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 الفصل األول
 
 
. الطرف الثاني ھوراشیو في. الملك وروزنكراتس وغولد نشترن في طرف من المسرح. والیرتیس یتبارزان ھملت"

 ."ینفصالن. الیریتس یجرح ھملت في ذراعھ
 

 .سیف حقیقي) ینظر إلى ھوراشیو.. (دم) یلمس جرحھ: (ھملت
 .حقیقي طبعا: ھوراشیو
 ما العمل؟: ھملت

 .انظر إلیھم. اآلن یقتلونك دون أن یترددوا أو یتساءلوا.  یبق وقت لألسئلةلم: ھوراشیو
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 وماذا أفعل بسیفي ھذا مقابل سیف حقیقي؟: ھملت
 ."یعتني بجرح ھملت"إنھ اعدام ولیس مبارزة، ھل نسیت ذلك؟ : ھوراشیو
 .لقد جرحتھ) یھمس للملك. في الطرف اآلخر: (الیرتیس
 ھل انت متأكد؟: الملك

 .ان ھوراشیو یحاول االعتناء بجرحھ. انظر: الیرتیس
 .أھنئك: الملك

 .بل أھنئك أنت یا موالي: الیرتیس
 .الجولة األخیرة) یعلن بسرور: (الملك

 .أظنھ سیموت قبل انتھاء الجولة) یھمس للملك: (الیرتیس
 .تظاھر أنك تبارزه بجدیة: الملك

 
ھملت یعطیھ سیفھ ویأخذ . یریتس یرید أن یأخذ السیف ال. ھملت والیریتس یشتبكان، ھملت ینتزع سیف الیریتس)

 (سیف الیریتس
 

 .أعطني سیفي. ال) صارخًا بذعر: (الیریتس
 .(الیریتس یتراجع خائفًا. یھجم علیھ بوحشیة (خذ . إنھا لعبتك یا الیریتس) بحقد: (ھملت
 .تقدم یا غولدنشترن. لقد أصبحت المبارزة خشنة. فرقوھما: الملك

 .أصبح السیف مع ھملت. قد تصیبني ضربة) خائفا (:غولدنشترن
 .یا سیدي ھذه فرصة نتخلص فیھا من االثنین معا) ھامسا للملك: (روزنكراتس

 (یطعن الیریتس في صدره: (ھملت
. أیھا الملك الشریر أنت. أتوسل إلیكم السیف مسموم. أنقذوني)یلقي بسیفھ ویركض. (ال.ال) یزعق) :الیریتس

اللعنة علیك وعلى . مسموم. مسموم) یندب(السیف مسموم  (یتھاوى. (أنقذوني بحق السماء. شیوھورا. روزنكراتس
 (یئن ویبكي. (عرشك
 (یقترب منھ: (ھملت

 .مسموم. مسموم. اللعنة علیكم جمیعا. ستموت مثلي. السیف مسموم یا ھملت: الیریتس
یتقدم (أغلقوا األبواب ) یصرخ .ضون من وجھھیرك. یتقدم نحوھم بخطوات بطیئة. ینظر حاقدا إلى اآلخرین) :ھملت
 !!ھوراشیو. أغلقوا األبواب .(یتھاوى ببطء إلى األرض، وھم یخرجون. نحوھم
 .امسكوه. مجنون) وھو یخرج: (الملك
. األبواب یاھوراشیو أغلق) یرتمي أرضا. (أغلق األبواب یاھوراشیو. لقد ھربوا. ھوراشیو) صارخا) :ھملت

 .(ھملت یتمسك بھ. ھھوراشیو یندفع إلی(
 .لقد فات األوان یا صدیقي: ھوراشیو
ھذا لیس عدال  (ھوراشیو یشیح بوجھھ عنھ وھو یبكي. (أموت مقابل الیریتس؟ ھذا لیس عدال. ولكني سأموت: ھملت

 .لیس عدال. ھذا لیس عدال. أموت أنا ویبقى السفلة كلھم. سیبقون جمیعا. یا ھوراشیو
 ا ھملت العزیز؟وأي عدل تنتظره ی: ھوراشیو
انني راحل عما قریب . الصدیق ابق إلى جانبي أیھا. لم یبق لي أحد غیرك. یا صدیقي. ھوراشیو) بضعف) :ھملت

. ألیس كذلك؟ لقد فعلت ما في وسعي. واجبي كامال ولكنني بذلت جھدي أعرف أنني لم أؤد. ولن أتعبك أكثر من ذلك
. اروھا للناس جمیعا. ایضا اروھا انت.  سیروونھا كما یشاؤون–صتي كن عادال وانت تروي ق. یا ھوراشیو دافع عني

 .(یموت(أنك ستفعل  ألیس كذلك؟ قل لي. ستفعل. لكي یحكموا علي بعدل
 

كانوا فعلوا  إن) ھوراشیو وحده في مقدمة المسرح. اطفاء على المسرح كلھ. إلى الجمھور ینھض ویتجھ: (ھوراشیو
أو . قتلوه في مبارزة مغشوشة. شنقوه. أعدموا ھملت (یصرخ(أمر العیدان الیابسة؟ فماذا یكون . ھذا بالعود الرطب

 أمر العیدان الیابسة؟ إن كانوا فعلوا ھذا بالعود الرطب فماذا یكون. األقبیة أو ذوبوه باالسید خنقوه في. على مقصلة
ھوراشیو ینھض ویحدث . صورة ھملت تظھر على شاشة. متألما یضع رأسھ بین یدیھ. یجلس على طرف المسرح)

زلت تنتظر  ولكن ما الفائدة؟ ما الفائدة أن أحكي قصتك للناس؟ أما. أنك اوصیتني. اعرف .أعرف. اعرف) الصورة
لكي تحكموا . یجب أن أروي قصتھ لكم أنتم أیضًا ماذا أفعل؟) یلتفت للجمھور(أن یأتیك العدل منھم بھذه الطریقة؟ 

 .میت إنھا وصیة صدیق. علیھ بعدل
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فلتعیشك : "ویریدون أن یتوجھوا ضده بالدعاء كانوا یقولون لھ في الصین القدیمة حین كانوا یغضبون من شخص ما
كان زمن  .نعیش في زمن ھام مرت بنا ھذه العبارة ولم نكتشف ما تعنیھ اال حینما اكتشفنا أننا". ھام االلھة في زمن

في ذلك الزمن كانت الحروب بیننا وبین  .نفس واالخرین والوطنالمسؤولیات الكبیرة والقھر والقلق الیومي على ال
 تعني. والحرب كما تعرفون تعني كل شيء. والد ھملت یقود الوطن في حروبھ وكان. عدونا فورتنبراس على أشدھا

تعني . األبطال كما تعني الخونة تعني. تعني الوطن المجید كما تعني الوطن المھدد. النصر كما تعني الھزیمة
 تعني انفجار حماس الناس واستعدادھم للبذل. األھل والفرحة بالسالمة المشوھین والشھداء مثلما تعني العودة إلى
. تجارة وتضحیة. خزي وعزة: كل شيء في الحرب. الحرب لم تكن لعبة. والتضحیة مثلما تعني الخیبة والیتم والتشرد

في ذلك الحین كان الناس كالعادة، . كان العدو مصممامصممین مثلما  كان وطننا یحارب وكنا. أساطیر وحقائق
القدیسون . قبور الشھداء تتحرك .أشباح الموتى تزور أھلھا: بالكالم وكان الجو ملیئا بالحكایات واألساطیر محشوین

 .اقعخیال وو. قائد استشھد وقائد انتحر. قائد خان وقائد استبسل. الناس العذراء مریم تظھر لتساعد. یسیرون بیننا
. كان زماننا ھاما .وكنا نحن مجموعة من الشباب نقرأ ونتحدث ونناقش ونتحمس للحرب ونسكر ونصلي ونبكي

اللھو  كنا، وكان ھملت بیننا، مانزال غارقین في. تحت وطأة مسؤولیات الزمن الھام ونرزح ولذلك كنا نتعذب
ھملت لم یكن قد واجھ عبء ) ویضحكون أشباح مجموعة األصدقاء وھم یسكرون(والشجار وفي الحماس والسكر 

 .بدأ بوفاة والده ولكن طریقھ إلى األلم. أھمیة الزمن بعد
لماذا تظھر لي كل یوم؟ ما الذي تریده مني؟ لماذا تظھر اذا كنت ال ترید أن . أبي) صارخا وأمامھ شبح أبیھ: (ھملت
 تتحدث؟
وحار . وكان ھذا االحساس یعذبھ .ن شيء ماكان لدى ھملت احساس مبھم بأنھ مسؤول ع (متابعا: (ھوراشیو

االحساس؟ أم ھموم مثقف واسع االطالع؟ أم ھلوسات مجنون؟ ما  أھو عذاب انسان مرھف. المقربون الیھ في أمره
الشراب التي  لورنزو وغولدنشترن وروزنكراتس والیریتس یدخلون صاخبین وعلیھم اثار(ھملت؟  الذي كان یعذب

 .(لكن أحداص منھم لیس فاقد الوعي. ضحكھم مبالغة في انفعاالتھم أو صراخھم أوتبدو واضحة من خالل ال
 .ال تستطیع أن تقنعني. مستحیل . مستحیل: الیریتس
 كیف تصدق ھذه الخرافات؟) لغولدنشترن: (لورنزو

  .وھي لیست المرة األولى. أقول لك أن الناس كلھم یتحدثون باألمر: غولدنشترن
 . بعیني فلن أصدقحتى لو رأیت: لورنزو

 ولكن أین ذھب ھملت؟: روزنكراتس
 كیف یمكن أن یقوم المیت من قبره؟. فكر جیدًا في األمر. الناس عبید ما یجھلونھ: الیریتس

 .حین تعود روحھ إلیھ او یعود ھو إلى روحھ) ساخرا: (روزنكراتس
 .بعودة الروح. كما قال: غولدنكراتس
 .لیھلنفرض أن روحھ قد عادت إ: الیریتس
 أیة روح ھذه التي تتحدث عنھا یا رجل؟: لورنزو
 (یضحك ساخرا(ماذا یحدث للجثة؟ھل ستنھض مع دیدانھا؟ . لنفرض أن روحھ قد عادت إلیھ. لنفرض: الیریتس

 أال تؤمن بقدرة اهللا على القیام بالمعجزات؟. تنھض سلیمة بقدرة اهللا: غولدنشترن
 .نا بھایا الھي ایة سخافات یضیعون وقت: لورنزو
 وما المناسبة لكي یقدم اهللا معجزة في ھذه األیام؟: الیریتس

 .وال بد من معجزة تذكرھم باهللا. ألن الناس قد ضلوا وكفروا: غولدنشترن
 .كل مرة تضیعون وقتنا بھذه االحادیث) حانقا(بل ألن الناس ال یغنون وال یرقصون بعد أن یشربوا : روزنكراتس
 .ان كل ما یجري لبالدنا سببھ أمثالك من ضعیفي االیمان. وزنكراتسكن جدیا یا ر: غولدنشترن
 .بل سببھ تعلق أمثالك بالخرافات: لورنزو

لبالدنا شيء ال سمح اهللا؟  وھل جرى) یرسم اشارة الصلیب(كل ما جرى لبالدنا؟ ) بافتعال مبالغ فیھ) :روزنكراتس
 .(ضحك وحده بصخبی(مشاكل  غولدنشترن العظیم اكتشف ان في بالدنا) ھاتفا(

 .كن جدیا یا أخي. روزنكراتس: لورنزو
أمن . احتلھا فورتنبراس ولماذا أكون جدیا؟ من أجل المشاكل التي اكتشفھا غولدنشترن؟ كلھا عدة أمیال :روزنكراتس

ن جدیین؟ السخفاء شربنا ھذه الكمیة كلھا، اذا كان علینا بعدھا ان نكو أجل ھذا سأكون جدیًا؟ ثم لماذا ایھا الحكماء
 .تعال نغن. ال تضیع وقتك مع ھؤالء الجھلة. تعال معي. الیریتس) إلى الیریتس یتجھ(

 .یا أخي عن لنفسك ودعنا نكمل حدیثنا: غولدنشترن
أنا أحب الجماھیر وغناء الجماھیر . الیریتس وعدني أن یعلمني أصول الغناء الشعبي. اخرس انت: روزنكراتس
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 .وسكر الجماھیر
 .یستحیل أن یكمل االنسان حدیثا في ھذا الجو) تضایقام: (الیریتس

 .ال تھرب قبل أن تعترف انني ھزمتك. ال.ال: غولدنشترن
 ھزمتني؟ انك لم تجبني بعد كیف سیعاد بناء الجسد بعد الموت؟: الیریتس

 .لقد قلت أنھا المعجزة: غولدنشترن
 ولكن أین ذھب ھملت؟: لورنزو

فما رأیك . سنؤجل الحدیث عن تحرك قبور الشھداء.  نتحدث عن ظھور اناس عادیینكما أننا ال) مكمال: (غولدنشترن
 بظھور السیدة العذراء؟

 لماذا تظھر العذراء؟ ألكي تتزوج؟. یارجل: الیریتس
 .لقد كفرت. اعتذر فورا) یشھق ویرسم اشارة الصلیب: (غولدنشترن
النك ذاھب إلى بالد االجانب ترید أن تدعي . هللا علیكلعنة ا) یبصق باحتقار مبالغ فیھ نحو الیریتس: (روزنكراتس
 .أنك ملحد
 (یخرج(یبدو أنني أضیع وقتي معكم : الیریتس

 .لقد أفحمتھ: غولدنشترن
 .(یقول العبارة بطریقة ایقاعیة ویرقص علیھا ثم یسحب غولدنشترن للرقص معھ(ھرب الجبان : روزنكراتس

 .كنت أرید أن أجعل الحدیث یصل إلى والده. عتما علینا فرصةلقد ضی) یشدھما لیسكتھما بصعوبة: (لورنزو
 .ربما ھرب خوفا من ذلك: غولدنشترن
 وما عالقة والده؟: روزنكراتس

ألم تسمعوا بالفضیحة الجدیدة؟ لقد سرق من المعونات التي جاءت للمنكوبین في الحرب أكثر من ثالثة : لورنزو
 .مالیین

 .ن تقطع رزق المسكین؟ الناس كلھم یسرقونلماذا ترید أ. فلیسرق: روزنكراتس
 .كان یھمني ان أعرف ماذا سیفعل لو عرف بذلك؟ لكنكم أفسدتم كل شيء. ولكن الیریتس أفضل من أبیھ: لورنزو

 .اهللا سیحاسب اللصوص جمیعا ویحشرھم في جھنم. ال تھتم لھذه السرقات یا عزیزي: غولدنشترن
 .(یضحك صاخبا(یخمرھم ویقطرھم ویسقینا ایاھم سیحشرھم و. سیحشرھم. نعم: روزنكراتس 
 .الفرسان الثالثة) یدخل: (ھوراشیو

بتفاھة منقطعة النظیر، لماذا لم  یا ھوراشیو الصاحي. أیھا المتھم في قابلیتك للسكر. محكمة) یلتفت الیھ) :روزنكراتس
 تشاركنا في ھذه السھرة؟

 أین ھملت؟. غداكنت أراجع نص شھریار ألنكم ستشتغلون بھ : ھوراشیو
 كیف أصبحت مسرحیة شھریار؟. تركنا وذھب: لورنزو
 ھل ستبدأون غدا؟. قصة تركز على خیانة النساء. معقولة: ھوراشیو

 .ھملت قال أننا سنبدا غدا: غولدنشترن
 .ولكن الیریتس سیسافر إلى باریس ونحن في حاجة إلى من یقوم بدوره: لورنزو

  أنت؟لماذا ال تقوم بدوره: غولدنشترن
 .سیتوقف العمل اذن: ھوراشیو
ولكن الم تعرفوا . وھو شاب جید سأجلبھ لكم. أعرف ممثال فقیرا ال یجد عمال. استطیع أن أؤمن لكم ممثال: ھوراشیو

 أین ذھب ھملت؟
 .وبغتة نھض ھملت وخرج دون أن یتكلم. كنا نشرب وھم یتناقشون: روزنكراتس
 .ھملتالشك أنھ . أسمع وقع أقدام: غولدنشترن
 .(یصمت لوصول بولونیوس.. (بل ھو روح لطیفة ھائمة خارجة من أعماق الـ) الذي یرى القادم: (روزنكراتس
 أین ابني؟). ثم الى االخرین حتى یسود الصمت. یدخل وھو یتحدث إلى روزنكراتس حانقا: (بولونیوس

من ) ینظر إلى اآلخرین(أین الیریتس؟ ) یبحث في جیوبھ(أین ابنھ؟ ) للورنزو(أین الیریتس؟ . صحیح: روزنكراتس
 سرقھ من جیبي؟

 (یركض ضاحكا. یتظاھر أنھ یطبق كفھ على شيء ما: (غولدنشترن
 .ارجعھ إلى أبیھ أیھا اللعین) یركض وراءه: (روزنكراتس
  .عاوني علیھ! لورنزو) وھو یضحك یتظاھر أنھ یرمي شیئًا ما للورنزو: (غولدنشترن
 أین الیریتس؟. كما تھریجا مثل االوالدكفا) ینھرھما: (بولونیوس
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االوالد فلن تدخلوا  ان لم ترجعوا وتصیروا مثل) یرتالن بلھجة كنائسیة. یغمز غولدنشترن(أوالد؟  :روزنكراتس
 .(مبالغ فیھا یرسمان اشارة الصلیب بطریقة(أمین . ملكوت السموات

 أین الیریتس؟). ینظر إلى ھوراشیو: (بولونیوس
 .لم أكن معھم في السھرة. ريال أد: ھوراشیو
 .ستجده في البیت. كان معنا وذھب: لورنزو

 .الحمد هللا ان الیریتس سیسافر للدراسة ویبتعد عن شباب تافھین من أمثالكم) ینظر حانقا إلى اآلخرین: (بولونیوس
 .ویتعلم التجارة: روزنكراتس
 .ویصبح غنیا: غولدنشترن
 .ن ملكوت السمواتواالغنیاء ال یدخلو) معا: (روزنكراتس
 .أمین:.. غولدنشترن
 (ینظر الیھما باحتقار ویخرج: (بولونیوس
 .أنا ال أستطیع رؤیة ھذا الرجل) یبصق وراءه بعنف: (لورنزو

 .ال تنس أنھ والد صدیقنا الیریتس: غولدنشترن
 .كلما رأیتھ أحسست ان یبتلع في بطنھ دماء الشھداء. فلیكن والدي: لورنزو
 .عي لالنفعال یا لورنزوال دا: ھوراشیو
 .الوطن مھدد وجزء منھ محتل وھو ال یفكر إال في الصفقات واألرباح كیف ال تنفعل یا رجل؟: لورنزو

 .وتأمین بعثة ابنھ: روزنكراتس
 .على أیة حال ان بولونیوس یسمح لكم ان تمازحوه ولكن تأكدوا ان ھذا االمتیاز لن یدوم طویال) للجمیع: (ھوراشیو
طالما انكم تعملون مع  بولونیوس الطیب ال یستطیع أن یؤذیكم. ال تخافوا یا ابنائي) بلھجة الواعظ) :سروزنكرات

 .(یرسم علیھم اشارة الصلیب(االمیر ھملت 
 .انك ال تحتمل. كفى یا روزنكراتس: لورنزو

جلبوني ) لھوراشیو.. (یاجد كن: كل یوم تجلبونني للسكر وبعد أن نسكر تقولون لي. بل انتم ال تحتملون :روزنكراتس
 .ھذا ھو ھملت. ھذا نخب شھرزاد. اشرب ھذا نخب ھملت: وقالوا .الیوم لنحتفل بعودتنا للعمل في المسرحیة

 .(االخرون ینظرون إلیھ بصمت. یدخل واجما ممتقعا: (ھملت
 البارد؟أیھا الصدیق الحبیب لم تركتنا؟ وأین ذھبت في ھذا اللیل . ھملت) یندفع إلیھ: (روزنكراتس 

 (دون كالم یتجھ إلى طرف القاعة ویجلس: (ھملت
 .انظروا كم ھو ممتقع: لورنزو

 .انصحك أن تتقیًا. البرد عبد الشراب مؤذ. ھل اذاك الشراب؟ ال شك أنھ بسبب البرد: غولدنشترن
 .ابحث لھ عن قطعة لیمون. بل قطعة لیمون: لورنزو
 . من الشرابأنا لست متضایقا. ال حاجة لشيء. ال. ال: ھملت
 .انك ترتعد كالمحموم) یتلمسھ(ماذا جرى لك اذن؟ انك ممتقع اللون واصابعك ترتجف : لورنزو
 .(یتبادلون النظرات. (اتركوني وحدي ارجوكم. أنا متعب فقط. ال شيء: ھملت
 ماذا سنفعل بدوره في المسرحیة؟. الیریتس سیسافر: لورنزو
 .سنتحدث في االمر غدا: ھملت

  ھل نأتي غدا؟:روزنكراتس
 .اجلوا الموضوع إلى الغد. نعم : ھملت
 .ھوراشیو سیجلب لنا غدا ممثال بدل الیریتس: لورنزو

 أما زلت مصمما على مسرحیة شھریار؟: غولدنشترن
 .اتركوني بحق السماء) ینفجر بلھجة قریبة من البكاء: (ھملت

 یا عزیزي؟اال ترونھ متعبا؟ أترید شیئا . اتركوه یا لورنزو: روزنكراتس
 .دعوني وحدي. ال: ھملت

 .(یخرج الجمیع وھوراشیو في المؤخرة. (ھیا بنا: روزنكراتس
 .(ینھض ویتجھ إلى خزانة یفتش فیھا(ابق إلى جانبي . ھوراشیو: ھملت

 عم تبحث؟) یعود: (ھوراشیو
 أرید شرابا: ھملت

 .انك تؤذي نفسك بكثرة الشراب یا ھملت: ھوراشیو

http://www.alsakher.com
http://www.adab.com


www.alsakher.com 

www.adab.com 

ینتزعھا منھ ھوراشیو،  یجد زجاجة یشرب منھا جرعة كبیرة حتى(ان حلقي یابس .  ھوراشیوأجل نصائحك یا :ھملت
 (ھملت یترك الزجاجة ویسیر مترنحا ومتوجعا

 .(ھملت ال یجیب(ماذا جرى یا ھملت؟ : ھوراشیو
 ماذا جرى؟. اجبني یا ھملت: ھوراشیو
 .لقد رأیت أبي) یكاد ن یبكي : (ھملت

 ید؟عدت تتصور من جد: ھوراشیو
 .ذھبت إلى القبر ورأیتھ. لقد رأیتھ . لیس تصورا یا ھوراشیو: ھملت

 لماذا ذھبت إلى القبر؟: ھوراشیو
لم اعد . یترك قبره ویخرج إلي أردت أن أتأكد أنھ ال. أینما التفت أرى صورتھ. أرھقني یا ھوراشیو) متعبا) :ھملت

 .ھ فنھضت فورا وركضت إلى المقبرةأمامي كعادت كنت أشرب معھم وبغتة انتصب. أستطع االحتمال
 وماذا تستفید من ذھابك إلى القبر؟: ھوراشیو
ال .. (أصبح.. أبي. أھكذا یحدث للموتى؟ تصور. أمر فظیع. یا الھي یا ھوراشیو. لقد فتحت التابوت) محرجا: (ھملت

 (یجد كالما
 كیف تفتح تابوت رجل میت منذ شھر؟ أمجنون أنت؟: ھوراشیو
 .انھ أبي: ھملت

 .كیف تفتح التابوت. حتى لو كان أباك: ھوراشیو
یخرج (انظر . عانقت امرأة اراه اذا شربت اراه واذا نمت اراه واذا. لم ینفعني شيء. لم أعد أستطیع االحتمال :ھملت

) ینھار) ماذا أفعل؟ ماذا أفعل. ولكن المسیح نفسھ ال یتحدث إال عن أبیھ. منھ انني أقرأ االنجیل الھرب) كتابا من جیبھ
یعتصر رأسھ (بعظمتھ وجبروتھ كان كتلة من العظام  ابي. ابي. ابي. یا الھي یا ھوراشیو لو رأیت منظره في التابوت

لم أجد ) ینفجر) لم أجد أحالمھ وأمانیھ وكبریاءه وغضبھ.. عینیھ الحالمتین وال جبینھ المغضن لم أجد) لیطرد الصورة
 .إال العظام والدیدان

