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 دليلة شمشون و

 الفصل األول

 (مكان عام في مدينة غزة في فلسطين)
ار يظهىىىر جمىىى  مىىىن حىىىين يعرفىىى  السىىىت. إلىىىل اليسىىىار رواد بلعمىىىدة لم بىىىد داغىىىون)

 .(شمشون بينهم. ن في أوضاع حزن وصالةال برانيين، رجال ونساء مجتم و

 نوشمشون والعبراني: المشهد األول

 ! أيها اإلله  الكورس
 أصغ إلل صالتنا إله إسرائيل  

 أبناؤك علل أرجلهم راك ون
 لل ون والرحمة طالبون
 ارحم ش بك في مصابهم
 وكف غضبك في يلسهم 

 ذات يوم أدرت وجهك عنا   النساء
 ومنذ ذلك الحين الهزائم أصابتنا   

 هل إرادتك أن تمحو من بين الش وب   الكورس
 ..الش ب الذي عرفك؟

 عبثا ندعوك طوال النهار ونتضرع
 فال أذنك تسم نا وال أحد يشف 

 ونحن من الليل حتل الفجر
 نبتهل إليك كي تدف  
 بقوتك الوثنيين عنا

 المدن استبيحت
 ومذبحك انتهك

 ن قبائل متفرقةحون
 فقدنا كل شيء حتل اسم إسرائيل

 ألم ت د رب الخالص! آه
 ..الذي أنقذنا من جور مصر؟

 !إلهنا
 هل هجرت ش بك الذي أقام

 م ك ال هد المقدس
 ..وحنثت ألجدادنا بوعودك؟

 (يخرج من بين الجمهور)  شمشون
 ! خوتيأكفل يا    

 .آلبائنا وباركوا اسم اإلله المقدس
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 فل ل ساعة الغفران قد حانت
 أسم  صوتا من األعالي

 إنه صوت اإلله
 يتكلم علل لساني

 الخير ال ميم اإلله ذي
 صغي لصلواتكمي

 ي دكم بالحرية والنصر ال ظيم
 ، لنكسر عنا األغاللخوتيأيا 

 لن يد بناء الهيكل
 !إلله إسرائيل الواحد

 !كالم فارغ !وا أسفاه  الكورس
 أين سنجد السالح

 ..لنذهب إلل الم ركة؟
 ؟أنفسنا.. حكيف نسل  

 ليس لنا إال الدموع
 من مآقينا تسح  

  ؟هل نسيتموه  شمشون
 ،هو الذي ببلسه وقدرته

 .وهبكم الشجاعة
 هو الذي برحمته

  ل موحاه ج
 .يتكلم بنصحه وحكمته

 يجدد إيمانكم
 ..!بنار م جزاته
 البحر  هو الذي شد  
 لينقذ آباءكم 

 !من دار ال بودية
 أفلتكم

 !وأرض الجنان أسكنكم
 كان هذا من زمن ب يد   الكورس

 حين كان اإلله أبانا
 ويرعل أبناءنا

 ويصغي إلل ابتهالنا
 أيها الت ساء، اصمتوا  شمشون

 وا اإليمان فتندموا ال تفقد   
  .ل نواوتع 

 جمي ا ونبتهل لنرك   
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 !هللا علينا بحبه عسل أن يمن  
 ويب د عنا الهوان بقربه

 نسلم أمرنا إليه
 ونوكل نصرنا لديه 

 إنه إله الم ارك، إله الجيوش
 بناهيسلحنا وي

 سيوفا ال تقاوم
 نفس الرب  آه،  الكورس

 قد دخل روحه
 آه، ليتنا نطرد من قلوبنا

 ا ال يعحتسبذعر
 لنتقدم م ه 
  !لخالصنا

 يهوه يقود خطاه
 !نا آمالنايلإوي يد 

 (نفس الشيء، أبيملخ، فلسطينيون: )المشهد الثاني

 (يدخل أبيملخ، يتب ه عدد من الجنود الفلسطينيين)
 ..أن يرف  هنا صوته؟ ؤمن يجر   أبيملخ

