ֲשה ִׁש ְמשוֹן
מַ ע ֵׂ
ר' משה חיים לוצאטו (רמח"ל)
[ואלה שמות המדברים]:
ִׁש ְמשוֹן
חֵ ֶׁשק
אֲ בִׁ י ִׁש ְמשוֹן
ִׁת ְמנִׁית
פְ לִׁ ְש ִׁתים
ִׁמ ְרמָ ה
חוֹתן ִׁש ְמשוֹן
לִׁש ִׁתים
ָש ֵרי פְ ְ
הּודה
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מַ גִׁ יד
עַ זָ ִׁתים
ְדלִׁ ילָה
שֹחַ ד
ְשלִׁ יחַ הַ ְס ָרנִׁים
הַ נַעַ ר המחזיק בידי שמשון
והנה אציבה לך ציונים על דמות הבאים במעשים האלה ולבושיהם ,הלא המה:
ידמום המושלים:
הגבורה ,החשק ,המרמה ,והַ שֹחַ ד והיכלו כאשר ַ
בּורה – תדמה אשה לבושה שריון קשקשים וכובע בראשה ,בימינה תאחז חרב
הַ גְ ָ
חדה ובשמאלה אג ַֻדת לפידים בוערים.
הַ חֵׂ שק – נער רובה קשת ולו כנפיים ככנפי הנשר.
הַ ִׁמ ְר ָמה – נערה יפה ,ממשבצות זהב לבושה ,ובידה האחת כוס מלאה נֹפת צופים
ובידה האחרת – ָש ָרף מעופף.
הַ שֹחַ ד – איש הדּור בלבושו ,והוא עוטה מעיל ְמרֻ ָקם זהב וכסף ,והוא עִׁ וֵ ר ,ופיו
רחב ופתוח .בידו האחת – לב נטוי ,ובידו האחרת – מֹאזנים יכריעו אל צד ימין.
וְ הֵׂ יכָ לוֹ – ארמון רחב עד מאד וקיריו מצֻפים זהב וכסף ,כסאו מכֻסה מעוֹר זאב
(כי כן לא ישבע) ותחת הדום רגליו כמראה אשת יפת תאר והאמת זרחה במצחה.

ראש א
חלק א

שמשון

(במחנה דן בין צרעה ובין אשתאל)

[אל גבורה] אַ ְת אַ ְת ,הוֹי אַ ֶׁשת חָ יִׁל,
בֵ ין הַ גִׁ בו ִֹׁרים אֶׁ ת זִׁ כְ ר ֹונְֵך ַש ְמ ְת,
ִׁש ְריוֹן ַק ְש ַקּׂשים כַ ע ֲִׁדי ִׁתלְ בָ ִׁשי.
חֹסֶׁ ן יְשּועוֹת כוֹבַ ע
ֹאשְך יוֹפִׁ יעַ ,
ֲעלֵי ר ֵ
חַ ְרבֵ ְך ֹלא ִׁתדֹםִׁ ,היא הּוחַ ָדה חֶׁ ֶׁרב,
לְ מַ עַ ן ְרווֹת ִׁמ ַדם אוֹיְ בַ יְִׁך,
מֵ אֲ ג ָֻדתֵ ְך לַפִׁ ִׁידים יַהֲ ֹלכּו.
בּורה ,ב ִֹׁאי!
אַ ְת אַ ְת ,גְ ָ
ַאריֵה תוֹפִׁ יעִׁ י
פֹה בְ מַ חֲ נֵה גּור ְ
עַ ל נֶׁפֶׁ ש ַת ֲערֹג לִׁ ְרווֹת דו ַֹדיְִׁך,
פֹה בְ מַ חֲ נֵה ְשפִׁ יפוֹן עַ ל א ַֹרח
מֵ ָאז יְזַ נֵק נ ְֶׁא ָד ִׁרי בַ כֹחַ
מֵ הַ ְר ֵרי בָ ָשן ַלעֲשוֹת חָ יִׁ ל.
יתי,
אּולָם ִׁאם ֹלא ָשגִׁ ִׁ
הֵ ן יִׁ ְתחַ ֵדש כָ עֵ ת בִׁ לְ בָ בִׁ י רּוחַ
וַ יֶׁהֱ מּו ַגלָיו כַהֲ מוֹת יַמָ ה,
רּוחַ בָ עֵ ר הּוא אֵ ימָ תָ ה וָ פַ חַ ד
יָפִׁ יץ ֲענַן אֵ ימָ ה וְ זָ ַרח ֶׁשמֶׁ ש,
ֶׁשמֶׁ ש בָ ִׁהיר הּוא ּובִׁ כְ נָפָ יו חֹסֶׁ ן.
עּורּו נָא אֵ יפֹא ,עּורּו,
עּורו ְשעִׁ פַ י נָא ,אֲ חּוזֵ י-חֶׁ ֶׁרב
ְמל ְֻמ ֵדי ִׁמלְ חֶׁ מֶׁ ת,
ֹלא עֵ ת ְשכֹן הָ עֵ ת ָאהֳ לֵי פַ חַ ד,
עֹז זְ רוֹעִׁ י ִׁתגְ ַדל וְ גַם ֹלא תֵ לַּה,
ָתעֹז י ִָׁדיָ ,תרּום יְ ִׁמינִׁי סֶׁ לָה.
ִׁאם ִׁאיש נָפַ ל ָשדּוד בְ חֵ יק אֵ ימָ תָ ה
ֹלא יו ִֹׁסיף קּום ,עַ ד כִׁ י ְתמו ְֹתתֵ הּו:
טֶׁ ֶׁרם י ִָׁחיל – יִׁגְ וַ ע ,טֶׁ ֶׁרם נ ֻכָ תָ ה –
נַפְ ש ֹו תֵ צֵ א ִׁמפַ חַ ד מַ חֲ לֵהּו.

