايلّ فتعاىل. سواك يفعله أن تتمنى

  روحي مسعك يف اصب ال
  لساني ببالغة واحمق

  ) 28 (الذهيب املستدير ذاك وبني بينك عائق كل
  . به توجاك قد الغييب والعون القدر ان يبدو الذي

 ) رسول يدخل (  

  ؟ وراءك ما : مكبث ليدي
  . هنا الليلة آت امللك  : الرسول
  ؟ ذلك لتقول مس أأصابك : مكبث ليدي

 كــي بــه ربنـي الخ قلــت كمـا  االمــر كـان  لــو؟ معـه  مكبــث الـيس 
  . له استعد

  . اًت امرينا، أقوله ما الصدق، عفواً  : الرسول
، االمــري ســبق قــد وكــان زمالئــي مــن الرســل أحــد اخربنــي
  . رسالته ابلغنا وبالكاد الهثا الينا فوصل

  . عظيم بنبأ جاءنا فقد اعينوه : مكبث ليدي
   )الرسول خيرج(
  بحّ قد الغراب صوت ان

  حتفه حنو ندنك ملقدم نعق الذي ذلك
  االرواح ايتها أقبلي ).29 (قصري اسوار حتت

  مين انوثيت واسلخي، اهلالك افكار ترعى من يا 
 واجعلـي ! فياضـاً  شرا قدمي امخص اىل رأسي من وامأليين

 احـس  فـال ،  للرمحـة  ومـدخل  منفـذ  كل وأغلقي ) 30 (كثيفا دمي
  ضمريي توخز بشفقة
ــأتردد ــيم او، الرهيــب مــسعاي يف ف ــشف هــذه تق  ســلماً قةال
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  هندي اىل تعايل. عليه عزمي عاقدة أنا ما وبني بينها
 تـك ابكيان كنـت  اينما،  اهلالك ارواح يا،  علقما حلييب واحيلي
  احلالك الليل أيها تعال، وبالء شر كل ترعني، املخفية
  ، السعري دخان باحلك وتكفن
  جرحه املاضي خنجري يرى كيال
  الوجى حجاب بعينها السماء تنفذ وكيال

  . »!توقفي، توقفي« بي تصرخل
  ) مكبث يدخل (  

  اجلليل وكودور العظيم كالمس يا : مكبث ليدي
  ! قريب عما منها شأنا اعظم ويا
، اجملهــول احلاضــر هــذا وراء مــا اىل رســائلك محلــتين لقــد

  . احلاضر هلو املستقبل ان االن وأحس
  . الليلة الينا آت دنكن ان الغايل حيب يا  : مكبث
  ؟ يغادرنا ومتى : بثمك ليدي
  . نوى كما، يغادرنا غدا  : مكبث
  كتابٍ مثل امريي يا وجهك غدا الشمسُ ترى لن.. ابداً : مكبث ليدي

. وجاريـه  زمانـك  فأخـدع . عجـاب  امـوراً  فيـه  النـاس  يقرا قد
  بريئة تبدو كزهرة: ولسانك ويديك عينيك يف الرتحيب امحل
  زائرنا ان. حتتها تنسل افعى كُن لكن
  فأترك. له نتهيا ان جيب
  يل العظيمة الليلة هذه تدابري
 . وسيادة وحكماً قوةً املقبلة وايامنا ليالينا كل على متنّ ليلةً

  . االمر هذا سنناقش  : مكبث
  القَسَماتِ صفاء تبدي ان اال عليك ما : مكبث ليدي

 . الباقياتِ كل يل واترك اعرتاه خوف فيقال احملّيا تَغيّر فأن
  ) انخيرج (  
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   السادساملشهد
  

  ، لينوكس، بنكو، دونلبني، ملكوم، دنكن يدخل .مشاعل، مكبث قلعة امام
   .واتباع انكس، روس، مكدوف 

  والنسيم، مجيل موقع القلعة هلذه  : دنكن
  حمبب العذبة بنفاحاته

  . حواسنا رقيق اىل
  ، هذا الصيف ضيف ان  : بنكو

  يرينا املعابد سنونو
  السماء انفاس ان، اشاعش من يهوى مبا

  أفريزاً او نتوءا ترك فما، هنا حبا تفوح
  منه واختذ اال زواية او دعامة او

  ، افراخه لوالدة ومهداّ، لّى مُد فراشاً
  ، الحظتَ كما، وتتناسل الطيور هذه حتل واينما

  . عليالّ يكون فالنسيم
  مكبث الليدي تدخل  

  –. الكرمية مضيفتنا هاهي  : دنكن
  ، احيانا تتعبنا منة هى لنا مودتكم ان

  اعلمك وهبذا. دوما احلب معنى هلا نكن لكننا
  مشقتكم على ثوابنا اهلل تسألني كيف

  . عليها ومحدنا
  مضاعفة اضعافاً فعلناه وان حتى به ماقمنا كل : مكبث لليديا
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  هبا من اليت الكبرية املكرمات لتلك ارتقى ملا
  . بيتنا اهل على جاللتكم

  وحديثه قدميه شرف نم منحنا فما
  ) 31(. اجله من لكم سنصلي

  ؟ كودور امري اين  : دنكن
  ووددنا، تعقبناه قد
  ىنااليد فارس لكنه، قبله هنا نكون ان

  عجله، كهمازه حاد الكبري وحبه
  ، النبيلة احلسناء مضيفتنا يا. قبلنا رهصق لبلوغ
  . الليلة كِاضيف حنن

  خدمكم ان : مكبث الليدي
  ، نةاام اال هي ما نميلكو وما هم
  شئتم ما متى بنانكم طوع
  . اليكم لرتد

  كثريا حنبه الذي مضيفنا اىل وهلم يدك هات  : دنكن
  . دوما مكرماتنا من عليه وسننعم

  . مضيفتنا، لنا فامسحي
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   السابعاملشهد
  

   .املسرح خشبة مشاعل حاملو جيتاز .مكبث قصر يف غرفة
   .الطعام اطباقا حيملون اخرون وخدم اخلدم رئيس يدخل 

  ) مكبث يدخل(   
  خريا ولكان، ينفذ عندما يتم الفعل ليت )لنفسه(   : مكبث

  القتل ان لو. بسرعة ينفذ ان
  وان، عاقبته يلحق ان مبقدوره
  الضربة هذه ان لو، املكلل النجاح حيقق
  - هنا القاضية الضربة تكون
  ، وضفتها هذا ساحلها على - وحسب احلياة هذه يف
  الظروف هذه مبثل ولكن. االخرى حلياةاب اطرناخل
  نعلمهم. هنا العقاب حنن تلقىن

  ساعدهم اشتد ان فما، الدم يسفك كيف
  املتعادلتني الكفتني ذو العدالة هذه. هبا يرمونا حتى
  ، السم شرابه كاسا لنا تقدم

  ) 32(. حنن لشفاهنا
  : عصمتان امري من تعصمه امللك ان

  ، رعيته ومن قريبة انا: اوهلا
  ، مضيفه اني ثم، فاعله انا عما يردعاني وكالمها

  ، قاتله وجه يف الباب يوصد ان عليه يتوجب الذي
  هذا دنكن ان ناهيك. بنفسي اخلنجر امحل ان ال
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   له تدعو فطهارته_ احلكم دفة ادارة يف حليم
  ، ملصرعه العميقة اللعنة على الدنيا وهتتز كاملالئكة
  الرضيع لطفلاك عليه الشفقة وستهب

   ميتطي كمالك او، الريح صهوة ميتطي 
  اخلفية السماء حري

  ، عني كل يف العظيمة الفعلة تلك سينثر
  حافز يل ليس. اتية ريح كل وتغرق العيون فتدمع

  سوى مقصدي جانيب به زمها
  بقفزه علوا عال وثاب طموح
  . الثاني اجلانب على وسقط) السرج (فتجاوز

   )مكبث الليدي تدخل (  
  ؟ االخبار ما  : مكبث
 تركـــت ملـــاذا. عـــشائه مـــن االنتـــهاء علـــى امللـــك اوشـــك قـــد : مكبث الليدي

  ؟ الغرفة
  ؟ عين سأل هل  : مكبث
  ؟ تدر مل او : مكبث الليدي
  : العمل هذا يف اكثر منضي لن  : مكبث

   على حصلت، قليل قبل اكرمين فقد
  ، الناس مجيع من لذهباك مسعة
  نضرة تزل مل وهي ناال ارتديها ان على
  . العجلة هبذه جانبا اطرحها ان ال

  خبمرته نشوانا الطموح اكان : مكبث الليدي
  ؟ بعدها نوم هاستغرق ثم؟ بنفسك كسوته الذي ذاك

  شاحبا كمدا االن فصحا
  االن من. ارادته ءمبل اتاه لفعل
  اختشى. شاحب عندي حبك فان
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  وبسالتك افعالك ترقى ان
  متلك ان اتود؟ امانيك درجة نفس اىل
  ، احلياة زينة تعده الذي ذاك

  ، نفسك بقرارة جبانا وتعيش
   »ليتين يا« ـب وتعقبها »اجرؤ ال« فتقول
  ) 33(. هرة مثل

  . اسكيت، ارجوك  : مكبث
  الرجال علفب جدير فاني
  . برجل فليس باكثر جيرؤ ومن

  اذن وحش اي : مكبث الليدي
  . مراال اهبذ ختربني ان على حثك الذي ذاك

  رجال حقا كنت وهلة اول يهعل اقدمت حينما
  . عليه كنت مما اكثر تكن وان

  املكان وال الزمان ال. الرجال على لتفوقت
  ، اليهما تسعى وكنت، قبل من لك اتيحا

  املالئم رفظلاب سعيا اليك ءاجا قد واالن 
  واعلم يوما ارضعتُ لقد. كمهت ليحبطا ولكن 
   ارضعه الذي طفللل احسه الذي احلنان ارق ما 

  ) 34 (انت اقسمت كما اقسمت لو لكنين
  ، الغض الطفويل فمه من يتحلم نتزعت ال

  ، وجهي يف يبتسم كان وان
  . هراس وهلشمت

  ؟ فشلنا وان  : مكبث
  ! نفشل : مكبث الليدي

  شجاعتك حتكم االان ماعليك
  دنكن النوم يستغرق وحينما. نفشل ولن
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  وحارساه) عميق نوم اىل تدعوه يومه رحلة فمشقة (
  يعربدا حتى مخرا ساسقيهما

  ، العقل حارسة، الذاكرة فتُمسي
  فيأخذمها) 35(. امبيقاً الرأس ويصري خباراً
  . كاملوت هبيمي نوم
  وانت انا عمله نستطيع ال شئ من فهل

  نتهم ان نستطيع اوال؟ الوحيد بدنكن
  . فعلتنا وزر فيحمال، به مخرا املرتعني حارسيه

  ذكورا اال ولدتِ ام  : مكبث
  سريتاب ومن. الرجال اال اهلمام صلبك من يولد فما
   بالنوم املثقلني حارسيه بالدم لطخنا ما اذا

  ، خنجريهما واستعملنا
  ؟ الفاعالن اهنما

  تأويال ذلك غري على جيرؤ ومن : مكبث الليدي
  . العويال ونبدي ملوته حزنا سنولول واننا سيما

  جسدي يف ذرة كل وجندت راالم حسمتُ لقد  : مكبث
  . الرهيب االمر هلذا

  ) 36( تظاهرا زماننا وخندع لنذهب

  . الكاذب القلب مايعرفه خيفي ان الكاذب للوجه ينبغي
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 الثانــي الفصل
  

  األول املشهد
  

   .)مشعال حيمل الذي فلينس وولده بنكو يدخل (.مكبث قلعة داخل فناء
  ؟ يابين الليل من ماالوقت  : بنكو

  . الساعة دقات امسع ومل القمر غاب قد  : فلينس
  . عشرة الثانية يف يغيب والقمر  : بنكو

  . ذلك جتاوز قد الوقت ان اظن  : فلينس
  السماء يضئ شئ من فما. سيفي خذ  : بنكو

  ) 1(. ايضا هذا خذ – مطفأة قناديلها حيث
  الرصاص ثقل نعاس يغالبين

  ! لرمحةا ياقوى: النوم الأستطيع انين اال
  اللعينة االفكار هذه ابعدي
  . سيفي أعطنـي – املنام ساعة الطبيعة هلا تستسلم اليت

  ) مشعل بيده وخادم مكبث يدخل( 
  ؟ هناك من

  صديق  : مكبث
  . نام قد امللك؟ االن حلد تنم امل، سيدي عجبا  : بنكو

  ، جدا مغتبطا كان قد
  ، خلدمك العطاء لفأجز
   كزوجت هبا حيي املاسة وهذه
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  نام ثم، مضيفة اكرم اياها واصفا
  . له حدود ال ابتهاجا مبتهج وهو

  بزيارته فوجئنا لقد  : مكبث
  بواجبنا نقصر فكدنا
  . ينبغي كما افتنايض ادينا لكنا واال

  ، يرام ما على ئش كل  : بنكو
   الثالث لساحرات با امس ليلة حلمت
  . الشئ بعض فيك نبؤهتن حتققت ولقد

  . فيهن افكر عدت ما  : مكبث
  بعضنا مع اخللو من ساعة لنا سنحت فان، هذا ومع

  املوضوع هذا يف حلديثاب لقضيناها
  . بذلك مسحت ان

   ائيش اخسر ال طاملا  : بنكو
  قليب ابقي بل، منه االستزادة يف اسعى وانا

  . ملشورتك اصغي فاني، نقيا ووالئي، اخلطيئة من خاليا
   .نلتقي ان واىل، نومك طاب  : مكبث
  . كذلك وانت. سيدي يا شكرا  : بنكو

  ) سنوفلي كوبن خيرج(   
 تقـــرع ان واخربهـــا ســـيدتك اىل اذهـــب )خادمـــه خياطــب (   : مكبث

  الناقوس
  . فراشك اىل اذهب ثم. جاهزا شرابي يكون حينما

  ) اخلادم خيرج( 
  امامي يلوح الذي هذا اخنجر

  ككالمس تعال؟ يدي جتاه ومقبضه
  . اراك زلت ما لكنين، ككامس ان استطيع ال
  ، املهلكة الرؤية ايتها، اللمس بك حيس اال
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  انت ام؟ البصر بك حيس كما
  ؟ اخليال صنع من ومهي خنجر
  ؟ احلمى سبته عقل من ولد
  حقيقيا شكال اراك ذلك ومع

  . االن استله الذي كخنجري
  اسلكها ان نويت اليت الطريق اىل تقودني انك
  . ستخدامهاا على عزمت اليت الوسيلة واىل

  حواسي لبقية اضحوكة عيناي اغدت
  اراك زلت ما؟ مجيعا منها صدقا اكثر اهنما ام

  دم قطرات ومقبضك نصلك وعلى
  حقيقي غري ئش هذا. قبل من تكن مل

  . اراه ما يل يصور الذي هو الدامي الفعل
  ، العامل نصف يف ميتة الطبيعة تبدو الوقت هذا يف

  السحرة وحيتفل، النوم خلوة ختادع ةرالشري واالحالم
  ، الشاحبة) هكاتة (السحر لربة القرابني بتقديم
  الًمتسل الذابل املوت ويزحف
  وليله الذئب عواء يصاحبه

 حنــو لــشبحاك يــسري ،)2() تــاركوين (الغاصــب كخطــى ىطــخب
  . فريسته

  ، الراسخة امليتة االرض ايتها
  كيما تسري وجهة والي، خطواتي تسمعي ال

  امضي مكان اي اىل احلجارة تنطق
  ، وعدُتا انا يماف. الساعة هذه يالئم والرعبُ، الرعب فتنزع
   حييا فانه
  . االفعال حرارة يطفئ الكالم كثرة ان
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   الثانياملشهد
  

  السابق املشهد نفس
  ) مكبث الليدي تدخل(

  شجعين، ااسكرمه الذي ذاك : مكبث الليدي
  . يف اوقدها، انارمه اطفأ والذي
  ! صمتا. اصغِ
  املوت ناقوس قارعة، نعبت اليت هي البومة ان

  . جيب مبا يقوم االن انه) 3(. االخري الوداع عتشيّ
  يسخران مخرا املرتعان رساناواحل. مفتوحة االبواب

  خمدرا وضعت فقد. لشخرياب واجبيهما من
  . شرابيهما يف

  يتجادالن حوهلما واحلياة املوت ان حتى
  ؟ االحياء من ام ميتان امها

  ! ماذا؟ هناك من )الداخل من (  : مكبث
  استيقظا قد اهنما خشىأ! واسفاه : مكبث الليدي

  الفعل وليس احملاولة ان -: العمل ينجز ان قبل
  احلارسني خنجري جهزت لقد! اصغ. حيطمنا

  والدي يشبه امللك يكن مل ولو. خيطأمها ان ميكنه ال
  ! زوجي - بنفسي ملهمةاب لقمت، نومه يف

  ) مكبث يدخل (  
  ؟ صوتا تسمعي امل -. فعلتها لقد  : مكبث
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  . تصيح والصراصري تنعب البومة مسعت : مكبث الليدي
  ؟ تتكلم امل

  ؟ متى  : مكبث
  . االن : مكبث الليدي
  ؟ انزل وانا  : مكبث
  . نعم : مكبث الليدي
  ! اصغ  : مكبث

  ؟ الثانية احلجرة يف ينام من
  ) 4 (دونبلني : مكبث الليدي
  . حزين منظر هذا )يديه اىل ينظر (  : مكبث
  . حزين منظر انه تقول ان سخف : مكبث الليدي
   »!جرمية«: صاح واالخر، نومه يف ضحك احلرسني احد  : مكبث

   ومسعتهما وقفت. االخر احدمها فايقظ
  . للنوم وهتيأ، صليا غرياهنما

  ) 5(. معا نائمان اثنان احلجرة يف : مكبث الليدي
   . »امني«: االخر وقال »ارمحنا اللهم«: دمهاحا صاح   :مكبث

  . »ارمحنا« اللهم قاال عندما
  . كثريا االمر هبذا تفكر ال : مكبث الليدي
  ؟ »امني« كلمة انطق ان استطع مل ملاذا لكن  : مكبث

   »امني« وكلمة، الرمحة اىل احلاجة بامس كنت فقد
  . حلقي يف علقت

  االمور هبذه نفكر نا ينبغي ال : مكبث الليدي
  . اجلنون اىل ستقودنا فاهنا واال الغرار هذا على

  ! االن بعد تنام لن«: يصيح صوتا مسعت اني يل خيل لقد  : مكبث
  ، ئالرب النوم، »النوم اغتال قد مكبث
   ،)6(، بعضها مع اهلموم خيوط حيوك الذي النوم
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  ، كدح بعد كحمام، اليومي القصري املوت هذا النوم
  ) 7(، للطبيعة الثاني الطبق، اذاها يف العقول بلسم
  . احلياة مأدبة يف الرئيسي الطبق

  ؟ تعين ماذا : مكبث الليدي
   »االن بعد تنام لن« البيت ارجاء يف صداه والصوت  : مكبث

  كودور فان ولذا، النوم كالمس اغتال قد
  ! االن بعد ينام لن مكبث، االن بعد ينام لن

  النبيل االمري ايها ال؟ هكذا صرخ الذي ذا من : مكبث الليدي
  متعن حني يختلرت النبيلة قواك ان
  املاء من ئوبش اذهب. مريض بعقل االمور يف

  . كفيك عن الوسخ الشاهد هذا اغسل
  ؟ هناك من اخلنجرين هذين جلبت ملاذا

  ولطخ هبما اذهب. هناك يكونا ان ينبغي
  . لدماب النائمني احلارسني

  . اخرى مرة هناك اىل اعود لن  : مكبث
  . خييفيين اقرتفتُ مبا التفكري ان
  . اخرى مرة اليه النظر على اجسر وال

  ! االرادة ضعيف يا : مكبث الليدي
  . لصوراك وامليت النائم ان. اخلنجرين اعطين

   وحدهم والصغار 
  ينزف وجدته فان. الشيطان صور من خيافون
   بدمه احلارسني وجها فسالطخ

  . جرميهما يبدو ان لجرمل بدال
  ) البوابة على طرق - خترج (  

  ؟ الطرق هذا اين من  : مكبث
  ؟ جيفلين صوت كل صار لقد، اصابين ماذا
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  . عيين تقلعان اهنما! هه؟ اليدان هاتان ما 
   الدم هذا تغسل ان كلها) 8 (نبتون لبحار هل 