متى تتخلص من . أن تقنعك ھذه الصدمة انھ في حالتھ تلك ال یستطیع أن یترك تابوتھ لیطاردكأرجو : ھوراشیو
 أوھامك؟
. انھ غاضب دوما. یتحدث یالحقني ویحدق إلي غاضبا وال. انھ یالحقني. ولكنھ سار معي طوال الطریق :ھملت

ذي یریده مني؟ أھو أمر متعلق بھ؟ أم ما ال: یزورني أسأل نفسي كل یوم بعد أن. ال أفھم ما یرید. غاضب أو عاتب
 .ال أستطیع أن أجد جوابا. بالوطن؟ أم بالناس؟ ال فائدة بالحرب؟ أم
 (ھملت یبقى في بقعة ضوئیة. یتجھ إلى الجمھور: (ھوراشیو

 كالسمك المذعور
 ندور في بحیرة یجف منھا الماء

 وظھره المطعون
 ینزف في أحالمنا الھوجاء
 یشھق كابوسا على الصدور

 ونحن كاالسماك
 في بحیرة یجف ماؤھا

 ...ندور
 (وحده: (ھملت

 من أین أتاني ھذا الضیق المكبوت؟
 .خالني كالسمك الھائج یقفز ضیقا من ماء آسن

 أو یقفز خوفا من حوت
 .یلقي بالنفس على الیابسة
 فیرجف حینا ثم یموت

 (یظھر الشبح)
 (صارخا: (ھملت
 من منا قفز الیوم من االخر.. یا أبتي

 .من منا مات على بر االخر
االثنان یتحاوران وكل منھما في بقعة ضوئیة وكأنھما یتحاوران . یختفي الشبح، ھملت یلتفت إلى ھوراشیو(ماذا أفعل؟ 
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 .(خارج الزمان والمكان
 ماذا أفعل یا ھوراشیو؟

 انت تتخیلھ یا عزیزي: ھوراشیو
 .انھا تأتي لتطالبنا باكمال الطریق.  حیاتھاتركت أمرا ما لم تكملھ في. بل ھو روح قلقة – ال: ھملت

 .اكملھ اذن: ھوراشیو
 انھ ال یتكلم: ھملت

 .تابع السیر فیھا.. الطریق واضحة :ھوراشیو
 ولماذا ال یتكلم ھو؟: ھملت

 .ھو ضمیرك واحساسك بالمسؤولیة. انھ ینبع من نفسك. األشباح ال تتكلم إال حین تتكلم أنت :ھوراشیو
 تجاه من؟: ھملت

 .حین تحدد ذلك ستتخیل أنك تسمعھ یتكلم. تجاھھ أو تجاه الوطن أو تجاه الشعب: ھوراشیو
 .أتخیل؟ انك تعذبني أنت االخر حین ال تصدقني: ھملت

 .انھ ضمیرك یا عزیزي: ھوراشیو
 وفي كل مرة یزورني أحس كأن البرق یمزق ظلمة العالم ویكشف لي عن .أقول لك ان ابي ھو الذي یزورني: ھملت

كیف أتلمس طریقي في عالم  .ثم یذھب ویرتمي الظالم من جدید .حجم القذارة التي كانت محتجبة تحت ستارھا
 مشحون بالقذارة؟

 ذلك ھو السؤال؟: ھوراشیو
 
 (تعود االضاءة من جدید إلى الصالون)
 
 

 
 .ومع ذلك تأتي وتقول لي أنھ شبح من تصوراتي: ھملت

اضاءة .. تدخل اوفیلیا)  أیة حال انني ارى ما ال یمكن الشك في أنھ لحم ودمعلى) یرى اوفیلیا قادمة) :ھوراشیو
 (یخرج. (حاول أن تتأكد .لحم حقیقي یا عزیزي) یشیر ھوراشیو بیدیھ.. كاملة
 كیف تستطیع احتمالھ؟. یا لطیف ما أغلظ صدیقك ھذا) تتابع ھوراشیو بنظراتھا: (اوفیلیا
 اوفیلیا؟: ھملت
 كیف العزیز ھملت؟) ھ باسمة وتقترب منھ بحیویة وتقبلھتلتفت الی: (اوفیلیا
 .محني الظھر: ھملت

 "اوفیلیا تقترب منھ فیبتعد عنھا"
 لماذا تحدثني بھذا الجفاف؟: اوفیلیا
 حلقي جاف: ھملت
 .بسیطة ھا انت ترطبھ) تشیر إلى الشراب أمامھ: (اوفیلیا
 .ان دمي یكاد أن یجف من عروقي: ھملت
 ألم تنس شیئا ما؟. ھملت) بدلع(شیئا آخر قد جف من قلبك أخشى أن : اوفیلیا
 .نسیت أن اقبلك) دون اھتمام: (ھملت
 .ألم تنس شیئا آخر: اوفیلیا
 ماذا؟: ھملت
 .ان تعتذر لي: اوفیلیا
 لماذا؟: ھملت
جالسة انتظر حتى نمت وأنا  لماذا لم تأت؟ تركت لك النافذة مفتوحة وجلست. تركتني أنتظرك لیلة أمس :اوفیلیا

 لم تأت؟ لماذا. الحمد هللا أن اللصوص لم یدخلوا) مفتعلة(
 ھل كنا متواعدین؟: ھملت
ولكن كان یجب أن ) نفسھا تستعرض(یبدو أنك لم تعد ترتاح معي ) بدلع(كیف تنسى أمرا كھذا؟ . ھملت :اوفیلیا

 .أنني سأمرض من البردال شك . الرقیق الذي تعرفھ تخبرني ألنني جلست أنتظرك ولیس علي إال قمیص النوم
 .انك ترین أیة حالة أنا علیھا. اوفیلیا ارجوك: ھملت
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 .یا حبیبي أنا ھنا ألخفف عنك: اوفیلیا
 .ال أحد یستطیع أن یخفف عني: ھملت
 ھل تھرب مني؟. ھملت: اوفیلیا
 . أخون شخصا ماكأنني. ان ألیة متعة أجنیھا طعم الخیانة. انك ال تعرفین ما أعاني منھ .اوفیلیا أرجوك: ھملت
) تقترب منھ(أیضا ال یمانع  وأبي. ولكن الیریتس صدیقك ولو أنك طلبتني منھ لما مانع. معك حق یا عزیزي :اوفیلیا

 ھھ؟ ما رأیك؟ بھذا تتخلص من احساسك بالخیانة؟
 متى تفھمینني؟. لیس ھذا ما أعنیھ. ال یا اوفیلیا: ھملت
كما أنني استخدم تلك االدویة  . واثقة من أن الطریقة التي نتبعھا مضمونةولكنني. تخاف أن أحمل. فھمت. ھا :اوفیلیا

ولكنني عرفت أن االدویة مضمونة . انك ال تثق بي) متضجرا ھملت ینفخ(التي سرقتھا من حقیبة أخي الیریتس 
). ملت صامتھ) منھا لصدیقتھ سیفیلیا فھو االخر یخاف أن تحمل صدیقتھ ویضطر للزواج منھا انھ یعطي) تھمس لھ(

 لو انني حملت ھل تتزوجني؟
 .طبعا. طبعا) لیتخلص منھا: (ھملت
 .ھل انتظرك الیوم؟ سیكون الجمیع منشغلین باالحتفال. المھم أننا االن لسنا مضطرین لذلك: اوفیلیا
أمي ستخونھ مع . مزدوجًا وسیكون عرسا) بألم(سیكون الجمیع منشغلین بعرس أمي . االحتفال. صحیح :ھملت

 .في العراء القارس وھو سیبقى) لنفسھ(یھ وأنا أتخلى عنھ وأذھب إلیك أخ
 

إلى أصوات  تضحك مقھقھة ثم تنتبھ(یشتبھ أحد بشيء فالجمیع سیغرقون ھذه اللیلة في الحب  لن) تضحك: (اوفیلیا
. أوه) بالتظاھرتبدأ (لي شیئا ما عن المسرحیة  تظاھر بأنك تشرح. یا الھي أرجوك) بذعر مصطنع) (الملك والحاشیة
 .عظیم جدا. شيء عظیم

 .ما ھو العظیم یا عزیزتي اوفیلیا) یدخل ومعھ بولونیوس والملكة: (الملك
 .ال شك أنھ كان یشرح لھا المسرحیة: بولونیوس
 .نعم: اوفیلیا
 .بل كنت أشرح لھا كیف یأتي األطفال: ھملت
ألیس ھذا . انھ یرید أن یقیم عرضا خاصا لألطفال. حیةسیأتي األطفال لمشاھدة المسر. نعم. نعم) مستدركة: (اوفیلیا
 جمیال؟
 .فكرة رائعة: الملك
 .(ھملت یشیح بوجھھ عنھا(تشرب یا حبیبي؟  منذ متى: الملكة

 .لماذا لم تنتظري جاللة الملك. لقد سبقتنا یا اوفیلیا: بولونیوس
 .اجنحة الحب سریعة وال تطیق الرسمیات. ال تؤاخذھا یا عزیزي: الملكة
نكون سریعین إلى أھدافنا سرعة  یجب أن. انھم یقدمون لنا دائما االمثولة التي تعلمنا. الشباب نعمة الحیاة :الملك

وإلى مشاغلھ االخرى تذكیر لنا ان الحیاة ال تنتھي ) یغمز مبتسما) ان عودة ھملت إلى عملھ في المسرحیة. الشباب
 ألیس كذلك یا عزیزي ھملت؟.  إلیھااالعزاء بل ھناك واجبات علینا أن نعود بفقدان
 ,كم أنا سعیدة بعودتھ إلى عملھ: الملكة
 .ما الذي تھیؤه لنا یا عزیزي ھملت: الملك
 .مفاجآت: ھملت

 .أرجو أن یكون األمیر ھملت قد ارتاح للطریقة التي رتبنا بھا الصالون للعمل في المسرحیة: بولونیوس
 .لضوءھنا أستطیع ان أتفرج على ا. شكرا: ھملت
 أسمعت ھذا الكالم یا عزیزتي؟. كان یجب أن تكتب الشعر یا ھملت. یا للتعبیرات الجمیلة) باحتفالیة: (الملك
 .ما أزال قلقة على حبیبي ھملت: الملكة
 .یجب أن تقلقي على حبیبك یا سیدتي: ھملت
 ھل ھناك ما یزعجك یا ابن اخي؟: الملك
 . أقول أنھ في خطركنت. كنت أتكلم عن حبیبھا یا سیدي :ھملت
 ھل ترید أن تشكو إلي شیئا: الملكة
 .أرید أن أشكوك كثیرا یا أماه :ھملت
 .سنستمع إلى شكوى عزیزنا ھملت كلھا بعد االنتھاء من تصریف شؤون البالد: الملك
في )  فوراویبدأ في الكتابة بولونیوس یفتح سجال بین یدیھ. (أوعز إلى شعبنا یا بولونیوس) إلى بولونیوس) :الملك
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متقدة في الصدور ومع ادراكنا بأن الواجب یقضي أن یستمر الشعب كلھ  الوقت الذي ما تزال فیھ ذكرى شقیقنا العزیز
الرسالة التي كان قد حملھا على  واحزانھ إال أن اخالصنا الحقیقي ألخینا یقتضي منا أن نستمر في اداء في حداده
 اھتماماتھ فقد قررنا أن نتزوج من أرملتھ التي كانت أختنا وكانت مستودعو وكلي نبقى على مقربة من ھمومھ. كاھلھ

 .ھمومھ واھتماماتھ
الیأس  على الحدود مجددا وھو یتوھم أن موت شقیقنا قد أضعف البالد وأغرقھا في ان عدونا فورتنبراس یثیر القالقل

ولكننا مستعدون . اس یرقب مأساتنا شامتافورتنبر ان. وجعلھا عاجزة عن استرداد ما استطاع بغدره أن یحتلھ منھا
مسؤولیاتنا  على الشعب كلھ أن یشارك في مظاھر السعادة الناجمة عن زواجنا وتسلمنا للفرح والقتال ولھذا فان

 .الجدیدة
 الشعب كلھ یا سیدي؟: ھملت
 .طبعا الشعب كلھ: الملك
 .لكنھم حزانى على ما فقدوه: ھملت
. یؤدون واجباتھم تجاه الوطن یكون أھل الشھداء فرحین ألن ابناءھم قد استشھدوا وھمتقصد الشھداء؟ یجب أن  :الملك

 .بھذا المعنى ستعد لي خطاب اللیلة یا بولونیوس
 ."یخرج، وتخرج معھ اوفیلیا. "كما ترید یا موالي: بولونیوس
 لم یغّیم وجھك یا بني؟. ھملت :الملكة
 .شكلتي ھي النور المفاجئم. بل انني أتقدم نحو الشمس یا سیدتي: ھملت
 ھل تشكو من ألم في عینیك؟: الملك
 .یا لالبن الوفي. ال شك انھ من كثرة البكاء: الملكة
 .تعرفین كم الوفاء صعب) ألمھ: (ھملت
 .ولكن یا ولدي كفاك اطراقا وكأن الموت الذي اختطفت والدك العزیز یربض فوق عنقك: الملكة
 . انني أطرق لكي أبحث عن والدي في التراب.ال شيء فوق عنقي یا سیدتي: ھملت
 .ان اباك في السماء یا عزیزي: الملك
 .بل في التراب: ھملت
 .الموتى یسبقوننا ونحن نتبعھم. ان لك من ثقافتك وعلمك ما یجعلك تدرك أن كل من ولد سیموت. یا بني: الملك
 متى؟: ھملت
 .ھذا أمر یقرره اهللا: الملكة
 .رك أن استمرار حزنك نوع من االحتجاج على أمر اهللاولكن یجب أن أحذ: الملك
 .انني حریص على طاعة اهللا وعلى عدم االحتجاج علیھ: ھملت
 .ھذا ما نأملھ منك یا حبیبي: الملكة
 ھل تخاف اهللا یا سیدي؟) للملك: (ھملت
 .طبعا یا عزیزي حتى الملوك یخافون اهللا) یضحك: (الملك
 .ألسئلةكلما شرب اكثر من ھذه ا: الملكة
 ھل شكرتھ على ما أنعم علیك؟) للملك: (ھملت
 طبعا: الملك
 ھل انت سعید بما منحك؟: ھملت
 .انھا مسؤولیة اتقبلھا شاكرا وسأؤدي واجبي تجاھھا: الملك
 التاج والملكة؟: ھملت
 .الملكة خاصة: الملك
 ھل أنت قانعة بھذا الزواج؟. وانت یا اماه: ھملت
 .نيشؤون المملكة یا ب: الملكة
 أال یعجبك الملك؟: ھملت
 طبعا: الملك
 یجب أن تشكراه اذن: ھملت
 دائما اننا نشكر اهللا: الملكة
 یجب أن تشكرا أبي: ھملت
 أنسیت أن والدك قد مات؟: الملك
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 یجب أن تشكراه ألنھ مات فھیأ لكما ھذه الفرصة :ھملت
 .ال تعد إلى ذكر الموت یا بني: الملك
 لقد سكر: الملكة
 .انك زینة المملكة. انت شاب والیوم عرس. ب أن تتھیأ للحیاة والفرحیج: الملك

 
 عرس في جنازة (بمرارة: (ھملت
 ھل الحظت بالغتھ؟: الملك
 .انھ متألم جدا: الملكة
ھل یناسبك البھو . لنا ستكون رائعة ال شك أن المسرحیة التي ستقدمھا) لھملت. (انا اھتم بھ. ال علیك) للملكة) :الملك
 فیھ؟ صصناه لك ولزمالئك لكي تتمرنواالذي خ
 .لیتك أنھیت المسرحیة لتقدمھا في حفلة العرس: الملكة
كان من الممكن أن أقدم ) یلتفت الیھما) یجعلون جنائز عمرك أعراسھم ثم یدعونك الیوم للرقص فیھا (لنفسھ: (ھملت

 .المسرحیة في حفل زفافكما لوال بعض الطوارئ
 ملكم؟ھل ھناك ما یؤخر ع: الملك
 .أرجو المعذرة لتأخري فلقد مات والدي یا سیدي :ھملت

 .الملكة عدنا إلى الموت
 .منذ شھر فقط یا سیدي :ھملت
ویجب أن ال تعطل مواھبك  انك شاب موھوب. ولكن یجب ان تنتبھ لنفسك والعمالك. اننا نقدر موقفك یا بني :الملك

 .(یخرجان(خرج لمقابلة وفود القادمین للتھنئة ن ھیا یا عزیزتي علینا أن. بالمبالغة في انفعاالتك
. االنسان ویثب من بین االعصاب آه أیھا الوحش المخادع الذي یلطأ تحت جلد. أیھا الغدر، أیھا الغدر) وحده) :ھملت

 أي) یختفي الشبح) .انني ارتب خططي واتحسس حجم فجائعي .أنني نسیتك ال تظن) یظھر الشبح. (أیھا العمر المریر
غادرة بھذا القدر وكیف بھذه  في الدنیا یمكن أن یشفي غلي ویخفف من آالمي؟ كیف تستیطع االم ان تكونعمل 

یدخل روزنكراتس ولورنزو (تفتقد أقرانھا أكثر  السرعة یضمحل الحب الذي كانت تظھره؟ ان الوحوش
 .لن نمثل قصة شھریار. اسمعوا (یراھم ھملت. وغولدنشترن
 مابك؟. عزیز كم أنت متعبیا صدیقي ال: روزنكراتس

 .ال شيء. ال شيء: ھملت
 ماذا ستقدم غیر شھریار؟: لورنزو
 .شیئا آخر: ھملت
 لماذا؟: لورنزو
 .أحس أننا نلعب في الفراغ متناسین ما یحدث. لم تعد قصة شھریار تعجبني: ھملت

 وتضیع جھودنا السابقة كلھا؟: غولدنشترن
 .لن نغیر بعد االن: ھملت

 ونا نسمع فكرتھ الجدیدةدع: روزنكراتس
ترى امرأة تجلس . شيء تصطاد أو تفعل أي.انت یا روزنكراتس تسیر في الطریق. دعوني ارو لكم فكرتي :ھملت

 .افعل ما أقول. اجلس یا لورنزو انت المرأة. القبر قرب قبر جدید وھي تحرك الھواء بثیابھا على تراب
 ."لورنزو یتظاھر بأنھ یحرك الھواء بثیابھ"
ولماذا تحركین : روزنكراتس ویسألھا. ھذا قبر زوجي: سیسألھا روزنكراتس عن معنى تصرفھا ھذا فتجیبھ :لتھم

: ویسألھا روزنكراتس مرة أخرى. احفظ الكلمات یا لورنزو) للورنزو) لكي یجف التراب: الھواء على قبره؟ فتجیبھ
استحلفني ان ال أعشق رجال اخر  الن المرحوم: بھتریدین أن یجف التراب على قبر زوجك بھذه السرعة؟ فتجی ولماذا

 .قبل أن یجف التراب على قبره
 .فكرة طریفة: لورنزو
 .سنقدمھا امام الملك والملكة: ھملت

 ولكن المشھد قصیر قصیر وال یستحق حفلة خاصة: غولدنشترن
 انا اقترح ان نضیفھ إلى شھریار: روزنكراتس

 ھل ھذا ممكن؟: ھملت
 شھریار او اخاه یرى ھذه المراة في الطریقتجعل : روزنكراتس
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 ثم؟: ھملت
 وحین تجیبھ االجابة االخیرة یتذكر زوجتھ: غولدنشترن

 .معقول: ھملت
 وبھذا تقدم تبریرا اكثر غنى لعودتھ بدل القول ان الطقس ھو سبب عودتھ: لورنزو

 ویعود ادراجھ إلى البیت وھناك یرى خیانة زوجتھ لھ: غولدنشترن
 .ھا ھو الممثل الذي وعدتكم بھ) یلتفت الجمیع الیھ(ھذا ھو طلبك یا عزیزي ھملت ) یدخل ومعھ شاب: (ھوراشیو
 ھل مثلت سابقا؟) ینظر إلى الشاب باھتمام: (ھملت
 .منذ عشر سنوات: الممثل
 مع أیة فرقة؟: لورنزو
 مع عدة فرق: الممثل
 وما ھي األدوار التي مثلتھا؟: ھملت
 .وار الرئیسیة إلى منظف في الصالةمن األد. أي شيء: الممثل

 منظف في الصالة؟: روزنكراتس
 .لدي أسرة ترید أن تأكل ویبدو أن العبقریة ال تؤكل :الممثل
 ألم تستطیع العمل معھا؟. ولكن الفرق كثیرة: ھملت
 .احیانا ال تعجبني الفرقة أو ال تعجبني المسرحیة. أحیانا ال اعجبھم: الممثل

 أال تشرب؟. حال سنجرب مواھبھ السكریة الیومعلى كل : روزنكراتس 
 حین یتوفر: الممثل

 وماذا تفضل من المشروبات؟: غولدنشترن
 .ھناك كلمات مثل أفضل ال یستخدمونھا. یا سیدي الفقراء ال یتعاملون في اللغة كلھا :الممثل
 لماذا؟: لورنزو
 .النھم یفضلون ما یتوفر لھم: الممثل
 .ا ھو أھم من التمثیلیبدو أنك تصلح لم: لورنزو
 ألدیك عمل آخر لھ؟: ھوراشیو
 .دعونا في التمثیل اآلن. ال: لورنزو

 .كادت فكرة جدیدة من ھملت أن تلغي حاجتنا إلیھ: روزنكراتس
 .ایة فكرة: ھوراشیو

 كان یرید أن یلغي شھریار: روزنكراتس
 وكنت سأفقد دوري؟: الممثل

 .المسرحیة أفضل واحتجنا دورا اخرصارت . ولكننا دبرنا المسألة: روزنكراتس
 ھل علي أن أدبر لكم ممثال ثانیا؟: ھوراشیو

 .ألن النص الجدید صار یحتوي على امرأتین. نعم: روزنكراتس
 .شھریار یقتل بیده. سنلغي دور الجالد. ال حاجة. ال: ھملت
 وما ھو دوري؟: الممثل
 سنرى الدور الذي یناسبك: ھملت
 وكم ستعطونني؟: الممثل

 .مثلما قال لك ھوراشیو: ملتھ
 لم یقل لي ھوراشیو شیئا: الممثل
 ھو الذي جلبك. كما یقول لك: ھملت

 
 .بعد قلیل ستقول انني أنا الذي سأدفع لھ: ھوراشیو
 كن مطمئنا من ھذه الناحیة. ال: ھملت
 یجب أن یكون االمر واضحا فأنا ال أشتغل دون أجر واضح: الممثل

 فكر في العمل الفني وحده.  یا عزیزيال تكن مادیا: غولدنشترن
 لقد قال لك أن وراءه أطفاال ال یستسیغون أن یأكلوا العبقریة: لورنزو
 .على أیة حال لن نختلف فقط كان سعیدا حین علم أن سیتعرف بھملت ویشتغل معھ: ھوراشیو

http://www.alsakher.com
http://www.adab.com


www.alsakher.com 

www.adab.com 

 صحیح؟) للممثل: (ھملت
 فان سمعتك حسنة عند الناس. نعم یا سیدي: الممثل
 ذا یقولون عني؟ما: ھملت
 یقولون انك أشرف من في البالط: الممثل
 وماذا یقولون عمن في البالط؟. شكرا هللا: ھملت
 (محرجا ینظر إلى ھوراشیو: (الممثل

 ال تخف. قل: ھوراشیو
یقولون في االحیاء الفقیرة أن كل من في القصر منھمكون في  .أنا لست خائفا ولكنني أخشى أن أجرحكم: الممثل

 .أشیاء من ھذا القبیل .لصفقات في تھریب رؤوس األموالتأمین ا
 .اخرس: روزنكراتس
 ما ھذه الوقاحة؟: غولدنشترن

 وماذا یقولون أیضا؟: ھملت
 یقولون أن االرض التي اغتصبھا فورنتبراس لم تعد تعني أحدا: الممثل
 وماذا أیضا؟: ھملت
 اسألني یا سیدي عن تفاصیل ما ترید معرفتھ: الممثل
 ھل یقولون ان امھ تتزوج بعد شھر من وفاة أبیھ وانھ ال یتحرك :ھملت
یقولون ان ھملت  .مشاغلنا وھمومنا أكبر من أن تسمح لنا باالھتمام بھذه التفاصیل الصغیرة ان .ال یا سیدي: الممثل

 .لم یتحرك ولكن لیس من أجل زواج امھ بل من أجل قتل أبیھ
 

 أبي مات. ولكن أبي لم یقتل: ھملت
 الناس ال یرون میتتھ طبیعیة خاصة بعد أن رأوا ما یجري بعد موتھ: ثلالمم