 مرة ثانية قطي  ال بيد األوفياء
 يجرؤون

 علل قوانيننا
 نرويسخ

 !كسر قيودهم ينشدون
 كبتوا تنهداتكم ودموعكما

 :وجربوا صبرنا عليكم
 بدال من هذا، ابتهلوا

 !إلل رحمة الذين هزموكم
 إلهكم الذي ابتهلتم إليه

 .. أذنيه عن صيحاتكم بقي يصم  
 ..علل الصالة له..وما زلتم تجرؤون

 ..إلل متل يترككم الزدرائنا؟
 لو لم تكن قوته زيف فارغ،

 !هيتهليبرز ألو
 ليلت ويكسر لكم هذه القيود

 !ويهبكم الحرية
 أتظنون هذا اإلله يقارن
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 ؟بداجون، أعظم اآللهة
 هو الذي بذراعه ذات البلس
 ..يقود محاربينا إلل النصر؟

 إلهكم الهي اب هرب
 من أمامه مرتجفا

 مثل حمامة ال حول لها 
 !..تهرب من نسر يطاردها

 ( ملهما)  شمشون
 في الكالمأنتم الذين تفحشون 

 وليس علل األرض من يردعكم
 س ال ار امتأللك! يا رب

 وأرى في 
 يدي المالئكةأ

 سيوفا تبرد يخرج منها الشرر
 وجيوش السماء تجتم  لتنتقم هلل، 
 ن م، أمير الظالم يهرب من أمامه

 يعصدر أصواتا
 تهز رحاب السماء

 جاءت الساعة األخيرة
 !ساعة االنتقام هلل

 سم  صواعد غضبأ
 فجر في الغيومتن

 ،ن م، أمام ثورة غضبه
 األرض تهتز

 !والبرد يلم  في السماء
 ن م، أمام ثورة غضبه كورس ال برانيين

 :يهرب الجمي  في ذعر
 األرض تهتز  

 !والبرد يلم  في السماء
 كفل؛ كفل أيها الرجال الطائشون   أبيملخ

 !المجانين، اخشوا أن تثيروا غضبي   
 ! سالسلكإسرائيل، اكسري   شمشون

 !انهض، أيها الش ب
 اشف غليل الغضب

 في داخلي الرب
 أنت، يا إله النور، آه

 كما في األيام الخوالي
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 أصغ إلل صالتي
 !وحارب من أجل شرعك

 !إسرائيل، اكسري سالسلك  ال برانيون
 !انهض، أيها الش ب
 اشف غليل الغضب

 الرب في داخلي
 آه أنت، يا إله النور،
 ليكما في األيام الخوا
 أصغ إلل صالتي 

 !وحارب من أجل شرعك
 !إسرائيل، اكسري سالسلك  ال برانيون

 !انهض، أيها الش ب
 اشف غليل الغضب

 الرب في داخلي
 آه أنت يا إله النور،

 كما في األيام الخوالي
 أصغ إلل صلواتي

 !وحارب من أجل شرعك
 ن م، أمام ثورة غضبه  شمشون

 ،يهرب الجمي  في ذعر   
 األرض تهتز

 !والبرد يلم  في السماء
 إنه يطلد ال اصفة،
ارة الرياح  ،ويلمر دو 

 ويرى المحيط
 يتراج  لمروره

 ال برانيون، شمشون
 !إسرائيل، اكسري سالسلك   
 !نهض أيها الش بإ   
 اشف غليل الغضب   

 الرب في داخلي
 آه أنت، يا إله النور
 أصغ إلل صلواتي

 !وحارب من أجل شرعك
 !نهضيإسرائيل انهضي، ا
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شمشىون يقىبض السىيف . في يده علىل شمشىون ليضىربه أبيملخ يرمي بنفسه السيف)
الفلسىىىطينيون . أبىىىيملخ يسىىىقط، صىىىارخا فىىىي طلىىىب المسىىىاعدة. منىىىه ويضىىىربه بشىىىدة

تسىىود  .شمشىىون، يشىىهر سىىيفه، ويطىىردهم !يصىىطحبون المرزبىىان ويحىىاولون إنقىىاذه
. اب م بىد داجىون مفتوحىةأبىو. شمشىون وال برانيىون يتركىون المسىرح. البلبلة بيىنهم

الكاهن األكبر يتب ىه عىدد مىن حرسىه ومرافقيىه ينزلىون درجىات الىرواد ويسىرعون 
 .(الفلسطينيون يتنحون لمروره: نحو جثة أبيملخ

 .، مرافقوه، حرسهاألعظمالكاهن : المشهد الثالث

 ! أبيملخ سقط بيد ال بيد.. ماذا أرى؟  األعظمالكاهن 
 !طاردوهم أيها الرجال.. لماذا تركتموهم يهربون؟

