أوبرا

ترجمة يسرى األيوبي

شمشون ودليلة

شمشون و دليلة
الفصل الثاني
مقدمة موسيقية
(وادي سورق في فلسطين)
(مسكن دليلة يتقدمه رواق ،وهو محاط بنباتات آسييوية ،ونبيات ف يع مشتير  .حيي
يفتح الستار ،الليل يقترب ،ويصبح المشهد أكثر ظلمة الل الفصل).
المشهد األول( :دليلة وحدها)
(إنها متزينة أكثر مما كانت في الفصل األول .حين يرفع السيتار تكيون جالسية لي
ص رة قرب رواق منزلها ويبدو ليها أنها سارحة الفكر).
دليلة

شمشون سيأتي هذا المساء
طالبا قربي
حانت سا ة االنتقاع
لترضي آلهتي !
الحب ،يأتي إلي في ضشفي !
يسكب السع في صدره.
أجزع ،وقد لق بف ّ ي
سيكون غدا مقيّدا بالسالسل !
بثا يستطيع أن يطردني،
أن ينفيني من قلبه.
هل يستطيع أن يطفئ النار
التي ّ
غذتها ذاكرته؟..
هو لي ! هو بدي !
أ وتي ي شون وغري
أنا وحدي من أتدبر أمره
سأبقيه جاثما ند قدمي.
الحب يأتي في ضشفي إلي !
يصب الس ّع في صدره
أجزع وقد لق بف ّ ي
يكون غدا مكبّال بالسالسل !
بأسه ال يستطيع الفكاك من حبي
وهو ،أقوى األقوياء
ك بودية الرجال
من ف ّ
سيكون بدا ألهوائي !
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المشهد الثاني( :دليلة ،الكاهن األعظم لداجون)
الكاهن األ ظع

دليلة

مصيرنا مشروف ندك
النصر السهل
للشبيد الشبرانيين
أسلع المدينة إليهع
جنودنا أمامهع
مذ ورين قد هربوا
باسع شمشون
وجرأته الم يفة
قولهع قد سُلبوا
مميت لششبنا ما س ّببوا
يستمد من إلهه
القوة والجرأة
ّ
موثق بشهده
شمشون منذ مولده
ُنذر من السماء
ليستر ّد القوة
ألبناء إسرائيل.
(بمرارة)
أ رف أن شجا ته
تثير غضبك
لع يترك شتيمة
إال بها ل ّقبك

الكاهن األ ظع

دليلة

ند قدميك ،يوما
ستهجره قواه
يقال أنه في أ ماقه
سينس حبك
ويضحك من الرغبة
التي لع تدع
إال يوما واحدا
أ رف ذلك،
يصغي إل تحذير أ وته
وتأنيبهع المرير
الذي سببه حبنا
ولكن شمشون
بثا يقاوع ويناضل
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أ رف كع يحبني
وقلبي آمن
أ رف كع يقاوع
إنه مقداع في الميدان
ولكنه بد لي
يرتجف بين ذرا يّ

الكاهن األ ظع

دليلة

الكاهن األ ظع

دليلة

ا دمينا بقوتك؛
سا دينا بد مك
ليؤ ذ ل حين غرة
ويُهزع اليوع قبل بكرة
بيشيني بدك شمشون
وأنا سأدفع فديته
لن أضع شروطا لمالي
فا تاري كع تريدين من أموالي
ماذا يهع دليلة من ذهبك؟..
وماذا أستفيد من ثروتك؟..
لو لع يكن حلمي االنتقاع.
بالرغع من حكمتك
د تك أنت نفسك
بهذا الحب !
شمشون كان قادرا ل
أن يهزمك،
ولكنه أبدا لن ُي ضشني
ألنني أكرهه كما تفشل !
كان ليّ أن أحزر كرهك و ّطتك
قلبي فق فرحا حين سمشتك
ولكن ،أتراك لع تقيسي بثا
قوتك،
وتجربي ل قلبه حيلتك
ومكرك؟.
نشع ...ثال مرات،
وأنا أ في هدفي
حاولت أن اكتشف سر قوته
لوّ حت له بحبي ،آملة بلهبه،
أغوص األ ماق ال بيئة في روحه.
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ولكن في المرات الثالثة فشلت
لع يسلع بشيء كما أملت !
بثا ا ّد يت الحب المضطرع
أللين قلبه بالمدا بات !
رأيت فيه األسير المشجب
بنفسه ،ملتفا بين ذرا ي
ينزع نفسه من فراشي
مندفشا للحرب.
ولكنه اليوع ،أصبح في قبضتي
أراه شاحبا يرجف في حضوري
وأ رف في هذه اللحظة أنه
هجر ششبه،
وجاء إليّ ليقوي روابطه.
وأنا أنتظر المواجهة األ يرة ألهيئ أسلحتي
شمشون لن يكون قادرا
ل مقاومة دمو ي.
الكاهن األ ظع

دليلة

ليلطف بنا داجون إلهنا
ويم ّد لنا ذرا ه !
أنت تحاربين من أجل مجده
ومن الله ستنتصرين !
ألشفي غليلي
ل قوتي أن تستشبده !
أريده ،وقد هُزع بالحب
أن يستسلع بدوره !