חלק ב
חשק ִׁאם בֵ ין ְק ִׁריאֵ יֵ -שם יְלִׁ יד-הַ חֵ ֶׁשק
ֵשם ל ֹו מֵ ע ֹולָם ,זִׁ כָ רוֹן בַ סֵ פֶׁ ר– ,
הַ ּיוֹם בְ עֵ ט בַ ְרזֶׁ ל ,בְ עֵ ט עוֹפֶׁ ֶׁרת

בַ ּצּור יֵחָ צֵ ב כָל ָת ְקפ ֹו ָלנֶׁצַ ח;
כִׁ י עוֹד ִׁת ְראּו כָעֵ ת פְ לִׁ יָאה ַדעַ ת
כִׁ י לְ עָ צְ מָ ה עַ ְצמָ ּה ִׁחּצַ י יָבִׁ יאּו,
ָאדם ,בִׁ לְ בָ בָ ּה מ ֶֹׁרְך.
כְ ַאחַ ד הָ ָ
זֶׁ ה הּוא ִׁאיש ַרב א ֹונִׁים וְ אַ ִׁמיץ כֹחַ
ָארץ,
שמשוֹן מו ָֹדע בָ ֶׁ
ְ
אֲ ֶׁשר לִׁ ב ֹו אַ ִּׁציבָ ה
כְ מַ טָ ָרה לַחֵ ץ ,לְ ִׁחּצַ י עָ ָתה.
בְ אֵ ין זִׁ ִׁקים ָאסּור וְ כַבְ לֵי ֹענִׁי,
ירי-חֵ ֶׁשק
כָ לּוא וְ חָ פְ ִׁשי בֵ ין אֲ ִׁס ֵ
ִׁהנֵה ִׁת ְראּוהּו בִׁ נ ְִׁתיבוֹת ִׁת ְמנָתָ ה.
אַ ְך מֵ ְי ָי ִׁהיא ,עַ ל כֵן או ִֹׁחילָה –
ָאמנָם אוֹעִׁ ילָה– .
כִׁ י ֹלא הֶׁ בֶׁ ל ִׁאיגַעְ ,
יִׁתנּו
ִׁאם ִׁמשמֵ י עֶׁ לְ יוֹן הַ ָדת ֵ
כִׁ י רּום ּובֹר יִׁשח לִׁ פְ נֵי ֵרעֵ הּו,
ִׁת ְרפֶׁ י ָנה ַכנְפֵ י כֹחַ י ֵָדיהּו
ידי ֵרע ֹו לִׁ ְמשֹל ב ֹו יֵָאמֵ נּו.
וִׁ ֵ

חלק ג
שמשון

התמנית:
התמנתה ורואה את ִׁ
(יורד ִׁ

ותישר בעיניו)

אתי
מַ ה-טוֹב ב ִֹׁאי הֲ לוֹם! ּובְ יוֹם טוֹב בָ ִׁ
לִׁ ְראוֹת אוֹר כִׁ י יָהֵ ל ,עַ פְ עַ פֵ י ָשחַ ר
אֲ ֶׁשר מֵ חָ לָב צַ חּו,
בִׁ פְ נֵי ַר ֲעי ִָׁתי זֹאת י ְַח ָדו יִׁזְ ָרחּו– ,
ֶׁשמֶׁ ש ְצ ָד ָקה ִׁהיאּ ,ובִׁ כְ נָפֶׁ יהָ
ּומכְ ֹלל-יֹפִׁ י.
ִׁתּׂשא ְתשּואוֹת-חֵ ן ִׁ
ַאף ִׁאישוֹן בַ ת-עֵ ינֶׁיהָ
ּושנּונִׁים הֵ מָ ה;
יו ֶֹׁרה בְ נֵיַ -ק ְשת ֹוְ ,
כֵ ן לְ בָ בִׁ י ֵילְֵך לְ אוֹר ִׁחּצֶׁ יהָ ,
בְ אֵ ין מַ עֲצוֹר ,לַשבִׁ י
ירי-חֵ ֶׁשק.
בֵ ין כָל אֲ ִׁס ֵ
אַ ְך מַ ה ּי ֵַרְך לִׁ בִׁ י – וְ ַרְך אֵ ינֶׁנּו?
כִׁ י מֵ רּוחַ ָק ִׁדים גְ בּורוֹת-חֹסֶׁ ן
הֵ ן ִׁמ ְשבְ ֵרי ַגלָיו יוֹם יוֹם יֵהוֹמּו.
אֵ יפֹה אֵ יפֹא עַ ָתה י ָָדיו ָינִׁיחַ ,