 انك تتحدث عن مسائل خطیرة دون انفعال :لورنزو
 االنفعال یعیق عن فھمھا. النھا خطیرة یجب التحدث عنھا دون انفعال :الممثل

 لكن مسألة مقتل الملك لیست أكثر من تخمینات: ھوراشیو
 سألة غیر ھامةعلى أیة حال ھذه م: الممثل
 لیست ھامة؟ مسألة مقتل أبي لیست ھامة؟ :ھملت
 .أعني أن الخطورة قائمة حتى لو انھم لم یقتلوه انھم یقتلونھ حین یھدمون ما فعلھ :الممثل
اسمعوا سنغیر . انھ یریدني ان أثأر لھ .ھذا ھو اذن سر زیارتھ) لنفسھ. (یجب أن أتأكد مما اذا كانوا قد قتلوه. ال :ھملت

 .یفاجئ زوجتھ مع العبد بل یفاجئھا مع أخیھ شھریار یدخل فال. لمسرحیة مرة أخرىا
 وما الفائدة من ذلك؟: ھوراشیو
 .سنحولھا إلى طعم. سنحول المسرحیة إلى طعم: ھملت

 .المسرحیة ال تطعن :ھوراشیو
  .اسمعوا. ال. ال. سیدخل شھریار. اسمعوا . دعنا نعمل وال تتدخل: ھملت
شھریار یقتل . مع زوجتھ لي أن أقترح اقتراحا؟ شھریار في زیارة ألخیھ، األخ یدخل فیفاجئ شھریارھل  :لورنزو

 .اخاه لیداري الفضیحة ولكي تبقى المراة لھ
 .لماذا شھریار؟ یجب أن نفسر لماذا قرر شھریار أن یقتل النساء. اذن نستطیع أن نسمیھا أي اسم: غولدنشترن
 ار بقتل اخیھ یندم ویحس ان المراة ھي التي دفعتھ لھذه الجریمةبعد أن یقوم شھری:روزنكراتس

ھو بحقارتھ وخستھ یقتل . لقتل أخیھ والمرأة لم تدفعھ. لیست ھناك دالئل على ندمھ. شھریار لم یندم بعد. ال.ال :ھملت
 .یقتلھ لطمعھ في زوجتھ وعرشھ. اخاه

 أھذا االنجیل لك؟) ملتیخاطب ھ. یتصفح الكتب بال اھتمام یخرج االنجیل: (الممثل
 نعم: ھملت
 ھل تقرأ فیھ لالطالع أم انك مؤمن؟: الممثل
 ھل تستغرب أن تراني مؤمنا؟: ھملت
 انني لم أتوقع ذلك. ال أدري: الممثل
 تعني انك لست مؤمنا؟: لورنزو
 مؤمن بماذا؟: الممثل
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 بالعالم اآلخر.. باالنجیل.. باهللا: روزنكراتس
عالم مغبر ومریض  اننا نعیش في).. یشیر إلى القصر(عالم االخر یا سیدي موجود ھنا اآلخر؟ ال العالم :الممثل

 .ال یشبھ عالمنا وھذا ھو العالم االخر الذي) یشیر إلى القصر(وضعیف وجائع 
 .أنا أسألك عن االیمان باهللا: روزنكراتس
 ھل جلبنا الرجل لتحاكموه: ھوراشیو
 انھ یقول اشیاء ھامة: لورنزو
 .ما رأیكم أن نذھب االن لنختبر قدراتھ السكریة. فعال. فعال) متضاحكا: (سروزنكرات
 (یبقى ھملت وحده.. یخرجون(ھیا بنا . فكرة ممتازة: غولدنشترن
 (یتوجھ إلى الجمھور: (ھوراشیو

ان . زمن ھام كان یعیش فیھ ترون أیة حیاة كان یعیشھا ھملت مع اصدقائھ وأي عالم مضطرب كان یحیط بھ وأي انكم
التفاصیل كلھا والمعلومات كلھا؟ انا انسان وذاكرتي محدودة  كیف للذاكرة أن تختزن. روایة قصتھ مسؤولیة جسیمة

ولكن . ایام ھملت فعال لست متأكدا ان االحداث التي تمر في روایتي قد حدثت) یبتسم معتذرا(التأثر  القدرة وسریعة
 .سأكمل روایتي كما تسعفني الذاكرة ولذا. ھملت بال شك كان یتصرف بالطریقة التي ترونھا

ذلك كان یرى ان ھذه  اكثر من. یھتم لما یفعلھ ھملت اذ انھ لم یكن یحس ان لعملھ في المسرح خطورة لم یكن الملك
عادة، ال ینقصھ المتطوعون الذین ینقلون لھ ما . الملك ولكن. المسائل تلھي ھملت وتلھي اصدقاءه عما یجري حولھم

  .یجري
 (ملك وبولونیوسال)

 ھل قرأتھا؟) ینھي تصفح أوراق بین یدیھ وھو یسیر بعصبیة: (الملك
 نعم یا موالي: بولونیوس

 مارأیك؟: الملك
 اعتقد أن روزنكرتس یبالغ قلیال، ال اظن ان ھملت یعني ذلك: بولونیوس

 ھل طلبت ھملت؟: الملك
 نعم: بولونیوس

 ان سلوكھ یثیر شكوكي منذ ایام: الملك
 ال أعتقد أن لھا ھذه االھمیة. انھا ھلوست یا موالي: وسبولونی
 یجب ایقافھا عند حدھا فورا. ھذه مسألة ال تقبل التخمینات. ال یا بولونیوس: الملك

 وان كنت أرى انك تولي االمر أھمیة أكبر مما یستحق. كما یأمر موالي: بولونیوس
 أین روزنكراتس؟: الملك

 ، رھن اشارتكانھ بالباب یا موالي: بولونیوس
 انت طلبت منھ ھذه المعلومات ام انھ قدمھا متطوعا؟: الملك

 انني استخدمھ منذ زمن طویل یا سیدي: بولونیوس
 ولماذا لم تخبرني؟: الملك

 .لم ار ھذا ضروریا، كنت أنتظر أن یقدم معلومات ذات قیمة، وھذه اولھا: بولونیوس
 ..أدخلھ: الملك

 !!روزنكراتس) ینادي: (بولونیوس
 (روزنكراتس یدخل وینحني محییا)

 ھل ما كتبتھ ھنا صحیح؟: الملك
 بالحرف یا موالي: روزنكراتس

 ومنذ متى یجري ھذه التعدیالت؟: الملك
منذ أن عدنا إلى التمثیل وھو یغر في المسرحیة حتى اصبحت على ھذه . منذ أسبوع فقط یا موالي: روزنكراتس

 .الشاكلة
  الیس كذلك؟لكنھ ما زال یشرب: بولونیوس

 نعم یا سیدي: روزنكراتس
 ومن ھو الممثل الذي ذكرتھ ھنا؟: الملك

 ممثل فقیر جلبھ ھوراشیو: روزنكراتس
 ما الذي یربط ھوراشیو بھ؟: بولونیوس
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 صدیقھ: روزنكراتس
 صداقتھما لیست طبیعیة. یجب مراقبة ھوراشیو والممثل: بولونیوس

 ماذا تعني؟: الملك
 ع شابا یعیش في القصر مثل ھوراشیو مع فقیر كھذا الممثل؟ما الذي یجم: بولونیوس

 .راقوھما جیدا ولكن اھم شيء، ھو مراقبة ھملت: الملك
 (یدخل فیفاجئ الجمیع: (ھملت
 ھملت: الملك
 ھل وجودي غیر مرغوب فیھ؟ اظن انك طلبتني یا سیدي: ھملت
 لقد جئت في وقتك. نعم : الملك
 . سیديلكل انسان وقتھ المعلوم یا :ھملت
 ھل صحیح أنك تجري تغییرات في قصة شھریار؟: الملك
 ھل عملت بذلك یا موالي؟) ینظر إلى روزنكراتس: (ھملت
 .لم تجبني على سؤالي: الملك
 .لم أكن أعرف انك مھتم بالمسرح إلى ھذا الحد: ھملت

 جاللتھ مھتم بكل شيء: بولونیوس
 .ر منيیبدو أن ھناك من یعرف اھتمامات جاللتھ اكث: ھملت
 أرید أن أعرف لماذا تجري ھذه التعدیالت؟: الملك 
القصة كما یعرفھا قلت  الجمھور یعرف قصة شھریار وسیكون ممال ان یرى. نوع من المفاجأة للجمھور :ھملت

 .لنفسي نجري التعدیالت التي تالئم عصرنا
 ولكن ھذا ال یجور: بولونیوس
ث تعدیالت في القصص مثلما تحدث تعدیالت في المكان الذي یجب في المسرح تحد .یجوز یا سید بولونیوس: ھملت

 .أن ترسل الیھ المعونات
 انا غیر موافق: الملك
 ھل ستمثل معنا یا موالي؟: ھملت
 أنا ال أمزح یا ھملت: الملك
 ھل لي أن أعرف سبب احتجاجك؟: ھملت
والدك لن أسمح لھا باالستمرار  تي كانت أیامالفوضى ال. انك تناقش اكثر من الالزم، انتھى النقاش، ھذا أمر :الملك

 .التدریبات بولونیوس، انت ستحضر كافة) یتجھ للخروج(
ولكن الیس من االفضل ان یظل روزنكراتس مھتما بھذه " الملك ھامسا یقترب من. "كما تشاء یا موالي: بولونیوس
 لكي أتفرغ لمشاعلي االخرى؟ المسألة
 (یخرج(ستتلقى التعلیمات من بولونیوس ) لھملت(عرض النھائي المھم أنت المسؤول عن ال: الملك

 (یخرج(سأحضر غدا تدریباتكم ونتفق على صیغة . ال تؤاخذني یا سید ھملت، لقد سمعت اوامر جاللتھ: بولونیوس
بروتوس ) یصرخ منادیا وظھره إلى روزنكراتس، ھملت. یظل ملتفتا إلى حیث خرج الملك و بولونیوس) :ھملت

 لماذا ال تجبیني؟) یلتفت الى روزنكراتس بحدة. (بروتوس – بروتوس) اتس حائر وھملت یستمر في النداءروزنكر(
 انا روزنكراتس: روزنكراتس

 ألست بروتوس؟: ھملت
 .ھل شربت الیوم یا صدیقي؟ لیس من المعقول انك ال تعرفني: روزنكراتس

 أال تمثل دور بروتوس؟ :ھملت
 .شخصیة بھذا االسملیس في المسرحیة : روزنكراتس

 
 یھوذا اذن؟: ھملت

 .وال یھوذا: روزنكراتس
 .غریب: ھملت

 لماذا تقفز في حدیثك كالسمكة؟ :روزنكراتس
 ورغم ذلك فھأنذا في شباكك: ھمت

اذا كنت منزعجا من كالم الملك فاقسم لك بصداقتنا أن الحدیث جاء صدفة إلى موضوع . عزیزي ھملت: روزنكراتس
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 .المسرحیة
أبلغھ انني احتاج إلى تغییر جدید، فان . ، لقد اكتشفت اخیرا انك تجالس الملك وتحادثھكرا على معلوماتكش: ھملت

 .احد االصدقاء یخون صدیقھ في المسرحیة
 ھل تسمح لي باالنصراف؟. سنناقش االمر غدا.. كما تشاء.. كما تشاء: روزنكراتس

 .یجب أن أستأذن منك في البقاء: ھملت
 (حك بافتعال ویخرج، ھملت وحده یسیر قلقا مھمومایض: (روزنكراتس
یكن ھملت یتصور امرا  لم. اكتشف ھملت ان صدیقھ یخونھ، فكان االكتشاف جارحا) یتجھ إلى الجمھور) :ھوراشیو

كیف یمكن الحدھما ان .. وجابھا المصاعب والمتاعب معا كھذا، كیف یمكن لصدیقین عاشا معا معظم ایام العمر
 .بسیطة انھ الزمن الھام لمسألةیخون االخر؟ ا

 (ھوراشیو یبقى إلى جانب المسرح. الممثل مع ھملت ولورنزو)
 .خیانة روزنكراتس لیست مشكلة، انھا النتیجة الطبیعیة للفساد القائم. ال تنفعل یا عزیزي: لورنزو
 فساد؟ أي فساد؟: ھملت
 .وشك ان نتصالح مع فورتنبراسالفساد في كل شيء، لقد وصل األمر إلى درجة أننا على  :الممثل
 ..مستحیل.. ال: ھملت
 أقسم لك أن الناس ال حدیث لھم اال ذلك: الممثل
 واالعتقاالت على أشدھا: لورنزو
 لماذا االعتقاالت؟: ھملت
 بدل ان تفاجئك االمور الصغیرة مثل خیانة روزنكراتس یجب أن ترى ما یجري في مركز االحداث :الممثل
 . ھنالك أمور عدیدة تجھلھا ولھذا فأنت تفاجأ دائما.یا عزیزي: لورنزو
 ما العمل؟: ھملت
 .انت ولي العھد وال ضرورة ان ترث ھذه األخطاء كلھا: الممثل
 ھل أتنازل عن العرش؟: ھملت
 بل یجب أن یوجد على العرش رجل ال یرتكب ھذه االخطاء. ال: الممثل
 ماذا تعني؟: ھملت
یجب أن توقف التیار الذي یفسد الناس وإن توقف تسرب ثروات الوطن وان یجب أن توقف ما یجري،  :لورنزو

 .توقف ھذه المصالحة الخیانة
 .ولكنني ولي العھد ولست الملك: ھملت
 یجب أن تكون الملك: الممثل
 سأكون الملك حتما في الوقت المناسب انا الوریث الشرعي للعرش: ھملت
 یجب أن تكون الملك منذ االن: الممثل
الملك ال یعرف بھذا كلھ یجب ان  اعتقد ان. ال. ال) ھملت یرتبك. یتبادل معھما النظرات. یصمتون( والملك  :ھملت

. الملك، ال یمكن أن یسترسل في اخطائھ اال انھ ال یجد من ینبھھ عنھا كل شيء یمكن اصالحھ حتى. نخبره وننصحھ
كنت سآخذ العرش بطریقة  لماذا اقتل اذا.  قتلھھذا أفضل من محاولة. على االقل عدو فورنتبراس فلنجرب انھ

ال شك . ألیس كذلك؟ انت ال ترید أن یكون ابنك قاتال. حرمھ اهللا سفك الدماء امر. القتل حرام) یظھر الشبح(شرعیة؟ 
 ال (ینفجر. مقتنع بما یقول الیبدو ان ھملت(انھا اشاعات . عن قتلك اشاعة، وكذلك الصلح مع فورتنبراس ان ما یقال

ال ) یستسلم(انھ اخوك . ال تنسى أنھ عمي ایضا. اهللا اوصى بالمحبة ولم یوص بالعنف. اهللا ال یسمح .أستطیع أن أقتل
 ..ال أستطیع. أستطیع أن أقتل 

كانت . وانفعاالتھ ماذا ینفع ھملت ھذا كلھ؟ كان العالم أسرع بكثیر من تردده وأخالقیاتھ ولكن (للجمھور: (ھوراشیو
ھذا غیر  .وكلما فوجئ بأمر اكتشف ھما جدیدا. مفاجأة العالم حولھ وھو حائر ینتقل من مفاجأة إلىالذئاب تمأل 

الحصول على ما ھو  تجري وھملت ال یعرفھا، ففي الوقت الذي كان ھملت فیھ یخشى التفكیر في االمور التي كان
 ..كان ھناك من یفكر بطریقة أخرى.. حق لھ

 
 "فیلیاالیریتس واو. منزل بولونیوس"

 
 

 .أنا أقول لك ال فائدة: الیریتس
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 قل ھذا ألبیك: اوفیلیا
 افھمي انت: الیریتس
 أال تراني صالحة للعرش؟: اوفیلیا

 ھذا العرش الذي یعمیك ویعمي أباك سیكون الفخ الذي یقتلكما :الیریتس
 ..وانت متى تھئ أمتعتك) لالیریتس(ألم ترتدي مالبسك بعد؟ ) اوفیلیا. (یاللجیل الكسول) وھو یدخل: (بولونیوس
 كان یحدثني عن ھملت: اوفیلیا

 ما بھ؟: بولونیوس
 الیریتس یقول ان علینا ان نعدل عما نفكر بھ: اوفیلیا

 ستظل طوال عمرك محدود المطامح) لالیریتس: (بولونیوس
 ان طموحي ال یصل إلى العرش: الیریتس
 یقول ان العرش: اوفیلیا

 دیك یا الیریتس؟ماذا ل. دعیھ یتكلم: بولونیوس
 ھذا العرش الذي تحلمان بھ مركز فوق بركان انتم ال تعرفون كم الناس ناقمون على العرش :الیریتس
المطلوب في أذھان الناس،  االجھزة كلھا تعمل لجعل ھملت ھو البدیل. انھم ناقمون على الذي یجلس علیھ :بولونیوس

 .أن تكون أختك قد تھیأت لكي تصبح ملكة دوفي اللحظة المناسبة یكون ھملت ھو الملك ولكن بع
 المسألة أكبر مما تتصور.. ال یا أبي: الیریتس
وانتبھ لدروسك فمستقبلك لن  سافر. ھیا. یرید أن یعلمني، أربعین سنة قضیتھا في ھذا المیدان) ساخرا) :بولونیوس

 یتحمسون للحروب ویموتون فیھا یزید عن معلم مدرسة أو ضابط من أولئك الذین
 .أنت ال تعرف حجم نقمة الناس. أبي: الیریتس
 ولماذا ھم ناقمون؟ من أجل زیارة فورتنبراس؟: بولونیوس
فقدوھم، ولكنھم ناقمون قبل  ان زیارة فورتنبراس تجعلھم یحسون باالھانة وتجعلھم یتذكرون الشھداء الذین :الیریتس

. انت ال تعرفین شیئا عن حیاتھم) اوفیلیا(طاق بالنسبة لھم الحیاة ال ت .انھم ناقمون من أجل حیاتھم. زیارة فورتنبراس
 .الفقر یسحقھم ان

 انھ یجرح فؤادي بحدیثھ عن الفقراء. ابي ارجوك) ساخرة: (اوفیلیا
  وكیف عرفت انت ھذا كلھ؟ ھل تصاحب الغوغاء وتتردد على مجالسھم؟: بولونیوس
 ..حیاتھم جحیم. یوت وحضرت االعراس والوالئم والمآتمحین كنت أعد بحثي عن الغناء الشعبي دخلت الب: الیرتیس
 ولكنھم قانعون: اوفیلیا

وتكتشف عندھا انك قد  ذات یوم سینفجر المرجل وتخسرون امتیازاتكم كلھا. انھم یغلون كالمرجل ابدا :الیریتس
 قد خسرت نفسك ومستقبلك وانك) اوفیلیا(خسرت ابنتك في الرھان على جواد خاسر 

 ت خائف اذن؟ان: اوفیلیا
 .وفي كل مغامرة مخاطر ولكننا حسبنا لكل شيء حسابھ. األمر یستحق المغامرة. اسمع یا بني: بولونیوس
 أي احتیاط ھذا؟ انك تتحدث وكأن ثورة الناس ستحدث غدا: الیریتس
 .ستكون لدي شھادة أعیش منھا في كافة الظروف. فلتحدث متى حدثت: الیریتس
  حصتك في المیراث؟وھل ستتنازل عن: اوفیلیا

 ..اذا حدثت لن یكون ھنالك میراث: الیریتس
 وھذه الثروة كلھا؟: اوفیلیا

یحصل علیھ بطریقة غیر  وكل ما. الناس یعرفون انھا جمعت بطریقة غیر مشروعة. الناس ال یرونھا ملككم :الیریتس
 .ن یفكرون بالوصول إلى العرشما یجعل الكثیرین اال ولعل ھذا) بلھجة خاصة(مشروعة یظل أمام الناس مشاعا 

وربما كنت تفھم في  انت یا بني متحمس. على أیة حال تستطیع أن تسافر وانت مطمئن البال) بھدوء) :بولونیوس
انني قد حسبت حسابا . كل ما تحدثت عنھ لم یغب عني. السیاسیة األدب الشعبي والمبارزة، ولكنك قطعا ال تفھم في

 .لكل شيء
 . حساب انفجار الفقراء؟ ھؤالء لن تستطیع ان تلعب علیھم اذا انفجرواھل حسبت: الیریتس
وبما اننا . بطریقة ما حین أرى كل شيء جاھزا سیصل ھملت إلى العرش. سألعب علیھم قبل أن ینفجروا :بولونیوس

 .اطمئن. انھم قد حققوا أمالھم كلھا جعلنا الناس یحبون ھملت فان غلیانھم سیھدأ وسیحسون
 (یخرج(وداعا . اال انني احذرك یا أوفیلیا ال تتمادي في ھذه اللعبة كثیرا.  لست مقتنعا ولكن انت حر:الیریتس
 لیس مقتنعا: اوفیلیا
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 .اذھبي الرتداء مالبسك. ھیا یا عزیزتي. طفل مشتائم: بولونیوس
 لقد اخافني بكالمھ: اوفیلیا

حتى الملك لم یعد . السیاسة قوانین. واالمزجةال تجري بالمخاوف  السیاسة .ال تخافي یا عزیزتي: بولونیوس
زیارة فورتنبراس ستدعم  حتى. لقد افلت األمر من یده واصبحنا نحن النظام. التراجع او تغییر شيء یستطیع
 .مواقعنا
 ولكن ماذا تعني بقولك اننا نحن النظام؟: اوفیلیا

ولیس من الضروري ان یتقید التیار . رىنحن التیار وھو المج. نحن النظام وھو الشخص. نعم نحن: بولونیوس
 .بمجراه
 .ولكن الناس یحبون الملك وكلما ظھر لھم مألوا الجو ھتافا وصراخا: اوفیلیا

 .انا الذي صنعتھم. ھؤالء الذین یھتفون لھ ویظھرون الغبطة لرؤیتھ) یضحك: (بولونیوس
 انت؟: اوفیلیا

ولكنك ستجنین ثمار  – ان رأسك الصغیرة لن تفھم كل شيء. كعجلي بارتداء مالبس. ھیا. نعم یا عزیزتي :بولونیوس
 .المھم أن تكتمل خطتنا بزواج ھملت بك. عبقریة ابیك

 .الزواج مضمون. ان لدي خططي أنا االخرى یا ابي: اوفیلیا
 ما ھي خططك؟: بولونیوس
 .ي رأس المرأةان رأسك الكبیرة لن تفھم ما یدور ف. ھذه اسراري ولكن الزواج مضمون. ال : اوفیلیا

وال تنسي اننا نحن الذین نستخدمھ الغراضنا ولیس ھو الذي یستخدمك . المھم ان تكوني حذرة) یضحك: (بولونیوس
 لمتعتھ
 .اتخاف على ابنتك؟: اوفیلیا

 .كل شيء اال الشرف. طبعا. طبعا) ممازحا: (بولونیوس
 (للجمھور: (ھوراشیو

كانوا . واالخرون ال یلعبون  امور كثیرة لم یكن ھملت یعرفھا. اتھجر السفینة والقراصنة یتقاسمونھ الفئران
 .المیاه تجف حول االسماك المذھولة وراحت. یضیقون الحصار حتى حدود الكرامة والخبز

 ( اوفیلیا– بولونیوس – ھملت – الملكة –الملك )
 .یجب ان یكون االستقبال الئقا بملك: الملك

 .نفسيلقد اشرفت على كل شيء ب: بولونیوس
 االعالم والزینات: الملك

 تم ترتیب كل شيء یا موالي: بولونیوس
 والفرق العسكریة یجب أن یكون استعراضھا متكامال: الملك

 كل شيء جاھز یا موالي: بولونیوس
 یجب أن ال یحدث أي شغب یعكر صفو الزیارة. واألمن: الملك

 بعض الضباط الذین كانوا یثرثرون: بولونیوس
 ون؟ ماذا یقولون؟یثرثر: الملك

ووزعنا اعدادا غفیرة ) لحدیثھ االول یعود(اعتقلناھم .. وتحدثوا ببعض السخافات. ارادو أن ال یقفوا لتحیتھ :بولونیوس
 من الناس لتلوح باالعالم

 ھل انتبھت إلى احتماالت تصرفات الغوغاء؟: الملك
ت عناصر االمن بمالبس مدنیة وھم یحملون في االماكن التي یمر بھا الموكب قریبا من الناس وزع: بولونیوس