الكاهن األ ظع

دليلة

ألشفي غليلي
ل دليلة أن تستشبده !
نريده  ،مهزوما بالحب
مستسلما لنا بدوره !
ألشفي غليلي
ل قوتي أن تستشبده !

الكاهن األ ظع
أضع أملي فيك وحدك
و ليك يقع شرف انتقامك !
ألشفي غليلي
ل دليلة أن تستشبده
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نريده ،مهزوما بالحب
مستسلما لنا بدوره
لشلّه ي ضع لنا بدوره !
مشا لن ّتحد !
الموت ! الموت لقائد الشبرانيين !
أريده مهزوما بالحب
مستسلما بدوره
لي سيكون شرف االنتقاع !
ألشفي غليلي
ل قوتي أن تستشبده.
أريده مهزوما بالحب
مستسلما بدوره
لنتحد مشا
الموت ،الموت لقائد الشبرانيين !

الكاهن األ ظع
دليلة
الكاهن األ ظع

أقلت بأن شمشون إل هذا المكان يشود؟..
أتو ّقع ذلك.
سأذهب ،لئال يفاجئنا
ومن طرق سرّية أ ود.
مصير ششبي ،يا امرأة ،بين يديك
انز ي من قلبه السرّ
الذي يجشله بمنأى ن الضرر
اسرقي ما ي فيه من قوته نك.

(ي رج .دليلة تشود إل اليرواق فيي بيتهيا وتسيتند إلي أحيد أ مدتيه وهيي غارقية فيي
التفكير).
أيمكن أن يكون قد نضب مني الحب؟..
دليلة
الليلة مظلمة بدون ششاع
ال شيء يفضح حضوره
وآ أسفاه !
لن يأتي.
(يد ل شمشون  .يبدو ليه االنز اج ،والتشب والتردد :ينظر حواليه .الظلمة تيزداد
قتاما).
المشهد الثالث( :دليلة ،شمشون)
(برق بشيد)
شمشون

بالرغع ني ،طواتي قادتني ائدا إليك..
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أشتاق أن أهرب ،وا أسفاه ،ال أستطيع
ألشن حبي ...وال أزال أغرق في الحب..
آه ليتني أهرب من هذا المكان الذي يششقه ضشفي !
(تتقدع نحو شمشون)
هذا أنت ،يا أحب الناس،
كنت أنتظرك
نسيت سا ات ذابي
حين رأيتك
تحياتي ،مرحبا
يا سيّدي ،ورجائي !
ال أريد بشد كهذه الغبطة !
ال أستطيع سما ك دون جل وتأنيب ضمير !
شمشون ،يا أحب الناس،
لماذا تص ّد غرامي؟..
لماذا تبتشد ن مدا باتي
و ن طر جبيني؟..
أنت دوما زيزة ل قلبي،
و نك ال أستطيع إبشاد نفسي
أقدع فرحا كل حياتي
للحب الذي فيه سشادتي !
لماذا هذه الم اوف قربي
أتشك في قلبي
ألست سيدي ورجائي؟..
أع ُترى فقد سحره حبي؟..
وا أسفاه ! أنا ادع إللهي
وأ ضع إلرادته المقدسة.
بهذا الوداع األ ير ليّ
بدون احتجاج أو وف
أفصع رى هذا الحب الجميل.
أمل إسرائيل يولد من جديد،
اإلله حدد نهارا يشهد فيه الصنا !
قال ل ادمه:
"ا ترتك من بين جميع أ وتك
أن تقودهع إل هللا ،وتضع حدا آلالمهع !"
ماذا يهع قلبي الحزين
من مصير إسرائيل ومجدها؟..
بالنسبة إليّ الثمر الوحيد لنصرك
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تالشي سشادتي.
الحب يغش حكمتي
فشربت وحدي السع
من نشوة مدا باتك
توقفي ن تمزيق قلبي
أنا أطيع شر ا إلهيا،
دمو ك تحيي حزني
دليلة ! دليلة ! إني أحبك !
(برق من بشيد)
إله أ ظع من إلهك
يتكلع ل لساني ،يا حبيبي !
إلهي ،إله الحب !
وبهذا تطيع ذاكرتي
فيه الرب.
هل تذكر األياع الذهبية
شتها مشك محبة وفية؟..
وأقسمت لها اإل الص
أنا وحدي وا أسفاه الوفية !
أي جنون ! أتتهمين حبي،
وكل شيء لقلبي نك يحدثني
نشع ،بالرغع من إ صار يجابهني
ونار برقها يفنيني !
(البرق أقرب)
ظيع حبي إليك،
بالرغع من اإلله ،أجرأ وأحبك !
نشع ،بالرغع ني سأموت يوما ألجله،
دليلة ،دليلة ،أحبك !
(برق بشيد)
صوتك يفتح قلبي
كما تتفتح األزهار
لقبالت الفجر
ولكن يا حبيبي،
لتمسح دمو ي!
أ برني انك تشود
لدليلة إل األبد
ردد هذا ألذني المشوقة
ردد ا ترافاتك ،كلماتك المشرقة
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التي أحبها !..
آه ! استجب لحناني
وامألني ،امألني بالغبطة
استجب لحناني
آه ،امألني بالغبطة!
دليلة ،دليلة ،أحبك!
كما سنابل القمح تترقرق
لمرور النسيع الشليل
يهتز قلبي ،وينشع بصوتك
السهع حامل الموت ليس أسرع
مني حين أطير
وأرتمي بين ذرا يك
آه ،استجب لحناني !
بقبالتي سأجفف دمشك
وأنزع الم اوف من صدرك!
امأل قلبي بالغبطة!
استجب لحناني!
دليلة ،دليلة ،أحبك!
(هدير ر د)
مع ذلك...ال ،ماذا أقول؟ ..وآ أسفاه،
دليلة ال تثق بكالمك.
ت د ني بتظاهرك
وتبشد حذري منك.
حين من أجلك تجرأت أن أنس اإلله
مجده ،وششبي ،وقسمي
اإلله الذي ألق ليّ من مولدي
ال تع السماوي لقوته!
حسنا ،إذن ا ترف بهذا الحب !
إلهك ،منه أغار ،أتشذب
أما اإلله الذي كرس حياتك
وائتمنك ل حبي
والقسع الذي ربطك إلي
يجشل سالحك م يفا!
فانزع شكوكك
التي تثقل ل نفسك!
(ر د وبرق بشيدان)
دليلة ،ماذا تريدين مني؟..