 لتنتقموا ألميركم، اسحقوا بضرباتكم
ون غضبكم  !المتمردين الذين يتحد 

 : أش ر بدمي يجمد في عروقي  فلسطيني أول
 كلنه سالسل

قني  .يطو 
 عبثا أجد سالحي؛  فلسطيني ثان

 ذراعاي واهنتان 
 وقلبي يمأله الذعر،
 وركبتاي ترتجفان 

 ! لفؤاد كالنساءجبناء، منخوبي ا  ظمالكاهن األع
 !تهربون من الم ركة
 أال تخافون نار اإلله

 ..تعذيب أسلحتكم؟

 ( نفسه، يدخل رسول فلسطيني: )المشهد الرابع

 يدي، الرعاع الغاضبونس  الرسول
 يقودهم ويرشدهم شمشون   
 في ثورته الجريئة   
 !يقترب، يجتاز المحاصيل   
 (ليس فيه خير رسول، لنهرب من خطر ،اثنان من الفلسطينيين)

 لنترك هذا المكان علل الفور
 لنهاجر من المدينة، سيدي

 .نتجن ب الهزيمة وال ار
 مل ون إلل األبد  ظمالكاهن األع

 !أوالد إسرائيل
 سلمحو آثارهم

 !سهم بال لقمغطسل
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 !مل ون من يقودهم
 سلسحد بقدمي

 عظامه المكسورة
 وعنقه المتيب س

 !دون أدنل رحمة
 مل ونة رحم المرأة

 !التي أنجبته
 ن امرأةكولت

 !ساقطة حب ه
 مل ون اإلله الذي ي بده

 هذا اإلله الذي هو أمله الوحيد
 سهلمن مذبحه وبأو 

 .في كرهي أدن سه
  (اثنان من الفلسطينيين، رسول)

 دعونا إلل الجبال نهرب 
 ونهاجر هذا المكان

 بيوتنا ونساؤنا
 !وحتل آلهتنا

 !يللتل ن آلهتنا إسرائظمالكاهن األع
بينمىا الفلسىطينيون يغىادرون خشىبة المسىرح، يتىب هم . يخرجون حاملين جثة أبىيملخ)

الشمس قىد ارتف ىت . الكهول من الرجال والنساء ال برانيين يدخلون ؛األعظمالكاهن 
 .(تماما

نسهههاء وكههههول عبرانيهههون، ثهههم شمشهههون ي بعهههه العبرانيهههون : )المشههههد الخهههامس
 (المن صرون

 لفرح، تراتيل الخالص تراتيل ا كهول عبرانيون
 !ترتف  إلل الواحد األبدي

 في قدرته الكل ية
ف وأغاث إسرائيل  !تلط 

 !علل القوي الذي اضطهده بن مته الض يف صار سي دا
 هزم المتكبر والخائن الذي ل نه

 .(يدخل ال برانيون يقودهم شمشون)
 رنا بغضبه طه    عبراني شيخ

 .ألننا تحدينا شرعه
 بالتراب جباهنا كانت م ف رة

 ارتف ت أصواتنا عليه نريد المآب
 قال للش ب اذهبوا إلل الم ركة
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 أنا رب الجيوش
 !س السالح في أيديكملأنا ب

 عاد إلينا في مصابنا   عبرانيون
 .ألن أبناءه عزيزون عليه

 لتقفز األرض فرحا
 قد كسر لنا 

 أغاللنا
 تراتيل الفرح، تراتيل الخالص،

 ترتف   إلل الواحد األبدي
 ي قدرتهف

 الكل ية
ف وأغاث إسرائيل  تلط 

 (شمشون، دليلة، فلسطينيون، شيخ عبراني: المشهد السادس

تىدخل دليلىىة يتب هىا نسىاء فلسىطينيات، يحملىن أكاليىىل . أبىواب هيكىل داغىون مفتوحىة)
 .( الزهور

 الربي  ها هنا، يحمل إلينا الزهور   الفلسطينيات
 لنزي ن بها جباه المحاربين الشج ان 