  ستحيالن اللتان مها فيداي ال؟ يدي عن
  . محراء الوان اىل راءضاخل البحار الوان

  ) مكبث الليدي تدخل (  
  استحي لكنين، يديك بلون يدي لون ان : مكبث الليدي

  كقلبك جبانا قلبا محلت لو
  . اجلنوبي املدخل على طرقا امسع )البوابه على طرق(   

  . غرفتنا اىل لنعد
  : الفعل هذا اثار اعن يزيل املاء من قليل
  ثباتك. ذلك بعد االمر اسهل ما ثم
  . اخرى مرة الطرق. اصغِ )طرق(. هجرك قد

  خنرج ان الظروف دعت فرمبا النوم ثياب البس
  . ساهرين كنا اننا داح يعتقد لئال
  . افكارك جلج يف ضِعت ال

  جنيت ما انسى كي ذاتي انسى ليتين  : مكبث
  ) طرق (  
  ! ذلك فعلت لو امتنى، بطرقك دنكن ظايقََِ  
  ) خيرج(   
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   الثالثاملشهد
  

  ) 9(السابق املشهد نفس
  ) البواب يدخل (

 عليـه  لكـان ،  جلهـنم  بوابـا  يعمـل  املرء كان لو! فعال طرق هذا  : البواب
  ) 10(. مرارا املفتاح  يدير ان

 - الــشيطان حبــق هنــاك مــن. اطــرق، اطــرق، اطــرق )طــرق(
  فالح هنا

 الوقــت يف جئــت) 11(. احملــصول وفــرة عتوقــ النــه نفــسه شــق 
ــ اجلـــب. املناســـب  النـــك، املناديـــل مـــن اســـتطعت مـــا  كمعـ
  . كثريا اهن ستعرق

ــرق، اطـــرق )طـــرق( ــق،  هنـــاك مـــن. اطـ ــم حبـ ــر االسـ  االخـ
 يف يقـسم  ان يـستطيع  مـرواغ  رجـل  هـذا  ان اقسم؟  للشيطان

 مـن  يكفـي  مـا  اقـرتف  لقـد ) 12(. كلتـاالكفتني  ضـد  الكفتني كلتا
. الــسماء يــرواغ ان اســتطاع مــا لكنــه، )13( اهلل باســم اخليانـة 

  مرواغ يا لادخ
 هـذا  ان اقـسم ؟ هنـاك  مـن . اطـرق ،  اطـرق ،  اطـرق  . )طرق (

 يـا  ادخـل . فرنـسيا  الاسـرو   سـرق  النـه  جـاء  اجنليزي خياط
  . ) 14 (مكواتك تشوي ان هناميكن. خياط

  . اطرق، اطرق، اطرق )طرق(
 يكـون  ان مـن  ابـرد  هـو  املكـان  هـذا  ان؟  انت من،  ابدا راحة ال

 طرأعلــى. االن بعــد يمللجحــ  حارســا اكــون لــن لــذا، جهنمــا
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 طريــق علــى يــسريون فاحلــر كــل مــن اناســا ادخــل ان بــايل
ــار اىل  ورهــالز  تنــسوا ال: حــاال، حــاال. )طــرق(. االزليــة الن

  . ارجوكم البواب) خبشيش(
  ) البوابة يفتح( 

  ) ولينكوس مكدف يدخل (
  ، فراشك اىل تاوي ان قبل متاخرة ساعة اىل سهرت هل  : مكدف

  ؟ ضالنهو يف فتأخرت
 صـــياح حتــى  وقــصف  ورقــص  هلـــو يف كنــا  ســيدي  يــا  واهلل  : البواب

  . ) 15 (الثاني الديك
  . ثالثة اشياء، دييس يا اخلمر وتثري

  ؟ خاصة اخلمر تثريها اليت الثالثة االشياء تلك وما  : مكدف
  . والبول، والنعاس، االنف امحرار، سيدي يا واهلل هي  : البواب

  الشهوة تثري فهي. ختمدهو تثريه خلمراف الفسوق اما
 يـرواغ  الكـثري  اخلمـر  ان القول ميكن لذا. الفعل ختمد لكنها 

، وتكبحـه  هتيجـه ،  وتفـسده  الفسوق تصنع خلمراف:  الفسوق
  ، وختذله تغريه

  ، النوم يف ترواغه، اخلتام ويف: تنهضه وال تنهضه 
  . لترتكه عليه فتتغلب 

  . مسا ليلة ارضا بطحتك قد اخلمر ان يبدو  : مكدف
  . حنجرتي من، سيدي يا واهلل، حدث ما هذه  : البواب

 ، منه اقوى كنت انين واعتقد، بي فعل ما على جازيته لكنين 
  ) 16(. به فقذفت افلحت لكنين، احيانا ساقي رفع انه رغم

  ؟ موالك استيقظ هل  : مكدف
  ) مكبث يدخل (  
  . ات هو ها، هظايق قد طرقنا ان  

  ! النبيل سيدي يا اخلري صباح )مكبث خماطبا (  : لينوكس
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  ! كماللكي اخلري صباح  : مكبث
  ! النبيل االمري ايها امللك استيقظ هل  : مكدف
  . بعد يستيقظ مل  : مكبث
  : مبكرا اراه ان امرني لقد  : مكدف

  . يفوتين الوقت كاد وقد
  . اليه ساخذك  : مكبث
  . ذلك مرغ، مشقة لكنها تسرك املشقة هذه ان اعرف  : مكدف
  مالاال تطبب املشقة هذه مثل ان  : مكبث

  . ذلك رغم، مشقة لكنها
  . عليه وادخل سأجترا  : مكدف

  . به كلفت قد واجب فهذا
  ) خيرج (  

  ؟ اليوم امللك ايغادر  : لنوكس
  . النية هكذا: نعم  : مكبث

  العاصفة هدمت فقد: عاصفة ليلة كانت  : لينوكس
  . فيه نامكث الذي املكان يف املداخن
  ، اءضالف يف نواحا مسعوا قد الناس ان ويقال

  ، مريعة بفوضى تنذر رهيبة موت وصرخات
  ، هذا احلزن زمن يف حتدث، ربةطمض واحداث

  يقول والبعض. الليل طوال ينعق البومو
  . فارجتفت احلمى اصابتها االرض ان

  . عاصفة ليلة كانت  : مكبث
  . مثلها يلةل ماشهدت الشابة ذاكرتي ان  : لينوكس

  ) مكدف يدخل (  
  ! ياللهول! ياللهول! ياللهول  : مكدف

  ! يسميك ان اللسان وال يتصورك ان قادر القلب ال
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  ؟ حدث ماذا  :ولينوكس مكبث
   مداها وصلت قد الفوضى ان  : مكدف

  قتل جرمية دنست وقد
  ! البنيان حياة منه وسرقت فدخلته، االقدس اهلل معبد

  ؟ ماذا حياة ؟تقول ماذا  : مكبث
  ؟ اجلاللة صاحب اتعين  : لينوكس
   بصريكما ودمرا، الغرفة من بنفسيكما اقرتبا  : مكدف

  : الكالم مين تطلبا ال -) 17( اخرى ميدوزا مبرأى
  _. تكلما ثم، انظرا

  ) ولينوكس مكبث خيرج (  
  ! استيقظوا! استيقظوا  

  ! وخيانة ةجرمي -. اخلطر ناقوس اقرعوا
  افيقوا! ملكوم! دونلبني! بنكو

  ، املوت صورة، الناعم النوم هذا عنكم انفضوا
  وابصروا! اهنظوا، اهنظوا! نفسه املوت وانظروا

  ! بنكو! ململكو! نفسها الساعة قيام
  كاالشباح وسريا قربيكما من اهنضا
  الناقوس اقرع! اهلول هذا لتبصرا

  ) يقرع ناقوس(   
  ) مكبث يديلال تدخل (

   هذا جيعل الذي االمر ما : مكبث الليدي
  البيت نائمي يدعو القبيح النفري
  ! تكلم، تكلم؟ التجمع اىل

  ، الرقيقة السيدة ايتها  : مكدف
  قوله استطيع ما تسمعي ان ينبغي ال

  . يقع حيث يقتل امراة مساع على ترديده فان
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  ) بنكو يدخل (  
  ! بنكو! بنكو  

  ! امللك موالنا اغتيل لقد
  ! واسفاه، ويلتاه يا : مكبث الليدي

  ؟ بيتنا يف! ماذا
  . كان اينما وحشي عمل  : بنكو

  . قلت ما وانفِ هذا غري قل، ارجوك، مكدف عزيزي
  ) اخرى مرة ولينوكس مكبث يدخل( 

  ، واحدة بساعة احلدث هذا قبل مت انين لو  : مكبث
   االن فمنذ، مباركا زمانا عشت قد لكنت

  . نيةالفا احلياة هذه يف مهم ئش يبق مل
  ، مات قد والفضيلة السمعة فصاحب: هلو شيئ كل

   الثمالة اال منها يبق ومل، احلياة مخر وجفت
  ) 18(. هذا االرض قبو هبا ىليتباه

  ) ودنلبني ملكوم يدخل( 
  ؟ وقعت مصيبة اي  : دونلبني
  ، تدري وما اصبت الذي انتِ  : مكبث

  مصدره، راسه، دمك ينبوع
  . قفتو قد منبعه ان، توقف قد 

  . امللك ابوك قتل قد  : مكدف
  ؟ قتله من! اه  : ملكوم

  . قاتاله مها، يبدو ما على، خمدعه حارسا  : لينوكس
  ، بالدماء ووجهيهما ايديهما تلطخت فقد

  حيملقان راحا. وسادتيهما على خنجريهما وكذلك
  . معهما متنؤت حياة من فما، ملشدوهنياك

  . قتلتهما اذ غيظي على نادم فانا ذلك ومع! اه  : مكبث
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  ؟ ذلك فعلت مل  : مكدف
  ، وهائجا وهادئا رباطضوم حكيما يكون ان قادر منا ومن  : مكبث

   سرعة ان. احد ال؟ واحدة حلظة يف وحياديا مواليا
  عصري دنكن ذاك. تعقلي سبقت حيب
  . الذهيب الدم باخاديد الفضي جسده توشى وقد
   احلياة يف ثغور جسده يف الطعنات كأن
  القاتالن وهناك. والدمار املوت عربها رقمي

  . خنجريهما الدم تربقع وقد، الدماء لطختهما
  ؟ نفسه يتمالك ان يستطيع من
   الفؤاد ذاك ويف، احلب ميلؤه فؤاد جواحنه وبني

  ؟ حبه يربهن كي تدعوه شجاعة
  ! هنا من اسعفوني )عليها يغمى(  : مكبث الليدي
  . السيدة ادركوا  : مكدف
  صامتون حنن ملاذا )جانبا دونبلني خماطبا(   : مملكو

  ؟ االمر هبذا اوىل بنا ومن 
  ) الخيه جانبا (  : دونبلني

  قوله ميكن الذي ما
  زرخم ثقب يف خمبوء مصرينا حيث هنا
  فدموعنا: لنرحل؟ علينا وجيهز ينطلق قد
  . هنا حمبوسة تزل ملا

  . مدفونا العميق حزننا يزل وملا  : ملكوم
  -: السيدة ادركوا  : بنكو

  ) خارجا مكبث الليدي حتمل( 
   باملالبس لالذى املعرضة العارية اجسادنا ماكسونا ومتى
  ، الدموي العمل هذا يف وحنقق، لنلتقِ
  : هتزنا والشكوك املخاوف ان. املزيد نعرف كي
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   ورعايته العظمى اهلل يد بني اقف اني
  . غادر وخطر تامر كل احارب

  . لككذ عهدي لك  : مكدف
  . مجيعا عهدنا لك  : اجلميع
  بسرعة مالبسنا لنلبس  : مكبث

  . مجيعا القاعة يف وجنتمع
  . موافقون  : اجلميع

   .)ودونلبني ملكومل عدا اجلميع خيرج (
  : معهم جنتمع لن؟ فاعل انت ماذا  : ملكومل

  . اخلائن على سهل امر باحلزن التظاهر ان
  . انكلرتا اىل سأمضي

  . سالمتنا ضمان هو تفرقنا ان. ايرلندا اىل اوان  : دونلبني
  ، الرجال خناجر على تنسل فالبسمات، حنن فحيثما
  . دمائنا سفك اىل اقرهبم الينا دما واقرهبم

  الردى سهم أُطلق قد  : ملكومل
  سالمة السبل واكثر، بعد يهبط وملا
  اخليل اىل اذن. سقوطه مسار نتحاشى ان هو

  ، بشر الي اوداع كلمات دومنا
  ، مسرعني بعيدا لنهرب
  ، الرمحة تنعدم فحيثما
  . سرا هروبه االنسان يُعذر

  ) خيرجان(   
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   الرابعاملشهد
  

  القصــر خارج
  ) وشيخ روس يدخل (

  ، جيدا اتذكر ان واقدر عاما سبعني العمر من بلغت  : الشيخ
 واشــياء رهيبــة ســاعات شــهدتُ كــم عــشته الــذي الزمــان يف

  . ماشهدتُ كل فاقت قد الفظيعة الليلة هذه لكن، غريبة
  ، الطيب ياأبت  : روس

 هتــدد البــشر يفعلــه مبــا ذرعــا ضــاقت وقــد الــسماء تــرى انــك
 الليــل ان غــري هنــار فالوقــت الــساعة حــسب: الــدامي مــسرحه
 النـهار  عـار  أم الليـل  سلطان اهو،  الشمس ضياء خينق الداجي

 ؟ يقبله ان ياحل للنور ينبغي حني االرض وجه الظالمُ يدفن ان
 شـاهدتُ . اقرتفـوه  الذي كالعمل متاما،  الطبيعة ملشيئة خرق  : الشيخ

 تنقض،  اجلرذان تصطاد اليت تلك من،  بومة املاضي الثالثاء
  . فقتلته، عليائه يف حيلق صقر على

  . وقوعه رغم عجيب امر هو دنكن خيول وأمر  : روس
  نسلها يف واملفضلة الرشيقة اجلميلة اخليول وهي
  وانطلقت، معالفها كسرت، وحشية خيول اىل ولتحت

  . االنسان على احلرب تعلن كأهنا، طاعة كل متحدية
  البعض بعضها التهمت اهنا ويقال  : الشيخ
  – اراه ملا مشدوه واقف وانا، فعال حدث ما هذا  : روس

  ) مكدف يدخل(   
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   –. أت الكريم مكدف هذا
  ؟ ياسيدي اآلن الزمان حال كيف

  ؟ حاله ترى اما  : مكدف
  ؟ دموية من اكثر هي اليت الفعلة بتلك قام من اكتشاف مت هل  : روس

  . مكبث جندهلما اللذان الرجالن مها  : مكدف
  اجلرمية فيه شهدتُ الذي اليوم يالبؤس  : روس

  ؟ ينويان كانا ياترى مطمع اي اىل
  . ذلك فعل على حُرضا لقد  : مكدف

  خلسة، امللك ابنا، ودونلبني ملكومل فر وقد
  . عليهما التهمة ظالل يلقي مما

  تلتهم يامن الشره الطموح ايها، دوما للطبيعة خرق  : روس
  ! حياتك باسباب ميدك ما كل حتى

  . مكبث اىل سيؤل العرش فأن االرجح وعلى 
  . هناك ليتوج) سكون (مدينة اىل وذهب ملكا سُمي لقد  : مكدف
  ؟ دنكن رفات ستكون واين  : روس
  ) كيل كومل (اىل محلوها  : فمكد

  . عظامه حارسة فهي املقدسة اسالفه اجداث حيث
  ؟ )سكون (انتاىل أذاهب  : روس

  ). فايف (اىل عائد انا، كال  : مكدف
  . اليها انا ساذهب حسنا  : روس

  – وداعا، مايرام على تسري اشياء هناك ترى ان امتنى  : مكدف
  ) 20(!اجلديدة ثيابنا من كثرا تالئمنا القدمية ثيابنا ان حالة يف

  . ياأبت وداعا  : روس
 مــن جيعلــون الــذين اولئــك وصــاحبت الــرب بركــة صــاحبتكم  : الشيخ

  ! اصدقاء االعداء ومن، خريا الشر
  ) خيرجان (  
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 الثالث الفصل
  

  األول املشهد
  

   .القصـر يف غرفة .فورس
   .بنكو يدخل
ــان قــد مــا، اخــريا ونلــت  : بنكو ، وكالمــس لكــودور مــرياوا، ملكــا، ك

   اخاف لكنين، الساحرات وعدتك كما مجيعها
ــك ــد ان ــدر درب ســلكت ق  لكــن. مطاحمــك اىل للوصــول الغ

   ،العرش ترث لن ذريتك ان قلن الساحرات
 صـدق  ولـئن . نيعديـد  مللـوك  وابـا  جـذرا  سيـصبح  مـن  انا بل

 يـصدقن  ال فلـم ) سـطعت  قد ؤاهتننب وعليك(،  قلن ما بعض
 عرافــات ويكــونن، حتققــت الــيت قــائقاحل علــى قياســا، علــي

  . كفى، صمتا، ولكن؟ نفسي يف االمل وينهض مستقبلي
، ملكــة مكبــث الليــدي، ملكــا مكبــث يــدخل .بــوق صــوت(   

  ) واتباع، لوردات، روس
  . الكبري ضيفنا هنا  : مكبث
  نسيناه كنا لو : مكبث الليدي

  وليمتنا اكتملت ملا
  . رونقها ولفقدت

 يـا  املـساء  هذا رمسية عشاء مأدبة سنقيم )بنكو خماطبا (  : مكبث
  . وركمضح وامل، سيدي
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   جاللتكم فلتأمرني  : بنكو
  . ابدا ينفصم ال به ورباطها، امركم رهن فواجباتي

  ) 1(؟ اليوم هذا ظهر بعد انت امسافر  : مكبث
  . الكريم موالي يا نعم  : بنكو

  اليوم جملس يف مشورتكم سنح لوددنا مسافرا تكن مل لو  : مكبث
 ســنرجئ لكننــا، )ونافعــة مــسؤولة دومــا كانــت ومــشورتكم (

  . االمرللغد
  ؟ بعيدا ستسافر هل

  الزمن ميأل ما قدر على  : بنكو
  جوادي يسرع مل وان، والعشاء الوقت هذا بني

  . ساعتني او ساعة الليل من استعري ان يل فينبغي
  . وليمتنا تنسى ال  : مكبث
  . ياموالي أنسى لن  : بنكو

  يقيمان القتلة العم ابين ان مسعنا  : مكبث
، املروعــــة القتــــل جبرميــــة يقــــران وال، وايرلنــــدا انكلــــرتا يف

 ليوم هذا يف الكالم لندع. عجيبة بتلفيقات االمساع وميألن
  الدولة امور االمر هذا اىل اضافة، سنناقش حيث غد
: جــوادك اىل فاســرع. معــا نناقــشها ان االمــر يــستدعي الــيت
  ؟ معك فلينس اذاهب. مساء رجوعك حتى ،وداعا

  . كلينا وجود يستدعي المراف، الكريم سيدي يا اجل  : بنكو
  ، ثابتة فرحبوا سريعا اوعد لفرسيكما امتنى  : مكبث

  . صهوتيهما امتطاء مالك أوليهن
  -. اهلل استودعك

  ) بنكو خيرج (  
 الـــساعة حتـــى بوقتـــه حـــر رجـــل كـــل) اللـــوردات خماطبـــا (  

  مساء السابعة
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  وترحابا حالوة اكثر حفلنا جنعل ولكي
  العشاء ساعة حتى بانفسنا سنختلي

  . معكم اهلل ليكن احلني ذلك واىل
  ) اللودرات ومعها مكبث الليدي خترج (  
  ) اخلادم خماطبا (  

  . معك كلمة، انتَ
  ؟ ينتظران الرجالن زال اما

  القصر ةبابو خارج ينتظران موالي يا اهنم  : اخلادم
  . امامنا فليمثال  : كبثم
  ) اخلادم خيرج (  
  -. ئبش ليس نفسه على امنا ليس هلكن ملكا املرء يكون ان  