 .اعالما وسیرددون ھتافات محددة
 .ولكن كنت اتمنى أن أحضر ھذا االستقبال. جمیل: الملكة
ماذا أفعل؟ انك تعرفین . ولكنھ لم یجلب زوجتھ معك. أنت تعرفین كم أحب أن ترافقیني في مناسبات كھذه: الملك

 الیس كذلك یا ھملت؟. االصول
 .منع: ھملت
 .احفظي دروسك جیدا. وانت یا اوفیلیا. یجب أن تنتبھ إلى ھذه األمور في المستقبل حین تصبح ملكا: الملك
 (تبتسم بحیاء مصطنع وتسیر مواربة نحو ھملت: (اوفیلیا

 یالجمال الشباب) یضحك مسرورا من حركتھا: (بولونیوس
 ھل سافر الیریتس؟: ھملت
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 .سافر مساء. نعم:بولونیوس
 .ن یجب أن أرافقھ إلى المیناءكا: ھملت
 ھملت الحبیب منشغل بوداع صدیقھ بینما نحن مشغولون بحفل االستقبال: الملكة
 .دائما أودع وتستقبلین :ھملت
 ألم تسمع عمك؟. ولكنني لن احضر حفل االستقبال: الملكة
 ال یحتاج االستقبال إلى احتفال دائما: ھملت
 .االت التي تعنیھا ال تكون اال بین االصدقاءصحیح یا عزیزي ولكن االستقب: الملكة

 .یتم دون احتفال. وكذلك وداع االصدقاء: بولونیوس
 .وكذلك كان وداع ابي) ألمھ: (ھملت
 عدنا إلى الحزن؟: الملك
 لم نتركھ بعد یا سیدي: ھملت
اعذریني یا حبیبتي ) لكةللم) اننا نحمل ذكرى المرحوم في اعماقنا ولكن الحیاة تفرض نفسھا علینا یا عزیزي :الملك

 (یخرجان(بولونیوس انصرف العمالك  ھیا یا. سأذھب الرتداء مالبسي وتھئیة نفسي
 وانت یا ھملت؟: الملكة
 ماذا؟: ھملت
 ألن تذھب؟: الملكة
 إلى أین؟: ھملت
 یجب ان تھیئ نفسك. إلى حفل االستقبال: اوفیلیا
 لست ذاھبا. ال: ھملت
 ال یجوز یا بني: الملكة
  ال أحب ھذه االستقباالت الرسمیة السخیفة:ھملت
 .ان لكل شيء اعتباره وھذه الزیارة حساسة. ولكن ھذا استقبال خاص: اوفیلیا
 وما وجھ الحساسیة فیھا؟: ھملت
 .بعد ھذه السنوات من الحروب انھا المرة االولى التي یزورنا فیھا فورتنبراس: الملكة
االستعدادات كلھا اذن من أجل  راس؟ فورتنبراس ھو الذي سیزورنا؟ ھذهفورتنبراس؟ قل قلت فورتنب) یزأر) :ھملت

 ایتھا الدماء التي سفكت في (ھملت كالمجنون یدور ویصرخ. مذھولتان الملكة و اوفیلیا. (آه. استقبال فورتنبراس
انھضوا وانظروا . دفاعا عن الوطن  ھل ستنھضین الیوم احتجاجا؟ ایھا الشھداء الذین تزاحمتم إلى الموت. المیدان

 .االن فقط تتأكدون من أنكم متم بال ثمن.. الشھداء. بدمائكم إلى العدو الذي قتلكم یدوس التراب المضمخ
 ولدي حبیبي ما بك؟: الملكة
ایتھا الذنوب المضیئة ایتھا الجرائم الساطعة كیف كنت أبحث عنك بمصباحي الھزیل وانت أوضح  (منھارا: (ھملت

سمعت؟ انت ال تتقن الكالم اال تتقن  ھل (اوفیلیا والملكة ال تریانھ. ھملت یراه.  الشبحیظھر) من شمس الصیف
انھم . قادم إلى قصرك؟ لم یكفھم أن أخذوا تاجك ودنسوا سریر زوجتك السماع ایضا؟ الم تسمع أن فورتنبراس

 .قل شیئا تحرك .عدوك إلى قصرك یجلبون
 من تكلم؟. حبیبي ھملت: الملكة
 رینھ؟ اال ترینھ أنت ایضا یا اوفیلیا؟أال ت: ھملت
 انني ال أرى شیئا: الملكة
تنظرین عبره إلى رجل آخر وإلى  كنت. انت لم ترینھ طوال عمرك. انت فعال ال ترینھ. أنت فعال ال ترین شیئا :ھملت

 إلى جانبي ابق. أین تذھب؟ ال تتركني ارجوك) یوشك على االختفاء یلتفت إلى الشبح الذي. (شھوات دنیئة أخرى
 .(ھملت كأنھ یتابعھ. الشبح یختفي(

 .یجب استدعاء طبیب. لقد حدث لعقلھ شيء: الملكة
 (تخرجان. (عجلي یا موالتي: اوفیلیا
عذبني ایھا العالم المشحون بالغدر حتى ترتوي . ایتھا الھموم اعصفي في قلبي حتى ینخلع من مكانھ) وحده: (ھملت

 .انیابك الشرھة
 (ورللجمھ: (ھوراشیو

 كالسمك المذعور
 .ندور في بحیرة یجف منھا الماء
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 وظھره المطعون
 .ینزف في أحالمنا الھوجاء
 .یشھق كابوسا على الصدور

 .ندور. ونحن كاألسماك في بحیرة یجف ماؤھا
لقد كان لدى . مدمن على الشراب لم یعرف أحد ان كان ھملت قد جن أم أن تصرفاتھ كانت مجرد ھلوسات. السادة أیھا
 ولكنھم ل م ینشغلوا كثیرا في تخمین اسباب انفجار ھملت النھم كانوا. اعتقاد لجمیع المبررات المقنعة والالزمة أليا

 .الیكم فانكم تستطیعون ان تستریحوا قلیال وطالما ان فورتنبراس قادم. منشغلین جمیعا في التھیؤ الستقبال فورتنبراس
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 
 

فورتنبراس وجرى لھ   منشغلین بما ینشغل بھ الناس في االستراحة من أمور صغیرة، وصلبینما كنتم :ھوراشیو
منھم من . وكبار الضباط یحیون فورتنبراس واالف الناس كبار رجال الدولة. كان المشھد مثیرا حقا. استقبال حافل

ونسي الجمیع  .اء متطوعاومنھم من ج. لرؤیتھ ومنھم من جاء النھ خائف من رجال بولونیوس جاء بدافع الفضول
عفوا لقد استرسلت في .. وال ماذا یخطط إلى أن كان ھملت الذي ظل منزویا في غرفتھ یسكر ویتألم وال ندري بم یفكر

 .ما جرى بأعینكم الحدیث واألفضل أن تروا
 (.الجمیع جالسون على المائدة. حاشیة. روزنكراتس. بولونیوس. الملك. فورتنبراس)

وصدیقا بین اھلھ واصدقائھ  واكرر ترحابي بالضیف الكبیر األمر فورتنبراس اخا) م خطاب الترحیبفي ختا) :الملك
 (الجمیع یشربون(نخبھ  وانني باسمكم جمیعا وباسم الشعب ارفع) تصفیق(
 ."روزنكراتس یتقدم باسما ومستأذنا الملك یسمح لھ باشارة من رأسھ، یأخذ روزنكراتس وضع الخطیب"

نرحب بعدو األمس وصدیق الیوم واخ الغد الزعیم الكبیر  لحب كلھ، بالصفاء كلھ، بالسعادة كلھابا: روزنكراتس
الى العظماء الذین  ان لھذه اللحظة تاریخا من الجھد المخلص الذي حققناه وانني اذ اتوجھ بالشكر .االمیر فورتنبراس

نحني ھذه الفرصة التاریخیة بان اشھد ھذا الحدث الجیل الذي م حققوا ھذه المعجزة، اشكر حظي الذي جعلني ابنا لھذا
نتذكر الماضي المقیت  واحب أن أوضح لك بأن رؤیتك بیننا تجعلنا. یا سیدي ان تعتبر نفسك بین اھلك تستطیع. العظیم

جمیع یتململ ال. "نتذكر شھدائنا الذین قدموا ارواحھم فداء للوطن كما أننا حین نراك. كلھ فنشكر اهللا على خالصنا منھ
الذكرى وطلب الرحمة فان لك  ولما كان وجودك یا سیدي ھو سبب. وحین نتذكرھم نطلب لھم الراحة من اهللا "قلقین

 ."ارتیاح على وجوه الجمیع"بھذا ثوابا عند اهللا 
) الملك یقدمھا. فورتنبراس ینحني لھما(أھال بزھرتي المملكة " ینھض الملك لمالقاتھما. اوفیلیا والملكة تدخالن "

 .االنسة اوفیلیا. زوجتي
 .اذا لم تخني معلوماتي فاالنسة اوفیلیا ھي ابنة السید بولونیوس) یحییھما: (فورتنبراس

 نعم یا سیدي: اوفیلیا
 .تفضلوا بالجلوس: الملك

 .اھنئك یا سیدي على ھذه االبنة الجمیلة) لبولونیوس: (فورتنبراس
 .شكرا لك یا سیدي: بولونیوس
 الیس كذلك؟. لدیك ابنا اسمھ الیریتساظن ان :فورتنبراس
 .لقد ذھب للدراسة في باریس. نعم یا سیدي: بولونیوس
ارجو أن تكون مشاغلھ . ھملت ولكنني ھنا منذ االمس ولم أتشرف بمقابلة االمیر) یلتفت للملك(جمیل جدا  :فورتنبراس

 .التي تعیقھ عن الحضور على ھذا القدر من االھمیة
قد یبدو األمر مضحكا ولكن االمیر . ال أدري كیف أوضح لك المسألة، ربما كان یسكر) ملكةینظر إلى ال: (الملك

 ھملت مدمن على الشراب
 انھ منشغل دائما مع زمالئھ لتھیئة مسرحیة. كما انھ مھتم بالفن: الملكة
  (روزنكراتس یخرج. (اذھب وفتش عنھ یا روزنكراتس) لروزنكراتس: (الملك
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انھ لم یغرق نفسھ مثلنا في  انني متحمس لاللتقاء بھ لكي اھنئھ على.  الكثیر عنھ وعن ثقافتھلقد سمعت :فورتنبراس
 .الثقافة واالطالع العمل السیاسي وانھ استطاع ان ینصرف إلى

 .ولكنك تبدو حسن االطالع ایھا االمیر: الملكة
 وحسن الھندام) تھمس: (اوفیلیا

مصمم مالبسي یستعبدني وال  ان. الحقیقة ان الھندام مسألة مربكة" یلیایلتفت الوف"شكرا لك یا سیدتي  :فورتنبراس
. ھو الذي یقرر ویفرض علي كل شيء. باختیار اللون والتفصیلة تصوري انھ ال یسمح لي. یترك لي حریة االختیار

 (ضحك(أنھ ھو األمیر الحقیقي  حتى لیخیل إلي
 ألیس لطیفا؟" الوفیلیا: "الملكة
  جدادمھ خفیف: اوفیلیا
 ھل القماش من مصنوعاتكم. لكن مستشارك على ما یبدو یتمتع بذوق حسن) لفورتنبراس: (الملكة

 ھل أعجبك؟. نعم: فورتنبراس
 لیتنا نصنع أقمشة من ھذا النوع عندنا یا موالي) للملك: (الملكة

 ما رأیكم لو نصدر لكم حاجاتكم منھا؟: فورتنبراس
 لذي یمكن ان نصدره لكم بالمقابل؟ولكن ما ا. لیتكم تفعلون ذلك: الملك

وحین نحتاج . عقدا من أجلھا انتم تحتاجون إلى ھذه االقمشة ولذلك نوقع. ال تدعوا المسألة تصبح مقایضة :فورتنبراس
 .وحین ال تتوفر عندكم نفكر في غیركم. أوال إلى أیة سلعة فإننا سنفكر في طلبھا من عندكم

 .حسن النیةیجب أن ننطلق من . انا معھ: الملكة
 سنرسل معكم مندوبا حین تغادرونا لكي یدرس تفاصیل الموضوع. وانا ال مانع لدي: الملك

 انا اذھب معھ یا موالي: بولونیوس
 .یبدو أن الصداقة بینكما قد انعقدت بسرعة. المانع من ذھاب بولونیوس: فورتنبراس
ح أكثر فأقول ان وجود بولونیوس ضمانة لنا ودعني أوض. ان اسلوب بولونیوس في التعامل یعجبني: فورتنبراس

 .جمیعا لالستمرار
 اخجلتم تواضعي یا سیدي: بولونیوس
 ھل نحن متفقون اذن؟) للملك: (فورتنبراس

 متفقون: الملك
 (یرفعون االنخاب(لنشرب اذن نخب ھذا االتفاق الجدید : فورتنبراس
 (یدخل ووراءه غولدنشترن: (روزنكراتس

 أین ھملت؟: الملك
 .(بولونیوس باھتمام یذھب إلى الملك ویھمس لھ. یتقدم من بولونیوس ویھمس لھ(انھ قادم یا موالي : زنكراتسرو
 لورنزو؟) مھتما: (الملك

 (یھمس من جدید: (بولونیوس
 فورا: الملك

 (بولونیوس یشیر لروزنكراتس وغولدنشترن فیخرجان)
 .ھل ھناك ما یعكر صفو صاحب الجاللة: فورتنبراس

 ھل االمر متعلق بلورنزو؟: الملكة
 مسألة بسیطة یا موالتي: بولونیوس
 ھل ھو احد اصدقاء ھملت؟. لقد سمعت باسمھ. لورنزو: فورتنبراس

 نعم: الملك
 كان یمثل معھ في المسرحیة :اوفیلیا
 اظنھ ینوي اعتزال التمثیل: الملك
 ھل فعل شیئا؟: الملكة
  الضاعة وقت ضیفنا العزیز في امور صغیرة كھذهال داعي. سنناقش ھذه األمور فیما بعد: الملك

  (یشربون(اسمحوا لي ان اشرب نخب ضیفنا المحترم ) لیغیر الجو: (بولونیوس
 .انتم تشربون دما. انتبھوا ایھا السادة (الذي یظھر جالسا على النافذة: (ھملت
 !ھملت: اوفیلیا
 لماذا تدخل من ھنا؟: الملكة
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 . فواسع ھو الباب ورحب ھو الطریق المؤدي إلى الھالكادخلوا من الباب الضیق :ھملت
 (یصفق باحتفالیة(انھ یحفظ االنجیل جیدا . رائع. رائع: فورتنبراس

من االنبیاء الكذبة الذین یأتونكم بثیاب الحمالن  احترزوا (یكمل دون ان یھتم لتعلیقھ وھو ینزل من النافذة: (ھملت
یصل إلى ) ھل تجتنون من الشوك عنبا او من الحسك تینا؟. ھم تعرفونھممن ثمار. خاطفة ولكنھم من الداخل ذئاب

 .ھذا ھو جسدي. خذوا: ثم كسر خبزا وقال) المائدة یتناول قطعة من الخبز
 كان یجب أن ال نحضره. ال شك انھ سكران: الملكة 

ال ادري لم ال ) ھملت الیشربون إ(نخب االمیر ھملت . ان التعرف بھملت فرصة ال تعوض. ال یا سیدتي :فورتنبراس
 ألیس كذلك؟" یقدم لھ الكأس" یشاركنا العزیز ھملت؟ قلیل من الخمرة تنعش قلب المؤمن

ما  ھل اغسل اقدامكم؟) للجمیع(ھذه الكأس ھي العھد الجدید بدمي الذي یھرق من أجلكم  (یمسك الكأس: (ھملت
 رأیكم لو غسلت أقدامكم؟

 .بارات عن العشاء االخیرھذه الع.. رائع.. رائع : فورتنبراس
 .یجب أن یكون العشاء االخیر: ھملت
 .ال شك انھ یھیئ مسرحیة جمیلة. ویمثل جیدا: الملكة
 .لو انتھت لكنا قدمناھا لضیفنا العزیز) لفورتنبراس(ماذا جرى لمسرحیة شھریار یا ھملت؟ : الملك

 ھل یمكن أن تنتھي قبل ذھابي أیھا االمیر؟) لھملت: (فورتنبراس
 ال: ملتھ

 اذن ندعوك رسمیا لزیارتنا انت وعناصر فرقتك حین تنتھي منھا لتقدیمھا عندنا: فورتنبراس
 .ستكون، اذن بدایة التبادل الثقافي بیننا. فكرة عظیمة: الملك

 ھل انت موافق یا عزیزي ھملت؟: فورتنبراس
 ال: ھملت

 لماذا؟: فورتنبراس
 ألن المسرحیة قد الغیت: ھملت
  ألغیت؟لماذا: الملك
 ال شك أنھ اھملھا بسبب ادمانھ على الشراب: الملكة
 بل ألن الشباب الذین كانوا معي لم یستطیعوا حفظ ادوارھم: ھملت
 مع أنھم من أذكى الشباب. غریب: الملك
 .كانوا أذكیاء إلى درجة أنھم انصرفوا لخدمة الملك بدل أن یھتموا بحفظ ادوارھم .ھذا ھو السبب یا سیدي: ھملت

 .ال اظن أن الملك كان سیرفض لو انك طلبت منھ تفریغھم للعمل: ورتنبراسف
جئت إلیھ وطلبت منھ أن یتزوج  فبعد وفاة والدي. انھ ال یرفض لي طلبا. لقد فرغھم للعمل دون أن أطلب منھ :ھملت
كان یحبھا حبھ . يال تترك أمي وحدھا فقد كانت عزیزة جدا على أب ارجوك یا سیدي واتوسل إلیك: قلت لھ. من أمي
 .لعینیھ
 !!ھملت) صارخة: (الملكة
تضیع جھود أبي وان تتسلم العرش  أرجوك یا سیدي واتوسل الیك أن ال: انھ ال یرد لي طلبا یا سیدي وقلت لھ :ھملت

 .فلبى طلبي. لكي تكمل طریقھ
 .انك مزعج جدا یا ھملت: الملك
 .يانني ذاھب عند اب (متمسكنا یتجھ إلى الخروج: (ھملت
 سأذھب معك (تتجھ الیھ: (اوفیلیا
 سأھيء أمكنة للجمیع (ینفر منھا: (ھملت
 اذھبي معھ یا اوفیلیا ودلیھ على الطریق :الملكة
 (یصل إلى طرف القاعة) أنا الطریق :ھملت
ي اعتذر عن ھذه البلبلة الت .ال شك أنھ سكران. انھ ضائع. مثقف ولكنھ لیس جادا. كما ترى) لفورتنبراس) :الملك
 .(ھملت یسمع الكالم فیتوقف. (سببھا

 ولكن ھل انتبھتم إلى كلماتھ؟ انھ لیس ضائعا یا عزیزي. ال حاجة لالعتذار: فورتنبراس
 (یسود صمت یقطعھ فورتنبراس. الجمیع ینظرون الیھ مترقبین. یعود إلى منتصف القاعة: (ھملت

 ي تلبیة دعوتنا مع فرقتكارجو أن تفكر جدیا ف. لقد عدت أیھا العزیز ھملت: فورتنبراس
 أنا أمثل وحدي: ھملت
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 فكرة مبتكرة. رائع: فورتنبراس
 ولكن ھل ھناك مسرحیات یمثل فیھا شخص واحد فقط؟: بولونیوس
 یبدو انك ال تعرف اال المسرحیات التي فیھا ممثل رئیسي وتابع: ھملت
 حبذا لو رأینا نموذجا: أوفیلیا
 انني اتھیأ. تمامالست جاھزا ) ینظر إلیھا بحقد: (ھملت

 (یشربون(اقترح نخب ھملت ریثما یتذكر ما سیقولھ لنا . حبذا لو استظھرت لنا شیئا مما تحفظھ: فورتنبراس
 .انت تشرب الدم بارتیاح. انك تؤذي نفسك :ھملت

 قلیل من الخمرة یفرح قلب المؤمن؟: ألم یقل المسیح: فورتنبراس
 ال: ھملت

 ل جیدا ولكنني اعتقد انھ قال ذلكأنا ال أحفظ االنجی: فورتنبراس
خفي إال سیظھر وال مكتوم إال  لیس (یسترسل) قلیل من الغضب ھو ما یحتاج إلیھ المؤمن دائما :بل قال: ھملت

 .وما ھمستموه في االذن وفي المخادع سیذاع على السطوح. النور سیعلن فكل ما نطقتم بھ في الظلمة سیسمع في
 .ه كالما على لسان السید المسیحان ھملت یضیف من عند: الملك

 ھذا حرام: بولونیوس
 السید المسیح لم یتحدث عن الغضب: فورتنبراس

ورأى التجار ) من المائدة یقترب(لقد دخل السید المسیح ذات یوم إلى الھیكل ) یسیر دون ان ینتبھ ألحد) :ھملت
 .والصیارفة یبیعون فیھ الحمام فغضب

 .یمثلانھ . اسمعوا. اسمعوا: الملكة
وكراسي باعة الحمام وصرخ  (یقلب المائدة التي امامھم(وسحب السوط وانھال علیھم ضربا ثم قلب موائدھم  :ھملت
یا أبناء االفاعي  (یصرخ أكثر(جعلتم بیت أبي مغارة لللصوص  (ھملت یصرخ بأعلى ما یستطیع متوجھا إلیھم(فیھم 

. للدعارة والتجارة والخیانة حولتم بیت أبي إلى وكر. االعداءأبي إلى مغارة للصوص والتجار والخونة و حولتم بیت
تتربعون علیھ ومددتم ایادیكم لتصافحوا الید التي تخضبت بدماء  حولتم دم أبي إلى صفقة تربحون منھا وإلى عرش

حة من ولما دخل الى المدینة ارتجت المدینة صائ) ھملت یتابع صائحا. فورتنبراس یتجھ لالنصراف محتجا) ابناءكم
 .ھذا؟ ونھض الشھداء غیر مصدقین

 .اسكتوه: بولونیوس
 ان سكت ھؤالء فان الحجارة ستصرخ: وصاح: ھملت

 لقد غضب فورتنبراس: بولونیوس
 افسدت علینا الحلفة) غاضبة: (الملكة
؟ النشر السالم على االرض اتظنون اني جئت. لقد جئت اللقي على األرض نارا وكم أود لو تكون اضطرمت :ھملت

 وقال لھ أین اخوك یا قابیل؟ أین أخوك یا قابیل؟ (یتابع الملك(سأجازي  لي االنتقام وانا. بل الشقاق. ال: اقول لكم
وأنت یا ) ألمھ(اخیك من یدك  ملعون أنت من األرض التي فتحت فاھا لتقبل دم. صوت دم أخیك صارخ من األرض

قل الزاد وطال ) وحده(ي دمك بعد أن غسل قدمیك بدموعھ؟ ساریا ف لماذا لم تتوبي؟ لماذا یبقى العھر. مجدلیة
سقط االصدقاء . احد .احد. احد. االصدقاء یھربون من القلب نبضة نبضة. استفحل الخصم وندر الصدیق .الطریق

 لم تخلیت عني؟. أبي) یصرخ كالمطعون. یلمح وجھ أبي(
 
 (ھوراشیو والممثل یدخالن راكضین)

 
  یا صدیقي؟ماذا فعلت. ھملت: ھورشیو
 .وجھت طعنتي االولى. الشيء: ھملت

 ما السالح الذي طعنت بھ؟. ولكنك ال تملك سالحا: ھوراشیو
 .كلمات. كلمات. كلمات :ھملت
 ما الفائدة؟. كلمات. كلمات) بسخریة مریرة وخیبة أمل: (الممثل

 
 .الغزالة تركض حاملة السھم الذي أطلقتھ بین أضالعھا) منتشیا: (ھملت
 .ھذه لبوة شرسة ستزداد شراستھا بذلك الجرح التافھ.  ولكن ھذه لیس غزالة:الممثل
 .لكل میدان سالحھ. تافھ؟ أنت ال تفھم) یضحك منتشیا: (ھملت
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 سترى بأي سالح سیردون علیك. انھ على حق یا ھملت: ھوراشیو
 یكشف أوراقھ لھم وھم سیوجھون ضربتھم على ھدف مكشوف: الممثل

 انك ال تعرف إلى أین تسیر: ھوراشیو
 تعني انك لست موافقا على ما فعلت؟: ھملت
 ما الفائدة منھ؟ ھل المطلوب ان توبخھم؟: الممثل