8

أوبرا
دليلة

شمشون

دليلة

شمشون

دليلة

شمشون
دليلة

شمشون
دليلة

ترجمة يسرى األيوبي

شمشون ودليلة
ت افين أن تثيري شكوكي!
سأرى اليوع
إذا كنت استشدت قوتي
أريد أن ا تبر حبك
بطلبي ثقتك!
(ر د وبرق يزدادان قربا)
وآ أسفاه ! ماذا تستفيد سشادتك
من مشرفتك
للقسع المقدس الذي يربطني
السرّ الذي ابقيته ميقا في قلبي؟..
هدئ حزني بكشفه لي !
(برق بدون ر د)
نشع ،بثا قوتك
وفارغ حبك ندما
أنشد أن أ رف
سرّ ك الذي يجرحني
وأريد أن أشارك الجرأة
في قلبك ،تتهمني !
بال جل ،بال رحمة،
أبال داع تتهمني؟..
قلبي المسكين
مشحون بألع ظيع
أنادي ربي،
بصوت من الهجران
وأنا ز ّينت جمالي وشبابي
بالورد والريحان !
لع يبق لي إالّ الدموع
أذرفها ل الذي أضشته
من شبابي والحنان.
أيها اإلله القدير ،القوي
أبتهل إليك ،أرتجي ونك
صوتي ال يمتلك القوة
ليلفظ الوداع األ ير
أهرب ،شمشون أهرب من هذا المكان
فمحبوبتك ستهلك فيه.
د يني اذهب !..
سرّك !..
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ال أستطيع
سرّك !..
السر الذي يسبب لي الم اوف؟..
(برق بدون ر د)
الشاصفة حين ُتطلق الشنان تح ّل الشقال
تكون غاضبة فوق التالل
وهللا يجشل ر ده
يتدحرج فوق رؤوسنا
سأسوّ ي األمر مشك
تشال !
ال !
تشال !
د يني أذهب !
ال أستطيع التشاي مع هذا !
ماذا يشني الر د إليك؟..
صوت اإلله الغاضب !
جبان ! قلب من حجر !
أحتقرك ! ودا ا ! ليس لي مع هذا صبر !

(دليلة تبرح نحو منزلها :الشاصفة تصل إل األ الي .شمشون يرفع ذرا يه للسماء،
يبتهل إل هللا .يندفع لف دليلة ،يتردد ،ثيع يشبير بابهيا ...جنيود فلسيطينيون ييد لون
ويسر ون نحو منزل دليلة ! الر د يزأر بشنف)
دليلة
شمشون

(تظهر في الشباك)
هذا الطريق ،يا فلسطينيون ! إليّ !
نتـني ! !!
( الجنود يد لون البيت)
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