  امللوك طباع من وبه، جدا عميقة بنكو من خماويف ان
  . جدا ئجر وهو. خشىيُ ما

  املقدام عقله اىل اضافة
  شجاعته ترشد ما احلكمة من فله
  اخشاه ما مثة وليس. املتزن التصرف على
  احلارس شيطاني وان. حيا بقاؤه سوى

  ، مالكه اما ضعيف
  . قيصر ازاء، يقال كما، انطونيو مالك كان كما
  ، الساحرات بانّ لقد

  ، ايل املقبل لكاملُب ينانبأن حينما
  ، االنبياء ومثل، مستقبله بكشف وامرهن
  . امللوك من لسالله ابا بشرنه
  تاجا راسي على ووضعن

  ) 21( عقيمان اكالمه صوجلانا يدي ويف
  ، غريسالليت من يد قبضيت من لتنتزعهما



شكسبريوليم   66 

  ، هذا يكن فان. يل ولد يورثين فال
  ! بنكو ذرية جلا من اال اذن ضمريي لوثت ما فانا
  . اجلليل دنكن قتلت اجلهم ومن

   سالمي كأس يف احلنظل ووضعت
  الشيطان اىل) 3( االبدية جوهرتي ووهبت، فقط اجلهم من

  ! بنكوملوكا اوالد ،ملوكا منهم الجعل
  القتال حلبة القدراىل ايها فتعال

  -؟ هناك من –! النهاية حتى وناصرني
  ) قاتالن ومعه اخلادم يعود (  
 حتـى  هناك وابق،  الباب اىل اذهب،  واالن) اخلادم خماطبا (  

  . ندعوك
  ) اخلادم خيرج(   
  ؟ معا المساب تكلمنا اما )القاتلني خماطبا(   

  . ةلاجلال صاحب يا منع  : 1 القاتل
  علمااو؟ قلت مبا فكرمتا وهل. حسنا  : مكبث

  ) 40(. هذا احلال ضنك لكما سبب، مضى فيما، هو انه
  لكما هاثبتّ ما وهذا، ببالس كنا من باننا ظننتما وقد
  ، واحبطتما، خدعتما انكما كيف لربهاناب االخري لقائنا يف

  االمور من وغريها، هبا قام ومن، ذلك فعل الوسائل وبأي
  : ضعيف وعقل روح نصف له ملن تقول واليت

  )) . بنكو فعلة ما هذا ((
  . ذلك افهمتنا لقد  : 1 القاتل
  . اليوم الثاني لقائنا سبب هو وهذا، هذا من واكثر، بلى  : مكبث

  احلد اىل طبعكما على سلطان له صربكما ان اتشعران
  ؟ االمر اهذ تغفال ان جيعلكما الذي

  والوالده الصاحل الرجل هلذا تصليان حتى قيانت انتما ام
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  احلضيض قاع اىل يداه احنتكما الذي الرجل هذا
  . االبدي الفقر اىل وقادتكما

  ) 5(. اجلاللة صاحب يا بشر حنن  : 1 القاتل
  . بشر مساءاال دليل يف فانتم، نعم  : مكبث

  واجلرو واهلجني صنالق وكلب لسلوقىاف
  . كالبا تسمى كلها اوى وابن املاء وكلب
  الكالب هذه قيمة يبني الذي الدليل اما

  واملرهف ئوالبط السريع بني مييز
  كل، واملطارد احلراسة وكلب
  . مواهب من الطبيعة منحنه احسبم
  كلبا تصنيفه اىل اضافة اخرا نعتا يكتسب وهبذا
  . البشر حال وكذا. الكالب قائمة يف

  الدليل يف مكان لكما كان ان، واالن
  . اخرباني، الرجولة مراتب ادنى يف ليس

  مبهمة وعقليكما لقلبيكما اعهد ولسوف
ــذمتاها ن ــصتما نفـ ــن ختلـ ــدوكما مـ ــشدكما عـ ــا اىل وتـ  قلبنـ

  . لنا وعافية صحة تهووم لنا سقام حياته ان، وحبنا
  انسان موالي يا انا  : 2 القاتل

  ، ئةنيالد ولطماته العامل كلمات اغاظته
  . غيظهال افعل مبا ابايل ال فصرت

  ، احلظ سوء واضناه، املصائب اثقلته انسان وانا  : 1 القاتل
  ، جمازفة الي مستعد صرت حتى
  . منها اخلص واما حياتي اصلح ان فاما

  . عدوكما كان بنكو ان يعلم كالكما  : مبكث
  . موالي يا بلى  : القاتالن
  مريرا كرها هاكره. ايضا عدوي وهو  : مكبث
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  حياته نم متر دقيقة كل ان حتى
  قادر اني ورغم. اعماقي يف طعنة هي
  ، اجلميع من مبرأى ناظري عن ازحيه ان على
  ، العمل هذا تربر بان ارادتي امر وان
  ، ذلك افعل ان ينبغي فال
  ، ويل له اصدقاء هم، اصدقاء اجل من
  موته سابكي بل، مودهتم اخسر ان اود ال

  ، مساعدتكما اطلب هنا ومن. قتلته الذي وانا
  . كثرية خطرية السباب الناس عيون عن االمر جباحا

  . به تامروننا ما موالي يا ننفذ لسوف  : 2 القاتل
  - حياتنا ان ولو  : 1 القاتل
  ، االكثر على الساعة هذه خالل. الوعد صادقا انكما ارى  : مكبث

  ، الدقيقة ملعلوماتاوب، ختتبئان اين ساخربكما
  الليلة به تقوما ان بد ال اذ، العمل فيذنلت املناسبة والساعة
  دوما وتذكرا. قصري عن مبنأى

  . ستفعاله فيما شك موضوع اكون ال ان جيب انه
  هفوة او خطأ اي ترتكبوا ال قتالهت وحينما

  ، اباه يصاحب الذي فلينس وان
  ، ابيه موت بقدر موته يهمين والذي
  . السوداء الساعة تلك يف حتفه االخر هو يالقي ان جيب
  . قليل عما اليكما اعود لسوف. وقررا اذهبا

  . موالي يا قررنا لقد  : 2 القاتل
  . الداخل يف انتظرا. توا سادعوكما  : مكبث

  ) القاتالن خيرج (  
  للسماء وتصعد روحك تزهق فان: االمر قضى  

  . املساء هذا اليها تطري ان فيجب
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   الثانياملشهد
  

  اخرى غرفة .القصر
  وخادم مكبث الليدي تدخل 

  ؟ البالط بنكو غادر هل : مكبث الليدي
  . الليلة وسيعود موالي يا نعم  : اخلادم
  فراغه بانتظار اني امللك بلغ : مكبث الليدي

  . قليال معه ثحتد ال
  . موالتي يا سأفعل  : اخلادم

  ) اخلادم خيرج(   
  ئش كل وضاع، ئش على حصلنا ما : مكبث الليدي

  . عادةس بدون امانينا حتققت اذ
   حطمناه ما حنن نكون ان افضل

  . الشكوك يف لنعيش االخرين حنطم ان من
  ) مكبث يدخل (  
  ، نفسك على منطو انت مل؟ موالي يا حالك كيف  

  ، حزنا اهلواجس اشد مصاحبا
  يدفنوا ان هبم وحريّ، فيهم متأمالً

  حلها يستغلق اليت االمور ان؟ بذكراه هم من مع
  . نكا قد كان فما: تُهمل

  . قتلناها وما، االفعى جرحنا لقد  : مكبث
  يبقى بينما، كانت كما وتعود جروحها ستلتئم
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  ، املسكني كرهنا يهدد االصلي ناهبا
  ، القيامة ولتقم، االشياء عرى لتنفصم ولكن
  ننام ان وقبل، يلفنا واخلوفُ نأكل ان قبل

  . ليلة كل الفظيعة الكوابيس تلك بكرهبا لتزلزلنا
  ، املوتى مع نكون نا لنا خري

  ، املنصب هبذا نكون ان من املوت عامل اىل ارسلناهم الذين
  الفكر عذاب على نستلقي ان من او

  ، قربه يف دنكن ان. تعبى بنشوة
  . هنيئا اآلن ينام، احلياة محـّى نوبات ذاق ان بعد
  سمّ وال سيف فال: افعاهلا اسوأ اخليانة صنعت قد

  ، غاز والجيش، الناس والتطاحن
  ) 6(. اآلن بعد ميسـه ان على بقادر

  ، هيـّا : مكبث الليدي
  ، احلزن تقاسيم وجهك عن امسح، الكريم ياموالي

  . الليلة ضيوفك بني االسارير منبسط وكن
  . كذلك انت تكوني ان وارجو، ياحبـي كذلك ساكون  : مكبث

  : بنكو هو اهتمامك جل وليكن
  : معاً ناوعي قوال. احلفلة يف الصدارة امنحيه
  مبأمن لسنا
  ، هذه النفاق بسيول شرفنا نغسل ان علينا

  ، لقلوبنا اقنعة وجوهنا من وجنعل
  . مافيها حقيقة خنفي كي

  . هذا عن كف : مكبث الليدي
  ! الغالية يازوجيت العقارب فكري متلؤ، آه  : مكبث

  . احلياة قيد على فلينس وابنه بنكو ان وتعلمني
  ) 7(. ابديا ليس فيهما احلياة عقد لكن : مكبث الليدي
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  : ممكنة مهامجتهما ان. عزاء من بعض هناك  : مكبث
  ، الزوايا يف اخلفاش حيلق ان وقبل. فابتهجي

  احلراشف خنفساء تستجيب ان وقبل
  النعسان بطنينها لتقرع، السوداء) هكاتة (السحر ربة لنداء
  ، املتثائب الليل حرس
  . قضي قد لشأنا فظيع امرا سيكون هذا كل قبل

  ؟ سيحدث وماذا : مكبث الليدي
  ، الغالية يافرخيت معرفتها من الذيل طاهرة كوني  : مكبث

  الليل ايها اقبل. فتمتدحيه فعله مامت ترين حتى
  وأعصب، العيون يُغمض دجاه يامن
  ، العطوف النهار من احلنون العني

  ، والدموية اخلفية وبيدك
  ) 8 (العظيم اقامليث ذلك قطعا قطعا ومزق الغ

  ، خيفت الضوء هاهو! اخلوف من شحوب يف يبقيين الذي
   -الطيور مسكن – الغابة حنو الغراب ويطري
  وتنعس تتدىل الطيبة النهار عناصر اخذت
  . فرائسها حنو السوداء الظالم عناصر لتنهض
  ، التقلقــي؟ لكلماتي مندهشة اراكِ
  . الشر اال اليرسخه بالشر بدأ فما
  . صحبتــي يف سريي وكارج، اذن

  ) خيرجان(   
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   الثالثاملشهد
  

  القصر اىل تؤدي حديقة يف طريق .فورس
  ) قتلة ثالثة يدخل (

  ) 9(؟ الينا االنضمام منك طلب من ولكن  : 1 القاتل
  . مكبث  : 3القاتل
   النه فيه نرتاب ان داع من ليس  : 2 القاتل

  . ةالدقيق تفاصيلها بكل ومهمتنا عملنا يعلم
  . اذن معنا ابق  : 1 القاتل

  : النهار ضوء من بشئ يتوهج الغروب مازال
  ، اآلن سريه من يعجل املتأخر املسافر
  اوان اقرتب وقد، الظالم حلول قبل اخلان ليصل
  . ننتظره من

  . خيل حوافر وقع امسع أني. اصغيا  : 3 القاتل
  ! يارجال الدرب اضيئوا )الداخل من(   : بنكو

  . القصر وصلوا قد املدعويني فبقية. هو اذن هذا  : 2 القاتل
  . تعود خيله هذه  : 1 القاتل
  املدعوين باقي مايفعله بنكو يفعل ميل حنو بعد على  : 3 القاتل

   هنا من يسريون فهم
  . راجلني القصر بوابة اىل

  ) مشعال حامال وفلينس بنكو يدخل(   
  ! ضياء، ضياء  : 2 القاتل
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  . هو انه  : 3 القاتل
  . استعدوا  : 1 القاتل
  . الليلة ستمطر )فلينس خماطبا (  : بنكو

  . لتهطل  : 1 القاتل
  ) بنكو فيهامجون الباقون اما املشعل 1 القاتل يطفئ (  

، اهــرب، اهــرب، فليــنس احلبيــب ياولــدي اهــرب! خيانــة، آه  : بنكو
  ! اهرب
  ! العبد ايها )القاتل خماطبا( – يوما يل لتنتقم

  ) فلينس ويهرب بنكو وتمي (  
  ؟ املشاعل اطفأ من  : 3 القاتل
  ؟ صائبا عمال اطفاؤها كان اما  : 1 القاتل
  . هرب قد واالبن فقط واحدا قتلنا لقد  : 3 القاتل
  . مهمتنا يف النصفني افضل اضعنا لقد  : 2 القاتل
  لنذهب، حسنا  : 1 القاتل

  . فعلناه عما وخنربه
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  الرابعاملشهد
  

   مكبث والليدي مكبث يدخل .هتيأ وليمة .القصر يف فخمة ضيوف عةقا
   .واتباع ونبالء ولينوكس وروس

  آخرها اىل اوهلا من املائدة على فاجلسوا، مراتبكم تعرفون  : مكبث
  . قليب صميم من بكم ارحب اني. رتبكم حسب

  . جلاللتكم شكرا  : النبالء
  جمالستكم يسرنا  : مكبث

  . املتواضع ضيّفامل بدور نقوم وان
  الحق وقت ويف، عرشها ستالزم ومضيفتنا
  . بكم الرتحيب منها سنطلب

  ، اصدقائنا لكل، ياموالي عين قلها : مكبث الليدي
  . سهال ووطأمت اهال حللتم: يقول ففؤادي

  ) الباب عند 1 القاتل يدخل (  
  . قلوهبم من الشكر لك يردون اهنم انظري) زوجته خماطبا(   : مكبث

 هنـا  سـاجلس ،  متـساويني  اجلـانبني  كـال  )النبالء خماطبا (  
  . الوسط يف

ــوا ــلء متتعـ ــريتكم مـ ــة، حـ ــشرب، حلظـ ــب سنـ ــع خنـ . اجلميـ
  . دم وجهك على )القاتل خماطبا(

  . بنكو دم انه  : القاتل
  . شرايينه يف منه خري وجهك على  : مكبث

  ؟ قتلته هل
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  . قطعته الذي انا، ياموالي عنقه قُطع  : القاتل
  ، االعناق يقطع من خري انك  : مكبث

  . لك مثيل فال فلينس مع الرباعة بنفس كنت فأن
  . فلينس هرب لقد، اجلاللة ياصاحب  : القاتل
 بكامـل  لكنت واال: وشكوكي خماويف ايل عادت اذن )جانبا(   : مكبث

  ، العافية
  ، كالصخر راسخا، كالرخام صلبا
  ، كاهلواء طليقا
  ، مسجون، صورحم، حمشور اآلن اني غري

  . املزعجة والشكوك املخاوف حبيس
  ؟ سليم بنكو هل ولكن )القاتل خماطبا (

  ، حفرة يف يرتاح سليم ياموالي نعم  : القاتل
  . مميت اصغرها عميقة طعنة عشرون رأسه ويف

   –. ذلك لك اشكر  : مكبث
 الـصغرية  االفعـى  وامـا ،  ترقـد  الكبرية االفعى هناك )جانبا (

  ، الزمن مع سم هلا يكون ان طبعها نفم هربت اليت
   وغدا، اخرج )القاتل خماطبا(. اآلن هلا الأنياب لكن

  . لوحدي اكون حينما منك سأمسع
  ) القاتل خيرج (  

  . املائدة خنب بعد نشرب مل، موالي : مكبث الليدي
  يصاحبها مامل وليمة التكون فالوليمة

  ضلاالف فمن واال، الرتحاب ورقيق االخناب تبادل
  . بيته يف طعامه يتناول ان للمرء
  الرتحاب كثرة هى الطعام فتوابل البيت خارج اما

  . املذاق عديم دونه واللقاء
  ! احللوة رتيمُذكّ  : مكبث
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  ! مجيعا صحتكم ويف مريئا هنيئا
  ) 11(. باجللوس جاللتكم تفضلتم هل  : لينوكس
  ، اآلن بيننا الكريم بنكو شخص ان لو  : مكبث

  . مجيعا هاهنا بالدنا رافاش لكان
  ) مكبث كرسي على وجيلس بنكو شبح يدخل(   
  جميئه لعدم عليه لعاتب وأني  

  . اعاقه قد المر عطفا مين اكثر
  . غيابه جريرة يتحمل من هو ان، موالي  : روس

  ؟ معنا باجللوس جاللتكم تفضلتم هل
  . مشغولة كلها املقاعد  : مكبث

  ) بنكو شبح عليه جيلس الذي سيالكر اىل مشريا (  : لينوكس
  ) 12(. ياموالي فارغ مكان هذا

  ؟ اين  : مكبث
  . ياموالي هنا  : لينوكس

  ؟ يثريكم مالذي) بنكو شبح مكبث يالحظ (  
  ؟ هذا فعل منكم من) بنكو شبح اىل مشريا (  : مكبث
  ؟ ياموالي ماذا  : النبالء
. فعلـها  مـن  ذيالـ  انـا  تقـول  ان تقـدر  لـن ) الـشبح  خماطبا (  : مكبث

  . بالدم املخضبة خصالتك يل الهتز
  – متوعك جاللته ان. اهنضوا السادة ايها  : روس
ــسوا : مكبث الليدي ــا اجل ــا مــوالي ان. االعــزاء االصــدقاء ايه ــايكون غالب  م

  : شبابه منذ احلالة هذه وتالزمه، هكذا
  ستزول. جالسني تظلوا ان ارجوكم 

  . صحته عيديست البصر وبلمح. قليل عما نوبته
  . واهتياجا سوءا ازداد به التحديق اطلتم انتم فأن

   –. اليه تنظروا وال، طعامكم تناولوا
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  ) 13(؟ رجال الست )مكبث خماطبة(
  اىل النظر جيرؤ وجسور، بلى  : مكبث

  . نفسه الشيطان مايفزع
  ! ياللهراء : مكبث الليدي

  : خوفك وليد اال ماهذا
  زعمت الذي اءالفض يف املسلول كاخلنجر هو
ــه ــد انــ ــادك قــ ــة اىل قــ ــن غرفــ ــذه ان! آه. دنكــ ــاد هــ  االرتعــ

 قـصة  حتكــي  بـامرأة  تليـق  قـد  زائفـة  خماوف هي واجلفالت
  ! ياللعار... الشتاء نار حول جتلس وهي، جدهتا عن اخذهتا

  الواقع ويف؟ وجهك على االرتباك يبدو ملاذا
  . كرسي جمرد اىل سوى التنظر انك

  ! هناك انظروا جوكمار )للنبالء(   : مكبث
  ؟ تقولون ماذا النظر امعنوا
   على قادرا كنت فأن )الشبح خماطبا(؟ انا ابايل وملاذا
  ؟ التنطق ملاذا خصالتك هز
 الينــا تبعــث والقبــور املــدافن كانــت لــئن) النــبالء خماطبــا(

  . مقابرنا اجلارحات الطيور احشاء فلتكن مبوتاها
  ) الشبح خيتفـي (  

  . رجولتك افقدك الذي ياللحمق! ماذا : مكبث الليدي
  اراه فاني هنا وقفتُ ان  : مكبث
  ! والعار ياللخزي : مكبث الليدي
  ، الغابرة االيام يف، اليوم قبل دم سُفك قد  : مكبث

  اجملتمع االنسانية الشرائع تطهر ان قبل
  قتل جرائم اُرتكبت ايضا احلني ذلك ومنذ
  دهر أتى لقد: السمع ترعب

  ، حنبه قضى خمه املرء من استل اذا
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  ، قبورهم من ينهضون فأهنم اآلن اما. خامتته وتلك
  ، رؤوسهم اصابت مهلكة طعنة وعشرون
  اغرب هذا ان، مقاعدنا عن ليزحيوننا

  . هذه القتل جرمية من
  . يفتقدونك االشراف صحبك، اجلليل موالي : مكبث الليدي
  -. نسيتُ لقد )لزوجته(   : مكبث

  ، الكرام ياصحيب امري من التندهشوا )نبالءال خماطبا(   
  . يعرفين من التدهش، غريبة علّـة بي ان
  . اجلميع وحب صحة يف هيا

