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  ةيلدلو  شمشون

  غزة: المكان

   قبل الميالد1150: الزمن
    

  .ساحة في غزة في الليل: الفصل األول

جماعة من العبرانيين يصلون ليهوه أن يخلّصهم من عبودية الفلسطينيين في ساحة            

 إسـرائيل أن    هإلالمشهد األول يبدأ بكورس حزين باستجداء       . خارج معبد داجون  

  . احتلّوا مدنهمينقذهم من الوثنيين الذين

توقّفوا :"يغنّي  . شمشون يحاول أن يحيي أخالقية وإيمان اإلسرائيليين باإلله الواحد        

  ." يا أخوتي عن النحيب

، الحاكم الفلسطيني يظهر ويتهكّم من اإلسرائيليين مثيرا غضبهم بقولـه أن            مولخأبي

 وعلـيهم    الوثني، داجون هو أعظم منه،     هويقرر أن إله  . إلههم عاجز ألنه هجرهم   

يهاجم . مولخ حتى يحثّهم شمشون على تحديه     ينقمع العبرانيون خوفا من أبي    . هعبادت

  .أبيمولخ شمشون األعزل بسيفه، ولكن شمشون ينتزعه منه ويقتله

. يصاب العبرانيون بالذعر مما سيحدث بعد ذلك ويهربون تاركين شمشون وحـده           

. يين وشمشون ذا القـوة الهائلـة      يأتي الكاهن األعلى لمعبد داجون، ويلعن العبران      

يصل رسول ويخبر الكاهن األعلى لإلله داجون بأن العبرانيين يقومون بـإحراق            

. فيجيب بلعنة أخرى ويضع خطة تجعل جمال دليلة يفوق قوة شمشون          . المحصول

  ".رفيقة سيئة السمعة تخون حبيبها:"يغني 

من هيكل داجون   دليلة  ج  تخر. إللههمعند الفجر يقوم العبرانيون بالصالة بخشوع       

دليلـة  .  وحين ينزلن درج الهيكل يغنين أفراح الربيع       ،مع عدد من كاهنات داجون    

تحاول إغواء شمشون بقولها أنه امتلك قلبها بشجاعته وتطلب منه أن يرافقها إلـى              

شمشون كعبراني قديم، يخشى خطر تلك المرأة على قلبه         . منزلها في وادي سورق   

في محاولة إغراء يرضـخ     . ا ويصلّي هللا أن يحميه من سحرها      الذي تولّه في حبه   

وتأخذ مع كاهنة   . لها، تبعده دليلة عن االشتراك كزعيم في قيادة انتفاضة إسرائيلية         

وبعد الرقص تغنّـي بـأن      . أخرى في رقص مشحون بحركات اإلغراء مع الدفّ       
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يره كعبراني  الربيع يزهر حولها وفي قلبها، يكافح شمشون رغبته نحو دليلة، وضم          

ولكن عبثا يستطيع المقاومة، وينزل الستار وعيناه تلتقيان بعيني دليلة          . يحذّره منها 

  .تحملقان به وتدعوانه إلى منزلها

   

  :الفصل الثاني

تعلم دليلة أن شمشون قد سحر بها، وأنه سيأتي إليها بـدل قيـادة الثـورة ضـد                  

تغنّي منتصرة حول قوتهـا     تجلس على صخرة خارج مدخل منزلها،       . ينالفلسطيني

  .في اصطياد شمشون، وتقول أن كل قواه تخاذلت في مقاومة غزو حبها

ن والعبـرانيين قـد     يشاهد برق من بعيد والكاهن األعلى يصل ليخبرها أن شمشو         

رها، ويعطيها ذهبا لقاء    يحاول القبض على شمشون حين يزو     . ينيهزموا الفلسطين 

إن رغبتها في إيـذاء     . ذلك، ولكنها ترفض قائلة بأنها ال تبالي بالمال بل باالنتقام         

دليلـة والكـاهن    . شمشون نابعة من إخالصها آللهتها الوثنية وكرهها للعبـرانيين        

دليلة تقـسم أن    .  ثنائي يعبران فيه عن كرههما لشمشون والعبرانيين       األعلى يغنيان 

ة شمشونتعرف سرقو .  

ى على شمشون أن يتخلّى إل    .  النجاح واآلن وقد أصبحت وحدها تتأمل فرصها في      

ففي محاولة لتغلق الفـخ     . األبد عن قيادة الثورة العبرانية ويودعها الوداع األخير       

تطلب منـه أن يـستجيب      . الذي وضعته لشمشون، فإن دليلة تغويه بأنها ملك يديه        

تغنّي .  إلى األبد عن كل طموح لديه، ويستغرق في حبها         للمساتها، آملة أن يتخلّى   

واآلن وقد أصبح شمشون ملك يمين دليلة، تبدأ        ". قلبي يتفتّح لصوتك  :"وإياه ثنائي   

يـسمع  . بالتشكيك في ثباته على حبه بقولها أنه ال يثق بها وال يبوح لها بسر قوته              

دليلـة تبكـي    . يرفـضه شمشون هدير الرعد من بعيد كأنه تحذير من اهللا، ولكنه           

وحين تعلم فيما بعـد أن      .  إلى الداخل  هايتبعفوتعنّف شمشون وهو ممزق العاطفة      

سر شمشون وقوتّه هو في طول شعره، فإنها تنادي الجنود الفلـسطينيين، الـذين              

  .يندفعون للقبض عليه وسمل عينيه بعد أن تقص شعره
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  .في مدينة غزة: الفصل الثالث

  سجن غّزةفي : المشهد األول

أعمى، مصفّد باألغالل، شمشون يدير رحى طاحونة، ويـصلّي         هو  شعره حليق و  

. يسمع أصـواتهم، وصـدى نحيـبهم      . من أجل الشعب الذي يعاني بسبب خطيئته      

يغمره الندم واألسى فيقدم حياته فداء لهم، بينما كان العبرانيون من بعيد ينتحبـون              

  .لمصيره

  داخل هيكل داجون: المشهد الثاني

 الزمن الذي يتغير فيه المشهد إلى الهيكل، حيث الفلسطينيون          تمأل: مقدمة موسيقية 

الكهان والكاهنات يغنّون   . يقيمون احتفاال يحضرون فيه ُأضحية بمناسبة انتصارهم      

الموسيقى الصاخبة تتحول إلى شكل مـسعور       . أفراح الربيع كما في الفصل األول     

صبي يقود شمـشون إلـى      .) نسبة إلى باخوس  (هائج والرجال يرقصون الباكانال     

دليلة تغيظه أكثـر    . يه الكاهن األعلى والجمهور   فالداخل بعد الرقص حيث يتحكّم      

عنـدما يحـاول الكهنـة أن       . بسرد تفاصيل الخطّة الشريرة في أغنية حب طويلة       

يطلب من الصبي أن يقـوده إلـى العمـودين          . يجبروه على أن يركع أمام داجون     

 يلهه أن يعيد قوته، يسحب العمودين بكلت      إليصلّي شمشون   . في الهيكل األساسيين  

بعـد  ". علي وعلى أعدائي يا رب    . :" ذراعيه ويسقط الهيكل ساحقا نفسه وأعداءه     

  .خمسة ثوان يهبط الستار

*   *   * 