יֹאבַ ד עֵ צוֹתָ ,ת ְקפ ֹו – לְ ִׁחּצֵ י חֵ ֶׁשק!
מָ ה עוֹד אֲ יַחֵ ל פֹה? הֲ ֹלא ָאקּומָ ה,
ע ֲֵדי ָאבִׁ י אֶׁ ּׂשא ַרגְ לַי ָללֶׁכֶׁת
ידה,
וְ תַ אֲ וַ ת לִׁ בִׁ י אֵ לָיו אַ גִׁ ָ
כִׁ י ֹלא י ְֶׁח ַדל מַ לְ אוֹת אֶׁ ת חֶׁ פְ ִׁצי סֶׁ לָה.
ַאחֲ ֵרי-כֵ ן אָ שּובָ ה,
דו ֵֹדי ַר ֲעי ִָׁתי זֹאת אֶׁ ְרוֶׁ ה לָבֶׁ טַ ח,
אֶׁ ְתעַ לְ סָ ה ָשלֵו בַ אֲ הָ בֶׁ יהָ .
אֵ לְֵך (כִׁ י ֹלא אֶׁ ְשקֹט ע ֲֵדי ָאבָֹאה),
אֵ לְֵך וְ ִׁת ְקוָ ִׁתי יִׁ ֵתן אֱ לוֹּהַ .
לָשּוב לִׁ ְמצּולוֹת-יָם ָת ִׁמיד י ְַחפֹצּו
הַ נְחָ לִׁ ים ָרצוֹא וְ ֹלא י ְַרגִׁ יעּו:
הַ ִׁמ ְתאַ ּוִׁ ים כֵן בַ ְמנּוחוֹת יָקּוצּו
ָרצוֹא וָ שוֹב עַ ד אֶׁ ל ִׁח ְש ָקם יַגִׁ יעּו.
שמשון

(עולה אל אביו ואמו; וידבר עמו על דבר התמנית).

חלק ד
רשה
שמשון ָאבִׁ יָ ,אבִׁ י ,אֶׁ ת חַ ְס ְדָך אֶׁ ְד ָ
אֶׁ ל ִׁמ ְשבְ ֵרי לִׁ בִׁ י לִׁ ְמצֹא מַ ְרגוֹעַ ,
יתי:
כִׁ י כֵן ַי ֲעלַת-חֵ ן ִׁהנֵה ָר ִׁא ִׁ
יִׁ ְרבַ ץ הֲ ַדר יָפְ יָּה בְ עִׁ יר ִׁת ְמנָתָ ה.
ִׁחּצֵ י ְמאוֹר-עֵ ינֶׁיהָ
ְסגוֹר-לִׁ בִׁ י ָק ָרעּו,
וְ הַ ְש ֵקט ֹלא יּוכַל יוֹמָ ם וָ לָיְ לָה.
כֵ ן ַאחֲ לַי יִׁכוֹנּו:
תמנַע ִׁממֶׁ נִׁי.
אוֹתָ ּה ִׁת ַקח לִׁ י ,בַ ל ְ
אביו לָמָ ה ִׁת ְשגֶׁה ,בְ נִׁי ,בְ זָ ָרה? לָמָ ה
ִׁת ְהיֶׁה לְ מו ֵֹקש לְ ָך ּולְ אֶׁ בֶׁ ן ָנגֶׁף?
הַ אֵ ין בִׁ בְ נוֹת ַאחֶׁ יָך
יְ פַ ת-מַ ְראֵ ה ,כִׁ י ִׁמפְ לִׁ ְש ִׁתים אֵ לֶׁה
הָ ֲע ֵרלִׁ ים ,י ִָׁקחֲ ָך לִׁ בֶׁ ָך
עֵ זֶׁ ר כְ נֶׁגְ ְדָך הָ עֵ ת ל ַָקחַ ת?
שמשון אּולָם אוֹתָ ּה ַקח לִׁ י ,כִׁ י כֵן ָדבֵ ָקה
נַפְ ִׁשי בְ זִׁ יו יָפְ יָּה ּובָ ּה הוַֹאלְ ִׁתי,