  -: الكأس ألام: مخرا اسقين –. اجلس هاأنذا
  ، مجيعا فرحتكم خنب اشرب اني

  . نفتقده الذي بنكو العزيز صديقنا وخنب
  . هنا كان ليته

  ) اخرى مرة الشبح يدخل (  
  نشرب، وله، مجيعا لكم  

  . للجميــع امانينا كل مع
  . وطاعة مسعا  : النبالء
 ولتُخفـــك! نـــاظري عـــن اغـــرب! ابتعـــد )الـــشبح خماطبـــا(   : مكبث

  ! االرض
  ، بارد ودمك جوفاء عظامك

  . هبما حتدق اللتني العينني تينك يف حياة وال
 هــذا خــذواالتأ، االفاضــل النــبالء ايهــا )النــبالء خماطبــة(  : مكبث الليدي

  . اال ليس مألوف امر انه سوى األمر
  . وقتنا متعة افسـد انه ولو

  : انا فعله على أجسر رجل اي فعله على ماجيرؤ  : مكبث
  ، اخلشن الروسـي الدب يقرتب كما اقرتب
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  ) 14 (اهلركانـي النمر او املدرع الكركدن كما او

  ترتعش فلن، الشبح شكل اال شئت شكل اي واختذ
  اخرى كرّة للحياة عد او، ابدا ثابتةال اعصابي
  ، بسيفك الصحراء يف منازليت واطلب
  . طفلة دمية فسمّين، رعدة بي سرت فأن
  ! املريع اخليال ايها عنـي ابعد

  -! ابعد، له الوجود ياومها
  ) الشبح خيتفي(   
  اختفـى قد -، هكذا  

  . اجلسوا، ارجوكم) 15(. رجال عدتُ
  وهبجتها احلفلة متعة أفسدت لقد )مكبث خماطبة ( : مكبث الليدي

  . الغريبة الفوضــى هبذه
  فوقنا من ومتر االشياء هذه مثل حتدث ان اممكن  : مكبث

  ؟ تذهلنا ان دون صيف كسحابة
  دهشيت تثريين انك
  انا لطبيعيت حتـى
  كهذه مشاهد ترين حني

  ، الطبيعي خديك بياقوت وحتتفظني
  . جزعا ياخد يبيضّ بينما

  ؟ ياموالي مشاهد يا  : روس
  سوءا يزدادُ انه، التسألوه، ارجوكم )النبالء خماطبة ( : مكبث الليدي

  -: ليلتكم طابت واآلن. يغضبه فالسؤال
  ، املغادرة بأصول التبالوا

  . توا اذهبوا بل
  . أوفر صحة جلاللته متمنني، سعيدة ليلة  : لينوكس
  . مجيعا ليلتكم طابت : مكبث الليدي
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  ) واالتباع لنبالءا خيرج (  
  : دما يطلب، يقولون كما، الدم  : مكبث

  ، تتكلم واالشجار، تتحرك احلجارة ان عرفنا
  يكشفان ومسبباهتا االشياء بني والعالقة النذر وان

  ، ربانغوال واحلدآت بالعقاعق
  ؟ حنن الليل من ساعة اي يف. وكتمانا سرا القتلة اكثر

   .الفجر يصارع الليل : مكبث الليدي
  احلضور رفض الذي مبكدف مارأيك  : مكبث

  ؟ امرنا جسامة رغم
  ؟ ياموالي اليه ارسلت هل : مكبث الليدي
  . سأطلبه ولكنين، احدهم اخربنـي لقد  : مكبث

  . يل عينا داره يف وجعلت اال به اشك نبيل من فما
  : الساحرات اىل باكرا غدا سأذهب
  اآلن قررت لقد، املزيد ليخربنين
  . الوسائل اسوأ مبمارسة االشياء وأاس معرفة

  بعيدا شأوا الدم يف خطوت لقد. شئ كل فوق فمصلحيت
  املزيد فيه اخض مل وان حتى
  ) 16(. االخرى الضفة اىل العبور عن مشقة التقل العودة فان

  تنفيذ اىل حتتاج، رأسي يف غامضة اشياء جتول
  . احد ينظرها ان قبل اجنازها من والبد

  ) 17(. احلياة توابل، للنوم حباجة انت : مكبث الليدي
  ) خيرجان (  
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  اخلامساملشهد
  

   .رعد .القفراء
  ) هبيكاتة ويلتقني الثالث الساحرات تدخل (

  . غضبى تبدين؟ ياهيكاتة اآلن المراما  : 1الساحرة
  يامشطاوات عذر يل اليس  : هيكاتة

  جترأتن كيف؟ ووقحات متجرآت
  مكبث مع صفقة بعقد التعامل على

  ، املوت وامور بااللغاز
  سحركن سيدة وانا

  االذى شؤون كل ومدبرة
  ، دوري آلخذ أدع مل

  ؟ فننا روعة واستعرض
  فعلنت ما كل ان هذا من واالسوأ

  ) 18(. ضال البن كان
  ، كغريه وحانق حقود
  اال سحركن اليهوى فهو

  . سواها الحيب اليت مآربه لتحقيق
  ) 19(. آكرون حفرة اىل للذهاب اآلن استعدن
  . مصريه عن للسؤال سيأتي وهناك: الصباح يف قابلنين
  . وغريها السحر وعدة والرُقى االواني هيئن
  الليلة ساقضي، ذاهبة اهلواء واىل
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  . وفتاك مدمر لغرض
  . الظهرية قبل مهم عمل اجناز جيب
  القمر زاوية وعلى
  . خبار من ثقيلة قطرة تدلت

  . رضاال على هتطل ان قبل سأمسكها
  ، السحرية باحليل قُطّرت واذا

  ، حيل كلها عفاريت استحضرت
  . حريته اىل ستجره احليل هذه وبقوة

  ، باملوت ويستخف القدر سيتجاهل
  باالمل مفعما ويبقى
  . واخلوف والشرف العقل نداء رغم

  الزائف االمان ان تعلمن وكلكن
  . لالنسان االكرب العدو هو

  ) تعايل ،تعايل: الداخل من اغنية (  
  ! انظرن، الصغرية جنييت: يدعونين اهنم نعم  

  . تنتظرنــي ضباب من سحابة على جتلس
  ) خترج (  

  . اخرى مرة ستعود. فلنعجل هيا  : 1الساحرة
  ) خيرجن(   
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  السادساملشهد
  

   .اسكتلندا يف ما مكان
  ) آخر ونبيل لينوكس يدخل (

  هو ماأقوله كل. تأويله كوعلي، فكرة يعطيك لك ماقلته  : لينوكس
 حظـي  قـد  اجلليـل  دنكـن . غريـب  بـشكل  حـدثت  قد امورا ان

 يف املقـدام  بنكـو  وخـرج  ،  واهلل ميـوت  بـه  واذا،  مكبـث  بعطف
  ، قتله فلينس ابنه فقل شئت وان، الليل من متأخر وقت
 وقـت  يف ميشون ال ان الرجال على ينبغي. هرب فلينس ألن

 ملكـــومل عمـــل شيةبوحـــ يفكـــر منـــا مـــن، الليـــل مـــن متـــأخر
  ؟ اجلليل ابيهما قتل يف ودونلبني

  ! فعلة من ماالعنها 
  ، غضبه محى يف، فورا يذهب امل! مكبث احزنت وكم

 ؟ والنوم للشراب عبدان كانا اللذين اآلمثني احلارسني ليقتل
  . ايضا وحكمة بلى؟ منه نبال ذلك كان اما
  . كرانين الرجلني مسع لو سيغضب وكان اال ينبض قلب من فما

 لــو انــه وأظــن، تــدبري خــري كلــها االمــور دبــر انــه اقــول وهلــذا 
  لعلمهما، )بذلك اهلل المسح (دنكن ابناء من متكن

  . فلينس مع االمر وكذلك) 20(. اباه املرء يغتال ان مامعنى
  ! كفى ولكن

 وليمــة حــضوره وعــدم الــصريح مكــدف كــالم اجــل فمــن –
  . عليه مغضوبا يعيش انه مسعتُ، الطاغية
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  ؟ يقيم اين ياسيدي اتعلم
  ، دنكن ابن ان  : النبيل

  ، الشرعي حقه الطاغية هذا اغتصب ان منذ
 ادوارد التقـي امللك من لقي وقد،  االجنليزي البالط يف يقيم
  طيبة كل

  هناك واىل. منزلته علو من ينل مل السئ القدر ان حتى
  املساعدة التقي امللك ذلك من ليلتمس مكدف ذهب
  . سيوارد واحملارب نورثربالند امري يستنخي بأن

   عاله يف اهلل وبنصرة هؤالء مبساعدة، وعسانا
 ختلــو وحتــى، لليالينــا النــوم ويعــود، ملوائــدنا الطعــام يعــود ان

  ، الدامية اخلناجر من ووالئمنا موائدنا
  ، احرارا التكريم ونتلقى، خملصا والء ونؤدي

  رباخل هذا ان. اآلن اليه مانتوق جل هو هذا ان
  . للحرب العدة يعد راح حتى جدا امللك اغضب

  ؟ مكدف طلب يف ارسل هل  : لينوكس
  . ارفض انين اخربه املبعوث سيدي: واجاب، اجل  : النبيل

  : يقول كمن ومتتم، ظهره املكفهر املبعوث فأدار
 هبــذا مــثقال عــودتي يف ساقــضيه الــذي الوقــت علــى ســتندم

  ) 21(.الرد
ــأن حــريّ هــذا لالرســو تــصرف ان  : لينوكس ــزام مكــدف ينــصح ب  الت

 لو امتنى لكم. ذلك من حكمته مامكنته بعيدا والبقاء احلذر
 رسـالة  عـن  ويكشف،  انكلرتا بالط اىل يطري طاهرا مالكا ان

 هــذا علــى حتــل العاجلــة الرمحــة لعــل، وصــوله قبــل مكــدف
  . ملعونة قبضة حتت الشقي البلد

  . معـه دعواتــي سارسل  : النبيل
  ) جانخير(   
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  الرابــع الفصل
  

  األولاملشهد
  

   .رعد .يغليكبري قدر .مظلم كهف
  ) الثالث الساحرات تدخل (

  ) 1(. مرات ثالث باأللوان املخططة القطة ماءت  : 1الساحرة
  . مرة القنفذ وانّ، ثالثا  : 2الساحرة
  . األوان آن، األوان آن: يصيح) 2 (اخلطاف  : 3الساحرة
  ، دوروا القِدر حول ادورو  : 1الساحرة

  –. فيه املسمومة االحشاء وارموا
  بارد حجر حتت سبتت ضفدعة هذه

  بلياليها يوما وثالثني واحدا
  ، السبات ذلك يف مسا تنز

  . اوال املسحور القدر يف تغلي اجعليها
  واستثاري اهلبـي  : اجلميع

  . تغلي القِدر فقاقيع اهلـيب
  نيالط افعى حلم من شرحية  : 2الساحرة

  ، ومحصوها اغلوها القِدر يف
  ضفدع واصبع، املاء مسندل عني

  كلب ولسان خفاش صوف
  عمياء دودة وابرة ثعبان ولسان
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  ، صغرية بومة وجناح كبرية سحلية ورجل
  ، شديد سحر رقية لعمل

  . ويفور يغلي الشيطان كحساء
  واستثاري اهلبـي  : اجلميع

  . تغلي القِدر فقاقيع اهلـيب
  ذئب وانياب تنني حراشف  : 3الساحرة

  املاحل البحر قرش احشاء: مومياء وذرار
  ، الظالم يف أجتثت) 3 (الشوكران وجذور

  ، كافر يهودي كبد
  ) 4(، الطقسوس شجر من قشرة، معزى مرارة

  ، القمر خسوف ساعة نُزعت
  ترتي وشفة، تركـي انف

  الوالدة حني خنقوه طفل وأصبع
  حفرة؛ يف عاهرة ولدته

  خةالطب فلتثخن
  منرة احشاء فيها وضعي

  . يفور القدر مايف اىل
  واستثاري اهليب  : اجلميع

  . تغلي القدر ففقاقيع
  بردوها القرد وبدم  : 2الساحرة

  . مت السـحر
  ) هيكاتة تدخل (  

  ، صنيعكنّ لكن شاكرة اني  : هيكاتة
  ، سنكسب مما نصيبها منكن ولكل
  غنني القدر حول غنني
  . فيه ينتألق ما كل اسحرن كاجلن
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  ) وغناء موسيقى (  
  بأهبامـي وخز ينبأني  : 2الساحرة

  ) 5 (هنا من آت لعينا شيئا أن

  . طارق لكل ياأقفال افتحي
  ) مكبث يدخل (  

  ! احلالك الظالم وشريرات ياخبيثات اآلن اننت كيف  : مكبث
  ؟ ماتفعلن

  . له الأسم عمل  : مجيعا
  ) 6(، متارسنه بالذي استحلفكن  : مكبث

  ، مصدره كان ايا بفنكن اجبنين
   جعلنت وان، بالكنائس لتعصف الرياح اطلقنت وان

  متاهاهتا يف السفن تبتلع الراغية االمواج
  ، االشجار واُقتلعت، اخلضراء السنابل سحقت وأن

  ، ساكنيها رؤوس على القالع واهندمت
  وان، عقب على رأسا واالبراج القصور وانقلبت
  ) 7(، مجيعه احلياة بذور دُمركنز
  . اسألكن ملا اجبنين، دماره الدمار ميل حتى

  . تكلم  : 1الساحرة
  . اطلب  : 2الساحرة
  . سنجيب  : 3الساحرة
 ؟ اسيادنا من ام، حنن افواهنا من ماتبغي مساع اترغب اخربنا  : 1الساحرة
  . ألراهم ادعيهم  : مكبث

  ، التسعة صغارها اكلت خنزيرة دم اسكبوا  : 1الساحرة
  . اللهيب يف القتلة مشنقة من سال شحما القياو

  حضيض يف كنت ام عال يف كنت ان، تعال  : مجيعا
  . وعملك نفسك عن اكشف وبسرعة
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  ) خبوذة رأس شكل على 1 الطيف يظهر .رعد (  
  -، خفية ياقوة اخربني  : مكبث

  افكارك يعرف  : 1الساحرة
  . شفة ببنت والتنبس مايقول امسع

  ، مكدف احذر! مكبث! مكبث! مكبث  : 1 الطيف
  . كفى –. اصرفوني –. فايف امري احذر

  ) ينزل (  
  . يل حتذيرك اشكر، تكن مهما  : مكبث

  : اخرى كلمة يل ولكن، متاما اخشاه فيما اصبتَ لقد
  . االول من اقوى، غريه هذا: اليؤمر انه  : 1الساحرة

  ) دام طفل .2 الطيف .رعد (  
  ! مكبث! مكبث! مكبث  : 2 الطيف
  . هبم ألصغيت ثالث آذان يل كان لو  : مكبث
  واسـخر، حازما، جريئا، دمويا كن  : 2الطيف

  . مكبث من ينال امرأة ولدته رجل من فما، البشر قوة من
  ) ينزل (  

  ؟ منك خويف فيم، يامكدف عش اذن  : مكبث
  االمر هذا من الوثوق سأضاعف لكنين
  ، تعش لن انك: القدر من تعهدا وآخذ
  كاذب بأنك الشاحب للخوف اقول لكي
  . خوف بال الزمن رعود رغم انام ولكي

 تـاج  رأسـه  فـوق  طفـل  هيئـة  علـى  3 الطيف يظهر .رعد (  
   .)بيديه شجرة غصن وحيمل

   ملك كأبن يبدو الذي ماهذا  
  ؟ العرش بتاج الطفويل اجلبني مكلل

  . معه والتتكلم اصغ  : مجيعا
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  مبن والتبايل، متكربا ،كاألسد شجاعا كن  : 3 الطيف
  : املتآمرون جيتمع اين او يقلقك او يزعجك

 العظيمـة ) برنـام  (غابـة  تزحـف  مـامل  ابـدا  مكبـث  يـدحر  فلن
  . العالـي دنسنني قصر قصره اىل

  ) ينزل (  
  : ابدا يكون لن هذا  : مكبث

  االشجار ويأمر، الغابة زحزحة يستطيع من
! العذبــة بؤاتيــاللن؟ االرض يف الــضاربة جــذورها هتجــر ان

  ! ياللروعة
  حتى اآلن بعد تقوموا لن موهتم على املتمردون املوتى ايها

   سيحيا املقام عايل ومكبث، )برنام (غابة تتحرك
 شـوقا  خيفـق  قلـيب  لكن) 9(.طبيعية ميتة وميوت الطبيعية حياته
 هـل ) يعـرف  ان لـسحركن  كـان  ان (اخـربنين : واحـد  شـئ  ملعرفة
  ؟ يوما اململكة هذه حكم بنكو نسل من احد يتوىل

  . املزيد ملعرفة التسع  : مجيعا
  ، طليب رفضنت فأن، اطمئن ان من البد  : مكبث

  –. اخربنين! ابدية لعنة عليكن فلتحل
  ؟ االصوات ماهذه؟ االرض يف القِدر هذا يغوص ملاذا

  ) موسيقى (  
  ! اظهروا  : 1الساحرة
  ! أظهروا  : 2الساحرة
  ! اظهروا  : 3الساحرة

   فؤاده واحزنوا لعينيه اظهروا  : يعامج
  . وارحلوا تعالوا كالظالل

 بيـده  مـرآة  حيمـل  آخـرهم ،  ملـوك  لثمانيـة  عرض يظهر (  
  ) 10( .)بنكو شبح يتبعهم
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  ) العرض يف االول امللك خماطبا(   : مكبث
  ! انزل: بنكو شبح تشبه انك
  . عيين حيرق تاجك ان
  ، وشعرك) الثاني للملك(

  -: االول مثل، الذهيب تاجبال مكلال جبينا
  ! قذرات عجائز -: كسابقه الثالث )للساحرات( 

  ! عيينّ يقلع -؟ رابع -؟ هذا كل ترينين ملاذا
  ؟ القيامة يوم اىل اخلط هذا اميتد؟ ماذا
  -: املزيد ارى لن -؟ سابع -؟ بعد وآخر
  ، العديد منهم لرييين مرآة حيمل، يظهر الثامن ان غري
  ) 11(. ثالثيا وصوجلانا تنيكر حيمل احدهم ارى

  ، حقيقة انه ايقنتُ اآلن –! مشهد من ماأفظعه
 يبتـسم ،  عليه جف قد الذي بالدم املخضب بشعره بنكو ألنه
  ؟ اذن هكذا! ماذا –. نسله اىل ويشري، يل

  ملاذا ولكن -: كله األمر هكذا، ياموالي اجل  : 1الساحرة
  ؟ هكذا مشدوها مكبث يقف
  صدره هل لنشرح يااخيت هيا

  . متعنا ابدع ونريه
  ، الرقصات اغرب لتؤدين، حلنه ليعزف اجلو سأسحر
  ويقول يتكرم العظيم امللك عسى
  . ينبغي كما الرتحاب واجب ادينا اننا

  ) خيتفني ثم الساحرات ترقص .موسيقى(   
  اخلبيثة الساعة هذه لتكن -؟ أذهنب؟ هنّ اين  : مكبث

  -: الزمن تقويم يف ابدا ملعونة
  ! هناك اخلارج يف الذي انت خلاد

  ) لينوكس يدخل (  
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  ؟ جاللتكم تأمرون ماذا  : لينوكس
  ؟ الساحرات رأيت هل  : مكبث

  . ياموالي كال  : لينوكس
  ؟ بك مررن اما  : مكبث

  . ياموالي ابدا، ال  : لينوكس
  ، ميتطينه الذي اهلواء موبوء  : مكبث

  ! هبن يثقون الذين اولئك وملعونون
  ؟ هنا من مر من: خيل حوافر وقع مسعت –

  ، خبرب ياموالي ثالثة او فارسان جاءكم  : لينوكس
  . انكلرتا اىل مكدف هرب لقد

  ؟ انكلرتا اىل هرب  : مكبث
  . الكريم ياموالي اجل  : لينوكس
  ) 12(. الرهيبة افعايل لتمنع انك الزمن ايها )جانبا(   : مكبث

  مامل احلثيث اهلدف اليتحقق
  قليب خواطر ستكون، اللحظة هذه منذ. به فعلال يقرتن
  بالذات الساعة هذه ويف. يدي بنان طوع

