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 ماكبث

  :الفصل األول

    .أرض جرداء: المشهد األول

 الجنـراالن   .مجموعة من الساحرات يجتمعن في غابـة قـرب ميـدان معركـة            

الساحرات يحيين ماكبث أنه سيصبح واليا على       . المنتصران ماكبث وبانكو يدخالن   

 سـيكون مؤسـسا     هبانكو يحيا بأن  . جالميس، واليا على ماودور، ثم ملكا فيما بعد       

تختفي الساحرات ورسـل الملـك يظهـرون        . لة عظيمة من ملوك المستقبل    لسال

  .مبشرين ماكبث بوالية جالميس

  .قصر ماكبث: المشهد الثاني

السيدة ماكبث تقرأ رسالة من زوجها يخبرها عن لقائه بالساحرات، فتصمم علـى             

يلة، يقال لها أن الملك دونكان سيبقى في القصر تلك الل         . جعل زوجها يعتلي العرش   

حين يعود ماكبث إلى القصر تحثّه على أن يغتنم الفرصة لقتـل            . تصمم على قتله  

الملك والنبالء يصلون، وماكبث يتهيأ لتنفيذ الجريمة، ولكنه لـم يلبـث أن             . الملك

تخاذل وقد حّل به الذعر الشديد؛ تستاء السيدة ماكبث من جبنـه، وتنفّـذ بنفـسها                

يكتـشف  . بدمه، وتضع خنجر ماكبـث بيـنهم      وتلوث الحرس النائمين    . الجريمة

  .ماكدف الجريمة، والكورس يبتهل إلى اهللا أن ينتقم من الفاعل
 

  :الفصل الثاني

  غرفة في القصر: المشهد األول

ماكبث يصبح ملكا، ولكنه يكون منزعجا من النبوءة التي تقول بأن بانكو سيؤسس             

أثنـاء  يغتال بـانكو وابنـه      س هوليمنع تحقيق النبوءة يخبر زوجته أن     . ساللة ملكية 

  . حفلة التتويجحضورهما

  :المشهد الثاني

 قبـل أن يقـبض عليـه      جماعة من القتلة في انتظار بانكو في الظالم، يحس بهم           

  .ويطلب من ابنه الهرب
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  .صالة طعام في القصر: المشهد الثالث

ث بأن  القتلة يخبرون ماكب  ." امأل الكأس " :، والسيدة ماكبث تغني   ه ضيوف معماكبث  

أخذ . ، ولكنه حين يعود إلى الطاولة يرى شبح بانكو جالسا في مكانه           قد تم االغتيال  

ينتهـي  . يهذي وهو يخاطب الشبح فظن الضيوف المذعورون أنه ُأصيب بالجنون         

  .الحفل فجأة وينصرف الضيوف المذعورون بسرعة

  

  .كهف الساحرات: الفصل الثالث

يدخل ماكبث طالبا أن يكـشفن      .  كبير في كهف مظلم    قدرالساحرات يجتمعن حول    

والثاني يخبره أنه   . األول ينصحه بقتل ماكدف   : له المستقبل فيستدعين ثالثة أشباح    

والثالث أنه لن ينهزم إال إذا سارت غابـة         . لن يلقى األذى من رجل ولد من امرأة       

  .برنام ضده

تقبل يحكمون اسكتلندا،   كبث شبح بانكو وذرية من ثماني ملوك في المس        ثم يرى ما  

  .يغمى عليه ولكنه يستعيد وعيه في القصر. مؤكّدين النبوءة القديمة

ماكبث يخبـر زوجتـه عـن مقابلتـه         . مناد يعلن في القصر عن وصول الملكة      

  .ويعزمان معا على اتباع أثر ابن بانكو وقتله، ثم إبادة عائلة ماكدف. للساحرات

  

  :الفصل الرابع

  :المشهد األول

. عن بعد تُـرى غابـة برنـام       . نكليزية الحدود اال  دئون اسكتلنديون يقفون عن   الج

ينضم . على يدي الطاغية  الذين قتلوا   ماكدف مصمم على االنتقام لزوجته وأطفاله       

مالكولم يأمر كـل جنـدي أن       . ن الملك دونكان، والجيش االنكليزي    ابإلى مالكولم   

ـ          الجميـع  . اجم جـيش ماكبـث    يقتطع فرعا من شجر غابة برنام ويحمله حين يه

  .مصممون على تحرير اسكوتلندة من الطغيان

  .قصر ماكبث: المشهد الثاني

طبيب وخادمة يالحظان أن الملكة تسير في نومها، وهي تفـرك يـديها محاولـة               

  .تنظيفهما من الدم
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  .ميدان المعركة :المشهد الثالث

كر كلمات األشـباح أن     ماكبث يعلم أن جيشا يتقدم نحوه ولكنه كان متأكّدا وهو يذ          

يقود جيشه حين   .  بدون مباالة   فيتقبله يصله خبر موت الملكة   . أحدا لن يمسه بسوء   

ماكدف يالحق ويحارب   . تبدأ المعركة . يعلم أن غابة برنام قادمة حقا نحو القصر       

يخبره أنه ليس مولودا من امرأة، بل انتُزع من رحـم           . ماكبث حتى يسقط جريحا   

يعود ماكدف ويخبر رجالـه أنـه قتـل         . ا ويختفيان من المشهد   يستمر قتالهم . أمه

لتحيا " :ينتهي المشهد بتراتيل النصر يغنيها الجنود والنساء االسكوتلنديات       . ماكبث

  ."أيها الملك

*   *   *  