الجریمة التي حدثت حولك أكبر من أن . انك تضیع وقتك وتستعذب استظھارك لعبارات من االنجیل :ھوراشیو
 تعالجھا بھذه الطریقة

 قل انك غیر موافق: ھملت
 انا فعال غیر موافق: ھوراشیو
وألن أمي تزوجت بعد شھر من  انت تحتقرني النني لم أستطع الثأر ألبي) ینفجر(انك تظھر احتقارك لي دائما  :ھملت

 .مقتل ابي وألنني احتمل مجيء عدوي إلى بیتي
 نحن نریدك أن تفعل شیئا :ھوراشیو
 إلى متى سیظل العالم یفاجئك وانت تنفعل بھ؟ :الممثل

من الطرف اآلخر من القاعة یمر روزنكراتس ووراءه غولدنشترن یسند لورنزو الذي اصطبغ وجھھ بالدم وھو )
 (مقید
 ما ھذا الذي تفعلھ؟. روزنكراتس) یصرخ كالمطعون وھو یركض نحوھم: (ھملت

 اقتاد ھذا الخائن إلى السجن) ببرود: (روزنكراتس
 لورنزو؟ ماذا أفعل؟: ھملت

 حرض الناس على شتم فورتنبراسكان ی: روزنكراتس
سأریك ایھا الذبابة ) یھجم علیھ ویمسك بھ االخرون. (لم یعد لدیك ما تخفیھ. ایھا الحقیر) لروز نكراتس: (ھملت
 .الحقیرة

 احفظ لسانك یا سید ھملت: روزنكراتس
 (یمسكون بھ(انا احفظ لساني ایھا الكلب ؟ اتركوني : ھملت

 لورنزو صدیقكما. روز نكراتس؟ وانت یا غولدنشترنماذا فعلت بنفسك یا : ھوراشیو
 انني أنفذ اوامر الملك. دعني من لومك انت ایضا) صارخا: (روزنكراتس

 لم یجدوا اقذر منك لھذه المھمة القذرة: ھملت
 وبدل أن تتھجم علي تفضل وجابھ الذي اصدر. فاذا كانت قذرة فالن االمر قذر. ھذه المھمة تنفیذ المر: روزنكراتس

 االمر
 این قبضتم علیھ یا غولدنشترن؟: الممثل

 .كان یحرضھم ضد الملك. وجدناه ھناك . في دوریة بین الرعاع والمتسولین: غولدنشترن
 .اسمعت یا سید ھملت؟ انھا مؤامرة دنیئة على العرش وأنا الذي أفشلت المؤامرة: روزنكراتس

 ومن غیرك سیغتال صدیقھ أیھا الحقیر؟: ھملت
 احترم نفسك یا سید ھملت وال تجبرني على استخدام سلطاتي ضدك: روزنكراتس

 (یحاول أن یھجم علیھ فیمسكون بھ(سلطاتك ایھا الكلب؟ صارت لك االن سلطات : ھملت
 (یدفعھ(امامي لورنزو : روزنكراتس

 روزنكراتس اطلق سراح لورنزو) بلھجة ھادئة وصارمة: (ھملت
 اوامر ملكیة.  ھملتانني انفذ االوامر یا سید: روزنكراتس

 اطلق سراحھ فورا. ھذا امر من ولي عھد المملكة: ھملت
یخرج . (انا اتلقى االوامر من الملك فقط. ولي العھد ال یصدر االوامر یا سید ھملت اال حین یصبح ملكا: روزنكراتس

 (مع لورنزو وغولدنشترن
یعذبون لورنزو بھذه الطریقة ومن  تصور انھم. وتصور یا ھوراشی. لم یستمع الي. اھانني. الحقیر) منفعال) :ھملت

 .یا الھي ھل تصدق ذلك؟. أجل من؟ من أجل فورتنبراس
 اشتمھ واذھب لتنام مرتاحا. أطلق علیھ سھما من كالمك. تفضل :الممثل
. الفساد یستشري ویلوث نفوس االصدقاء.وماذا استطیع أن أفعل؟ انا وحید واآلخرون یتساقطون من حولي :ھملت

 ذا أفعل؟ما
 ھل خطر لك أن تخرج من دائرة ھذه الجدران وتبحث عن الناس في الخارج؟: ھوراشیو
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 ان كان اصدقائي قد تخلوا عني فمن سیتحمس لقضیتي؟: ھملت
 الفقراء: الممثل
 یتحمسون لقضیتي؟: ھملت
 ان تحمست لقضیتھم: الممثل
 وما ھي قضیتھم؟ أن یتآمروا على الوطن؟: ھملت
انھم . انھم یشترون مستقبلھم بدمائھم. انھم ال یتآمرون على الوطن وال یبیعون انفسھم بالمال. سیديال یا  :الممثل

 .یحاولون ان ال یموتوا جوعا
 ھل ھم فقراء إلى ھذا الحد؟: ھملت

 االنسان. كسالى واغبیاء أتعرف لماذا ھم فقراء؟ النھم) یمر عائدا ویسمع السؤال االخیر فیجیب علیھ) :روزنكراتس
 (یخرج. (إلى جھد وعمل وذكاء الحیاة تحتاج. النشیط الذكي ال یمكن ان یظل فقیرا

تفوه . أنھ مبغى سیئة السمعة ارادت أن تتخلص من كالم الناس فعلقت الفتة على باب بیتھا تقول انھ مثل امرأة: ھملت
 ن الفقراء مع رجالھمورجالھم سیكمنون بی أرأیت؟ بولونیوس وروزنكراتس وغولدنشترن) للمثل وھوراشیو(

 حتى بولونیوس یعرف من این الطریق فیكمن فیھ: ھوراشیو
 ولھذا علي أن أفكر في طریقة اخرى: ھملت
 انا لن أبقى ھنا دقیقة واحدة) یتجھ للخروج: (الممثل
 لماذا ایھا الصدیق؟: ھملت
بھذه الطریقة النھ لم یعرف اال الیوم  دناالن ھملت الذي جئت الیھ لم یعرف اال الیوم انھم یعذبون الناس في بال :الممثل

 .لدینا وسائل اكثر جدوى للرد على اھانات من نوع زیارة فورتنبراس ان. انھم یعذبوننا من أجل فورتنبراس
 انتظر قلیال) یحاول االمساك بھ: (ھوراشو
 .اانتظر قلیال عبارة ال معنى لھ. كل انتظار طویل .ال یا ھوراشیو) یسحب نفسھ: (الممثل
 امنحني فرصة ارجوك. ال تذھب. ال . ال: ھملت
. انت تقرأ االنجیل كثیرا (یمشي قلیال ویلتفت الیھ) انا احتقرك. ال بأس. كنت تسأل ھوراشیو ان كان یحتقرك :الممثل

 (یخرج) .النك فاتر لست حارا وال باردا فانني مزمع ان أتقیأك: واظن فیھ عبارة تقول
  یحتقرنيانھ) بعد صمت قصیر: (ھملت

 منفعل قلیال: ھوراشیو
 ماذا افعل یا ھوراشیو؟: ھملت

 یجب أن نتحرك یا ھملت. انھم یتحركون : ھوراشیو
 كیف أتحرك؟: ھملت

 لكي تنقذ لورنزو وتنقذ نفسك یجب أن تفعل شیئا آخر: ھوراشیو
 ماذا أفعل؟: ھملت

 تعرف ماذا یعني ذلك؟ لكي تصلح كل شيء ھل. انھ ال یتلقى االوامر اال من ملك. روزنكراتس على حق: ھوراشیو
 یجب ان تصبح ملكا

 لم یحن الوقت بعد: ھملت
 بل حان یجب ان تتحرك لتثأر: ھوراشیو
الملك؟ من فورتنبراس؟ من  ممن أثأر؟ من روزنكراتس؟ من امي؟ من. انت ال تعرف حجم الثأر. یا ھوراشیو :ھملت

 .مما تتصور بولونیوس؟ من التجار؟ من المھربین؟ الخصم اكبر
 .یجب أن توسع دائرة انصارك بمقدار ما تتسع دائرة الخصم. ولذلك یجب أن ال تخسر ھذا الشاب الفقیر: ھوراشیو
 اذھب الیھ وارجعھ ارجوك: ھملت

 اتبعھ. بل یجب ان تذھب الیھ انت: ھوراشیو
اذھب الیھ . كنھا تشدني الیھ كالمسحورل اني مقید إلى ھذا القصر بقیود خفیة ال اتبینھا. ال استطیع یا ھوراشیو :ھملت

 (یخرج ھوراشیو(أرجوك 
ایة حیاة . یا للنیر الثقیل. المرھقة اھذا كل ما تجنیھ؟ یا للحیاة الباھظة. إذن؟ احتقار الشرفاء وتملق الغادرین ھكذا

 عنة واحدة تتخلص منایقظ كبریاءك مرة واحدة وبط. بحیاتك تعلق الكب بالجیف تعیشھا یا ھملت؟ أیھا الجبان المتعلق
جیفة مھترئة مثلما تحول ابوك؟ جثة  ولكن ما الذي یحدث بالموت؟ تتحول إلى) یمسك السیف(ھذه الحیاة المھینة 

والكبریاء؟ تتفرغ بالموت من ھذا كلھ بینما یزداد المستبد استبدادا  متفسخة خاویة من االحالم واالالم والغضب
وتستفحل الخیانة حتى  المرأة التي تتسلقك ویستمر الیعاسیب في سمنتھمبك الصدیق الغادر وتسخر منك  ویشمت
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نغمض عیوننا عما یجري ونتوقف كالحجارة بینما االخطار  الموت نوم؟ من قال ھذا؟ كیف. تصبح طبیعیة كالھواء
انھم . ون عن شيءال یغفل انت تنام فارغا وھم یقظون. المتدفقة من الجبال؟ الموت نوم؟ انھم ال ینامون تھدر كالسیول

تھرب من . تموت لكي تتفرغ حتى من االحالم المزعجة یتصرفون كما یشاؤون بالعالم الحقیقي وانت ترید ان
) یلقي بالسیف) .وغنائھم؟ تتركھم یجنون بھدوء ثمرة خیاناتھم؟ تزیح نفسك من طریقھم؟ ال طریقھم؟ تتركھم لمغانھم

یجب ان أكون خطرا  .حیاتي عبء علیھم ولیست علي. وارقي ا ھم ارھاقيانا الشوكة في حلوقھم مثلم. لن أفعلھا. ال
أطلق سھامي على الوعول الھاربة  سأظلومزعجا مثلما كنت في جلسة الیوم حتى یصبح لوجودي وحیاتي معنى

 افعلوھا. افعلوھا انتم) یندفع خارجا(افعلوھا انتم ) یصرخ(فلیفعلونھا ھم  . لن أفعلھا. سأحیا. مھما اسرعت في العدو
  .انتم

 (للجمھور: (ھوراشیو
لكن الممثل الذي خرج ولم یرجع  یكن ھملت یعرف كیف سترد علیھ الطریدة التي تعدو حاملة سھمھ بین اضالعھا لم

ركضت قلیال وھي تحمل جرحھا ولكنھا . ھملت بل كانت لبوة ضاریة توھم فالطریدة لم تكن وعلة كما. كان على حق
 .فتت الیھ بكل ضراوتھاتوقفت والت سرعان ما

 
 "فورتنبراس یدخل وھو یصدر أوامره"

 .ھیئوا أنفسكم للرحیل: فورتنبراس
 ).یدخل بولونیوس والملكة(ھدئ نفسك یا سید فورتنبراس ) وھو یدخل وراءه: (الملك

 .لقد لحقت بي اھانة في قصرك قد تتسبب في عودة الحرب بیننا. ال داعي للكالم. أرجوك: فورتنبراس
وارجو أن تكون واثقا انني لست أقل منك غضبا او احساسا . لقد جئت إلیك بنفسي لكي أعتذر عن ھذه االساءة: لكالم

 .باالھانة
 .یجب أن یأتي االعتذار من ھملت نفسھ. ابدا: فورتنبراس

 .ان الملك نفسھ یعتذر الیك: الملكة
 الذي وجھ االھانة ھو الذي یعتذر عنھا: فورتنبراس

وأرجو أن ال یؤثر تصرفھ األحمق . لیس أكثر من شاب ارعن تصرف تحت تأثیر الشراب. یقي العزیزیا صد: الملك
 .على العالقات الودیة التي تربطنا

ان الشغب الذي قام بھ ھملت ھو شغب مواطن ضد ملیكھ . لقد عرفنا عنك الحكمة والتبصر. یا موالي: بولونیوس
 مصلحة ملیكنا ان یبت فیھا أو یسویھا قبل أن یكون األمر اعتذارا عن وھذه أمور داخلیة من. وشغب االبن ضد أبیھ

أرجو أن جاللة الملك یرى في األمر ما أراه ویحاول أن یحسم ھذه المسألة، فتصرفات ھملت ھي شغب ) للملك(اھانة 
 .داخلي مقلق قبل أن تكون اساءة لضیف

  أیھا الیعسوب؟ماذا تعني) محتدة: (الملكة
 .ولعلھ یقوم بنفسھ بشرح األمر لك. و أن یكون جاللة الملك قد فھم ما أعنیھأرج: بولونیوس

أرجو أن تتفھم موقفنا یا ) لفورتنبراس(أجلو مناقشة ھذه المسائل الداخلیة ودعونا في الموضوع األھم ) حازما: (الملك
 .متینة للعالقات بین بلدینالقد كنا على وشك ارساء اسس ثابتة و. صدیقي وان ال تترك االنفعاالت تتحكم بسلوكك

انھا مصالح واضحة للطرفین ولھذا فإن من الواجب . ان العالقات بین بلدینا لیست مجرد تبادل زیارات: فورتنبراس
 ھل لنا أن نعتبر أنفسنا في جلسة عمل؟) یحرج لوجود الملكة(

 .دعینا وحدنا یا عزیزتي) للملكة. (طبعا. طبعا) مسرورا: (الملك
 . تنس أن ھملت ابنيال: الملكة
 )یدفعھا برفق حتى تخرج.. (ھیا. اننا بصدد مناقشة موضوعات أكثر أھمیة ھیا. اطمئني یا حبیبتي: الملك

 ھذا یعني أنك قد ألغیت سفرك؟: بولونیوس
 .ھذا أمر یعتمد على ما سنتفق علیھ: فورتنبراس

 أم أنك ترید أن نبقى وحدنا؟) ونیسوینتبھ لبول(ھل أصبحنا االن في جلسة عمل؟ ) یعود بحیویة: (الملك
 )یتھیأ لالنصراف(انني في خدمتكم : بولونیوس
 .انھ ضروري لھذه الجلسة. دع السید بولونیوس معنا. ال. ال: فورتنبراس

 .تفضل. كما تشاء . كما تشاء: الملك
 وعلى اتفاقیات ال بد أن انت تعلم طبعا ان العالقات بین بلدینا ستقوم على أساس المصلحة المتبادلة: فورتنبراس

 .یتجاوز رصیدھا المالیین
 طبعا.طبعا: الملك
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وأنا ال أكتمك أن أصحاب رؤوس . وھذه المشاریع ستعود بالنفع على بلدینا معا وعلینا نحن شخصیا: فورتنبراس
 .األموال من رعایاي یرحبون باتفاقیتنا وھم یتھیأون لتوظیف اموالھم في ھذه المشاریع

 ئع رائعرا: بولونیوس
 .وال شك أن لدیكم من یرحب بھذه التطورات أیضا الن فائدتھ منھا مباشرة وملموسة: فورتنبراس
 طبعا طبعا: بولونیوس
 .ولكن ھذا كلھ لم یعد من الممكن ان یتم: فورتنبراس

 لماذا؟) معا: (الملك وبولونیوس
ویبدو لي أن . لشركات ورؤوس االموال في بلديانني ھنا اآلن كملك ولكنني مھتم اھتماما جدیا بمصالح ا: فورتنبراس

 .ولذلك سنبقي عالقتنا ضد الحدود الدبلوماسیة. العمل في بالدكم غیر ممكن
 لماذا ترید أن تلغي ھذه المشروعات؟. ال تتسرع في اتخاذ قراراتك. ال یا سیدي. ال: بولونیوس
ن تكون لدي ضمانات تقدمونھا انتم بأن ھذا لكي أضع المالیین في مشروع ما یجب أ. لنكن واضحین: فورتنبراس

 .المشروع سیستمر في العمل خمس سنوات على األقل
 .ولتكن عشر سنوات، عشرین سنة: بولونیوس
 وما الضمانة؟: فورتنبراس

 والمانع؟ ما الذي یدعوك إلى طلب ضمانات؟: الملك
ر معلوماتنا تؤكد انھ عنصر خطر ونحن ال مصاد. لقد سمعت عنھ الكثیر. ان تصرف ھملت الیوم أقلقني: فورتنبراس

 .نحب أن نقامر
 الیس كذلك یا بولونیوس؟. لكنھ لم یفعل أكثر من تردید ایات من االنجیل: الملك

 )محرجا: (بولونیوس
 .األمر أخطر مما تتصور. ال یا عزیزي: فورتنبراس

 ألیست ایات من االنجیل یا بولونیوس؟: الملك
 انني ال أحفظ االنجیل یا سیدي.. حقیقةفي ال. .. انني: بولونیوس

 كیف ال تحفظ االنجیل یا بولونیوس؟) بغضب مصطنع: (الملك
 لم أكن أظن أنھ سیلزمني.. یا سیدي: بولونیوس

 .كل شيء یلزم. كل شيء یلزم: الملك
ب كیف ال أستغر. حتى لو كان كل ما قالھ من االنجیل فان ھذا ال یخفف من خطورتھ، حتى علیك انت: فورتنبراس

 .تحس بخطورتھ
 .أوضح یا سیدي: بولونیوس
ومثلما أفسد علینا الجلسة الیوم قد یفسد . لیس ھناك ضمانة ان ھملت لن یتصرف ذات یوم تصرفا احمق: فورتنبرس

 .والضمانة التي نریدھا ھي ان ال تحدث حوادث شغب ضد حكمكم. علینا مشروعا بالمالیین
 دیقيأشكر لك حرصك علینا یا ص: الملك

اذا كانت حیاتكم ستھدد فھذا من شأنكم انتم ولكننا نرید أن نضمن أن . ال مجال للعواطف یا عزیزي: فورتنبراس
لھذا فنحن حریصون على التأكد من عدم وجود حوادث . أعمالنا لن تتوقف حتى لو صار شيء ضدكم ال سمح اهللا

 .شغب
 .ھذه مسؤولیتي: بولونیوس
ھذا ال نراه شغبا خطیرا في الوقت . انت مسؤول عن قمع شغب عامة الناس. نیوسال یا سید بولو: فورتنبراس
 .الشغب الخطیر بالنسبة لنا االن ھو ھملت. الحاضر
 ما الذي تریده بالضبط؟: الملك

لقد أبلغوني . ما دام ھملت موجودا فان اصحاب رؤوس األموال سیترددون في توظیف مالیینھم: فورتنبراس
 ھل كالمي واضح؟. آتي للزیارةبمخاوفھم قبل أن 

 سنبعده عن البالد: الملك
 وماذا لو عاد إلى البالد سرا وحرض الناس؟ أو قام بعمل ما؟: فورتنبراس
 ھذه أنا أضمنھا: بولونیوس
ما الذي یضمن أنك لن تموت بعد أسبوع أو . وماذا لو حدث شيء؟ ألن یكون الملك من بعدك؟) للملك: (فورتنبراس

 شھر؟
 أموت؟: الملك
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 .االعمار بید اهللا یا سیدي: بولونیوس
 .وشخص مثل ھملت قد ینفذ مشیئة اهللا في عمر عمھ. لكن ید اهللا تتحرك من خالل البشر: فورتنبراس

 لیس خطرا إلى الحد الذي تتصوره: الملك
سأسافر اآلن . نافكروا باالمر واعلمو. المشاریع ال تقوم طالما ان ھملت موجود. كالمنا واضح) بحزم: (فورتنبراس

.. استودعكم. ولكن لكي نعزز عالقاتنا أكثر أرسلوا لنا ما یطمئننا إلى أن الشغب لم یعد موجودا. ولست غاضبا
 )یخرج(

 .یرید رأس ھملت) مذھوال: (الملك
 ھل ھو وحده یرید رأس ھملت یا موالي؟: بولونیوس
 ھل سیرحل فورتنبراس؟) تدخل منفعلة: (الملكة
 نعم: الملك
 لكنھ لم یعد غاضبا: ونیوسبول

 .ال تغضب من ھملت. حبیبي) للملك: (الملكة
 .لقد كان أن یقوض العالقات الجدیدة التي تربطنا مع فورتنبراس. انھ شاب مسؤول عن تصرفاتھ: الملك
 أنھ كان ال تنس. لقد انفعل قلیال.  فورتنبراس لم یستطع بعد أن یتقبل فكرة مجيء. یا عزیزي انھ شاب متحمس: الملكة

 .دائما من المتحمسین للحرب
وماذا یعني من ھذا الكالم؟ ما عالقتي اذا كان ھملت متخلفا لم یدخل إلى عصرنا بعد ولم یتعامل مع معطیاتھ : الملك

 الجدیدة؟ ھل نحتجز كلنا عند احقاده الموروثة عن أبیھ؟
 تحسب حسابا لما یمكن أن تعنیھ ھذه االمور لشاب انك ال) للملك(لقد تحمل كثیرا . یا ولدي المسكین) حائرة: (الملكة
 .كان یجب أن نحسب حساب آالمھ. لقد احتمل موت أبیھ ثم زواجنا العاجل ثم ھا ھو فورتنبراس یزورنا. في سنھ
ھل ندمت أنت أیضا؟ أم أنك تریدین أن نحول المملكة إلى . لقد قطعت قلبي علیك وعلى ولدك) ساخرا بحدة: (الملك

 ة لألطفال؟مركز رعای
 .ولكن ارجوك ان تترك لي الفرصة التفاھم معھ. ال تغضب یا عزیزي: الملكة
 )یغمز لبولونیوس. (سأترك لك ھذه الفرصة: الملك
 .أنا متأكدة من أنھ ما یزال یكن لي االحترام وسوف یسمع كالمي. لقد أرسلت في طلبھ وسأحدثھ: الملكة
 )یخرج(انتبھ جیدا ) لبولونیوس(سأذھب لوداع فورتنبراس . لتابق معھا لتحاورا ھم) لبولونیوس: (الملك
 بولونیوس دعنا وحدنا ال أردي أن یراك: الملكة

 .أخشى أن یؤذیك. یا سیدتي انھ ثمل وغاضب: بولونیوس
 انھ ابني وأنا أعرفھ. ال علیك: الملكة

 .أخشى علیك یا موالتي: بولونیوس
 .وحديیجب أن اكون . أرید أن یطمئن معي: الملكة

 اذا شئت یا سیدتي اختبأت وراء ھذا الستارة كنوع من االحتیاط: بولونیوس
 )بولونیوس یختبئ(فانني اسمع وقع اقدامھ . ولكن اسرع. كما تشاء: الملكة
 ھل طلبتني؟) یدخل: (ھملت
 .تعال إلى جانبي. حبیبي. ابني: الملكة
 .ظلي بعیدة عني. ارجوك: ھملت
 .أنا أمك: الملكة
 .لكنني ال أطیق ھذه العواطف. رف ذلكأع: ھملت
 لماذا فعلت ذلك یا حبیبي؟ لقد أغضبت عمك كثیرا: الملكة
 وھل تریدین مني أن أھتم لغضبھ؟: ھملت
 .انھ عمك: الملكة
 ألنھ تزوج أمي؟ أم ألنھ یرعاني مع أمي بعد شھر من موت أبي؟: ھملت
 انك تعود إلى ھذا الموضوع دائما: الملكة
 انت تتزوجین من رجل آخر بعد شھر من وفاة أبي؟. یع أن أنساه ألنني لم أستطع بعد أن أصدقھال استط: ھملت
 لماذا لم تقل لي أنك غیر موافق؟. ولدي: الملكة
 .لم یخطبك مني: ھملت
 .كان یمكن مع ذلك أن تقول لي رأیك: الملكة
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 قلت لنفسي لعلھ خطبك من أبي: ھملت
 لنفسكحبیبي كفاك استفزازا لي و: الملكة
 .كلما رأیتكم احسست أنكم جمیعا اھانة موجھة لي. انني اكاد أختنق . انت تعرفین انني اخفف عن نفسي: ھملت
اترید أن أجعلھ . ابتعد عن القصر لئال تتورط في مواقف ال تستطیع تحمل نتائجھا. لقد جرى ما جرى. حبیبي: الملكة