  : به ماأفكر سأنفذ، بأفعايل افكاري وألتوج
  ، هبجوم مكدف قصر ساباغت
  واطفاله زوجته رقاب وألهنب، فايف مقاطعة واصادر

  . السيف حلد صلبه من اليت تلك التعيسة األرواح وكل
  . كاألبله اتفاخر لن
  . العزم يربد ان قبل سأفعله الشئ هذا
   –! املشاهد من مزيد ال
  ؟ السادة هؤالء هم اين )لينوكس خماطبا(

  . اليهم خذنـي هيا
  ) خيرجان (  
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   الثانياملشهد
  

  مكدف قصر يف غرفة فايف
  ) وروس وابنها مكدف الليدي تدخل (

  ؟ هربا البالد يغادر حتى جناه مالذي ترى : مكدف الليدي
  . ياسيدتي تصربي  : روس
  : صربا ماطاق هو : مكدف الليدي

   حتثنا اليت خماوفنا ان: اجلنون من ضربا هربه كان
  . كذلك نكن مل وان، اخلونة مبظهر تظهرنا اهلرب على

  التدرين انك  : روس
  ؟ خوفه ام حكمته هربه دافع أكان

   وقصره واطفاله زوجته ايرتك! حكمته : مكدف الليدي
  ؟ بالفرار منه يلوذ نفسه هو مكان يف اميلكم وكل
  ، الطبيعي االنساني الشعور ويعوزه: الحيبنا انه
  البوم سيقاتل، صغرا العصافري اكثر، املسكني الصعو ان

  . العش يف صغاره عن دفاعا
  ، الشئ عنده واحلب، ماعنده كل هو اخلوف
  هرب عندا كحبه شحيحة حكمته كانت
  . منطق لكل خالفا

  ، العزيزة العم ياابنة  : روس
  ، وعاقل وحكيم نبيل زوجك، بالصرب تلوذي ان اليك اتوسل
  ، املزيد قول على الأجرؤ. هذا الزمان لتقلبات متاما مدرك
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  خونة نكون حينما صعب زمن ولكنه
  خناف مما الندري وحنن بأنفسنا؛ والندري

  . تُشاع اوهام اال ماهو ماخييفنا فكل
  . فوعني هائج حبر فوق ونطفو

  : اترككم ان يل امسحي – منضي اجتاه كل يف
  . اخرى مرة وساعود، غيابي يطول لن
. عليه كانت ما اىل طفت او وقفت السوء قرار امور بلغت اذا
  اجلميل عمي ابن )ابنها خماطبا (

  . الرب باركك
  . اب وماله اب له : مكدف الليدي
  هذا من اكثر امكث ان احلماقة ملن انه  : روس

  ) 13(. لك واحراجا عليّ عارا سيكون كوثـيم ان
  . توا باالنصراف يل فاذني

  : مات قد والدك ياصغريي )ابنها خماطبة(  : مكدف الليدي
  ؟ تعيش وكيف؟ اآلن ستفعله الذي فما

  . ياأمـي الطيور تعيش كما  : االبن
  ؟ والذباب الديدان على اتعيش : مكدف الليدي
  . الطيور تفعل كما عليه أحصل ما على اعين  : االبن
  الصياد شبكة ختشى اال! املسكني العصفور ايها : مكدف الليدي

  ؟ مصيدته او شراكه او فخه او
  ؟ ياأمـي اخشاهم ومل  : االبن

  . املسكينة العصافري لصيد الشراك هذه تنصب مل
  . مبيت ليس ابي فأن ماتقولني كل ورغم

  ؟ دونه من امورك تتدبر فكيف. ميت هو، بلى : مكدف الليدي
  ؟ دونه من امرك انت تتدبرين وكيف  : االبن
  . سوق اي من زوجا عشرين اشرتي ان مبقدوري : مكدف الليدي
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  . اخرى مرة لتبيعينهم تشرتينهم فانت اذن  : االبن
  ، ذكاء كله كالمك  :مكدف الليدي

  . املوقف هذا ملثل الذكاء هذا اىل حاجة يف انك ولعمري
  ؟ ياأمـي خائنا ابي اناك  : االبن
  . خائنا كان نعم : مكدف الليدي
  ؟ اخلائن وما  : االبن
  . بقسمه حينث ثم حيلف من هو اخلائن : مكدف الليدي
  ؟ خائن بقسمه حينث من اكل  : االبن
  . يشنق ان جيب خائن ذلك يفعل من كل : مكدف الليدي
   ؟بقسمهم حينثون الذين كل يُشنق ان جيب وهل  : االبن
  . كلهم : مكدف الليدي
  ؟ يشنقهم ان جيب ومن  : االبن
  . الشرفاء الرجال : مكدف الليدي
  هنالك ألن، محقى واحلالفون فالكذابون اذن  : االبن

  . وشنقهم الشرفاء على للتغلب منهم مايكفي
  ؟ اب بال ستفعله ماالذي ولكن! املسكني ياقردي اهلل اعانك : مكدف الليدي
  فهذه عليه تبكي مل وان، انت لبكيتيه مات قد كان لو  : االبن

  . جديد اب يل سيكون قريب عما بأنه واضحة اشارة
  ! كالمك ماأطيب املسكني الثرثار ايها : مكدف الليدي

  ) رسول يدخل(   
  ، التعرفينين انت، الرقيقة سيدتي، عليك السالم  : الرسول

  . لديّ متاما معروفة الرفيعة مكانتك ان ولو
  منك يدنو وشيكا خطرا ان خشىا

  ، بسيط رجل مبشورة تأخذي فأن
  . معك اطفالك وخذي املكان هذا اتركي
  الصورة هبذه اخافتك يف خشونة ابدي اني اظن
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  سيكون، هذا الفظ تصريف من اسوأ ماهو افعل وان
  ! السماء فلتحفظك، تنتظرك اليت الوحشية مثل

  . هنا املكوث اطيل ان على الأجرؤ
  ) جخير(   

  ؟ اهرب اين اىل : مكدف الليدي
  اآلن اذكر لكنين. ألحد باذى اتسبب مل

 االســاءة منتــدح حيــث، االرضــي العــامل هــذا يف أعــيش انــي
  ، غالبا
، اذن فــيم: احلماقــة مــن ضــرب انــه علــى اخلــري فعــل ويُفهــم
  ، وآأسفي

  ؟ ألحد باذى اتسبب مل بقويل، نفسها عن االنثى بدفاع الوذ
  ؟ الوجوه ماهذه

  ) القتلة يدخل (  
  ؟ زوجك اين  : القاتل
  دنس مكان يف اليكون ان عسى : مكدف الليدي

  . امثالكم جيده حيث
  . خائن انه  : القاتل
  ! االشعث الوغد ايها كاذب  : االبن
  ! يابيضة خذ  : القاتل

  ! اخليانة ياأبن )االبن يطعن (  
  : ياأمي قتلين  : االبن

  ! اهربـي ارجوك
  ) ميوت (  
ــارخة مكـــــدف الليـــــدي ختـــــرج(   ــة« صـــ ــا »! قتلـــ  ويتبعهـــ

  ) 14(.)القتلة
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  الثالثاملشهد
  

   .امللك قصر يف غرفة .انكلرتا
  ) ومكدف ملكومل يدخل (

  . شجن من قلوبنا مايف فنبكي منعزال مكانا لنا لنجد  : ملكومل
   كرام وكرجال الفتاكة سيوفنا نشهر ان بنا احرى بل  : مكدف

 مـسقط  ألنقـاذ  الفاحتني كخطوات عظيمة خبطوات منضي
  . رأسنا

  ، جديد صباح كل يف
  ، آخرون ايتام ويصرخ، اخريات ثكاىل تنوح

  صداها فيدوي، وليدة احزان السماء وجه وتصفع
  : فتصرخ اسكتلندا بآالم حتس السماء كأمنا
  . احلزن صراخ مثلها

  . أصدقه ما على احزن  : ملكومل
  سأصلحه اصالحه طيعاست وما، به ساؤمن اعرف وما

  . له املالئم الوقت اجد حينما
  . كذلك يكون رمبا، به ماحدثتين

  ، السنتنا يقرح امسه ذكر جمرد والذي، الطاغية هذا ان
  ، كثريا احببته وانت، شريف انه يوما الناسُ اعتقد
ك مل وهو    لكن، يافعا شابا مازلت. بعد بضر ميسـّ
   واحلكمة، بسبيب تناله قد ما شيئا

 . غضوب اله ألرضاء وبريئا، مسكينا، ضعيفا محال تقدم نا
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  . بغادر لست انا  : مكدف
  . غادر مكبث لكن  : ملكومل

  . ملكي امر امام ترقد فاضلة كرمية نفس رب
 ان ظنوني التستطيع،  اليه احملتُ عما عذرا استمحيك اني غري

، بنورهـا  تتـألق  مافتـأت  فاملالئكـة ،   عليـه  انـت  ملـا  خالفا جتعلك
 ان تـود  اخلبائـث  كل ان ورغم ) 15(،  سقط قد تألقا اشدها ان لوو

  ) 16(.فضائل هي فالفضائل، الفضائل ثوب تلبس
  . آمايل فقدتُ لقد  : مكدف
  . شكوكي وجدتُ حيث فقدهتا رمبا  : ملكومل

  ، العجالة هبذه واطفالك زوجتك تركت ملاذا
  -؟ داع بال، احلب روابط وامنت الدوافع اعز وهم

 علــى افهمهــا ولكــن، لــشرفك تلويثــا ظنــوني التأخــذ ارجــوك
  . أظنه ما رغم صادقا تكون قد: لسالميت حفظا اهنا

  ! املسكني الوطن ايها انزف، انزف  : مكدف
  ، اسسك رسخ الطاغي االستبداد ايها
 قـد  فملكيتـه ،  ظلمك ارتد! ايقافك على الجترأ الفضيلة ألن
ــت ــا –. اليــك آل ــاموالي وداع ــن: ي ــون ل ــذل ذاك اك ــذي الن  ال

  ، الطاغية قبضة يف اليت البالد تلك اعطوني ولو ظننت
  . الغنيـة الشرق بالد وفوقها

  ، جترح كرامتك التدع  : ملكومل
  . منك حقيقي خوف عن أحتدث ال اني

  ، النري حتت تنوء بالدنا ان اعتقد
  جديد يوم كل ويف، وتنزف تبكي اهنا

  ايضا واعتقد: جراحها اىل جرح يُضاف
  ، حقي عن دفاعا للقتال مستعدة سواعد الكهن ان

  . الرجال من اآلف بضعة عليّ الكريم انكلرتا ملك عرض وهنا
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  ، بقدمي الطاغية رأس ادوس عندما، كله هذا رغم ولكن
 شــرورا تعــاني بــالدي ســتبقى، ســيفي علــى رأســه امحــل او

 شــتى وبوســائل، معاناهتــا وتــزداد ، املاضــي شــرور مــن اشــد
  . سيخلفه من يد ىعل، مضى مما اكثر

  ؟ الرجل ذالك يكون ومن  : مكدف
  ، الرذائل انواع كل فيها غُرست قد حيث، نفسي اعين  : ملكومل

، كــالثلج ناصــعا ســيبدو مكبــث ســواد فــان، تفتحــت مــا فــاذا
 بـشروري  مقارنـة  وديعـا  محـال  البائسة الدولة جتده ولسوف

  . هلا حدود ال اليت
  لعنة اشد شيطان نفسها ةاهليب جهنم طوابري يف ليس  : مكدف

  . مكبث ليفوق بشروره
 وخمــادع وغــدار وجــشع شــهواني، ســفاح انــه، الــرأي اوافقــك  : ملكومل

، تُـسمى  ان ميكـن  خطيئـة  كـل  مـن  ملـسة  فيه،  وحقود وعنيف
 ،بناتكم وال زوجاتكم فال. له القرار قرار فال انا فجوري اما

ــاتكم ــادرات خادمــاتكم وال والأمه ــى بق  ضحــو ميــألن ان عل
 دون حيــول عفيــف عــائق كــل رغــبيت تقهــر ولــسوف. شــبقي
ــق ــم ان خــري: شــهوتي حتقي ــم ان مــن مكبــث حيكمك  حيكمك
  . مثلي رجل

 سـببا  كـان  ولكـم ،  طغيـان  احلياة يف له القرار الذي االفراط ان  : مكدف
  . امللوك من العديد وسقوط اوانه قبل سعيد عرش ازاحة يف

  ، قكح ماهو لنفسك تأخذ ان الختشى ذلك ومع
  امللذات من لك طاب مبا سرا تتمتع ان فبوسعك

  . الطريقة هبذه العامل ختدع وهكذا – باردا تبدو حني يف
  لن وحينها، مايكفي الشغوفات النساء من لدينا
 ممــــن العديــــد يلتــــهم الــــذي العقــــاب طبيعــــة فيــــك تكــــون

  . ألقتناصهم مياال يرونك حني للمجد انفسهم سيكرسون
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 ، يتنامى اليرتوي جشع مثة السئ طبعي يف، اهذ عن فضال  : ملكومل
ــا اصــــبحتُ ولــــئن ــا النــــبالء علــــى لقــــضيت، ملكــ  يف طمعــ

 علـى  حـصلتُ  وكلمـا ،  ذاك وبيـت  هـذا  وجمـوهرات ،  اراضيهم
 تـى ح مـسوغ  دومنـا  القتـال  فـأختلق ،  هنمـي  ازداد كلما،  املزيد
  . املال اجل من وابيدهم واملخلصني الطيبني مع

  املؤذية جذوره االرض اغوار يف يضرب اجلشع هذا ان  : مكدف
  دوما الطمع كان وقد) 17(. عابر كصيف شبق من اكثر

  ، شيئا الختشى، ذلك ومع، ملوكنا ذبح الذي السيف
  ، شهوتك تروي وفرية ارزاق اسكتلندا ففي
  احلمل خفيفة هذه وكل. وحدك لك وهي
  . اخرى فضائل مع وازنتها انت ان

  الفضائل: الفضائل هذه من اي لدي ليس لكن  : ملكومل
  واالتزان واالعتدال والصدق كالعدل امللوك هبا يتصف اليت

 والـــــصرب واحلنـــــو والتواضـــــع والرمحـــــة واملثـــــابرة والكـــــرم
 اصــناف بكــل افــيض لكــنين عنــدي هلــا المــذاق، والــشجاعة
 لــو، انــين بــل. شــتى بأســاليب منــها كــال اســتخدم، اجلرميــة
 واحلــتُ، جهــنم يف الوئــام حليــب لــسكبتُ، الــسلطان امتلكــتُ
  . االرض على وحدة كل عرى وفصلتُ، فوضى الكون سالم

  ! واسكتلنداه! واسكتلنداه  : مكدف
  . فقل باحلكم جديرا، وصفتُ كالذي رجال كان فان  : ملكومل

  ؟ باحلكم جديرا  : فدمك
  ! التعيسة األمة ايتها – باحلياة جدير ليس فهو كال

  ، بالدم ملطخ صوجلان، مغتصب حباكم
  ، اخرى مرة اهلناء ايام سرتين ىمت

  باألثم نفسه يتهم الشرعي عرشك خليفة طاملا
 وامللكـة : قديـسا  ملكا امللك والدك كان؟  العريق بنسبه ويكفر
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 قـضته  مما اكثر صالة الركوع يف زماهنا قضت،  محلتك اليت
  ! الوداع. عاشته يوم كل يف وماتت، املسري يف

  نفسك اىل نسبتها اليت الشرور هذه
  ! رجاؤك ينتهي هنا ها، فياقليب. اسكتلندا عن نفتين دق

  النبيلة العاطفة هذه ان، مكدف  : ملكومل
  ، سوداء ريبة كل روحـي من حمت، االستقامة وليدة

  . وشرفك صدقك وبني افكاري بني ووائمت
   مكبث الشيطان حاول لقد
 حكمــيت ان غــري، قبــضته يف ألقــع املكائــد بــشتى جيرنــي ان

 اهلل ليباركــك ولكــن. املتــهور التــصديق مــن تينمنعــ الرصــينة
  اللحظة هذه يف واني! وبينك مابيين عليائه يف

  ، نفسي به ماذممتُ واسحب، امرك رهن نفسي اضع
  ، ذاتي اىل نسبتها اليت والتهم العيوب كل وانكر
  ، قط امرأة عرفتُ فما. طبعي عن غريبة فهي
  ، كـيمل هو فيما حتى اطمع ومل، ابدا بقسم احنث مل
  وسروري، رديفه عند الشيطان والأخون: عهدا نقضتُ وما

  كذبا مانطقتُ واول. باحلياة سروري عن اليقل بالصدق
  فعال عليه انا وما. نفسي به ماوصمتُ هو
  : يأمره ان املسكني ولبلدي لك فهو
   ستيوارد الشيخ كان، قدومك وقبل، الواقع ويف

  حمارب اآلف ةعشر رأس على اسكتلندا اىل للتوجه يستعد
 فرصــة اهلل وليجعــل. معــا لنــذهب واآلن. االســتعداد بكامــل
  . الصمت تلزم ملاذا. حربنا عدالة حبجم نصرنا

  ، واحد آن يف والسيئة احلسنة االمور هذه مثل  : مكدف
  ) 18(. بينهما التوفيق يصعب

  ) طبيب يدخل (  
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  . قريب عما حديثنا اىل سنعود حسنا  : ملكومل
  ؟ قادم امللك هل، رجاء )بيبالط خماطبا( 

  التعساء من حشد هناك، ياسيدي اجل  : الطبيب
  قد داؤهم، الشفاء منه ينتظرون

  ، ماملسهم فاذا، االطباء امهر اعجز
 ) 19(.احلال يف يشفون، القدسية هذه يديه السماء وهبت وقد

  . الطبيب ايها شكرا  : ملكومل
  ) الطبيب خيرج (  

  ؟ يعنيه يالذ ذاك مرض اي  : مكدف
  ، معجزة قوة الصاحل امللك هلذا: امللك داء انه  : ملكومل

  . انكلرتا يف هنا مكوثي منذ هذا عمله شهدتُ لقد
  ، هذا اجل من السماء اىل يبتهل كيف
ــو ــده هـ ــم وحـ ــري، كيـــف يعلـ ــااان ان غـ ــصابني سـ  بـــأغرب مـ

  ، العني هلا ترثى والقروح االمراض متلؤهم، األمراض
  ، يشفيهم، اجلراحة منها ويأست

  ، ذهبيا دينارا رقاهبم يف يعلق بأن
  ويقال، املقدسة بالصلوات ويقرنه

  . هذه الشفاء بركة خيلفونه الذين امللوك سيورّث انه
  ، التنبؤ يف مساوية هبة له العجيبة القدرة هذه ومع

  عرشه حول تطوف خمتلفة وهبات
  . الربكات فيض من لديه مبا لتشهد

  ) روس يدخل (  
  . هنا القادم من انظر  : مكدف
  ) 20(. الأعرفه انين غري، موطين ابن  : ملكومل
  . هنا بك مرحبا، الكريم عمي ابن  : مكدف
  سريعا يزيل ان اهلل أسأل. اآلن عرفته  : ملكومل
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  . البعض بعضنا عن غرباء جتعلنا اليت االسباب كل
  . ياسيدي آميـن  : روس

  ؟ عليه ماكانت على اسكتلندا االتزال  : مكدف
  ! املسكني البلد ايها واأسفاه  : روس

  ، آمنا ندعوه ان الميكن. نفسه معرفة من يفزع يكاد
  . شيئا اليعرف الذي اال يبتسم الشئ حيث، قربنا ولكن
  اهلواء متزق اليت والصرخات واالنني احلسرات حيث
 وحينما: عاديا قلقا يبدو البالء واشد،  جميب من وال تنطلق
 وحيـاة ،   يقـرع  ملـن  يـسألون  قلمـا  املـوتى  وسنـاق  الناس يسمع

  ، قبعاهتم يف االزاهري ذبول قبل تنتهي الطيبني
  . مرض يصيبهم ان قبل فيقضون

  ! وصادقة مفصلة، ياللرواية  : مكدف
  ؟ االحزان ماآخر  : ملكومل
  ، ساعة بعد فاجعة يروي ممن الناس يسخر  : روس

  ) 21(. جديدة فاجعة تولد دقيقة كل يف ألن
  ؟ زوجيت حال وكيف  : كدفم

  . خبري  : روس
  ؟ مجيعا وأوالدي  : مكدف
  . ايضا خبري  : روس

  ؟ سالمهم الطاغي ذلك يعكر امل  : مكدف
  . غادرهتم حينما مطمئنني آمنني كانوا لقد: كال  : روس

