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آن شب، هنگامی که تماشاگران چشم به صحنه دوخته بودند، من کالِديوس را تماشا 
می کردم. اوايل توجه  چنداني به داستان نشان نمي داد و بيشتر دوست داشت در گوش گرترود 
زمزمه کند و دستش را بگيرد؛ منظره ای که از ديدن آن تمام وجودم لبريز از نفرت مي شدـ ـ اما 

کم کم مهارت بازيگران توجهش را جلب کرد.

در پايان صحنه ي اولـ ـ درست مطابق دستورالعملِ منـ ـ بازيگرِ نقشِ دوك گُنزاگو 
دراز کشيد و وانمود کرد که به خواب رفته است. و برادرزاده اش، لوشيانوسـ ـ که نقشش را 

بازيگري که شبيه کالديوس بود بازي مي کردـ ـ پاورچين پاورچين باالي سرش رفت و در 
گوشش زهر ريخت.

با اين که نور تاالر کم 
بود، توانستم ببينم چطور 

با تماشاي اين صحنه رنگ 
کالِديوس مثل مرده ها سفيد 

شد. با چشمانی پر از تشويش، دستِ 
لرزانش را به طرفِ صحنه بلند کرد.

آن وقت بود که دانستم به چهره ي يك قاتل 
خيره شده ام و هرچه شبح به من گفته حقيقت 

داشته است.
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کم کم شايعه اي در کاخ پيچيد که به سبب غم  و اندوهِ زياد، عقلم را 
از دست داده ام. نقشه ام تا اينجا موفقيت آميز بود، اما نقشه کشيدن 
يك چيز است و اجرای آن تا آخر يك چيز ديگر. خود را به ديوانگی 

زدن و محروم کردنِ خود از لطفِ هم صحبتي با دوستانم کم 
مانده بود طاقتم را تاق کند. مـواقعي پيش مي آمد که گمان 

مي کردم واقعاً ديوانه شده ام، احساس مي کردم ديگر نمي توانم 
بارِ سنگينِ گفته هاي شبح را به دوش 

بكشم. اگر انتقام پدرم را مي گرفتم، فاش می شد که شوهر 
تازه ي مادرم قاتـل است و سعادت مادرم تبـاه مي شد؛ اگر اين 

کار را نمي کردم، روح پدرم به عذاب ابدي محكوم مي شد.
از همه بدتر، ترديد عذابـم مـي داد. اگر کالِديوس 

بـي گناه باشد چه؟ اگر روحِ پليدي فريبم داده باشد چه؟ 
اين پرسش ها در مغزم مي چرخيد، همچون ستاره ها که به 

دور زمين می چرخند.
تا اين که يك روز، در يك بعدازظهر غم انگيز که در اتاقم 

تنها بودم، خنجرم را از غالف کشيدم و به آن خيره 
شدم. تيغه اش تيز بود: اگر آن را در تن خود فرو می کردم، فوراً مي مردم و تمام ترديدها و 

نگراني هايم تمام مي شدـ ـ اما بعد چه؟ آيا روحم را گرفتارِ عذابی نمی کردم که به مراتب بدتر 
بود؟

خنجر را در دست گرفته بودم و ترس از کاري را که بايست براي انتقام قتل پدرم 
مي کردم با ترس از عاقبت کارم پس از مرگ مقايسه مي کردم. به نظرم رسيد که نه 

شهامت ادامه ي زندگي را دارم و نه شهامت پايان دادن 
به آن را.

با شنيدن صداي در، خنجر را در غالفش گذاشتم 
و بلند گفتم: »بياييد تو!« و کمابيش از اينكه کسی 

رشته ی افكارم را گسيخته بود نفسی به آسودگی کشيدم.
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دانه هاي برف در بادي که اطراف برج زوزه مي کشيد مي چرخيدند. يقه ي شنلم را باال زدم تا 
از گزندِ سرما در امان بمانم و نگاهم را به جايي دوختم که نگهبان ها گفته بودند شبح پدرم را 

ديده اند. 
هورِيشيو، قديمي ترين دوستم، با من بود. هوريشيو بود که به من خبر داد پدرم، پادشاهِ دانمارك 

ـ و هورِيشيو بود که در مراسم ـ در باغ خوابيده بوده که ماری او را نيش می زندـ  مرده استـ 
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ِگرترود
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برگشتم و تلوتلوخوران به نزد هورِيشيو باز آمدم. 
چهره اش به رنگ خاکستري درآمده بود و از وحشت 

به خود مي لرزيد. زيرلب گفت: »ديدن چنين 
منظره اي کافی است تا آدمی را ديوانه کند.«

آن وقت بود که خنديدم، خنده ای طوالنی و از ته دل. 
چون هورِيشيو ناخواسته پاسخ سؤالم را داده بود.

چه کسي بيش از يك شاهزاده ي ديوانه مي تواند 
آزادي داشته باشد؟ اگر خودم را به ديوانگي مي زدم، 

مي توانستم 
هرچه بخواهم 

بگويم و به جست وجوی 
حقيقت برآيم، 

بی آنكه سوءِظن کالديوس را برانگيزم. 
***

و به اين ترتيب نقشه ام شكل گرفت: فقط لباس سياه مي پوشيدم. گريان و آه کشان در 
کاخ سرگردان بودم و گوشه هاي تاريكي پيدا مي کردم تا غرق 

در فكر و خيال شوم. اگر کسي با من حرف مي زد، 
اولين حرف نامعقول و عجيب و غريبی را که به 

ذهنم مي آمد در جوابش می گفتم، و در تمام مدت 
مراقب کالديوس بودم تا کوچك ترين 

نشاني از گناهكاري در او 
پيدا کنم. رابطه ام را با تمام 

ـ به جز  دوستانمـ 
ـ قطع  هورِيشيوـ 

کردم؛ به او همه چيز را مي گفتم، چون مي دانستم 
فقط به او مي توانم اعتماد کنم.
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