 زج أصواتنالنم
 !دريج براعم الورم  أ

 لنغن  م  الطيور يا أخواتي
 الجمال، هدية السماء، ربي  أيامنا

 سحر جميل، ل يوننا
 أمل حبنا

 يدخل قلوبنا
 ويمأل باللهب الحلو أرواحنا

 !دعونا نحب، دعونا نحب يا أخواتي
 (إلل شمشون)   دليلة
 جئت ألحتفل بالنصر    

 لمن ملك قلبي
 لمنتصر دليلة ت شد ا

 من أجل الحب ال من أجل النصر
 اتب ني يا حبيبي

ام  إلل سورد، الوادي البس 
 إلل ذلك المسكن النائي

 دليلة هناك بذراعيها تنتظر
جت جبهتي   من أجلك تو 
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 بالمرجان 
 وجدلت في ش ري 

 .الورد والريحان
 (جانبا)  شمشون

 ت رف ض في  !آه ربي   
 غلد عيني  اارحم خادمك، و

 من النداء الحلو احم قلبي
 ! يهاجم أذني  

 ! تنح  يا بني  عن طريقها  شيخ عبراني
 .تفادى الفتاة الغريبة وخافها

 أغلد أذنيك عن سماعها
 كاذبة هي، فتحاشاها

 تحمل لك السم في الدسم
 نق ب جمالها، الذي  شمشون

 أقلد روحي، وأفز  إحساسي
 أطفئ لهب عينيها

يتي  !سلبتني حر 
 ة الزنبد في الواديرائح حلوة   دليلة
 لكن قبالتي أحلل وأروع    

 وعصير تفاح الجن أقل  بهجة
 افتح ذراعيك! آه يا حبيبي

 لحبيبتك، وادنها من قلبك
ر  كلنها ظرف ذرور م ط 

 رائحته تسكر
 !آه، ت ال

 النار الالهبة في عروقي  شمشون
 تثيرها رغم إرادتي

 هللالتطفل أمام 
 !من يبتهل إليك رب ارحم

 الويل لك إن كنت تبالي ال برانيالشيخ 
 ! بسحر هذا الصوت، أحلل من ال سل   

 لن تجد في مآقيك دم ا كافيا
 !لتتقي غضب السماء
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 (رقص كاهنات داجون)
الفتيىىات اللىىواتي يىىرافقن دليلىىة يرقصىىن، يلىىوحن بلكاليىىل الزهىىور التىىي يمسىىكن بهىىا، )

يىر، مىلخوذا ب مىد، يجاهىد األخ. ويبدو أنهن يقلقن المحاربين ال برانيين م  شمشىون
بالرغم من نفسه، عيناه تتب ىان كىل حركىات الغاويىة، : عبثا أن يتحاشل نظرات دليلة

 .(التي تبقل بين الشابات الفلسطينيات، تشارك في حركاتهن وإشاراتهن الشهوانية

 الذي ي ود  الربي    دليلة
 حامال األمل

 لقلوب المحبين،
 أنفاسك التي تمر  

 تمحو من األرض
 .األيام الت سة

 أرواحنا تشت ل
 بلهب لطيف

 لمينلتيجفف دموع الم
 ،اءالجدب تلتي لتسترد لألرض

 بسحرك الجميل
 .الثمار والزهر والبهاء 

 عبثا يكون جمالي
 وقلبي المف م بالحب

 ندبإن كنت أ
 من ال وفاء له
 أنتظر عودته

 عيش علل أملوأ
 قلبي الحزين

 ي تز بذكريات
 !س ادة ماضية

 (تخاطب شمشونتلتفت و)
 عندما ينقضي الليل

 سلجلس علل ضفاف
 جدول

 اسكب الدموع وانتظر
 وإن يوما عاد
 وأسكب حناني.. سلخل  حزني

 وأعطيه حالوة الحب   
 ونشوة عارمة   
 من لهف القلب   
 !بالحب يوم عامر هآه، إن   
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 روح الشر قاد هذه المرأة  الشيخ ال براني
 إلل طريقك
ر أمنك   لت ك 

  !من نار نظراتهافاهرب 
 .يبري عظامك إنها سم  

 ن يوما عاد إ   دليلة
 سلخل  حزني
 وأسكب حناني
 حالوة الحب.. وأعطيه حالوة 
 والنشوة ال ارمة
 من لهيب القلب
 !آه، إن يوما عاد

د بتحد  في عيني  شمشون، الذي يبدو ) حين تغني، دليلة تنزل درجات الرواد، وتحد 
  .(د، يناضل، ويفشي اضطراب روحهنه يتردإ .تحت تلثير سحرها

 