  ؟ االمور تسري كيف، بالتفاصيل عليّ التبخل  : مكدف
  ، كاهلي اثقلت اليت االنباء ألنقل هنا اىل جئت عندما  : روس

  ، التمرد اعلنوا الناس شرفاء من العديد بأن اشيع
  . تتحرك الطاغية جنود رأيت اني صدقها على والدليل
، الرجـال  من جنودا ستخلق منك نظرة. اآلن العون ساعة أزفت
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  . املرعب ياسهن عنهن ينفضن لكي يقاتلن نساءنا وجتعل
  . يهنال قادمون اننا عزائهن فليكن  : ملكومل

   الكريم انكلرتا ملك اعطانا لقد
 خمـضرم  مقاتـل  وهو،  مقاتل اآلف عشرة مع الباسل سيوارد
  . املسيحية البالد مثله ماشهدت وصنديد

  ! مبثله العزاء هذا على االجابة استطيع انين لو وددت  : روس
 ، الصحارى فضاء يف حنيبا تنطلق ان يتوجب كلمات يفّ لكن
  . مسع اليطاهلا حيث

  ؟ واحد قلب حزن هى ام؟ العامة املصلحة اختص؟ مفادها ما  : كدفم
  ، اساها وقامسك اال شريف فؤاد من ما  : روس

  . وحدك خيصك اغلبها كان وان
  . اآلن يل قلها، عين الختفها ختصين ان  : مكدف
  ، الدهر ابد لساني حتتقران اذنيك التدع  : روس

  . ابدا مسعتاه صوت افجع سمعهماسيٌ النه
  ! احزره أكاد  : مكدف
  واطفالك وزوجتك، غرة حني على عتكلق هومجت  : روس

  ذحبوا كيف اخربتك ولئن: بوحشية ذحبوا قد
  . انت مصرعك الظبية هؤالء مصرع اىل اضيف فاني

  –! الرحيمة السماء ايتها  : ملكومل
  ) 22(: عينيك على قبعتك التنكس! يارجل مابك
  املكبوت فاحلزن، نفسه عن يفصح احلزن دع

  . حيطمه حتى للقلب يهمس
  ؟ ايضا واطفايل  : مكدف
  . وجدوه من وكل وخدمك واطفالك زوجتك  : روس

  ! عنهم غائب وانا ذلك كل حدث قد  : مكدف
  ؟ ايضا زوجيت اقتلت
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  . لك قلت كما  : روس
  لنا دواء العظيم ثأرنا من لنتخذ: العزاء لك  : ملكومل

  . املميتة احزاننا به نشفي
  ؟ كلهم احللوين اطفايل) 23(. اوالد له ليس  : دفمك

  ؟ كلهم –! اجلحيم ياطائر -؟ كلهم قلت هل
  ؟ واحد انقضاض يف، وامهم كلهم الصغار افراخي، ماذا

  . رجال تقبلها  : ملكومل
  : رجل اني احس ان جيب ولكن، رجال سأتقبلها  : مكدف

  ، يل ماكان اتذكر ان اال يل ليس
  ؟ وماحرستهم ذلك السماء ابصرت له –. يل ماكان امثن
  . اجلك من حياهتم دفعوا لقد! مكدف اآلثم ايها
  ، انا لذنيب بل اللذنوهبم ذحبوا لقد، الشئ انا

  ! اآلن السماء لرتمحهم
  ، غضبا حزنك ولينقلب: لسيفك املسن حجر هذا ليكن  : ملكومل

  . يثور دعه بل القلب تقنط ال
  ، كالنساء يابك ان بوسعي كان لو آه  : مكدف

  الرحيمة السماء ايتها ولكن... بلساني اتبجح وان
  اسكتلندا شيطان وبني بيين وامجعي طريقي يل قربي
  ، جنا فأن، سيفي مدى يف ضعيه، لوجه وجها هذا

  . ايضا ذنوبه اهلل فليغفر
  . الرجال ديدن هذا  : ملكومل

  ، االستعداد اهبة على فجيشنا: امللك اىل نذهب هلم
ــا ، قطافــه وحــان نــضج مكبثقــد. الرحيــل اذن ســوى اليعوزن

  . سالحها توشحت السماء وقوى
   ماتشاء العزاء من خذ

  . هنار عليه اليطلع الذي الليل مااطول
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 اخلامس الفصل
  

   األولاملشهد
  

   .القصر يف غرفة .دنسنني
  ) مكبث ليدي ووصيفة طبيب يدخل (

  . يل قلت فيما صدق أي اتبني ومل، معك ليلتني سهرت لقد  : الطبيب
  ؟ نومها يف متشي مرة آخر شاهدهتا متى

  ) 1(. القتال اىل اجلاللة صاحب غادرنا ان منذ  : الوصيفة
  ، جسمها على النوم رداء ملقية، فراشها من تنهض رأيتها
  ، وتكتب وتطويها، ورقة منها وتأخذ خزانتها وتفتح

  . فراشها اىل لتعود ختتمها ذلك وبعد تقرأها ثم
  . عميق نوم يف وهي االشياء هذه كل لتفع

 اعمـــال يـــؤدي ان االنـــسان حيـــاة يف شـــديد ألضـــطراب انـــه  : الطبيب
  اليقظة
 هــل املنــامي االهتيــاج هــذا يف. النــوم لراحــة مستــسلم وهــو

 بـه  تقـوم  ومـا  مـشيها  عدا،  وقت أي ويف،  شيئا تقول مسعتها
  ؟ اخرى اعمال من

  . ياسيدي اكرره مالن تقول  : الوصيفة
  . به ختربينين ان جيب بل، به ختربينين ان بوسعك  : لطبيبا

  . كالمي يؤيد شاهد لدىّ ليس اذ، لغريك وال لك ال  : الوصيفة
  ) مشعة حتمل مكبث ليدي تدخل(   
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. نومهـا  يف تغـط  اهنا وحياتي. ديدهنا هذا. جاءت لقد! انظر  
  . اختبئ. راقبها

  ؟ الشمعة تلك هلا اين من  : الطبيب
  . بقرهبا الشموع بوضع دوما تأمرنا فهي، غرفتها من  : ةالوصيف
  . مفتوحتان عيناها، اترين  : الطبيب
  . مغلقة احاسيسها ولكن، نعم  : الوصيفة
  . يديها تفرك كيف انظري؟ اآلن تفعله ماالذي  : الطبيب
  . يديها تغسل اهنا ويبدو. عادهتا هذه  : الوصيفة

  . عةسا ربع طوال هذا تفعل شاهدهتا لقد
  . بقعة هنا الزالت : مكبث الليدي

 . لذاكرتي عون خري ليكون به ماتتفوه سأدون. تتكلم اهنا اصغي  : الطبيب
  ...! يدي عن اغربي اقول... امللعونة البقعة ايتها اغربي : مكبث الليدي

  . تنفيذها وقت هذا اذن) 2(. اثنان... واحد
  ! عار ياموالي عليك عار -. مظلمة جهنم
  يعرفها من هنب مل؟ وختاف انت يجند
  .. ؟للحساب سلطاننا استدعاء على جيرؤ من وليس
  ؟ الغزير الدم هذا فيه الشيخ ذلك ان يظن كان من ولكن

  ؟ ذلك أالحظت  : الطبيب
  ؟ اآلن هي اين: ) 3( زوجة فايف ألمري كانت : مكبث الليدي

  : كفى ياموالي كفى؟ تنظفا ان اليدين هلاتني آن اما، ماذا
  ) 4(. شئ كل خوفك افسد لقد: كفى ياموالي

  . تعرفيه ان ينبغي ماال عرفت لقد! واأسفي  : الطبيب
  . ذلك من واثقة انا. به تتكلم ان الينبغي مبا تكلمت لقد  : الوصيفة

  . تعلم هي مبا ادرى والرب
  العرب بالد عطور كل. الدم رائحة تزل مل هنا : مكبث الليدي

  . آه. آه. آه. الصغرية اليد هذه تعطر لن
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  . قلبها تثقل الشجون ان. تنهدات من ياهلا  : الطبيب
 اجلـسم  سـالمة  أعطيـت  ولـو  كهـذا  قلـب  يل يكون ان الأمتنى  : الوصيفة

  . كله
  ) 5(. حسنا.. حسنا.. حسنا  : الطبيب
  . كذلك االمر يكون ان ياسيدي اهلل نسأل  : الوصيفة
  فقد ذلك ومع، مـيعل اليدركه املرض هذا ان  : الطبيب

  . فراشهم يف انقياء وماتوا نومهم يف ميشون اناسا عرفت
  . وجهك عن الشحوب ازل، نومك رداء البس، يديك اغسل : مكبث الليدي

 مـن  القيـام  يـستطيع  ولـن  دفن قد بنكو ان: اخرى مرة اقوهلا
  . قربه

  ؟ السوء من احلد هذا أاىل  : الطبيب
  . الباب على طرق هنالك. الفراش اىل، الفراش اىل : مكبث الليدي

  . كان قد ماكان. يدك أعطنـي، تعال، تعال، تعال، تعال
  . الفراش اىل، الفراش اىل، الفراش اىل

  ) ختـرج (  
  ؟ فراشها اىل ستأوي هل  : الطبيب
  . مباشرة  : الوصيفة
  الذميمة االفعال ان. الناس بني مقيت مهس يدور  : الطبيب

  ماأصابته اذا الفكر ان: شاذة اضطرابات تولد امنا
  احتياجا اشد فهي. الصماء للوسائد اسراره يبوح علة

  . لنا اغفر يارب، يااهلي. لطبيب منه لكاهن
  . تؤذيها ان ميكن وسيلة كل عنها ابعدي. هبا اعتين

  . خري على تصبحني. دوما راقبيها
  . ناظري وأذهلت فكري حريت لقد
  . مالكال على الأجرؤ ولكن افكر اني

  . الطيب الطبيب خريايها على تصبح  : الوصيفة
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   الثانياملشهد
  

   .واعالم طبول .دنسنني قرب ريف
  ) وجنود ولينوكس وانكس وكثنس مينتث يدخل (

  خاله مع ملكومل بقيادة هنا من قريب االجنليزي اجليش ان  : مينتث
  . االنتقام رغبة فيهم تتقد. الشجاع ومكدف سيوارد

  له الشعور من حتى تثري فيهم احلرب دواعي وان
  . احملمومة الدم حرب اىل 

  فيه نلتقيهم مكان افضل هي برنام غابة ان  : انكس
  . الطريق تلك من آتون فهم

  ؟ اخاه يرافق دونلبني لعل يدري من  : كثنس
 بامســـاء قائمـــة فلـــدي. ياســـيدي اليرافقـــه انـــه، دومناريـــب  : لينوكس

  : كلهم النبالء
 خيـشوشن  مل الـذين  الفتيـة  مـن  والعديد سيوارد ابن فهنالك
  ، بعد عودهم
  . رجاال صاروا اهنم ليثبتوا جاءوا

  ؟ الطاغية يفعله ماالذي  : مينتث
  . منيعا حتصينا قصره حيصن  : كثنس

  كثريا اليكرهونه ممن وآخرون، جمنون انه يقول البعض
  . الشجاعة محية اال ماهو اجلنون هذا ان يدعون
  . املوقف على السيطرة فقد قد فانه حال كل وعلى

  بيديه الصقة اخلفية جرائمه بان االن حيس انه  : انكس
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  . العهد نقضه على لتؤنبه ثورة تقوم دقيقة كل ويف
  حيس انه. الحبا خوفا بقوله يأمترون امرته حتت والذين
   عمالق كثوب عليه فضفاض العرش يف حقه ان اآلن
  . قزم لص جسم على

 ثــــارت هــــي ان املــــضطربة احاسيــــسه يلــــوم الــــذي اذ مــــن  : مينتث
  وانتفضت

  . هناك بوجوده نفسه يدين نفسه مايف وكل
  . اليه فلنزحف، حسنا  : كثنس

  . مينح ان الوالء يستحق حيث الوالء لنمنح
 شـفاء  دمنـا  مـن  قطـرة  كـل  نـسكب  ومعه امتنا بشايف ونلتقي
  . للوطن

 االعـشاب  واغـراق  فيةالـشا  امللكيـة  الزهرة لسقي مايكفي او  : لينوكس
  . الضارة
  ). برنام (غابة صوب فلنتوجه
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   الثالثاملشهد
  

   .القصر يف غرفة .دنسنني قصر
  ) واتباع والطبيب مكبث يدخل(

  مجيعا فليهربوا. املزيد الختربوني  : مكبث
  . دنسنني من برنام غابة تدنو مامل خوف خياجلين فلن
ــصيب هــذا مــن ــده اومل؟ ملكــومل ال ــد؟ ةامــرأ تل  يل قالــت لق

  : البشر مصائر تعرف اليت االرواح
 . »يوما عليك بقادر امرأة ولدته رجل من فما، يامكبث الختف«

 االجنليـــز اىل وانـــضموا الغـــادرون االمـــراء ايهـــا اذن اهربـــوا
  ) 6(.االبيقوريني

  الشك سيوهنه حيكم الذي العقل فال
  . خوف به سيعصف اضمه الذي والالقلب

  ) خادم يدخل (  
  ؟ لشاحب وجهك ان الشيطان سخطه قد اسودا ياعبدا  

  ؟ هذه االوز بسحنة اتيت اين من
  – اآلف عشرة يوجد  : اخلادم
  ؟ ياوغد االوز من  : مكبث
  . اجلنود من، ياموالي كال  : اخلادم
  ، امحر وجهك بياض ليصري. وجهك لتخز. اذهب  : مكبث

  ! حكرو فلتهلك؟ يامغفل جنود اي) 7(. الكبد ياأبيض
 اي، الفــزع كيـف  النـاس  يعلمـان  االبـيض  الكتـان  بلـون  خـداك 
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  ؟ اللنب ياوجه جنود
  . موالي عفوك، االجنليزي اجليش  : اخلادم
  . وجهـي عن اغرب  : مكبث

  ) اخلادم خيرج(   
  -! سيتون قلت – مبتئس قليب ان –) 8 (سيتون  
ــدا سيــسعدني احلاســم املوقــف هــذا ان )نفــسه مــع (    او اب

  . اآلن عرشي فوق من  يب يطيح
 احنـدرت  حيـاتي  وطريـق ،  كافيـا  ردحا عمري من عشت لقد
  . اوراقها اصفرار واىل خريفها اىل

 وحــب شــرف مــن  العمــر بتقــدم مــايقرتن اتوقــع ان والينبغــي
 اللعنـات  منـها  بـدال  اتوقـع  ان علـي  بـل ،  اخلالن وكثرة وطاعة

 هـواء  مـن  وكلمـات ،  االلـسن  مـن  ومتجيـد  ،  العميقة الصامتة
  . والجيرؤ، ينكرها لو املسكني القلب يود

  –! سيتون
  ) سيتون يدخل(   

  ؟ ترغبون ماذا موالي  : سيتون
  ؟ جديد من هل  : مكبث
  . صحته تأكد قد اخبار من ماوردنا كل، موالي  : سيتون
  ، اربا اربا عظامي عن حلمي يقطع ان اىل سأقاتل  : مكبث

  . درعـي اعطين
  . الوقت من متسع هنالك  : سيتون
  البالد ليجوبوا الرجال من املزيد ارسلوا. سأرتديه  : مكبث

  . درعي اعطين. اخلوف عن يتحدث من كل وليشنقوا
  ؟ ياطبيب مريضتك حال كيف )الطبيب خماطبا(   

ــاموالي مريــضة ليــست اهنــا  : الطبيب  بأوهــام مــصابة مــاهي بقــدر ي
  . راحتها يقلق اضطرابا هلا تسبب كثرية
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  معلول عقل شفاء تستطيع اما: ذاك من فهااش  : مكبث
  . اسى من ر ماجتذ ذاكرهتا من وتقتلع
 العــذب  النــسيان وبرتيــاق  الــذهن يف املنقوشــة  اهلمــوم ومتحــو
 ؟ الفؤاد حبمله ينوء الذي اخلطري الشئ ذلك من صدرها تطهر

  احلال هذا مثل يف  : الطبيب
  . نفسه يداوي ان املريض على

  . اليه حباجة عدت فما بللكال بطبك ارم  : مكبث
. صوجلاني اعطين. درعي والبسين تعال) خماطبا سيتون  (  

  - اسرع سيتون
 يتخلـون  النـبالء  اتباعي ان الطبيب ايها )الطبيب خماطبا( 

  ، هيا) سيتون خماطبا (– عين
   استطاعتك يف يكن ان الطبيب ايها – يارجل اسرع

 اىل دلتعـو  وتطهرهـا  علتـها  لتـشخص  بـالدي  مـاء  تفحص ان
  . تصفيقي الصدى يردد حتى لك ساصفق، صحتها سابق

  -لك أقول) 9 (اسحبها )سيتون خماطبا (  
 دواء او) 10 (ســــنامكي اي ام راونــــد اي )الطبيــــب خماطبــــا (  

  ؟ هنا من االجنليز هؤالء اخراج على بقادر مسهل
  ؟ هبم مسعت هل

ــم  : الطبيب ــاموالي نعـ ــتعداداتك، يـ ــة اسـ ــا امللكيـ ــسمع جتعلنـ  بعـــض نـ
  . االمور

 اخاف فلن واتبعين درعي من تبقى ما اجلب )سيتون خماطبا(   : مكبث
  . قصري حنو برنام غابة تسري حتى هتلكة من وال موت من

  ) خيرج (  
  وساملا دنسنني عن بعيدا كنت لو )جانبيا(   : الطبيب

  . هنا اىل يعيدني ان مكسب اي استطاع ملا
  ) وسيتون الطبيب خيرج (  
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   الرابعاملشهد
  

   .االفق يف غابة .دنسنني قرب ريف
 ومينتـث  ومكدف وابنه سيوارد والشيخ ملكومل: واالعالم الطبول مع يدخل(

  ) 11() مسرية يف وجنود وروس ولينوكس وانكس وكثنس
 قـد  آمنـة  املـضاجع  تكون فيها اليت االيام ان آمل،  العم ياأبناء  : ملكومل

  . دنت
  . ذلك يف الشك  : مينتث
  ؟ امامنا تلوح اليت تلك غابة اي  : سيوارد
  . برنام غابة  : مينتث
ــع  : ملكومل ــل ليقطـ ــدي كـ ــه غـــصنا جنـ ــامي وحيملـ ــي امـ ــدد لنخفـ  عـ

  ، جيشنا
  . عنا تقاريرهم يف املستطلعون فيخطئ

  . االمر سننفذ  : جنود
 الوقـت  طوال ميكث نفسه من الواثق الطاغية ان مانعلمه كل  : سيوارد

  . قلعته حناصر ويدعنا ننيبدنس قصره يف
  ، االعظم رجاؤه هذا  : ملكومل

  ، عليه وثار اال وضيع او لشريف فرصة اتيحت وما
ــه يف يبــق ومل ــى اجــربوا مــن اال خدمت  غابــت وقــد، ذلــك عل

  . قلوهبم عنهم
، الوقــائع فستــصدقه صــحيحا كــان فــاذا اآلن احلكــم لــنرتك  : مكدف

  . اجملدة بالعسكرية ولنتحلى
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  آت الفصل وقت ان  : سيوارد
  ، احلامسة النهاية بعد، سيخربنا
  . خسرنا ام أكسبنا: مانقول

 سـوى  الفصل القول يقرر وال،  مؤكدة غري آماال تلد التكهنات
  القتال
  . احلرب لتمضي القتال فاىل

  ) مسرية يف خيرجون (  
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  اخلامساملشهد
  

   .القصر داخل .دنسنني
  ) وجنود وسيتون مكبث: واالعالم الطبول مع يدخل(

  ، اخلارجية االسوار على راياتنا علقوا  : مكبث
   حصننا مناعة. »! قادمون اهنم« الصيحة مازالت
   هنا فليبقوا. وتسخر احلصار من هتزأ لسوف
  ، التهاما واحلمى اجملاعة تلتهمهم حتى
  ، معنا يكونوا ان ينبغي كان رجال يعززهم مل ولو

 . ديارهم اىل مدحورين رددناهمول، لوجه وجها جبرأة لقابلناهم
   )الداخل من نسوة صراخ(

