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 دليلة شمشون و

 الفصل الثالث
 اللوحة األولى
 سجن في غّزة

 شمشون والعبرانيون: المشهد األول

خاار  المسار ، راور  . شمشون في السالسل، أعمى، قُّص شعره، يدير طاحونة)
 .(من السجناء العبرانيين

 !ترى شقائي، وا أسفاه ترى عذابي  شمشون
 ! رحم ضعفيإي يا إلهي، رحمنإ   

 خطاي قادتني بعيدا عنك
 وسرعان ما سحبت مني يديك
 إلهي، أقّدم إليك روحي الرسيرة
 !لم أعد إالّ موضوعا للهزء

 عيني وحرموني اسملو
 نور السماء؛ وسربوا

 لحنظل في جوفياالمّر و
 ..خوتك؟شمشون، ماذا فعلت أل  العبرانيون

 ..ماذا فعلت إلله آبائك؟   
 وا أسفاه إسرائيل في األصفاد،  شمشون

 ها من السماء،مننتقام تجلب اإل
 فقدت حتى األمل

 .لألخطاء التي ارتربت
 !لعّل قبائلنا تجد الحظوة في عيونرم

 وتخف آالمها بفضلرم
 خفف عن شعبي السوء يا إلهي،
 !أنت الذي برحمتك غمرت الرون

 هللا أسلمنا إلى ذراعيك   العبرانيون
 لمعررةري تقودنا في ا

 ..خوتك؟أشمشون، ماذا فعلت ب
 ..ماذا فعلت إلله آبائك؟

 نحيبرم المؤلم  !خوتيأ  شمشون
 نفذ إلى أعماق عالمي المظلم

 بفيضان ألم مميت
 إلى قلبي البائ ، المذنب
 رباه خذ حياتي ضحّية
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 !ألهدئ من غضبرم
 من أجل امرأة باعنا  العبرانيون

 ليدفع ثمن الحظوة عند دليلة   
 (صامتا)             شمشون
 يا ابن مانّوه، ماذا فعلت  العبرانيون

 ..بدمائنا ودموعنا؟   
 ..آه، عند أقدامرم  شمشون

  !أرتمي
 طالبا غفرانرم

 .أبارك اليد التي تقضي عليّ 
 وخّفف، يا إلهي فتلطّ 

 !على الشعب غضب أعدائهم
 خوتك،شمشون، ماذا فعلت أل  العبرانيون

 ..خوتك؟ماذا فعلت أل   
 ..ماذا فعلت إلله آبائك؟   

 (الفلسطينيون يدخلون السجن ويجّرون شمشون بعيدا)

 فاصلة موسيقية
 اللوحة الثانية

 داخل معبد داجون

في وسط الحرم المقّد ، عمودان من المرمر يسندان . تمثال لإلله، مذبح لألضاحي)
 (البناء الفخم

 (ون، دليلة، الفلسطينياألعظمالكاهن : )المشهد الثاني

محاااط بااأمراء فلسااطينيين، دليلااة يتبعهااا بنااات فلسااطينيات  األعظاامراااهن داجااون )
 .(يحملن أقدا  الخمر ،بالزهر اتمتّوج

 الفجر يرتفع فوق التالل   الفلسطينيون
 ويطفئ مشاعل الليل الجميل،

 ل أمد احتفالناطنل
 !وبالرغم من الفجر، نتابع غرامنا
 !الحب يجلب لقلوبنا نسيان آالمنا

 ي نسيم الصبا  يهرب ظل الليل إلى األفقف
 رنقاب رقيق

 توّهج فوق الجبالت م والش
  .ترسل أشعتها إلى قلب األرض

 (بكنال باليه)
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 (شمشون يقوده طفل ،مكانال نفس: ) المشهد الثالث

  األعظمالراهن 
 مرحبا، مرحبا بقاضي إسرائيل 
 !الذي يأتي ليحيي احتفالنا بقدومه

 أن تهيئي شرابا عملي علىا! دليلة
 !من الرحيق لعاشقك

 سيشرب قدحه حتى الثمالة
 تهدفي مديح سي

 !وقدرتها على اإلغراء
 ! شمشون، شمشون، سنشرب معك  طينيونفلس

 ! كتلدليلة، ملير
 : أفرغ الرأ  بدون خوف

 !شرب لتصرف حزنكإ
 ( جانبا)  شمشون

 مريض حتى الموت
 ،أمامك أنحني

 !يري وانتهيإلهي بقدرتك السماوية حقق مص
 ( تقترب من شمشون، والرأ  في يدها)   دليلة

 ألمسك بيدك وأُريك الطريق
 رما رنت أفعل في الممر المظلم

 .الذي يقود إلى الوادي
 في ذلك النهار، حين تبعت خطواتي

 !وأحطتني بين ذراعيك
 تسلقت الجبال
 .لتأتي إلي

 وتررُت صاحباتي
 ألنفرد بك

 !تذّرر نشواتنا
 !اتناتذّرر مداعب

 الحب خدم خطتي
 نتقام منكفي اإل

 نزعت منك سّرك 
 !وبعته مقّدما

 الحّب رّبلك بالسالسل
 وانتقمت اليوم دليلة

 !ولررهها وحقدها ،لشعبها ،إللهها
 دليلة اليوم انتقمت  فلسطينيون
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 ولحقدها ،إللهها، لشعبها
 ( جانبا)  شمشون