 یولیك والیة؟
 .ار أضیق من أن یتسع لنا معاالعالم كلھ ص. أریده أن یولي: ھملت
 .تتعرف على البالد التي ستحكمھا ذات یوم. ارجوك. ولدي: الملكة
ما الفائدة؟ لماذا تریدین أن . البالد ضاقت حتى المست حدود القلب وقلبي یمتلئ بالھموم حتى یمأل البالد كلھا: ھملت

 تبعدیني؟
 أخشى أن یغضب منك ذات یوم ویضرك أو یسجنك: الملكة
 .ماذا یھم السجین اذا انتقل من زنزانة إلى أخرى. العالم كلھ سجن: لتھم

 لیست الحیاة قاسیة إلى ھذا الحد. یا ولدي: الملكة
العدو . الحرب تتوقف. أمي تتزوج عمي بعد شھر من موتھ. لیست قاسیة؟ كیف تكون قاسیة اذن؟ أبي یموت: ھملت

یا تمتنع سرا عن تناول االدویة فتحمل لتجبرني على الزواج اوفیل. اصدقائي یصبحون جواسیس ضدي. یدنس القصر
 .كیف تكون الحیاة قاسیة اذن؟ كلكم خونة. منھا

 )یتحرك(حامل ) من وراء الستارة: (بولونیوس
 )یشھر سیفھ(فأر : ھملت
 .ولدي: الملكة
 جاسوس یتلصص على العائلة: ھملت
 لیس جاسوسا. ھملت: الملكة
 )یھجم ویطعن وراء الستارة(سیعلن عن ذلك بنفسھ : ھملت
 .ال تتورط أكثر مما تورطت. ال یا ھملت: الملكة
أیھا األحمق الغبي اینما ذھبت أتعثر بك ) یرفع الستار ویرى بولونیوس. (ورطة تستحق. أخیرا) بارتیاح: (ھملت

 ).یلقي السیف(
 ماذا فعلت یا ھملت؟: الملكة
 .كان جالدا ھو اآلخر. ذھب بدیال عمن ھو أخطر منھ ولكن ال بأس: ھملت
 ماھذا؟ ماذا یجري ھنا؟) یدخل مع روزنكراتس: (الملك
 )روزنكراتس یدوس على السیف ویشھر سیفھ. یھجم على السیف: (ھملت
 من قتلھ؟: الملك
 ارخاص نفسھ في خدمة اآلخرین: ھملت
 .لقد تجاوزت حماقاتك حدود االحتمال: الملك
 ألن قھري تجاوز حدود الصبر: ھملت
 ما الذي تریده؟: لكالم

 أن أخرج االھانة التي دخلت كل بیت في ھذا الوطن: ھملت
 ومن فوضك بالتحدث نیابة عن الوطن؟: الملك
 .أنا فوضت نفسي: ھملت
 وماذا یفعل الملك اذن؟: الملك
 لم تخلق ملكًا: ھملت
 خذه إلى السجن) لروزنكراتس: (الملك
 )راتس ثم الملكیسیر بصمت خارج المسرح ویتبعھ روزنك: (ھملت
 ولدي. ھملت) تصرخ: (الملكة

 )للجمھور: (ھوراشیو
 یقف الذل غریما للموت

 وتحكم غربتك علیك األبواب
 یتالشى من حولك زیف البسمات وتنطفئ وجوه األصحاب

 .الموت خطى تتراكض في العتمة واللیل نباح كالب
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 آالمك تفضحك اكتمل حصار الغابة
 والتمعت من ظلمتھا االنیاب

 تشف البند األول من قانون الغابتك
 ال تتقن نقل الخطو الواجف بین قطیع ذئاب
 كل دروبك تبدأ من موتك تمتد إلى موتك

 تدرك أنك مطلوب میتا في كل قوانین الدنیا
 تضحي األرض فالة ال تمنح ظال أو ملجأ

 .تدرك كم وجھا، كم شبرا، كم شھرا من تلك األرض علیك تواطأ
 )بحوحده مع الش: (ھملت

 من الصحراء عدت الیك عریانا
 وفي وسط الطریق وقعت فاحملني

 وھا أنا أرتمي وحدي
 فمل نحوي وھدھدني أو انقلني

 ورد علي فضل ردائك األبوي واقتلني
 )للجمھور:(ھوراشیو

ھملت قتل الجالد . رجل الف مشكلة وألف ھم، رجل ألف مشروع وألف خطة انتھى مقابل بولونیوس. اعتقل ھملت
الملك یعین شخصا اخر لملء وظیفة بولونیوس ولكنھ یجد الفرصة المطلوبة للتخلص من ھملت . ھ لم یقتل الجلدولكن

بدأت رؤوس األموال تتدفق وبدأ رجال فورتنبراس یؤسسون لمشاریعھم .. ھكذا سارت األمور كما یریدون. إلى األبد
لقد كسب الخصم الجولة وراح . اس ودماء شھدائھموبدأت المحاولة لغسل أدمغة الناس لكي ینسوا عداءم لفورتنبر

وفي اللحظة المناسبة . انھم یعرفون ما یریدون. انھم ال یلعبون. أعني الحرب. یرتب الفوضى التي خلفھا اللعب
 .یسقطون أقنعتھم وتظھر وجوھھم الحقیقة

 ) غولدنشترن وامامھما ھملت-روزنكراتس (
 لونیوس؟كیف قتلت بو: السؤال األول: غولدنشترن

 وبأیة صفة تسألني؟) ینظر إلیھما بھدوء: (ھملت
 .أجبني وال تضیع الوقت. أنا مفوض بأن أسألك: غولدنشترن

 أنت تكلمني بھذه اللھجة؟) ینھض بعصبیة: (ھملت
 اجب على السؤال. ان لدینا اعماال كثیرة. ھملت: روزنكراتس

 لن أجیب: ھملت
 .اف منك بالقوةال تجبرنا على انتزاع االعتر: غولدنشترن
 ولكنك تجبرنا على أن نغیر أسلوبنا. انت تعرف اننا ال نعاملك كما نعامل غیرك من الموقوفین: ھملت: روزنكراتس

 ھل انتھیتم؟) یدخل: (الملك
 یرفض الكالم: روزنكراتس

 خذه إلى زنزانتھ. انھ یجني على نفسھ: الملك
 )یتقدم منھ: (غولدنشترن

قررت أن أقتلھ في البدایة لكي ال تبقى اال القاذورات . ونیوس رجل قذر لكنھ أنظفكم جمیعابول. قررت أن أتكلم: ھملت
 )یخرج ویتبعھ غولدنشترن(فال أندم بعدھا على قتل أحد 

 ماذا تقترح یا روزنكراتس؟: الملك
 اقترح أن نقدمھ للمحاكمة: روزنكراتس

 .ن البالد ونفرض علیھ االقامة الجبریة عند فورتنبراساألفضل أن نخرجھ م. ال نرید أن نثیر فضائح ومشاكل: الملك
كما أنھ لیست ھناك ضمانات . أخشى أن یتمكن من الھرب والتسلل إلى البالد الثارة المشاكل. یا سیدي: روزنكراتس

األفضل ابقاؤه في السجن حتى نرتب التھم ونعلنھا على . أن فورتنبراس لن یستقید منھ عند أول خالف ینشب بیننا
 )یتردد(ثم . الشعب
 ماذا؟.. ثم: الملك

 .ننفذ فیھ الحكم العادل) یشیر بیده إلى القتل: (روزنكراتس
 ھل اعترف لورنزو بأي شيء یمكننا أن نستفید منھ) یسیر مفكرا ثم یلتفت فجأة: (الملك

 ولكن اذا كنا في حاجة إلى اعتراف فأنا أستطیع انتزاعھ منھ. ال یاسیدي: روزنكراتس
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 .ھذه مسائل یجب أن تفھمھا بنفسك. یبدو أنك ال تصلح لكي تحل محل بولونیوس: الملك
یدخل (ولذلك كنت أفضل أن أتلقى أوامر واضحة منك . یاسیدي ان الموضوع دقیق وحساس: روزنكراتس
 )غولدنشترن

 وماذا تم بشأن الیریتس؟. افعل ما تشاء وأمن لي االدانات الكافیة: الملك
  یا سیديانھ معتل: غولدنشترن

 متى ستجلبونھ الي؟: الملك
 )ینظر إلى رونكراتس.. (االن یا سیدي ولكن: غولدنشترن
 .یا سیدي مسألة الیریتس تحتاج إلى قلیل من التمعن: روزنكراتس

 ماذا تعني؟: الملك
لفقة عنكم وقد دخل البالد متسلال وراح یؤلبھم وینشر االخبار الم. الیریتس یعرف الكثیر من الفقراء: روزنكراتس

 .ویحرض الناس على التمرد
 ولكننا كنا لھ بالمرصاد فألقینا القبض علیھ: غولدنشترن

 ھل ستعیدون علي القصة ذاتھا؟ لماذا تحتاج مسألتھ إلى التمعن؟: الملك
 ھذا ما أردنا مفاتحتك بھ یا سیدي: غولدنشترن
رة وھي تعادل أو تزید عن نسبة الناس الذین ارى یا سیدي ان نسبة الناس الذین یحبون الیریتس كبی: روزنكراتس
 .بل ان التقاریر تقول ان الناس بدأو یملون من ھملت ویھتمون بالیریتس ویعطفون علیھ. یحبون ھملت

 اذن؟: الملك
 لذا یا سیدي فأنا أقترح أن ال تعاقب الیریتس بل ان تمنحھ مكافأة ومنصبا: روزنكراتس

 بعد أن دخل البالد سرا لیؤلب الناس ضدي؟مكافأة ومنصبا؟ ) مستنكرا: (الملك
 .ان تقریب الیریتس سیساعد على أن یصبح الناس أكثر تعاطفا مع القیصر وأقل عدائیة. نعم یا سیدي: روزنكراتس
 سیحس الناس أن جزءا من آمالھم على وشك التحقق طالما أن الیریتس قد أصبح ذا منصب ھام: غولدنشترن
 فھو لن یستطیع القیام بأي شيء ھام. لیةانھا مسألة شك: روزنكراتس
 كما أن الخالص منھ عند الضرورة أمر میسور: غولدنشترن
 )یشیر بیده للنقود(وخاصة بعد أن یغرق في بعض المسائل الصغیرة : روزنكراتس
 سنترك االمر یبدو وكأنھ صراع بین ھملت والیریتس: غولدنشترن

) بنشاط(ال بأس بكما على ما یبدو ) یمعن النظر الیھما. نظر الیھما مسرورایسیر ساھما یفكر في كالمھما ثم ی: (الملك
 ادخال الیریتس
 )یفتح بابا فیدخل الیریتس مقید الیدین(انھ بالباب یا سیدي ) یركض مسرعا: (غولدنشترن

ھمي كما أساؤوا لقد أساؤوا ف) یفك لھ قیوده ویعانقھ(اعذرني ارجوك . ابن أخي الیریتس) یركض الیھ بحرارة: (الملك
 أنا لم أطلب اعتقالك بل طلبت أن یجلبوك لكي أراك تفضل یا عزیزي تفضل. فھم أوامري
 )مترددا ینظر إلى روزنكراتس وغولدنشترن وال یجلس: (الیریتس
 روزنكراتس یحل االن محل المرحوم ابیك ویعاونھ غولدنشترن وطالما انكم اصدقاء فان التعاون بینكم ممكن: الملك
 ارید أن أثأر ألبي) بتصمیم: (ریتسالی

 ھل تظن اننا أھملنا المسألة؟. رحمة اهللا علیھ: الملك
وھذا ھو . ان ھملت قد قتل والدي ولوث شرفي. الدم ال یغسل اال بالدم والعار ال یغسل اال بالدم. ال ابدا: الیریتس
 .ثأري
 تحقیق مع ھملت ومحاكمتھ ما رأیك؟لن یحدث اال ما ترضاه سأوكل الیك وإلى زمیلیك مسألة ال: الملك

 ماذا یعني كالمك ھذا؟) ینظر الى الجمیع بھدوء: (الیریتس
أي .. منصب القاضي أو المحقق أو وزیر العدل. تستطیع اعتبار نفسك في أي منصب تشاء. یعني ما تفھمھ: الملك

 ما رأیك؟. منصب تراه مناسبا لك
 وأختي؟: الیریتس
 ة منذ یوم الحادث وھي تالقي العنایة التامةانھا في جناح الملك: الملك

 أنا ال أسألك عن ھذا، ارید أن أعرف كیف سنداري الفضیحة:الیریتس
ان غولدنشترن الذي یكن لك المودة واالخالص قد حدثني . ھذا أحد األسباب التي كنت أرید أن أراك من أجلھا: الملك

كان یحبھا منذ زمن طویل ولكنھا كانت ) ینظر الیھ بحدة ویتابعالملك . غولدنشترن یفاجأ(عن رغبتھ في الزواج منھا 
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صحیح انني الملك ولكن مسألة كھذه یجب ان . جاء یطلبھا مني) یضحك مفتعال(منصرفة الى ھملت وھو االن یطلبھا 
 .لذلك فإنني أحببت أن تكون الكلمة لك. یقررھا األخ
 سنتحدث في ھذا األمر فیما بعد) راضیا: (الیریتس

 ..ولكن: لدنشترنفو
ان غولدنشترن محرج نظرا النھ ال یملك األموال الكافیة للتجھیزات واالحتفال ) ینظر الیھ مھددا: (روزنكراتس
 ولكنني قلت لھ أن الیریتس ال یھتم بھذه الشكلیات. وتأثیث البیت

اذا كان السید . سبة الزواجارجو أن تعتبروا تكالیف العرس والبیت ھدیة مني لكما بمنا. ھذه مسائل بسیطة: الملك
 .الیریتس قد وافق طبعا

 ال بأس ولكن ماذا عن الناس الذین تحمسوا لقضیتي وغامروا معي؟: الیریتس
ایھ، انني . لقد أوصلوك إلى ھنا وستظل على اتصال بھم من خالل المنصب الذي ستختاره. لھم شكرنا وشكرك: الملك

تمرنوا أیھا الشباب على حمل .  اعباء الحكم في ھذه المرحلة الخطیرةكم أنا سعید انكم تحملون عني. عجوز متعب
) الیریتس مرتبك. یتكئ على الیریتس مفتعال التعب. (المسؤولیة فان مسؤولیة الوطن كلھا ستلقى على كواھلكم

 .شكرا یا بني. كم ھو جمیل ان تجد من تتكئ علیھ ایام عجزك) یسیران(اوصلني إلى الباب یا بني 
 أأوصلك إلى مقصورتك یا موالي؟: تسالیری
ان مسؤولیاتك كبیرة وأنا مرتاح النني أرتك شؤون المملكة بین . ال تضیع وقتك مع عجوز مثلي. ال یا بني: الملك

 )یخرج(أیدي الشباب 
 ھملت یجب أن یموت. أنا لن أضیع الوقت في الثرثرة. اسمع انت) یعود منفعال: (الیریتس

من تظن انھ یستطیع معارضتك؟ غولدنشترن اذھب واجلب . ا تشاء یا عزیزي الیریتسكم) بدھاء: (روزنكراتس
 أم تفضل أن تكمل التحقیق مع لورنزو؟) لالیریتس(ھملت 
 سأذھب إلى السجن بنفسي: الیریتس

 )یخرجان(سیذھب معك صھرك غولدنشترن . كما تشاء یا عزیزي: روزنكراتس
 زو؟أنت الذي حققت مع لورن) یظھر: (ھوراشیو

 األوامر والمصلحة العلیا: روزنكراتس
 ولماذا قتلتموه؟: ھوراشیو

. لم یشأ توقیع بعض األوراق التي ال تضر وال تنفع. الجنود أغبیاء وعنیدون ولورنزو ایضا غبي وعنید: روزنكراتس
 .شددوا علیھ العذاب فمات

 وانت الذي ستحقق مع ھملت؟: ھوراشیو
 مشیئة الملك: روزنكراتس
 ألست خجال؟: ھوراشیو

 ال خجل في العمل انني أؤدي واجبي: روزنكراتس
األصدقاء الذین تسلحوا بھ . ھكذا تحول روزنكراتس إلى جالد ألصدقائھ القدامى) یلتفت إلى الجمھور: (ھوراشیو

 لمقابلة الزمن الصعب صار سالحا علیھم في ید الزمن
 انني سأقوم بواجبي على اكمل وجھوال تنس یا ھوراشیو ) ینظر الیھ باستھتار: (روزنكراتس
 .ال أشك بذلك) یلتفت الیھ:: (ھوراشیو

 ولذلك انصحك بأن تقلل من ثرثرتك: روزنكراتس
 أیة ثرثرة؟: ھوراشیو

 أینما جلست ال تترك سیرتھ. ال أرى اال التقاریر التي تأتیني عن شغبك. كأنك موظف عند ھملت: روزنكراتس
 وما المطلوب؟: ھوراشیو
 أن تقصر لسانك: سروزنكرات
 وإن لم أقصره؟: ھوراشیو

 )یخرج(كنت مضطرا لقطعھ ) حازما: (روزنكراتس
لم یكن . انھار البنیان االنساني من أسوار الوطن إلى عزة النفس. تھدم كل شيء) وحده في بقعة ضوئیة: (ھوراشیو

ومنھ كان ینبت الفاسدون دون زراعة . كان الفساد تربة وھواء. الفساد الذي احاط بنا شخصا واحدا ولم یكن أشخاصا
كانوا یفقسون بشرھھم لكل مغنم وحقدھم  على كل نظیف واستعدادھم للتنازل عن كل . كما ینبت العشب على المزابل

 .قیمة
 )الملك، روزنكراتس، الیریتس، غولدنشترن، یأخذون مقاعدھم التي تشكل دائرة مركزھا طاولة ھملت. اضاءة كاملة(
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 .متھم األمیر ھملتال: روزنكراتس
 )صامت ال یتحرك: (ھملت

 .قف حین أكلمك. ھملت: روزنكراتس
 حتى أنت أیھا القملة صرت تنھرني: ھملت

 سجل اھانتھ المحقق) لغولدنشترن: (روزنكراتس
 انت متھم بقتل رجل عجوز مسالم: الیریتس

 وبالتغریر بفتاة قاصر: غولدنشترن
 مال فنیةوالتشھیر بالملك من خالل أع: رونكراتس

 واالساءة إلى سمعة األسرة الملكیة: الملك
 وباعتقال صدیقك لورنزو وتعذیبھ حتى الموت: غولدنشترن
 وباالنحالل الخلقي المتمثل بالسكر ومطاردة النساء: روزنكراتس
 واشاعة االوھام المضللة للجماھیر حول ظھور االشباح: غولدنشترن
 شویھ كلمات الكتاب المقدسوباالساءة إلى مشاعر الناس بت: الیریتس
 مزیدا من الحقد أیھا األفاعي) كأنھ یكلم نفسھ: (ھملت

 سجل شتمائھ لجاللة الملك: روزنكراتس
 ال تقاطعني یا روزنكراتس ان غضبي لم ینفجر بعد) صراخا: (ھملت

ماردك . وأنت تجیبأنا أسألك .. تكلم بأدب وال ترفع صوتك. للمرة الثانیة احذرك) صارخا بحدة أكثر: (روزنكراتس
 ما ردك على ھذه التھم الموجھة إلیك؟. أجب أیھا المتھم) ھملت ینظر الیھم واحدا واحدا غیر مصدق(على ھذه التھم؟ 

 تفوه) یبصق بقوة مفاجئة وھو یدور علیھم جمیعا: (ھملت
لقد حاولت أن . لبالیةانك رجل من خارج ھذا  العصر متجمد على احقادك ومفاھیمك ا. ھملت) ینھض مستفزا : (الملك

تسيء إلى عالقتنا بفورتنبراس لكي تعرقل النمو االقتصادي للبالد وتقف حجرة عثرة أمام المشاریع االنمائیة التي 
 ستتم بالتعاون معھ

 )یظھر الشبح(
ماذا . انا عنزة وقعت فاكتشف الجمیع أن لدیھم سكاكین. انك ترى كیف ینھار العالم من حولي) ینفجر صارخا: (ھملت

لو كنت .  والغدرانھ عالم یفور بالخدیعة. لم یعد ثأرك وحدك. ترید مني؟ أنا لست مسیحك لكي تلقي علي صلیبك الثقیل
وأنا وحدي حصاة . ولكن السد كلھ ینھار والسیول ترغي وتزبد. تطلب مني أن أسدد ثغرة في سد بنیتھ لفعلت بجسدي

 )یختفي الشبح(لقاسي ارحم ضعفي ایھا األب ا. صغیرة في وجھ التیار
 انھ یتظاھر: الیریتس
وھا ھي الذئاب تشم رائحة الدمك وتأتي مغیرة وأشداقھا ) یصرخ(انا وحید كذئب جریح في عاصفة ) متألما: (ھملت

 تقطر شھوة وغدرا
 ھل تناول خمرا؟: الملك

 ال یا موالي: غولدنشترن
 ال شك أنھ مجنون: روزنكراتس

  العقلیة واصبح خطراسجل اذن انھ فقد قواه: الملك
 وھذا المرض سار وقابل لالنتشار یجب حمایة الناس منھ: غولدنشترن

 اقرأ الحكم یا روزنكراتس: الملك
تنفیذا لمبادئ الدیموقراطیة التي تسود مملكتنا العظیمة فقد جرت للمتھم االمیر ھملت محاكمة عادلة سمح :روزنكراتس

ولذا . لكن التھم المقرونة باالدلة الدامغة أوقفتھ عاجزا عن المراوغة. شخصیالھ فیھا بالدفاع عن نفسھ وبحضور الملك 
 ).یلتفت للملك(فان الملك یحكم علیھ 

 )یجنون رؤوسھم بالتدریج(ما رأیكم؟ : الملك
 اعدام: الملك

 )اطفاء األضواء(
 ).للجمھور: (ھوراشیو

 كالسمك المذعور
 ندور في بحیرة یجف منھا الماء

 .وظھره المطعون
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 ینزف في أحالمنا الھوجاء
 یشھق كابوسا على الصدور

 .ندور. ونحن كاألسماك في بحیرة یجف ماؤھا
لقد . عدت مرة أخرى؟ لماذا؟ ما الذي تریده مني؟ أال یكفیك ما جرى؟ ھل جئت تشمت ؟ نعم" للشبح صارخا: "ھملت

ھ؟ ألم تكن تراه؟ اما كانوا یعیشون في لماذا تحملني مسؤولیة مجابھة ھذا العصر كل. جئت تشمت بي وبضعفي وغبائي
بشيء .. "الدود ینبع منھا الدود ینبع من الجثة كما ینبع من الخل. الدود ال یأتي إلى الجثث من خارجھا. كنفك؟ اسمع 
واالخرون . انھ أخوك، وھي زوجتك. نادم ألنك ورثتني ھذا العبء. انت نادم. فھمت االن سبب مجیئك" من االرتیاح
یختفي  "أنت قاتلي، أنت قاتلي. أنت قتلتني. نعم" یصرخ بغتة. . "لم یأت أحد بجدید كانوا كلھم معك. شیتككانوا حا

 ".الشبح
 ".یتالشى الضوء من حولھ وھو یسقط تدریجیا.. ھملت یبقى وحده"

وه في خنقوه أو ذوب. قتلوه في مبارزة مغشوشة أو على مقصلة. شنقوه. اعدموا ھملت) مع شبح ھملت: (ھوراشیو
ابكین .  فماذا یكون أمر العیدان الیابسة؟ یا نساء المدن الباكیات ال تبكین علیھكانوا فعلوا ھذا بالعود الرطبان . األقبیة

طوبى للبطون التي لم تلد ولألثداء التي لم . فھاھي ذي ایام تأتي یقال فیھا طوبى للعواقر. على انفسكن وعلى اوالدكن
 .ذا یكون امر العیدان الیابسةا بالعود الرطب فمافان كانوا فعلوا ھذ. ترضع

 حین أتاني النبأ الدامي في عجلھ
 لم أسأل نفسي من قتلھ

 .فعلى مفترقات دروب الثورة، بین حقول الفالحین
 .في الحارات المجھورة، بین صفوف الشعب المعزول

 .یترصدنا القتلھ
 :ولذا لم أسأل نفسي یومًا
 من منھم سیكون القاتل؟

 : نت أقولبل ك
 .من منا سیكون المقتول

 .لقد زادت ثرثراتك. ھوراشیو) بحزم: (روزنكراتس
 جاء دوري؟: ھوراشیو

 )غولدنشترن یتجھ إلى ھوراشیو(اقبض علیھ یا غولدنشترن . بل انتھى دورك أیھا المشاغب: روزنكراتس
 ما تھمتي؟: ھوراشیو