  ؟ الصوت ماهذا
  . الكريم ياموالي نسوة صراخ  : سيتون

  ) خيرج (  
  . اخلوف طعم انسى كدت  : مكبث

 صـرخة  مسعت انا ان تقشعر جوارحي فيه كانت زمن مضى
 احليــاة كامنــا مرعبــة قــصة لــسماع شــعري ويقــف، الليــل يف

  . فيه دبت
ــ لقـــد ــا تاختمـ ــاري عليـــه تطبعـــت الـــذي واهلـــول: رعبـ  افكـ

  . واحدة مرة جيفلين ان اليستطيع ،السفاحة
  ) سيتون يعود (  
  ؟ الصرخة تلك ماسبب  
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  . ماتت قد ياموالي امللكة  : سيتون
  : ما يوما متوت ان هلا البد كان  : مكبث

  ) 12(. الكلمة هلذه افضل وقت مثة ولكان
  وغدا وغدا غدا
  ، الزمان سجل يف حرف آخر اىل يوم بعد يوما خبطاه يسري
 اىل الـدرب  املساكني للحمقى اضاءت قد البارحة ايامنا وكل

  . الرتاب
  ) 13(، العمر قصرية الشمعة ايتها انطفأي
   مسكني ممثل، عابر خيال اال ماحلياة
  ، املسرح على ساعة قلقا خيتال

  : ابداً احد عنه اليسمع ثم
   والعنف بالصخب ئةملي معتوه حيكيها حكاية اهنا

  . معنى دومنا
  ) رسول يدخل (  
  . بسرعة تكلم، لسانك لتستعمل اتيت لقد  

  الكريم موالي  : الرسول
  . ارويه كيف الادري لكنين، ماشاهدته اقول ان ينبغي

  . يارجل تكلم، حسن  : مكبث
  التل على حراسيت بنوبة اقوم كنت بينما  : الرسول

  يل هئ احلال ويف) برنام (غابة اىل نظرت
  . تتحرك الغابة ان

  ! وعبد كذاب  : مكبث
  . غضبك عواقب احتمل فأني صادقا كالمي يكن مل اذا  : الرسول

  اميال ثالثة بعد على مقبلة تراها ان تستطيع
  . تسري غابة اعين

  ، شجرة اقرب على حيا ساعلقك تكذب كنت ان  : مكبث
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  تصدق كنت وان: جوعا عروقك جتف حتى
  . الشئ ذات بي فعلت انت ان ابايل فال
 ذي الــشيطان كــالم واخــشى للقتــال عزمــي اكــبح بــدأت انــي

  ، الوجهني
 تـأتي  حتـى  شيئا الختشى«: الصدق يقول وكأنه يكذب الذي
   آتية هي واآلن »دنسنني اىل) برنام (غابة
  ! اخرجوا، السالح اىل، السالح اىل. دنسنني صوب
  ، حقيقة االمر هذا مابان فاذا
  . هنا للمكوث سبيل وال، هنا من للهرب لسبي فال

  ، احلياة اسأم بدأت
  . اآلن يتحطم الكون وجود فياليت
  ! تعال ويادمار! اعصفي ياريح –! االنذار ناقوس اقرعوا
  . ظهورنا على والدروع االقل يف لنموتن

  ) خيرجون(   
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    السادساملشهد
  

   .واعالم طبول .دنسنني قلعة امام سهل
ــون جيــشهم وافــراد ..اخل ..ومكــدف ســيوارد والــشيخ كــوململ يــدخل(  حيمل

  ) االغصان
 بـه  مـاختفيتم  عـنكم  القـوا : اآلن الكفايـة  فيـه  مبا اقرتبنا لقد  : ملكومل

  . انتم كما واظهروا، االغصان من
  ، اجلليل ياخايل )سيوارد الشيخ خماطبا(

ــا ســتقود، النبيــل ابنــك مــع ــا: االول فيلقن  ومكــدف حنــن ام
  النبيل

  . خلطتنا وفقا مسؤليات من تبقى مبا نقومس
   –. اهلل استودعكم  : سيوارد

  ، الليلة الطاغية جيش لنلق
  . القتال يف نُجد مل ان اهلزمية علينا ولتكتب

  ، نفسا مااستطعتم فيها انفخوا، ابواقنا كل فلتنطق  : مكدف
  . واملوت بالدم صاخبة رسل فصيحاهتا

   .)االبواق صوت ويستمر خيرجون (  
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   السابعاملشهد
  

   .دنسنني سهل من آخر مكان
  ) مكبث يدخل(

  ، االفالت استطيع وال خشبة اىل ربطوني لقد  : مكبث
  ) 14( –. النهاية حتى اقاتل ان البد وكالدب

  كهذا رجل اخاف؟ امرأة تلده مل الذي ذاك هو من
  . سواه والأخاف

  ) االبن سيوارد يدخل(   
  ؟ كماامس : االبن سيوارد
  . مسعته ان سرتتعد  : مكبث
 ) 15(.جهنم يف اسم اي من هلبا اشد باسم نفسك دعوت وان، كال : االبن سيوارد
  . مكبث امسي  : مكبث
 منــه اكــره باســم ينــبس ان اليــستطيع نفــسه الــشيطان حتــى : االبن سيوارد

  . ألذني
  . منه ارعب وال ال  : مكبث
  وبسيفي املمقوت غيةالطا ايها تكذب انت : االبن سيوارد

  . ماتقول كذب على سأبرهن
  ) االبن سيوارد مكبث ويصرع يتقاتالن(   

  : امرأة ولدتك لقد  : مكبث
  سالح كل من ساخرا واضحك للسيوف ابسم اني

  . امرأة ولدته رجل بوجهي يشهره
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  ) مكدف يدخل .نفري(   
 نـي ار ياطاغية )مكبث مناديا( الصوب هذا من تأتي اجللبة  : مكدف

  : وجهك
  سيفي غري بسيف قُتلت انت فان
  . واطفايل زوجيت اشباح اذن تفارقين فلن

ــروا الـــذين البائـــسني املــشاة  املرتزقـــة ضـــرب الأســتطيع   أجـّ
  : رماحهم حلمل
  ، يامكبث ابغيه من انت
 ان البــد. حــده مــن ضــربة تنــل ان دون مــن ســيفي اغمــد او

  ، هناك تكون
  . عظيم شخص وجود اىل تشري العالية الضوضاء هذه
  ! القاه دعيين، احلظ ياربة
  . الرجاء هذا غري يل وليس

  ) نفري .خيرج(   
   )سيوارد والشيخ ملكومل يدخل (

  : بسالم القلعة استسلمت لقد -، ياموالي هنا من  : سيوارد
  تقاتل اجلانبني على الطاغية ورعية

  . املعركة يف النبالء ويستبسل
  . القليل ىسو يبق ومل حيالفنا النصر يكاد

  . معنا يقاتلون باعداء التقينا لقد  : ملكومل
  . القلعة ادخل، سيدي  : سيوارد

  ) نفري .خيرجون(   
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   الثامناملشهد
  

   .املعركـة ساحة من اخر مكان
  ) مكبث يدخل(

  ) 16(؟ سيفي على فاموت الروم محقى دور العب ان اينبغي  : مكبث
  . ينم هبم اليق اجلروح احياء ارى اني

  ) مكدف يدخل (  
  ! استدر، جهنم ياكلب، حنوي استدر  : مكدف
  ، الرجال سائر دون حتاشيتك  : مكبث

  . اهلك بدماء مثقلة نفسي فان ارجع
  كلمات عندي ليس  : مكدف

 . وصفك عن االلفاظ تعجز دمويا ياوغدا: سيفي يف صوتي
  ) يتقاتالن (  

 : سدى جهدك هتدر انت  : مكبث

   املاضي بسيفك اهلواء طعق استطعت فان
  : دمي تسيل ان تستطيع فانك

  ، تنكسر اليت اخلوذ سيفك حبد اضرب
 ولدتــه مــن منــها ينــال ان الميكــن مــسحورة حيــاة امحــل انــا

  . امرأة
  ، سحرك على التعول  : مكدف

  ، خادمه انت الذي الشيطان وليخربك
  ) 17(. اوانه قبل امه رحم من اُنتزع قد مكدف ان
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  ، ذلك اخربني الذي اللسان على اهلل نةلع  : مكبث
  كياني زعزع لقد
  ، املشعوذة الشياطني تلك اليوم بعد احد يصدقنّ وال
  ، معا واحد لشئ مبعنيني تكلمنا اليت
  ، مسعنا اىل بوعدها تفي واليت

  . اقاتلك لن. رجائنا يف وتنقضه
  : الزمان فرجة لتكون وعش ياجبان استسلم اذن  : مكدف

 علـى  رمسـك  ونعلـق ،  نـادر  حيـوان  مثـل  عنـدنا  تكـون  ولسوف
  : حتتها ونكتب خشبة

  . »الطاغية هو هذا تفرجوا«
ــن  : مكبث ــسلم لـ ــل استـ ــد االرض ألقبـ ــدمي عنـ ــصيب قـ ــومل الـ ، ملكـ

  . باللعنة الناس ويقذفين
ــة ان مــع ــام (غاب ــك، دنــسنني اىل اتــت قــد) برن  خــصمي وان

 امـام  :االخـرية  احملاولـة  سـاحاول  فـاني ،  امـرأة  ماولدته الذي
   يامكدف هتيأ: برتسي ارمي اني جسمي

  . »قتاال كفى قف«: اوال يصيح من على اهلل لعنة
 وهــم اخــرى مــرة يــدخالن .نفــري .ويتقــاتالن خيرجــان(   

   .)صريعا مكبث خير ثم يتقاتالن
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   التاسعاملشهد
  

   .واعالم طبول .املعركة هناية نفري .القصر داخل
  .)نودوج وامراء وروس وسيوارد ملكومل يدخل(

  . ساملني يصلون اصدقائنا من نفتقد من ليت  : ملكومل
  هبؤالء أن ارى اني غري قتل قد بعضهم ان البد  : سيوارد

  . خبس بثمن عظيما يوما اشرتينا حولنا القوم
  . النبيل وابنك، مفقود مكدف  : ملكومل
  : جندي كل دين ادى قد، ياسيدي، ابنكم ان  : روس

  ، رجال صار تىح فقط عاش لقد
   اليت الوغى ساحة يف رجولته شجاعة يربهن كاد وما
  . االبطال ميتة مات حتى، عنها يتزحزح مل

  ؟ مات اذن  : سيوارد
   حزنك سبب ان. امليدان من اخالؤه مت وقد نعم  : روس

  . هناية بال االسى فيكون يستحق مبا اليقاس ان ينبغي
  ؟ االمام يف اصابته اكانت  : سيوارد
  . جبينه يف كانت اجل  : روس

  ، اهلل جندي صار قد اذن  : سيوارد
  : افضل ميتة هلم متنيت ملا رأسي شعر بعدد ابناء يل كان ولو

  . تشييعه ناقوس دق فقد، وهكذا
  . ألجله به ماسأقوم وهذا، افخم بتشييع جدير انه  : ملكومل
  : اكثر حزنا اليستحق  : سيوارد
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  : ماعليه وادى رفةمش ميتة مات انه قالوا فقد
  . قادم جديد عزاء هذا! يرمحه ان اهلل نسأل ولذلك

  ) مكبث رأس حامال مكدف يدخل(   
 الغاصـب  رأس اصبح اين انظر. امللك انت ألنك! امللك ليحيا  : مكدف

  : امللعون
  ، مملكتك بآللئ حماطا اراك اني. الناس حترر لقد
  ، عقوهلم يف حتييت نفس يرددون وهم
  ! اسكتلندا ملك حييا: معـي يرددوا ان اآلن اطلب

  ! اسكتلندا ملك حييا  : مجيعا
  ) نفري (  

   طويال وقتا نضيع لن  : ملكومل
  لنا حبه مدى ليبني منكم كل مافعله حنصي ان قبل

  . منكم اي مع متساويا ونغدو
  ، ايرل لقب اآلن من امنحكم: واقربائي امرائي
  اللقب ذاه مثل يُستجد اسكتلندا يف مرة وألول
 نفعلـه  ان مـاينبغي  ذلـك  بعـد  وماذا. الشريفة املناسبة هذه ملثل
 يف اصـــدقائنا مـــن نُفـــي مـــن كأعـــادة، اجلديـــدة الظـــروف يف

  ، ومراقبته الطاغية شراك من هربوا الذين اولئك، اخلارج
  القتيل اجلزار لذلك القساة املؤيدين عن والبحث
ــه ــشيطان شــبيهة ومللكت ــيت، ال ــد وال  حياهتــا هنــتا اهنــا يُعتق
  ، العاتيتني بيديها
  ، اهلل باذن، تقتضينا اليت املستلزمات من وغريه هذا

  . املناسبني واملكان بالزمان معقول بشكل هبا سنقوم
  ) 18(، منكم واحد ولكل، معا مجيعا لكم فشكرا

  ). سكون (مدينة يف تتوجينا حفل حلضور وندعوكم
  ) خيرجون .نفري(   
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  شـوامـاهل
  
  

—ÐÛaÝ@Þëüa@ @
 املعركـة  بـان  تعـين  فقـد . االحيـاء  عميقـة  اجلمـل  احدى هي اجلملة هذه ان -1
 احـداث  اليـه  ماسـتؤول  يتـضمن  مبعنـى  تـوحي  اهنـا  اذ،  آخـر  وخيـسرها  جانـب  يكسبها

 ولكنه ملكا ليصري احلياة يف الطموح حرب سيكسب فمكبث. مكبث ببطلها املسرحية
  . وطمأنينته وضمريه شرفه سيخسر

 احداث خالل واجلسدي الروحي والعقم واجلدب القفر صور ائماد تتكرر -2
 . املأساة

 اداء يف هلــن مــساعدين احليوانــات يــستخدمن آنــذاك الــساحرات ان يقــال -3
 . السحرية طقوسهن

 تـأثري  بفعـل  بالشر واخلري بالعدل الغدر يتمازج املأساة هذه كعامل عامل يف -4
 يـصري  فالقاتـل . مالحمهـا  وتـضيع  الشـياء ا فتتـضبب  االنـسان  اعمـاق  مـن  النـابع  الشر
 متامـا  مـاينطبق  وهـذا . ابريـاء  والقتلـة  قتلـة  االبريـاء  ويـصري ،  قـاتال  يصري وامللك،  ملكا
 منطـق  هـو  وهـذا . شـر  واخلـري  خـري  هلـن  بالنـسبة  فالـشر . الـساحرات  بـه  ماتؤمن على
 . واخلبث الشر عامل

 اىل ترمجتــها ان هفيــ الريــب وممــا، )filthy air (هــو االجنليــزي االصــل ان -5
 املعركـة  فيـوم . املقـصود  بـاملعنى  التوحي وميكانيكية حرفية ترمجة هي) القذر اهلواء(

 يوحي الغبار ان كما. والفرسان اخليل سنابك اثر من مغرب يوم هو واعدائه مكبث بني
 . يسبقه الذي السطر مع يتماشى مما الرؤية بتشوش

 يــروم مــن لتــذكر القــالع درانجــ علــى وتعلــق تُقطــع االعــداء رؤوس كانــت -6
 . املصري عني سيالقي بأنه االعتداء

 . املسيح فيه صلب الذي املكان: جلجثة -7
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 . مكبث اي -8

 وعمقـا  قـوة  املرتجـم  املعنـى  المتنح للنص احلرفية الرتمجة ان الواقع يف - 9
 رحبـه  كـودور  امـري  ماخسره (تعين نصا فاجلملة. االجنليزي النص يف جنده كالذي
 الـــنص يتـــضمنه الـــذي االدبـــي االحيـــاء اىل تفتقـــد لكنـــها امينـــة ترمجـــة): مكبـــث
 ملكبــث صــار خــسرانا كــودور ألمــري ماكــان: (اىل الــنص نرتجــم حينمــا امــا. االصــلي
 والغــدر باخليانــة ارتــبط الــذي لقبــه هــو كــودور ماخــسره بــان يــوحي فانــه) عنوانــا
 امــري غــرار ذات علــى بعــد فيمــا عنوانــا لــه ليــصري مكبــث ماكــسبه فعــال هــو وهــذا
 . واشد بل ال كودور

 . تغرقها كي تدرجييا السفينة خشب يأكل اجلرذ كما ستأكل -10

 . الرقص اثناء حلقات يف دوروا -11

 مـن  تتـأتى  اليـوم  فروعـة . املـسرحية  يف عديـدة  مـرات  التضاد هذا يتكرر -12
 يف الـساحرات  ظهـور  صـاحبت  الـيت  الرعـود  بـسب  ولكـن ،  اعدائـه  علـى  مكبث انتصار
 االشــياء بتمــازج يــذكرنا وهــذا). ماأســوأه (بـــ اليــوم يــصف مكبــث جعــل املــشهد هــذا

 ). املقدمة راجع (ومالحمها هوياهتا فتضيع مكبث عامل يف املتضادة

 التحيــة عليــه تلقــي منــهن وكــل نبيلــة بتحيــة مكبــث الــساحرات تــستقبل -13
 يعلمـون  املـشاهدين  ان. ملكا بصفته ثم كودور امري باسم ومرة مرة كالمس امري باسم
 االن حلد اليعلم نفسه مكبث لكن،  امللك من كودور امري لقب على حصل قد مكبث ان

 . التشريف هذا بامر

 مســو مــن لــه مبــا (كالمــس امــري انــه علــى اوال مكبــث الــساحرات حيّــت -14
 مـن  امسـى  هـو  كـودور  امـري  ومنـصب ) نبـل  كلـه  آت (كـودور  امـري  انـه  على ثم،  )الشرف
 . ملكا سيصري انه على حيينه ثم، نذاكآ كالمس منصب

 . السابق كالمس امري اسم هو) سانيل (-15

 . اآلن حلد كودور امري خبيانة مكبث اليعلم -16

 ختتفــي أُمــرت هــي وأن التـــُؤمر الــساحرة بــان آنــذاك الــسائد االعتقــاد كــان - 17
 . وتتالشى

 نبـات  هـو  والبـنج . شكـسبري  ماقـصده  االغلـب  علـى  هـو ) henbane (البنج -18
 منمقـة  او صفراء او بيضاء وازهاره لزجة كبرية اوراقه،  الباذجنانيات فصيلة من سام

 . للتخدير الطب يف يستعمل. واخلرائب الزروع بني منبته. بالبنفسجي
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 الحيــق مــستعار شــرف هــو املــستعارة والثيــاب. للــشرف رمــز هــي الثيـاب  -19
 . ارتداؤه لآلخرين

 كـي  ملكبث الفرصة ليرتك وانكس بروس بنكو ينتحي. درامية خدعة هذه -20
 . للمشاهدين مبكنوناته ويبوح نفسه حيدث

 يــستهلون آنــذاك املمثلــون كــان. مــسرحية عبــارات هنــا مكبــث يــستعري -21
 يقــول. االخــرى املهمــة املــسرحية ألحــداث متهــد صــغرية مقدمــة بالقــاء مــسرحياهتم

 مقدمـة  اال مـاهي  كـودور  امـري  او كالمـس  امـري  مثـل  االن القـاب  مـن  ماأمحله ان مكبث
 . ملكا يكون ان اي، شأنا اعظم مسرحي فصل اىل

 مكبـث  راود قـد  االحيـاء  هذا فان يبدو وكما. دنكن امللك بقتل التفكري اي -22
 . مرارا

ــزى نفـــس -23 ــداخل يف املغـ ــياء تـ ــا االشـ ــداث خـــالل وتـــضببها ومتازجهـ  احـ
 . املسرحية

. امللـوك  صـفات  مـن  مها الذكـي واحلدس الفراسة تكون ان املفروض من -24
. بعـد  فيمـا  حياتـه  مثنـها  سـيدفع  والـيت  دنكـن  امللـك  ضعف نقاط من نقطة تظهر هنا
 ذلـك  اغـوار  سـرب  من دنكن مقدرة عدم بسبب دنكن امللك كودورالسابق امري خدع فقد
 . مكبث مع اخلطأ ذات دنكن يكرر واآلن. حقيقته ومعرفة االمري