 حين ترلّمت، بقيت صامتا
 راب روحي،طفي اض
    الحّب  لقد دنستُ وا أسفاه 

 الذي منحته 
 .لهذه المرأة

  األعظمالراهن 
 تعال، شمشون، سلّينا

 بترداد رلماتك الناعمة،   
 وأغانيك الجميلة لحبيبتك

 بالحب يأغانيك التي تغتذ
 ليسترد لك يهّوه الرحيم

 !نور عينيك
 إذا استجاب لصلواتك
 ،سأخدم هذا اإلله القدير

 ولرن إن عجز عن مساعدتك
 ذا اإلله الذي تدعوه أباكه
 زدريه، أحقد عليه أس

 .وأستهزئ من غضبه
  ؟، هل تحتمليا إله إسرائيل  شمشون

 هذا المّدعي الرهنوتي، في غضبه
 ..، أن يهين اسمك؟هوحّدت

 لو أنني أستطيع االنتقام لعظمتك
 بمعجزة فجائّية

 سترد للحظة واحدة أ
 !ونصري ،وقوتي ،نظري

 (ضاحرين)  الفلسطينيون
 !ها، ها، ها، ها   
 ! نضحك من غضبه   

 ! أنت لن تخيفنا
 يا شمشون ،غضبك عاجز
 !خطوتنظر ريف أ. ال ترى شيئا

 غضبه مضحك
 !ها، ها، ها، ها

  األعظمالراهن 
 تعالي، دليلة، تعالي اشرري آلهتنا، 
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 .التي تجعل يهّوه يرتجف في السماوات
 لنستشر مواحي داجون العظيمة

 !ضاحيونصّب له خمر األ

ي حيااو ُوضااع عليااه األوانااي يتوجهااان نحااو مااذبح األضاااح األعظاامن دليلااة والراااه)
يحماالن  األعظمدليلة والراهن . مجمرة تشتعل على المذبح المزّين بالورود. المقّدسة
، ويسربان الخمر فوق الناار المقدساة التاي تلتهاب ثام تتالشاى، وتظهار مارة األرواب

شمشاون يبقاى فاي منتصاف ." داجون ياوحي إليناا"ال أخرى وللمرة الثالثة من االبته
 .(يصلّي وهو مغمور بالحزن: هسر  مع الطفل الذي يقودملا

  األعظمدليلة، الراهن 
 !المجد لداجون المنتصر

 فيعساندني في ض
 ألهم قلبي

 بالقوة والحيلة 
 آه أنت أيها األعظم فوق الجميع،
 من خلقت األرض التي فيها نعيش

 التسرن الرو  فين
 !يا سّيد اآللهة والبشر

 زدهار منحنا اإلإ  فلسطينيون
 ووفرة القطعان
 أنضج الرروم
 فوق تاللنا

 وأعد إلى السهول
 !محاصيلنا

 وليحترق شمشون
 !بررهنا

 األعظمدليلة، الراهن 
 اقبل على مذابحنا   

 دم ضحايانا،
 يقّدمها األحياء
 !لترّفر خطاياها

 !المجد لداجون  الفلسطينيون
  األعظمالراهن  دليلة،

 لعيون الرهنة المقّدسين 
 الذين وحدهم يرون وجهك
 يرشفون الغيب، الخافي

 !ن عيون األحياءع
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 إلهنا، رن عطوفا علينا   الفلسطينيون
 رحيما بمصيرنا
 ليرن عدلك
 يمنح المجد

 .للفلسطينيين في المعررة
 !ليرن النصر حليف خطواتنا

 ، الفلسطينيوناألعظمدليلة، الراهن 
 داجون يوحي إلينا    

 اللهب الجديد على المذبح
 يقفز من بين الرماد

 اإلله األبدي ينزل إلينا ويرشف بأسه
 .في هذا المران

 (إلى شمشون)األعظمالراهن 
 حتى ترون التعويذة مالئمة،    

 تعال شمشون، تعال معنا
 إلى داجون، اإلله القوي

 !قدحك رارعا على رربتيك موقدّ 
 (إلى الطفل)
 ه إلى منتصف المعبد قد

 حتى يراه النا  من بعيد
 !رب ألهمني، ال تهجرني  شمشون
 (إلى الطفل)   
 !و عمودّي المرمرقدني نح   
 (الطفل يقود شمشون بين العمودين)   

 لينا اداجون يوحي   الفلسطينيون 
 النار الجديدة في المذبح
 تقفز من بين الرماد
 اإلله األبدي قادم إلينا

 ه في هذا المرانيرشف بأس
 أيها اإلله، رن رحيما بمصيرنا

 ليرن عدلك 
 يحمل المجد 

 .للفلسطينيين في المعررة
 ليرن النصر حليف خطواتنا 

 قبل أن تذهب
 !إسرائيلأزل من الوجود وقاحة 
 جيشنا، ُيقاد بروحك
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 في المعررة، أو بسحرك
 قد الشى الشعب اللعين

 .ى غضبك وبأسكالذي تحدّ 
 !نارن رحيما بمصير

 وليرن عدلك! يا إلهي
 يحمل المجد للفلسطينيين

 في المعررة؛ 
 ليرن النصر حليف خطواتنا 

 المجد لداجون
 !المجد، المجد، المجد

 (حاول جاهدا أن يجّرهما إلى األرضيقف بين العمودين )   شمشون
 ذرر خادمكأ

 الذي ُحرم نور عينيه
 تلّطف بي لحظة يا إلهي،

 عطني قوتي السابقةاو
 قم لنفسي وأنتقم لكألنت

 !..سحقهم في هذا المراناأيها اإلله، 
 (يسقط الهيرل بين الصيحات)

 ، الفلسطينيوناألعظم، الراهن ةدليل
 !!!ه....آ   

*   *   * 

 