 لستدلنا أوال على صدیقك الممث. تھمك كثیرة: روزنكراتس
 لو كنت أعرف مكانھ لما قبضتم علي: ھوراشیو

 سنرى كیف تعترف: روزنكراتس
 ولذا لم أسأل نفسي یوما: ھوراشیو

 )یسیرون بھ(
 .من منھم سیكون القاتل

 :بل كنت أقول
 من منا سیكون المقتول؟
 من منكم سیكون المقتول؟

 
 
 
 
 
 
 

 انتھت كتابة ھذه المسرحیة
 ونشرت في مجلة الموقف 

 1976م األدبي عا
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 القبض على طریف الحادي
 

 مسرحیة لـ
 

 ممدوح عدوان
 
 

 
 

) فتوح(في صدر المسرح حانوت جلس أمامھ اثنان من رجال الشرطة األول یتسلى بعمل . المشھد حارة شعبیة
ة والثاني یستند بمرفقھ على فخذه وھو یراقب لعب اآلخر بصمت بین حین وآخر یتدخل فینقل ورق.. بالورق على مھلھ

في التدخل الثالث لم یعد الشرطي األول قادرا على .. اآلخر یبدو علیھ الضیق من ھذا التدخل لكنھ ال یتكلم.. من مكانھا
 .یتنھد. ثم یجرب النارجیلیة فیراھا قد انطفأت .. المتابعة فیلقي بالورق على الطاولة

 
 تلعب طاولة زھر؟: الثاني
 .ال أرید أن ألعب شيء. ال: األول
تروح وتجي .. تتطلع بین زبائن الحوانیت ثم تتلفت في الحارة. باب مجاور للمقھى وتخرج منھ امرأة بعصبیةیفتح 

 ".مثل النمرة
قلت ال بد . طوال اللیل وأنا أنتظره . ظللت أنتظره حتى اآلن ولم یرجع.. لم یرجع.. ال أثر لھ) تبربر لنفسھا: (المرأة

 . ولم یأتوھا ھو الصباح. أن یأتي ولكنھ لم یأت
 ".أحد أصحاب الحوانیت یقرأ صحیفة أمام حانوتھ، یبعد الصحیفة ویتطلع إلى المراة"

 .اھدئي یا بنت الحالل دعینا نعرف كیف نقرأ األخبار: الزبون
 .األخبار؟ أقول لك ذھب منذ األمس وال خبر عنھ: المرأة
 من ھو؟: الزبون
 .طریف الزفت: المرأة
 اسمھ طریف الزفت؟: الزبون
 ..اسمھ طریف الحادي.. ال: المرأة

من الحارة ومن بعض األبواب أو من داخل الحوانیت یخرج عدد من الرجال یتحلقون حول المراة ھي تحس " 
 ".بجمھور لحكایتھا فتسترسل بالكالم شارحة لھم

لم یكن . عرفوهمعكم حق أن ال ت.. منذ سنة وھو یسكن عندي.. أال تعرفون طریف الحادي؟ كان یسكن عندي: المرأة
خطة مرتبة یجب أن . یخرج من غرفتھ إال لیذھب إلى عملھ كنت أظن أنھ مسكین ال یحب مخالطة الناس واذا بھا خطة

ایجار . وسأنبش الدنیا بحثًا عنھ.. ال یعرفھ أحد لكي یھرب دون أن ینتبھ الیھ احد ولكن على من؟ علي أنا؟ أنا أعرفھ
 .ان مع العسر یسرَا) تقلده(ویبیعني الكالم الحلو .. وانتظره.. یرجوني أن أمھلھوكل شھر .. اربعة أشھر أكلھا علي

 وبعد ذلك؟: واحد
 اختفى نعم یا سیدي اختفى وال أحد یعرف عنھ شیئًا: المراة

 ".یتبادالن نظرة.. ھنا یبدأ اھتمام الشرطیین"
 .قم.. جاءت الرزقة: األول
 .ان شاء اهللا جاءنا شغل: الثاني

 ".نضمان إلى الجمعینھضان وی
 ".یبعدان الناس عن المرأة"
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 ھل قلت أنھ اختفى؟: 1شرطي
 .نعم یا سیدي اختفى: المرأة
 تظنین أنھ قتل؟: 1شرطي
 ھل تتھمین أحدًا؟: 2شرطي
 بعد الشر عنھ یا سیدي كیف یتقل؟: المراة
 ھل تظنین أنھا عملیة اختطاف؟: 2شرطي
 وكة وال دباحة؟ال ش. ومن سیخطفھ ؟ یا حسرتي علیھ: المرأة
 من ھو المختفي؟.. نبدأ من البدایة. انتظري. انتظري: 1شرطي
خرج صباح األمس بعد أن طیب خاطري ووعدني بتأمین المبلغ، ولكنھ ذھب ولم . طریف الحادي یا سیدي: المرأة
 ..فص ملح وذاب.. یعد

 .لم العجلة؟ سیعود. لم یمض علیھ اربع وعشرون ساعة: 2شرطي
 یعود؟"  إلیھ حانقایتطلع: "1شرطي
أتطلع إلى الساعة فأراھا الثانیة . صباح الخیر: كذاب أنا أعرفھ حتى حین كان یقول لي.. لن یعود.. ال یا سیدي: المراة

 .قلبي كان یحدثني من البدایة أنھ یكذب. أنا أعرف أنھ لن یعود. كذاب في كل شيء یا سیدي. بعد الظھر
 ھل أخذ أغراضھ من البیت؟: 2شرطي

 .الفرش كلھ لي. استأجر الغرفة مفروشة/ یا سیدي: لمرأةا
 ألیس لدیھ أغراض؟ أحذیة؟ حقیبة؟ كتب؟ مالبس؟: 1شرطي
أغراضھ كلھا ال تساوي ایجار ثالثة أیام وانا لي بذمتھ ایجار اربعة أشھر . مالبس؟ مالبسھ كلھا من البالة: المرأة

 .ألشتري بھا تلفزیونا أتسلى بھكنت أنتظر أن یدفع لي المبلغ دفعة واحدة ). تندب(
 .یجب أن تشتري تلفزیونا تتسلین بھ: ھو نفسھ حن علي وقال لي

 وكیف تسكنین رجال غریبا ال تعرفین عنھ شیئا؟: شرطي
صوت انسان یقول صباح . لكي یكون عندي أحد في الدار . أجرت غرفة ألطعم األوالد. الحاجة یا سیدي: المرأة

 .ي كلمة حلوةیحك. الخیر ومساء الخیر
 المھم اآلن، ماذا تریدین؟: 1شرطي
 .أرید أموالي. أرید طریف الحادي. أریده: المرأة
 تحبین أن تقدمي شكوى؟: 2شرطي
 .الشكوى هللا یا سیدي: المرأة
 .وتستطیعین أن تقدمي الشكوى للحكومة ایضا: 1شرطي
 .یعني لنا: 2شرطي
 وتجدونھ؟: المرأة
 .حكومة یا بنت الخلق.. نحن شرطةولو كان تحت سابع أرض : 1شرطي
 وتجلبونھ؟: المرأة
أضع جزمتي على رقبتھ حتى یخرج لسانھ من فمھ شبرا وال أزحزح قدمي حتى یدفع لك . نشحطھ شحطا : 2شرطي

 .حقك على آخر قرش ثم أقوده إلى السجن
موظف بسیط، .. ھو أیضًا مسكین.. رجعالمھم أن ی.. اهللا یخلیك.. یا سیدي ال حاجة للسجن .. ال.. ال" . متأثرة: "المرأة

 .أنا أشفق علیھ ومن أجل ذلك قبلت أن أنتظر. راتبھ على قده
 من یحن على الفقیر غیر الفقیر؟: كنت أقول
 خلصیني تریدین أن تشتكي أم ال؟: 2شرطي
 .طبعا أرید أن أشتكي: المرأة
 أین یشتغل؟: 2شرطي
 عند الحكومة: المرأة
 .فیھا موظفون بعدد شعر رأسك. بحر.. مة؟ تظنین أن الحكومة حارة؟ الحكومة مدینةالحكو" مستنكرًا: "1شرطي
 تستطیعین أن تصفیھ؟: 2شرطي
 .لدیھ صورة في غرفتھ.. أقصد" تستدرك.. "قطعة.. قطعة : المرأة
 .سنأخذھا.. اجلبیھا: 1شرطي
 .لماذا؟ ربما تركھا للذكرى: المرأة
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 .سنعممھا لكي یتعرفوا علیھ: 2شرطي
 .سننسخ عنھا ونعیدھا لك.. اجلبیھا" كأنھ یھمس لھا: "1يشرط
 .على عیني: المراة
 .الحقینا بھا الى المخفر: 1شرطي

 ".وھما إلى الجھة األخرى من المسرح.. تتجھ ھي إلى بیتھا"
 "یلتفت الشرطیان عائدین ویغنیان معًا"
 

 ال بالضجة وال بالعیطة
 الشغلة حلھا عند السلطة

 شرطةیعني حلھا عند ال
 نحن السلطة ونحن الشرطة

 اهللا أمر نطیع السلطة
 واهللا أمر نحب السلطة

 الشرطة.. السلطة.. الشرطة.. السلطة
 وھاتوا البلطة.. ھاتوا القید

 حتى ننفذ أمر السلطة
 ولك یا عمي لیش البلطة: واحد
 .حتى اللي بیغلط لھ غلط: شرطي

 .منصلحھا بحد البلطة
 غیرةز.. واذا الغلطة زغیرة: واحد
 بتتساوى بكفین ولبطة: شرطي
 اذا غلطنا أي غلطة: 1شرطي
 بتصلحھا النا الشرطة: 2شرطي
 واذا وقعنا بأي ورطة: 1شرطي
 بتطالعنا منھا الشرطة: 2شرطي
 وحتى اللي في عنده جلطة: 1شرطي
 بتداوي لھ ایاھا الشرطة: 1شرطي

 .نحن السلطة ونحن الشرطة" معا: "الشرطیان
 

روع أجھزة األمن والشرطة والحراسة یطلب الیكم القبض على المدعو طریف الحادي وتسلیمة إلى كافة ف: الصوت
صلعة .. أشقر. طولھ مئة وثمانون سنتمیترا. طریف الحادي یبلغ من العمر ثالثین عاما.. إلى أقرب مركز لألمن
ییر المشھد وقراءة األوصاف مع تغ(ولھ كرش .. یمیل جسمھ إلى البدانة.. عینان زرقاوان. نصفیة في مقدمة رأسھ

 )..یجري الصاق صورة أو أكثر للشخص المطلوب
 .یوقف عددًا من الناس في صف: 1الشرطي
 جاھزون؟: الشرطي

 .جاھزون: الجمیع
 نحن المواطنون المخلصین لوطننا: قولوا ورائي: الشرطي

 .نحن المواطنون المخلصین لوطننا: الجمیع
 نقسم باهللا العظیم: الشرطي
 نقسم باهللا العظیم: عالجمی

 .أن نقول الحق: الشرطي
 .أن نقول الحق: الجمیع

 ".مسؤول یدخل"
 ماھذا؟ من ھؤالء؟: المسؤول
 .الشھود یا سیدي: الشرطي
 ماذا یفعلون ھنا؟: المسؤول
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 .یتدربون على الشھادة: الشرطي
 .ال یجوز..ال ھذه شھادة جماعیة ..ال: المسؤول

 "یجلس ویفتح ملفا"
 الدور؟ب: المسؤول

 ".الشرطي یدفع بالشھود واحدًا بعد اآلخر وكل منھم یدلي بشھادتھ"
 .بعیني ھذه التي سیأكلھا الدود، رأیت طریف الحادي وھو یھجم على المخفر، ویلقي علیھ قنابل یدویة: األول

 .یكفي: المسؤول
 .ة فیھا اساءة للحكومةأحیانا أراه في اللیل، وانا عائد إلى بیتنا، فأجده یوزع منشورات سری: الثاني

 .بعده: المسؤول
رأیتھ یخرج متلصصًا من أحد البیوت وھو یتلفت یمینًا ویسارًا ثم یختفي في أحد األزقة، وبعد قلیل خرج عدد : الثالث

 .ال بد أنھ اجتماع خاص لتنظیم سري. من األشخاص من البیت ذاتھ وبالطریقة ذاتھا
لتنظیم السري، وقدم لي سالحًا فرفضت، ولذلك ھددني بأنھ سیقتلني ان لقد عرض علي أن أعمل معھ في ا: الرابع

 ..ابلغت عنھ لكن اخالصي لوطني
 .ادخلھم" ینھض ویوجھ كالمھ للشرطي.. "یكفي.. یكفي: المسؤول
 إلى أین یا سیدي؟: األول

 .إلى السجن: المسؤول
 .ولكن نحن شھود یا سیدي: األول

 .ي قد تنكر ودخل بینكمما أدراني ان طریف الحاد: المسؤول
 ".الشرطي یدفعھم إلى الداخل بالقوة ویعود لیقف أمام المسؤول"

 .المزید من الحیطة والحذر، األمر أكبر بكثیر مما یبدو علیھ: المسؤول
 .صحیح یا سیدي: الشرطي
 .یتصور أنھ یستطیع أن یخدع الحكومة.. طریف الحادي یظن نفسھ ذكیا: المسؤول
 .یدي نحن ھنافشر یا س: الشرطي
 .برافو علیك: المسؤول

 ".یخرج المسؤول"
الشرطي األول یدخن نارجیلة ویقرأ األوصاف في ورقة أمامھ على .. مع عودة االضاءة نحن في مقھى شعبي"

 ."اذ یلقي نظرة، بین حین وآخر، على قائمة األوصاف ثم یھز رأسھ غیر مقتنع. یقرأ في البدایة بصمت.. الطاولة
 ذه أوصاف تعطى للقبض على المجرمین؟ كیف اقتنع رؤساؤنا بتعمیم أوصاف كھذه؟أھ: الشرطي

الرؤساء ال یقدرون األمر بشكل سيء واال . ال یمكن أن یكون األمر سوء تقدیر من رؤسائنا" یصمت قلیًال وھو یفكر"
ضع النارجیلة جانبًا ثم ی"لما كانوا رؤساء ال بد أنھم یعتمدون على كفاءاتنا نحن ویجب أن نكون عند حسن ظنھم 

. من الذي لھ شعر أشقر؟ من أوروبا، األوروبیون كلھم شقر.. ھا.. ھا.. أشقر". ویقرأ. ینصرف إلى الورقة باھتمام
مدسوس أم أنھ ھو نفسھ " یتوقف عن الكتابة. "اذن ھو مدسوس من االستعمار األوروبي" یسجل في دفتر مالحظاتھ"

.. وراءنا.. آه یا انكلیز یا أوالد الكلب.. اذن انكلیزي.  مائة وثمانون سنتمترًاالطول" یراجع األوصاف"أوروبي؟ 
 .ولكن بسیطة یا انا یا أنتم.. وراءنا؟ أما كفانا ما جاءنا من زلمتكم الشیوعي ابو علي ھتلر الذي عمل وعد بلفور

 ".یدخل رجل إلى المقھى ویجلس على طاولة"
 .شاي یا ولد: الرجل
استعماري، . آه یا صاحب العیون الزرق واالسنان الفرق.. عینان زرقاوان" ي مراجعتھ لالوصافغارق ف: "الشرطي

 .أشقر وطویل وعیون زرق واضحة مثل عین الشمس.. علي الحرام استعماري
 ".النادل یدخل بكأس شاي یضعھ أمام الرجل ویعود"
 ".الرجل یشرب الشاي بھدوء"
 ."الشرطي ینتبھ الیھ متمعنًا ومشككًا"
 ".یغیر جلستھ لیدیر ظھره.. یحس الرجل أن الشرطي یتطلع إلیھ فیحس بالحرج"

 استعمار لعین لھ ألف وجھ ولكن على مین؟ علي أنا؟.. یا سالم كم تقدم المجرمون في التنكر: الشرطي
بالنسبة ھذه لیست مشكلة الطول مسألة نسبیة، طویل " یتطلع إلى الرجل. "طویل" یراجع ورقة األوصاف من جدید"

. ھھ أشقر ھذه أبسط المسائل" یھز رأسھ استخفافًا"أشقر " یقرأ. "وھو طویل بالنسبة لغیره.. لمن؟ أنا طویل بالنسبة لھ
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زوجة رئیسي . الصباغ وحده یحل الموضوع طبعا یكفي لشرطي ذكي أن ینتبھ لما یجري حولھ لكي یتعلم ھذه المسائل
 .كل یوم شعرھا بلون
زوجة . أشك أن رئیس المخفر نفسھ یتذكر لونھ الحقیقي. تھ رأیت شعرھا بلون غیر اللون السابقكلما أرسلني إلى بی

یصل إلى قرار "رئیس المخفر تفعل ذلك وھي غیر مطلوبة وال مالحقة فكیف یفعل مجرم مثل طریف الحادي؟ 
یصل إلى الرجل ویشده من ".. أصلع، ما أكثر الباروكات والشعر المستعار ھذه األیام" فینھض متجھًا إلى الرجل

 ".شعره بشكل مفاجئ، الرجل ینھض متوترًا
 ما بك؟ لم تشد شعري؟: الرجل
 .صرتم تزرعون الشعر زراعة" حین لم تخرج الباروكة بیده یبتسم: "الشرطي
 ما الذي تتكلم عنھ یا رجل؟" صارخا: "الرجل
ن یجب أن تظلوا في قراكم لزراعة الشعیر یا ولكن على من؟ علي أنا؟ بدل أن تھتموا بزراعة الشعر كا: الشرطي
 .بھایم
 أمامي
 نعم؟: الرجل
 أمامي وال كلمة: الشرطي
 )یھم بالجلوس(حل عنا یا : الرجل
 أمامي یا طریف الحادي، وكفاك أالعیب) یمسكھ من یاقتھ: (الشرطي
 ماذا؟: الرجل
 .لم ینفعك ھذا التنكر كلھلم تكن تتصور أن سأكتشفك بھذه السرعة الیس كذلك؟ " ضاحكا: "الشرطي
 یا أخي من سلطك علي؟: الرجل
 .ارفع یدیك" یشھر مسدسھ"القانون سلطني علیك . من سلطني علیك؟ ألم تعرف بعد؟ القانون: الشرطي
 یا أخي ماذا جرى لك؟: الرجل
 .ھیا اعترف انك طریف الحادي. ارفع یدیك وال تقم بأي حركة: الشرطي
 ".الشرطي یقفز وینبطح أرضًا ویلوح بمسدسھ.. لداخلي نافذ الصبریمد یده إلى جیبھ ا: الرجل
 .وال حركة: الشرطي
 .سأریك ھویتي، ال شك أن ھناك التباسًا أنا لست طریف الحادي انظر" یخرج ھویتھ من جیبھ: "الرجل
ون الھویات وتزور" یلقي نظرة سریعة علیھا ثم نظرة على وجھ الرجل . یتقدم محترسًا ویأخذ الھویة: "الشرطي

 .أیضًا؟ أمامي
 .أشھد أن ال الھ إال اهللا: الرجل
 .ستلزمك ھذه الشھادة عندما تعلق على حبل المشنقة: الشرطي
 یا أخي لماذا أعلق على حبل المشنقة؟: الرجل
 .یا مغتصب األطفال.. أنت تعرف ما فعلتھ یا عمیل یا خائن: الشرطي
 أنا؟: الرجل
 .ال أنا" ساخرا: "الشرطي
 .أقسم باهللا أنني لم أفعل شیئًا: لالرج

 لم تفعل شیئًا؟ لماذا یعممون أوصافك اذن؟: الشرطي
 أوصافي؟ أوصافي أنا؟: الرجل
 .طبعا أوصافك أنت. ال، أوصافي أنا: الشرطي
.. أنا انسان بسیط كنت ذاھبًا إلى عملي وغضب اهللا علي فوقفت ھنا ألشرب كاس شاي.. یا أخي اسمعني جیدًا: الرجل
 .رف لیس لدینا شايتع

مؤكد أن غضب اهللا ھو الذي قادك إلى ھنا وأوقعك بین یدي اذا كنت قد مررت بغیري من عناصر األمن : الشرطي
) یشده وھو یتحدث بتھذیب مصطنع(ھیا أمامي . أنا عیني عشرة على عشرة. ولم ینتبھوا الیك فھذا ال یحدث معي أنا

 .وس وعمرك خلصال تؤاخذني انا أؤدي واجبي فقط أنت منح
 ".المرأة تفتح.. یمشي بھ إلى باب المرأة مع تغییر في االضاءة او دون تغییر الشرطي یدق الباب"

 ..مرحبا یا أختي: الشرطي
 نعم؟.. اھال: المرأة

 أنت التي بلغت عن طریف الحادي؟: الشرطي
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 نعم یا أخي ھل جاءتكم أخبار عنھ؟: المراة
 .لم أقل لك أن تبلغي الحكومة؟ فورًا قمنا بتعمیم أوصافھ فقبضنا علیھأ. أخبار؟ جلبت لك خبره: الشرطي
 دخیلك أین ھو؟: المرأة

 :ھا ھو) یشد الرجل من یاقتھ ویدفعھ أمام المرأة: (الشرطي
 ھذا لیس طریف. ھذا: المرأة

 ماذا؟: الشرطي
 المرأة لیس ھو

 تطلعي إلیھ جیدًا: الشرطي
 ي؟ أنا التي أعرفھترید أن تعرفني بطریف الحاد: المرأة

 وأنا ال أعرفھ؟ تعرفین أكثر مني؟: الشرطي
 .یا أخي ھي تقول لك أني لست طریف الحادي: الرجل
تفحصیھ جیدًا وال تضیعي وقت " للمرأة. "ماذا ستقول غیر ذلك.. امرأة بنصف عقل.. طبعا ستقول ذلك: الشرطي
 .الحكومة
 .أنت، الطبخة على النار قلت لك لیس ھوال تضیع وقتي " تھم بالدخول إلى البیت: "المرأة

. ھذه المرة فیھا مسؤولیة.. ال تدعیھ یخدعك مرة أخرى. اسمعي یا امرأة ھذا الرجل خدعك أول مرة: الشرطي
 الحكومة ال تتسامح مع من یكتم عنھا المعلومات؟

 "تغلق الباب.. "اهللا أكبر، أقول لك لیس لھو: المرأة
اعترف والك، ھل ھناك عالقة بینك " للرجل" ترید أن تنقذه أراھن أنھا كانت تحبھ .تتستر علیھ" لنفسھ: "الشرطي
 وبینھا؟
 یا أخي أقسم لك باهللا وبكل مقدس في الدنیا أنني لم أرھا في حیاتي كلھا إال ھذه اللحظة؟: الرجل
 معي: الشرطي
 إلى أین؟: الرجل
 .ھیا. إلى المخفر: الشرطي
 .المراة لم تتعرف عليماذا سأفعل في المخفر؟ : الرجل
 )یدخلھ وراء الكوالیس ویعود فیظھر لھ المسؤول(سیتعرف علیك الرؤساء ھیا : الشرطي
 لما بتكون محقق حقق: المسؤول

 یعني فتش اسأل دقق
 اذا قدامك اكبر راس

 اضرب الضربة وسبق
 واذا قدامك أفقر ناس
 اوعى تحن وتشفق

 اضرب الضربة ع القدامك
 طقطقخلي عضامھ ت.. واصرخ
 اضرب واسأل.. اسأل.. اسأل

 اوعى تصدق.. وشو ما قالوا
 اوعى تصدق.. اوعى تصدق

 انھ االید الواحدة ما بتصفق
 على أي كلمة فیك تعلق
 ركب، فبرك، زور، لفق
 شوف المعتر لیش بیسكت
 والزنكیل منین بیسرق

 شوف االعزب لیش مو مجوز
 واللي مجوز لیش مو مطلق

 یعني بالمختصر المفید
  بتكون محققلما

 .مالك شغلة غیر تحقق
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تبین أن المجرم الھارب طریف الحادي یتمتع بقدرة فائقة على التنكر ولذا فان أوصافھ اضافة إلى األوصاف : الصوت

 :الواردة في تعمیمنا السابق، یمكن أن تكون كما یلي
من اسنانھ األمامیة السفلیة وعمره یقارب نحیل القامة فقد ثالثًا .. أسمر كثیف الشعر قصیر القامة لھ شاربان قصیران