 . العرش وريث تلقائيا يكون اللقب هذا حيمل من -25

 . دنكن امللك قتل هو العرش حنو السبل اقرب أن -26

 . دنكن قتل اي -27

 . امللكي التاج -28

عتقد كان -29  سـيحل  مبـوت  شـؤم  نـذير  فأنـه  قـوم  بـديار  الغراب نعق ان انه يـُ
 . فيها

 . فتلينه القلب اىل الدم خالل الشفقة التنفذ حتى -30

 . والدعاء الصالة سوى به يكمماجناز المنلك الننا -31

 قــد  والــيت املــسمومة  الكــأس نفــس مــن  تــسقينا فهــي ، حــق العدالــة ان -32
 . لغرينا يوما اعددناها

 تبليـل  علـى  الجتـرؤ  لكنـها ،  الـسمك  اكـل  حتـب  فالقطـة  قـديم  التـيين  مثل -33
 . املاء ختاف الهنا خمالبها
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 مــشهد يف دنكــن لقتــل غليظــا قــسما لزوجتــه اقــسم قــد مكبــث ان يبــدو -34
عتقد سابق  . املسرحية من حذف قد املشهد هذا ان ويـُ

 املعـدة  مـن  الصاعدة االخبرة فيه تتجمع الذي باألمبيق هنا الدماغ يُشبه -35
 . الشراب يف االسراف بسبب

 . خداعا -36
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  . بنكو معطف -1
. الرومانيــة  االســاطري  مــن مــستقاة  قدميــة قــصة ): Tarquin (تــاركوين -2
) لوكريـسيا  (صـديقه  وزوجـة  مضيفته نوم غرفة اىل تسلل رومانية شخصية وتاركوين
 والــداها اليهــا وهــب فــصرخت. البيــت عــن غائبــا زوجهــا وكــان. فاغتــصبها احلــسناء

 حـرب  نـشوب  اىل ادى ممـا . انتحـرت  ثـم  لـشرفها  الثـأر  وطلبـت  حـدث  مبـا  فاخربهتمـا 
 ). لوكريسيا اغتصاب (هبقصيدت املأساة نفس شكسبري يتناول. دموية اهلية

 . والزواج باملوت مايوحي منها كثرية دالالت الناقوس لقرع -3

ــا اجلمــل تكــون -4 ــه مكبــث احلــواربني يف جــدا قــصرية هن  عــن لتعــرب وزوجت
 مناســبة القــصرية اجلمــل وهــذه، اجلرميــة ارتكــاب بعــد للــشخوص دالــشدي االهتيــاج

 . الدرامـي الغرض هلذا متاما

 . وملكومل دونلبني ومها دنكن كاملل ولدي تقصد -5

 . مجيل بشكل حياكتها يعيد والنوم، املتنسلة القماش خبيوط اهلموم تُشبه -6

 . والدسم االساسي الطبق هو آنذاك الغذاء وجبة يف الثاني الطبق كان -7

 . البحار آله -8

 هـذا  كتـب  الـذي  هـو  شكـسبري  غـري  آخـرا  شخـصا  ان النقاد بعض ظن رغم -9
 ان. واشـارات  كنايـات  مـن  حيملـه  مبـا  للجـدل  مـثريا  يبقـى  البـواب  مـشهد  فأن،  املشهد
 يقومــان واللــذين انــذاك للمــثلني فرصــة ألعطــاء ضــروريا فاصــال ميثــل املــشهد هــذا

 ومـن . اجلرميـة  دم من ايديهما وغسل مالبسهما لتبديل مكبث والليدي مكبث بدوري
 التأثرياملأسـاوي  وطـأة  لتخفيـف  وسـيلة  اعتبـاره  ميكـن  املـشهد  هـذا  فأن،   اخرى ناحية

 . املتعاقبة املسرحية ألحداث
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 جبهـنم  مكبـث  قـصر  مقارنـة  اىل اشـارة  وهنا. جهنم على الوافدين لكثرة -10
 . فيه النكراء اجلرمية تلك حدوث بسبب

 تــدني  اىل يعــود، حمــصوله وفــرة  بــسبب لنفــسه الفــالح  شــنق ان يبــدو -11
 اليتعدى االمر ولكن. والطلب عرضال قانون ينصه حسبما الوفرة هذه بسبب االسعار

 التعامـل  هـذا  ان. شـائعة  معينـة  حبادثـة  تتعلـق  آنذاك الناس يتداوهلا كان مألوفة نكتة
 البواب حوار من جيعل لنا املألوفة وغري شكسبري جليل املألوفة االحداث هذه مثل مع

 . الشئ بعض املعاصر القارئ فهم على ومستعصيا مستغلقا

 وهـو ،  شكـسبري  زمـن  يف النـاس  مـن  مـألوف  منـط  هـو  ساننيالل ذو املراوغ -12
. واحـد  معنـى  مـن  اكثـر  هلـا  كلمـات  باسـتعمال  والـصدق  احلقيقـة  قـول  تفادي يستطيع

 املشاركة يف اهتامه بسبب كارنيت هنري اليسوعي االب حماكمة متت 1606 عام ففي
 هـذا  وكـان . آنـذاك  بـاجنلرتا  عـصفت  والـيت ،  االجنليزي الربملان لنسف البارود مبؤامرة

 حتمـل  كلمـة  او مجلـة  فيقـول ،  املـراوغ  الكالمـي  االسـلوب  هبـذا  مـشهورا  اليسوعي االب
 . واحد غرض الداء ومتناقضني خمتلفني معنيني

 هـذا  مثـل  ان قـال  حينما املراوغة هذه ملثل نبيال بعدا كارنيت اعطى لقد -13
 املقولـة  علـى  ندامـست ،  مـثال  وتعـسف  مظلـ  ملقاومـة  ساميا هدفه كان اذا مربر االسلوب

 اىل هنـا  البـواب  ويلمح. خيانة اليعترب خرقه فأن جمحفا القانون كان اذا: مفادها اليت
. الربوتـستانيت  االول جبـيمس  الكاثوليكيـة  الكنيسة اطاحة حول آنذاك السائد الشعور

 . الدين وباسم اهلل باسم لوطنه االنسان خيانة امكانية اىل يلمح كما

 . باجلحيم املقرتن كبثم قصـر عن كناية -14

 . صباحا الثالثة الساعة اي -15

 . ارضا فيطرحه يقاتله له ند وكأنه اخلمر فعل عن البواب يتحدث -16

 اىل ينظــر مــن كــل قبــيح خملــوق اىل أثينــا حولتــها حــسناء فتــاة: ميــدوزا -17
 فمنظـر . ميـدوزا  بوجـه  اشـبه  هـو  املقتـول  امللـك  منظـر  ان. حجر اىل توا يتحول رأسها

 . رعبا اوصاله وجيمد الرائي انفاس يوقف املطعون امللكي واجلسد لدما

ــا التــشبيه -18 ــدم اخلمــر بــني هن ــنفس ألهنمــا وال ــون ب ــدم وان. القــاني الل  ال
ـختزن  حيـث ،  العـامل  وهـذا . اوانيهـا  مـن  اخلمـر  تنسكب كما اجلسد من ينسكب  فيـه  يـُ
 لـن  حيـث  امللـك  دم بانـسكا  بعـد  مخـر  مـن  فيـه  ماتبقى يضم قبوا يصري،   احلياة مخر
 . الثمالة اال منه يبقى
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 وقعـت  اليت والرهيبة املروعة احلوادث حول مسن شيخ مع روس يتحدث -19
 غـضب  حول احلديث حمور هو الشمس كسوف وان. املاضية الليلة مكبث قصر قرب

 النــهار حجــب قــد احلالــك فالليــل. االرض علــى الــشريرة االنــسان افعــال مــن الــسماء
 مشـس  ستـسطع  حيـث  زوال اىل مـصريه  وقـيت  احتجـاب  لكنـه ،  حلقيقـة ا رمز هو الذي
 وهـذا . البـاهر  الـضوء  امـام  منـهزما  اذيالـه  الزائـف  الظـالم  ليجرجـر  اخـرى  مرة احلق
 . للمسرحية العام املعنى مع يتفق املغزى

 . وطيبته دنكن بعدل مقارنة مكبث جور من مكدف خماوف عن تعبري -20
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 يـصاحب  ومن سفره ساعة: بنكو عن املعلومات جيمع بدأ بثمك ان الحظ -1

 . اغتياله خطة يعد كي يعود ومتى يغادر ومتى ميضي اين واىل

 . بعده من يورثوه كي اوالد له ليس مكبث ألن -2

 . روحه -3

 مكبــث عاقبــهما اجلــيش يف ســابقان ضــابطان مهــا احلقيقــة يف القــاتلني ان - 4
 ولـيس  العقوبـة  تلـك  يف السبب كان هومنبنكو ان هامهمااف اآلن وحياول،  تصرفهما لسوء
 . لقتله موافقتيهما امام السبيل وميهد بنكو جتاه والضغينة احلقد فيهما ليؤجج هو

 املعاملــة ســوء علــى طــويال الــسكوت الميكننــا البــشر ســائر مثــل حنــن اي -5
 . والظلم

 الهنـا  قربها يف املسجاة ضحيته حيسد القاتل ان كيف احلوار هذ لنا يبني -6
 مليئـة  معاناة،  الدنيوي العامل هذا يف املرير النفس عذاب من واخلالص بالسالم تنعم

 . املريرة بالسخرية

 . والخيلدان طبيعي بشكل يوما سيموتان اهنما اي -7

 . باحلياة وفلينس بنكو يربط الذي امليثاق -8

 مـأجورا  قـاتال  مكبـث  يرسـل ،  اجملـرمني  بـني  الثقة تنعدم اجلرمية عامل يف -9
 . به ماكلفا سيتمان اهنما وليتأكد االولني ليتعقب ثالثا

 لكـن ،  البـدء  يف مكبـث  واليالحظـه  املـسرح  خـشبة  اىل االول القاتل يدخل -10
 . جانبيا ليكلمه بعد فيما اليه يتوجه مكبث
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 . بنكو بأمر يفكر كان النه اجللوس يف لينوكس لطلب مكبث ينتبه مل -11

 فـان  وعليـه ،  فقط لقاتليها مرئية االشباح ان آنذاك السائد داالعتقا كان -12
 . بنكو شبح يرى وحده مكبث

 . سواك اال اليراها اشياء وختاف الرجولة اتدعي -13

 . املندثرة الفارسية االمرباطورية يف) هرقانيا (اىل نسبة -14

 . الطبيعية حاليت اىل عدت اي -15

 . بالنهر الدم مكبث يشبه -16

 غـري  مـن  طازجـة  اللحـوم  التوابـل  حتفـظ  فكمـا ،  احليـاة  بتوابل النوم هيشب -17
 . حيوته وحيفظ اجلسد النوم ينشط كذلك، تفسخ

ــذا ان -18 ــع يف، الوصـــف هـ ــق، الواقـ ــاد اغلـــب وان مكبـــث علـــى الينطبـ  النقـ
 . اخرين قبل من النص على قحم أ قد املشهد هذا ان يعتقدون

 . وتـىامل ارواح تسكنه اجلحيم يف هنر اسم -19

 مكبـث  اشـراف  حتـت  امللـك  ابنـا  بقى فلو. بالتورية مملوء لينوكس حديث -20
 . ابيهما قتل على يعاقبهما انه مدعيا توا لقتلهما

 اليـسر  ردا حيملـه  الـذي  الـرد  الن مكبث اىل عودته يف املبعوث سيتباطئ -21
 . سيده

  
  

Ý—ÐÛa@Éia‹Ûa@ @
 . سحرها طقوس اداء يف ايساعده خملوق ساحرة لكل ان آنذاك يعتقد كان - 1

 . طيـر ونصفه امرأة نصفه خرايف خملوق -2

 . سام شراب مثره من يُستخرج نبات -3

 . مسمومة الشجرة هذه قشور ان يُعتقد -4

 فـان  اجـسادهن  من عضو يف بوخز الساحرات حتس حينما انه يُعتقد كان -5
 . سيحدث وبيال شيئا

 . االسود السحر -6

 تنتـهي  الكنـز  هـذا  فــُين  فان،  احلية الكائنات لكل ياةاحل اساس هي البذرة -7
 . احلياة
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 وميثـــل املـــسرحية؛ هنايـــة يف مقطوعـــا مكبـــث رأس اىل االول الطيـــف يرمـــز - 8
 بطـن  مـن  قيـصرية  عمليـة  يف والدته حني مكدف وهو بالدماء ملفعا طفال الثاني الطيف
 مكـدف  فيلـد  والـدم  القتـل  عامل مكبث رأس ميثل. ملكا ملكومل الثالث الطيف وميثل امه؛
 والــسالم االمــن واعــادة ملكــا وتنــصيبه ملكــومل شــرعية لرتســيخ املخــاض آالم خــالل مــن

 . لالمة

 سـيحيا  اذن فهـو ،  قتلـه  يـستطيع  الأحـد  بـان  الغـامر  فرحـه  عـن  مكبث يعرب -9
 هــو ونومــه حياتــه مــاينغص واعظــم القاتــل ماخيافــه اشــد ان. طبيعــي بــشكل وميــوت
 فهــو وهلــذا املقتــول يعانيــه كــم يعــرف وحــده فالقاتــل. آلخــرينا قبــل مــن مقتلــه فكــرة
 . واخلوف االمل وذات املصري ذات يصيبه ان من خيشى

 اخــر حيمــل الــذي امللكــي العــرض هــذا يف بنكــو شــبح علــى مكبــث يتعــرف - 10
 ملـوك  سـيكونون  بنكـو  احفـاد  ان يعـين  وهذا. الينتهي امللوك من خطا تعكس مرآة ملوكهم

 حينمـا  انه ذكره جيدر ومما. ستيوارت آلل االول اجلد ليمثل اليهم ينظر وبنكو،  املستقبل
 . آنذاك انكلرتا عرش على ستيوارت جيمس كان املسرحية هذه شكسبري كتب

 حيكـم  الـذي  للملـك  الدنيويـة  والسلطة القوة اىل الذهبيتان الكرتان ترمز -11
 . وايرلندا واسكتلندا رتاانكل اىل فريمز الثالثي الصوجلان اما. وانكلرتا اسكتلندا

 . انكلرتا اىل االخري بفرار وذلك مكدف قتل من مكبث منع) الزمن (القدر ان - 12

 . تنهمر ألن دموعه حرك مما وطفلها االم مبوقف تأثر ألنه -13

 قبــل النــساء يغتــصبون القتلــة اجملــرمني ان آنــذاك ســائدا كــان انــه يبــدو -14
 . الغرض هلذا املسرح خشبة ارجخ مكدف الليدي تـُسحب ولذا، قتلهن

 وجـود  رغـم : تعـين  واجلملـة . العـاملني  رب علـى  متـرد  حينما ابليس سقط -15
 . ايضا الطيبون فهنالك االشرار

 لـيس  الفاضـل  مظهرك وان. مبظهرها الفضائل تقليد حتاول الشرور ان -16
 . غادر انك على برهانا

 عنـه  تكلـم  الـذي ) سياجلنـ  النـهم  (الـشبق  مـن  اخطـر  هلـو  اجلشع هذا ان -17
 رحـم  يف جبـذوره  ضـرب  قـد  اجلـشع  لكـن ،  ويفـرت  العمـر  بتقـدم  يـزول  فالشبق. ملكومل
 . ويكرب ليبقى االرض

ر  الـذي  االمر،  به بعد فيما وثقته البدء يف به ملكومل ثقة عدم يقصد -18  حيـّ
 . الصمت فلزم مكدف
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 القـدرة  حول االول جليمس ارضاء،  أظن كما،  احلوار هذا شكسبري اقحم -19
 سـل  وهـو ،  )امللوك داء (بـ انذاك عرف داء من املرضى شفاء يف ادوارد للملك العجيبة
 اهلل هبـة  مقارنـة ،  دراميا ميكن،  اخرى ناحية ومن. العنق يف وخباصة اللمفاوية الغدد

 . الدموي ملكبث اخلبيثة الشيطان هببة للملك القدسية

 عليــه يتعــرف مل ملكــومل فــأن ولــذا اســكتلنديا زيــا يرتــدي روس ان يبــدو -20
 . االوىل الوهلة منذ

ــرة -21 ــا قدميــة فاجعــة فاجعــة آخــر مــن جتعــل املتعاقبــة الفواجــع كث  مسعه
 . مجيعا الناس

 . دموعه هبا ليداري عينيه على قبعته فانزل، بالبكاء مكبث أخذ -22

 ومبـا ،  مكـدف  اطفـال  قتـل  يف وحشيا كان مكبث ان اجلملة هذه تعين قد -23
 هـذه  نا او. جتاههم واحلنان االبوة عاطفةب يشعر مل هفان لذا،  اوالد له يسل مكبث ان

 ان مكـدف  مـن  يطلـب  فهـو  لـذا ،  اوالد لـه  ولـيس  اعـزب  نفـسه  ملكـومل  ان تعـين  اجلملة
 عمـق  معنـى  اذن لعـرف  اوالد مللكـومل  كـان  فلـو ،  والعـزاء  الـصرب  ويـساله  دموعه يكفكف
 . الكبد فلذات فقد يف املاساة
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 . ضده ألمخادالعصيان -1

 اقـرتاف  لبدء اشارة كانت واليت الناقوس دقات مساع مكبث الليدي تتخيل -2
 . اجلرمية

 . مكدف الليدي -3

 اثنــاء شــبحه وظهــور بنكــو مقتــل ليلــة ملكبــث ماقالتــه مكــدف الليــدي تــستعيد - 4
 . الوليمة

 تعــين الكلمــة هــذه وكانــت) well, well, well (باالجنليزيــة الطبيــب يقــول -5
 املعنـى  منـها  تفهـم  الوصـيفة  لكـون ) واأسـفاه  (هنـا  اترمجها ومل). حسنا (او) واأسفاه(

 ان ياســيدي اهلل نــسأل (بكالمهــا فتعقــب، االول املعنــى الطبيــب قــصد بينمــا الثانـــي
 ). كذلك االمر يكون
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. احلــسية ملــذاهتم ســبيل يف يعيــشون الهنــم بــاالبيقوريني االجنليــز يــدعى -6
، التخمــة حــد بــشراهة يأكلوهنــا، والــشهية الفــاخرة باألطعمــة عظيمــا تمــامهماه وكــان
 صــارمني قومــا كــانوا فقــد، اويعهدونــه ميارســونه االســكتلنديون يكــن مل الــذي االمــر

 . باالبيقوريني ودعوهم تلك طبائعهم االجنليز عابوا لذا، واجللد التحمل شديدي

ـــعتقد كــان -7  بــذي خادمــه مكبــث دعوفيــ. الــشجاعة مــصدر هــو الكبــد ان يُ
 . جلبنه) االبيض (الزنبقي الكبد

 . واالمني اخلاص خادمه مكبث ينادي -8

 . الدرع ارتدائه اثناء خادمه يسحبها كي درعه قطع من قطعة يقصد -9

 . املسهلة النباتات من نوع -10

 القـوات  مـع  مللكـومل  املواليـة  االسـكتلندية  القـوات  احتـدت  املـشهد  هذا يف -11
 . مكبث لدحر قدما املوحد اجليش يسري واآلن، زيةاالجنلي

 بعــد فيمــا متــوت ان االجــدر مــن كــان«: آخــر بــشكل الــنص ترمجــة ميكــن -12
 ». كهذه لكلمة انسب وقت مثة ولكان

 . ماخيفتان سرعان كالمها، باحلياة الشمعة ضوء يشبه -13

شبه -14 . ةحديديـ  بسلـسلة  خـشبة  اىل املربـوط  الدب مبوقف موقفه مكبث يـُ
 ان اىل اخلــشبة حــول ويــدور يلــف الــدب ويظـل ، تعــضه، الــدب ملهامجــة الكــالب تُطلـق 
 عليــه فتــنقض للمنــاورة جمــال لــه واليتبقــى اخلــشبة حمــور حــول السلــسلة كــل تلتــف

 . شكسبري ايام مألوفة شعبية لعبة هذه وكانت. لتنهشه الكالب

 ). الشيطان (اسم اي -15

 بالقـاء  ينتحـروا  ان وكاسـيوس  بـروتس  لامثـا  الرومـان  قـادة  عادة من كان -16
 . املعركة يف اندحروا هم ان سيوفهم فوق اجسامهم

 . والدية قيصرية بعملية امه رحم من مكدف اُنتزع -17

  . املشاهدين يقصد -18
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