 .الخمسین عامًا
في عینھ الیسرى حول . إضافة لتعمیماتنا السابقة یمكن أن یكون طریف الحادي في العشرین من عمره: صوت آخر

 .بسیط ویشكو من تشوه في شفتھ السفلى تجعل نطقھ عسیرًا
 .قصیر وبدین.. شعر أجعد.. عینان خضراوان: صوت ثالث

بینما تقوم الشرطة باعتقال اعداد من . تلط األصوات وأثناء ذلك یتم الصاق صور متعددة ألناس مختلفین تمامًاتخ"
 ".الناس دون تمییز

 ".مع عودة االضاءة الطبیعیة بظھر المقھى"
یدخل الشرطي األول بمالبسھ .. الشرطي األول یرتدي مالبس مدنیة ونظارة سوداء وھو یتظاھر بقراءة جریدة"

 "العسكریة ویجلس مدیرًا قسمًا من ظھره لآلخر وھو یسترق الیھ النظر
 .تنكر جدید یا ابن الحرام متى ھربت من السجن؟ ولكن أین تطیر؟ نھایتك على یدي دائمًا ان شاء اهللا: 1شرطي
.. حاديیا طریف ال. ما أخبثك" رفع نظره عن الجریدة وینتبھ إلى الشرطي الذي یتظاھر أنھ ال یراه: "]2شرطي

ثم یقفزان .. یزیح كل منھما كرسیھ تدریجیًا نحو اآلخر"صرت تتنكر بزي الشرطة؟ ولكن على من تظن نفسك تلعب؟ 
 ".دفعة واحدة ویمسك كل منھما بتاللیب اآلخر

 ".الشرطي األول یخلع نظارة الشرطي الثاني، والثاني یزیح سدارة األول عن رأسھ"
 أنت؟: 2شرطي
 أنت؟: 1شرطي
 .ظننت أن طریف الحادي قد تنكر في زي شرطي" 2شرطي
 .وأنا ظننت أنھ ھرب وتنكر بھذه المالبس: 1شرطي
 یھرب؟ من أین؟: 2شرطي
 .أنا قبضت علیھ. من السجن: 1شرطي
 كم واحد؟: 2شرطي
 كم واحد؟" مندھشًا: "1شرطي
 طبعا كم واحد؟: 2شرطي
 ..واحد اسمھ طریف الحادي.. واحد : 1شرطي
 . عندنا في المخفر قبضنا على أربعة شعر طریفًا، أنا نفسي قبضت على ثالثةواحد فقط؟: 2شرطي

 .قبضوا على المئات وھناك قوى تتعقبھم خارج الحدود. الحملة في المحافظات كلھا.. انظر إلى الجریدة
 وأنا أظن أن طریف الحادي واحد فقط،" مندھشًا: "1شرطي
أقول لك عصابة . لھم عالقة بالمافیا وبالمخابرات األمیركیة.  رجلأین تعیش؟ ھؤالء عصابة روعت البلد یا: 2شرطي
 .كبیرة
 عصابة تھریب؟: 1شرطي
 .وسیاسیون) یھمس لھ(بینھم مھربون وقتلة . تشكیلة: 2شرطي
 .یا ساتر: 1شرطي
 .طبعًا الدوریات في اللیل والنھار: 2شرطي
 أنني أستطیع أن أرتاح وأحصل على مكافأة أو ظننت. تصور أنا قبضت على واحد منھم. ال الھ اال اهللا: 1شرطي

 .ترقیة أین أنا وأین الناس؟ صحیح العمر یخلص والشغل ال یخلص
 .منذ أسبوع ال ننام أكثر من ساعة واحدة في اللیل: 2شرطي
 .ال شك أنھم سیصرفون لكم مكافآت: 1سرطي
 .اهللا یسمع منك: 2شرطي
 . على راتبيوأنا الذي لم أقبض إال على واحد سأظل: 1شرطي
 یا مسكین وماذا یكفي الراتب؟ ھل عندك عائلة؟: 2شرطي
 .خمسة ھموم على القلب: 1شرطي
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قم، بدل جلوسك ھنا وتضییع الوقت، ثم اشتغل واقبض على كم طریف حادي تطعم بھم .. قم.. اهللا یعین: 2شرطي
 .عیالك
 .یا هللا. معك حق: 1شرطي
 .رح یا رجل، اهللا یرزقك بكل خطوة طریف حاديقال یا عبدي اسعى وأنا أسعى معك، : 2شرطي
 "یھم بالنھوض"استعنا باهللا : 1شرطي

 
 لصقة والتي عممت في المرة األولىطریف الحادي یمر أمام المقھى نعرفھ من صوره الم"

 ".یردان السالم باحترام"السالم علیكم : طریف
 وعلیكم السالم ورحمة اهللا

 .الحمد هللا على السالمة" یقدم لھ كرسیا"شرف . تاذ طریفأس. شرف. أھال، أھال وسھال: النادل
 ".یدخل إلى المقھى. "اهللا یسلمك: طریف
 .طولت الغیبة أستاذ: النادل
 .ظروف یا أخي ظروف: طریف
 كاسة شاي استاذ؟: النادل
 .والحساب أیضًا. اذا سمحت: طریف
 ولم العجلة على الحساب؟" یتجھ إلى حیث یصب الشاي: "النادل
اخلص من . أوًال الدین" للشرطیین اللذین یستمعان إلیھ بفضول محاید"أرید أن أصفي مشاكلي واحدة واحدة  : طریف

 ".یضحكان معھ مجاملة. یضحك"الدین وجع الضرس والرأس 
 .یا لیت مشاكلك كلھا مثل دیوني یا أستاذ طریف" یأتي بكأس الشاي: "النادل
 .تفضل
 أھم؟وھل عنده مشاكل " ممازحًا: "شرطي
 .اشتكت علیك للشرطة. أم سعید فضحتك في الدنیا كلھا" لطریف"أھم مشكلة في الدنیا، المرأة : النادل
 .وغدًا سأقص لسانھا. سأدفع لھا الیوم حسابھا. وھذه أیضًا سأحلھا: طریف
 تقص لسانھا؟" متحفزًا: "2شرطي
 ".یضحك الجمیع ضحكًا صاخبًا"سأتزوجھا . نعم: طریف
 .قم اآلن شف لي حسابي" للنادل: "طریف
 ".ینھض إلى الجدار ویبدأ في البحث عن االسم: "النادل
 .أراك قد أكثرت من الصور" یتأمل الجدار المليء بالصور: "طریف
 .رغبة الحكومة: النادل
 .حتى الشوارع ملیئة بالصور" للشرطیین: "طریف
 .ضرورات أمنیة: شرطي
 . تحت واحدة من ھذه الصورربما كان. ال أعرف كیف أجد اسمك: النادل
 ھنا حساب، لكن االسم تحت الصورة أال ترفع الصورة؟" ینھض ویبحث معھ على الجدار"أنا أبحث معك : طریف
 .نستطیع رفع الصورة؟ سنعید الصاقھا" للشرطیین: "النادل
ازاحتھا ویجرب .. یمسك صورة لطریف"سنجرب " ینھض ویقترب من طریف والنادل"قد تمزق الصورة : 1شرطي

 ما االسم؟. ھذه رفعت" عن الجدار وألن الصاقھا لیس متقنًا ینجح في ذلك
 .طریف الحادي. طریف: النادل
 .تعال ساعدنا" لزمیلھ: "1شرطي
 ".ینھض متعاونًا مع اآلخرین في البحث، یرفع صورة ویحاول قراءة االسم تحتھا: "2شرطي

 .طریف الحادي. طریف الحادي. ف الحاديطری" الجمیع یبحثون بالطریقة ذاتھا وھم یرددون"
 ".النادل یقرأ الحساب ویجمعھ بقلم وراء اذنھ. یأتي الثالثة إلیھ"طریف الحادي . ھا ھو" یعثر على االسم: "1شرطي
 .خمسة وأربعون لیرة ونصف: النادل
 .باقي لكتضیف الشباب شایًا على حسابي وال. ھذه خمسون) یخرج من جیبھ نقودًا. (تكرم عینیك: طریف
 )یذھب لجلب الشاي(یكثر خیرك یا أستاذ طریف : النادل
 ).یعود الثالثة للجلوس(ولكن خمسة وأربعون لیرة رقم كبیر : 1شرطي
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كلما أردت عمل شایًا أراھا في المطبخ فآتي . والمطبخ مشترك. ماذا أفعل؟ أعیش وحدي السكن عند ام سعد: طریف
 .إلى ھنا وأشرب الشاي

 .تراكمت الدیونوھكذا : 2شرطي
لذلك ذھبت إلى القریة . صاحبة البیت حولت حیاتي إلى جحیم. كان علي ایجار اربعة اشھر. ھذه دیون بسیطة: طریف

 .سأوفي دیوني كلھا. بعت البستان وجئت
 .ألست موظفًا؟: 1شرطي
 ولكن ھل تستطیع أن تعیش من راتبك؟. موظف یا سیدي: طریف
ولوال نشاطنا في القبض على المشبوھین والمجرمین والمكافآت التي تأتینا . ظفاننحن أیضًا مو. على رأیك: 2شرطي

 .من ذلك لما عرفنا كیف ندبر أمورنا
 أنت تعیش وحدك؟. قل نحن لدینا أسر أیضًا: 1شرطي
 سیبتلى أما سمعتھ یقول أنھ سیتزوج؟: 2شرطي

 "طریف ینھض. النادل یجلب الشاي للشرطیین"
 .ب أن ألحق أم سعید قبل أن تنامعدم المؤاخذة یج: طریف
 .معك حق اكسر عینھا: 2شرطي
 ".یخرج"على رأیك اقطع راس القط من أول لیلة : طریف
ولكنني منذ عشر سنوات وأنا متزوج ولم أجد . طوال عمري أسمع ھذه التوصیة" یھز رأسھ"رأس القط : 1شرطي

 ".یضحكان مع النادل"القط ألقطع راسھ 
 ".المسرح المرأة في بیتھا تشتغل في ترقیع ثوبفي الطرف اآلخر من "
 ".طریف یقرع الباب.. الباب یقرع"

 من؟" تترك عملھا وتنھض إلى الباب: "المرأة
 .أنا طریف: طریف
 .اهللا ال كان رجعك بالسالمة" تفتح الباب"طریف الحادي : المرأة
 .یطاوعك قلبك على ھذا الكالم؟ مساء الخیر" یدخل مبتھجًا: "طریف

 أین اختفیت؟: مرأةال
 .منذ اآلن ستتكلمین معي بأدب. اختفیت؟ اسمعي: طریف
 قل لي أین كنت؟. األوالد نائمون. اخفض صوتك: المراة
 .بعت البستان وجلبت لك االیجار. وذھبت إلى القریة. أخذت اجازة" وھو یجلس باسترخاء: "طریف
 وھل بیننا ایجار؟" بلطف: "المرأة
 .قررت أن أوفر على نفسي االجرةو. لم أنھ كالمي: طریف
 ستترك البیت؟" تشھق: "المرأة
 .ال سنتزوج: طریف
 .فاجأتني" بحیاء مصطنع: "المرأة
 .لھذا أقول لك لعد الیوم ستتكلمین معي بأدب ولن تصرخي في وجھي: طریف
 .سأعطیك نسخة من المفتاح. ولن تحتاج إلى أن تدق الباب" تضحك بخجل: "المرأة
 .ھر وأنام في الغرفة التي كنت استأجرھاولن أس: طریف
 وأین ستنام اذن؟: المرأة
 .اسمعي" تضحك بغنج.. "لتوفیر الكھرباء" متثائبًا"سأسھر وأنام ھنا : طریف

 ماذا سنفعل بھا؟. تلك الغرفة زائدة 
 .نؤجرھا البن حالل: المرأة
 لماذا تؤجرینھا؟. قلت لك سأتزوجك: طریف
 ن؟ماذا سنفعل بھا اذ: المرأة
ألم أقل لك أنني بعت البستان؟ أنا أرى بدًال من أن نبعزق ثمنھ یمكن أن نشتري بھ بضاعة أدوات قرطاسیة : طریف

غدًا أجلب عامًال ونھدم " بلھجة من صار اآلمر الناھي"أشیاء من ھذا النوع ونضعھا في تلك الغرفة، نحولھا حانوتًا 
 .عالجدار الخارجي ونركب للغرفة بابًا على الشار

 .ولم العامل؟ بعد الدوام نتعاون معًا ونوفر أجرة العامل: المرأة
 ".یخرج مبلغًا من المال ویعطیھا قسمًا منھ"على رأسي یا أحسن مدبرة منزل في العالم خذي : طریف
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 ما ھذا؟: المرأة
 االیجار: طریف
 والباقي؟: المرأة
 ما عالقتك بھ؟: طریف
 لمبلغ كلھ معك؟ ھات ھاتعالقتي؟ ترید أن تترك ھذا ا: المرأة
 "ینھض لیخلع سترتھ"كما تشائین خذي : طریف
 ماذا تفعل؟: المراة
 .سأنام. أرید أن أرتاح: طریف
 .إلى غرفتك: المراة
 ألم نتفق؟: طریف
 .وغدًا تجلب المأذون وینتھي االیجار. ولكن بقي لك الحق في یوم واحد آخر في الغرفة. اتفقنا نعم: المراة
 .أتعرفین بم فكرت؟ ستكون ھدیة الزواج مني جھاز تلفزیون تتسلین بھ" یبتسم لھا"أمرك : طریف
 "اطفاء على المرأة"لن أحتاج إلى التلفزیون بعد الزواج : المرأة

 
رجل یقف أمامھ ویساومھ یدخل الشرطیان وقد تنكرا في ". "اضاءة على رجل بدوي ومعھ علبة لبن یجلس قربھا"

 ". الرجلھیئة غریبة وھما یراقبان
 بعشرین لیرة" للبدوي: "الرجل
 ایجار السیارة عشرون لیرة. یا ولدي: البدوي
 .وھل ترید أن تشتري سیارة بعلبة لبن؟ طیب بخمسة وعشرین: الرجل
 أال تعرف كم صار سعر الدوالر؟. اتق اهللا یا رجل أنت ال تدفع لي نصف دوالر: البدوي
 ".لى الكلمةینتبھ الشرطیان إ"أنت طریف فعال : الرجل
 ھل قال طریف؟: األول
 "یھز رأسھ: "الثاني
 وقع: األول
 ".یحترس الشرطیان"انتظر یجب أن تحترس قد یكون مسلحًا : الثاني
 أال تبیعھا بثالثین؟" للبدوي: "الرجل
 .اهللا معك یا عمي رح إلى شغلك واتركني ابحث عن رزقي: البدوي
 "یذھب"كما تشاء : الرجل
 ا رأیك بناظم الغزالي؟م" لزمیلھ: "األول
 ما الذي جلبھ على ذھنك اآلن؟: الثاني
 أال یغني یا حادي العیس ھل مرت بك االبل؟: األول
 .ویغنیھا صباح فخري أیضا: الثاني
 المھم یا حادي العیس: األول
 لم أفھم: الثاني
 .طبعًا لن تفھم أقول لك یا حادي العیس: األول
 ماذا تعني؟: الثاني
  المجرم الذي نبحث عنھ؟ما اسم: األول
 طریف: الثاني
 طریف ماذا؟: األول
 طریف الحادي: الثاني
 ألیس كذلك؟ واألغنیة تقول یا حادي العیس. الحادي: األول
 .نقبض على صباح فخري: الثاني
 ھذا سوري من حلب مالنا ولھ: األول
 .نقبض على ناظم الغزالي اذن: الثاني
 .ناظم مات منذ سنین یا ذكي: األول
 ماذا نفعل إذن؟: الثاني

http://www.alsakher.com
http://www.adab.com


www.alsakher.com 

www.adab.com 

 .یا فھیم یا حادي العیس یعني بدوي یغني لالبل: األول
 صحیح ھل مرت بك االبل: الثاني
 ومن الذي یرعى االبل؟: األول
 البدو: الثاني
 یعني كان یجب أن نتوقع أن طریف الحادي سیتنكر في ھیئة بدوي: األول
 صحیح: الثاني
 وأمامنا اآلن بدوي: األول
 صحیح: الثاني
 واسمھ طریف: األول
 .سمعت الرجل اآلخر باذني یقول لھ أنت طریف: الثاني
 طریف وبدوي وحادي االبل یعني؟: األول
 .ھو لنقبض علیھ ولكن انتظر، األوصاف تقول أن طریف الحادي لھ كرش: الثاني
 ماذا یفعالن باالنسان؟مجبر على التخفي یعیش في خوف دائم؟ الھرب والخوف . ھل نسیت أنھ مجرم مطارد: األول
 ماذا؟: الثاني
 .یذوبان عظامھ ولیس كرشھ فقط: األول
 معك حق: الثاني
ثم ال تنس قدرتھ على التخفي اسمع ھذه أول مرة یخطر الحد من أجھزتنا أن یقبض على بدوي قبضوا على : األول

أنا . ھ، ثم نشن حملة على البادیةھذه فرصتنا نقبض علیھ وال نبلغ عن. طالب وعمال وموظفین ولم یخطر لھم البدو
 .واثق أننا لن نعود بأقل من مئة طریف حادي

 افكارك عظیمة: الثاني
 ھيء سالحك لتحمیني: األول
 "یھيء سالحھ: "الثاني
 وقعت یا مجرم" یقترب من البدوي ویقبض على كتفھ بقوة: "األول
 .بسم اهللا الرحمن الرحیم" یفاجأ وینھض مذعورًا: "البدوي
 بسم اهللا؟ تظنني جنیًا؟ ھل تتوقع أن اختفي حین تقول باسم اهللا؟: لاألو
 .أنا ھنا. حتى ولو اختفیت أنت: الثاني
 ألف باسم اهللا ماذا تریدون مني؟" یفاجأ بالثاني: "البدوي
 أمامي إلى المخفر: األول
 ماذا فعلت أنا أبیع اللبن فقط: البدوي
 یاوھل انتظرك حتى تبیع المخدرات؟ ھ:  األول
 ماذا فعلت؟: البدوي
 ھل أنت حادي؟: األول
 كل واحد في عشیرتنا حادي: البدوي
 ستدلني على مرابض عشیرتكم في المخفر، ھیا: األول
 واللبن؟: البدوي
 " یخرج بھ–للثاني انتبھ لعلبة اللبن : "األول
سأمر إلى " مل العلبة وینادي زمیلھیح"یا سالم لبن البدو " یمسك بعلبة اللبن یضع اصبعھ فیھا ویذوق اللبن: "الثاني

 ".یخرج بالعلبة من الطرف اآلخر"البیت قلیًال والحق بك 
 
صور المعتقلین تمأل المسرح وبینھا صور نجوم سینما مثل شارلي شابلن، اوروك ھدسون أو عمر الشري، أو االن (

 تنزل صور نساء مثل أم كلثوم، دیلون ومایكل جاكسون وعبد الحلیم حافظ وناظم الغزالي ونصري شمس الدین ثم
مطلوب حیا أو میتا طریف "فیروز، دالیدا، برجیت باردو، تمثال الحریة األمیركي حمامة السالم وكلھا كتب علیھا 

 "..الحادي
 ":الشرطي الثاني یجلس على كرسي مثل تلمیذ صغیر والشرطي األول یغني وكأنھ یشرح لھ درسًا"
 

 فتح عینك عشرة عشرة
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 ھبول وطیبال تضلك م
 شغلك ما ھو شغلة سخرة

 ومافیھ حاجة تكون متھیب
 كل الناس اللي شایفھم
 واحد واحد متھمین
 انت عارفھم ناتفھم

 عارف كل واحد فیھم مین
 فیھم طیب عامل حالھ میت

 وفیھم میت عامل حالھ طیب
 وفیھ واطي عامل حالھ عالي

 طیب: ھز برأسك قلن 
 كل واحد عارف شو ذنبھ

  على جنبھوالمذنب ذنبھ
 واللي بیضحك لومو مذنب

 بیخبي ضحكاتھ بعبھ
 لومو مذنب مابیتلفت
 بیضلھ ماشي بدربھ

 لوال ذنوبھم كان الواحد
 مانھ خایف غیر من ربھ

 فاذن خلي عیونك عشرة عشرة
 واحبسھم كلھم بالمرة
 حتى الطیب من بیناتھم

 بیصفي للمیت درس وعبره
 
 ". المراة في نقل الحجارة والترابأمام بیت المرأة طریف الحادي یشتغل مع"

 مرحبا" یقترب منھما: "الشرطي
 أھال: طریف

 حضرتك بلغت عن اختفاء طریف الحادي؟" للمرأة: "الشرطي 
 ولكنھ عاد" تنظر إلى طریف باسمة" نعم : المراة

 أجیبي على سؤالي فقط، أنت بلغت وأعطیت أوصافھ؟: الشرطي
 .نعم أنا: المرأة

 تعالي معي: الشرطي
 إلى أین؟: المراة

 إلى المخفر: الشرطي
 مخفر؟ ولماذا المخفر؟: طریف
 اخرس انت: الشرطي
 .ویقول لي اخرس: طریف
 أمامي " للمرأة"ال تتدخل في شغل الحكومة . طبعا اقول لك اخرس: الشرطي
 قل لي ماذا ترید؟: المرأة

 بین المخافر وستتم التصفیة على مستوى ھناك مباراة" بفخر"لدینا في مخفر سبعة وخمسون طریف حادي : الشرطي
 .المحافظات في آخر الشھر لتقریر أفضل محافظة في مالحقة طریف الحادي

 اسمع یا أخ ال شك أن ھناك خطأ: المرأة
 ستأتین لتشھدي انھم كلھم طریف الحادي. أنت قریبة من مخفرنا. ال خطأ وال من یحزنون. ال.ال: الشرطي
  لك الموضوعلو سمحت دعني أشرح: طریف
 وأنا أحتاج إلى المرأة لكي تساعد الحكومة في شغلھا فما عالقتك أنت؟. وما عالقتك أنت؟ آه؟ أنا أقوم بعملي: الشرطي
 .ھذه المرأة زوجتي: طریف
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 ما عالقتي بھذا الكالم؟. ولتكن امك: الشرطي
 ألست تریدني من أجل طریف الحادي؟. یا أخي: المرأة

 نعم: الشرطي
 ریف الحادي ھو ھذاط: المرأة

 ھذا؟ ھذا طریف الحادي؟ ھذا یستحق أن یشغل الحكومة كلھا؟" یتطلع الیھ باحتقار: "الشرطي
 رجع وتزوجنا. نعم ھذا ھو: المرأة
 انظر ھذا أنا طریف الحادي" یخرج ھویتھ: "طریف
 .لم تعد ھناك مشكلة. كما ترى : المراة

زاجك ومزاجھ؟ تشغلین الحكومة طوال ھذه المدة لكي تقولي؟ رجع لم تعد ھناك مشكلة؟ ھل الدنیا على م: الشرطي
 وتزوجنا؟ ماذا نفعل بسبعة وخمسین طریف الحادي الذین لدینا؟

 الشخص المطلوب ھنا. تطلقون سراحھم: المرأة
 واآلخرون یعودون إلى بیوتھم: طریف

 .أمامي" للمرأة"قلت لك ال تتدخل : الشرطي 
 یا أخي كن منطقیا: المراة

 "یشدھا"في المخفر فقط ھیا . المنطق في المخفر: لشرطيا
 وأنا؟: طریف
 ابق حیث أنت: الشرطي
 مستحیل أن أبقى سأذھب مع زوجتي: طریف
طریف " "یخرج بالمرأة"ال تعطلنا ھیا . واذا دخلت یا طریف الحادي اكسر رجلك. ستقف بباب المخفر: الشرطي

 ".الحادي یبقى وحده في بقعة مضیئة
 
 ".سیاسي حماسي مع ضجة وھتافات وتصفیق جماھیرخطاب "

ونعد جماھیرنا وشعبنا الكریم، بأن حملتنا ستستمر ولن تتوقف حتى القضاء على آخر طریف حادي على : الخطیب
ومھما بلغت المعونات التي یتلقاھا، والحلفاء الذین یقدمون لھ الدعم والمساعدة فان یقظة شعبنا وتعاونھ . وجھ األرض

 .زة األمن كفیالن بقطع الطریق على طریف الحادي وعلى كل طریف حادي وإلى األبدمع أجھ
 

 صوت تصفیق
 
 
 
 
 
 

 
 عن قصة قصیرة لعزیز نیسین
1980 

 
 
 
 
 

 حدیث المطابع
 منتدى الساخر

com.alsakher.www 

http://www.alsakher.com
http://www.adab.com