כִׁ י ִׁהיא לְ בָ ד תּוכַ ל לָתֵ ת מָ נוֹחַ
אֶׁ ל מו ָֹר ֵשי לִׁ בִׁ י :אוֹתָ ּה ָלקֹחַ .
ֹלא יְ כַ בּו ִׁר ְשפֵ י חֵ ֶׁשק כָ ל מָ יִׁם,
יִׁש ְטפּו אוֹתָ ם נַהֲ רוֹת ָשחּו:
ֹלא ְ
ּומאוֹר עֵ ינַיִׁם
יריו לֵב ְ
ֹלא לַאֲ ִׁס ָ
יִׁשמָ חּו.
עַ ד יַּׂשיגּו ִׁח ְש ָקם ּוב ֹו ְ

חלק ה
שמשון

(יורד תמנתה ואביו ואמו ,והנה כפיר אריות שואג לקראתו והגבורה באה לעזרו ובראותה כה

יאמר):

[אל-הגבורה] יָפָ ה בַ נ ִָׁשים ,אֵ יְך ָלבֹא ִׁמהַ ְר ְת!
אֵ יְך בַ ּצָ ָרתָ ה לִׁ י בָ אתָ לְ עֶׁ זְ ָרתָ ה!
יְ ִׁהי טַ עֲמֵ ְך ִׁמנִׁי נ ִָׁשים בָ אֹהֶׁ ל
בָ רּוְך! ּובְ רּוכָה אַ ְת כִׁ י הו ַֹשעְ ִׁתנִׁי
ִׁמבֵ ין ִׁשנֵי כְ פִׁ יר שוֹאֵ ג ִׁמ ָנגֶׁד.
ִׁהנֵה עַ ָתה ָאקּום אֲ ַש ְסעֵ הּו
כשסַ ע גְ ִׁדי ,בַ אֲ ֶׁשר חָ ַננ ְְת
ַ
אֶׁ ל זְ רוֹעַ עֻזִׁ י ַלעֲשוֹת חָ יִׁל.
נּוסי אֵ יפֹא ִׁמנִׁי אֵ ימָ ה וָ פָ חַ ד,
ִׁ
ִׁתלְ בַ ְשנָה חֹסֶׁ ן זְ רוֹעוֹתַ י יָחַ ד.
בֵ ין כָ ל חֲ מֻ דוֹת ַתחֲ בֹש ִׁמגְ בַ עַ ת
חֵ ן וְ כָבוֹדִׁ ,ת ְתמְֹך חֹסֶׁ ן וָ כֹחַ ,
ִׁת ְשחַ ק לַפַ חַ ד ,כֵ ן ִׁת ְשכַ ב ר ֹוגָעַ ת,
יִׁקח ִׁמגִׁ בוֹר מַ לְ קוֹחַ ?
כִׁ י ִׁמי זֶׁ ה ַ
(ישסע הכפיר).

חלק ו
ירד תמנתה וידבר לאשה.

שמשון ותמנית.
שמשון ִׁא ְמ ִׁריַ ,ר ֲעי ִָׁתי ,אַ ְת :הַ ִׁאם ַת ְחפ ִֹׁצי
אֶׁ ת ָאהֳ לִׁ י בָ ְך נֶׁאֱ מָ ן לִׁ ְנטֹעַ ?
ִׁהנֵה טוֹבִׁ ים דו ַֹדיְִׁך
אֵ לַי ע ֲֵדי אֵ ין חֵ ֶׁקר
ַאק ִׁריבָ ה.
ַאף כָ ל אֲ הָ בַ י אֵ לַיִׁ ְך ְ

תמנית כֵ ן ,אֲ ד ֹונִׁי! עַ ָתה ָשלוֹם בוֹאֶׁ ָך,
ָאסּור לְ ִׁמ ְשמַ עְ ֶׁתָך
ִׁאם בִׁ י חָ פַ ְצ ָת ,כֵן בְ ָך חָ פָ צְ תי.
שניהם מַ ה-טוֹב חֶׁ לְ ִׁקי ּומַ ה-נָעֵ מָ ה.
שמשון}] 1[1חֶׁ בְ לִׁ י יְפַ ת-מַ ְראֶׁ ה ַאף ָש ַרת-טָ עַ ם
תמנית } " יְ פֵ הִׁ " " -איש ַשר-טָ עַ ם
כֵ ן אַ ְך אֶׁ ת ְי ָי או ֶֹׁדה הַ פָ עַ ם!
אתי,
שמשון אּולָם י ְִׁהי בָ רּוְך יוֹם הֲ לוֹם בָ ִׁ
תוֹפַ ע ב ֹו נְהָ ָרה וְ כַ נְפֵ י ָשמֶׁ ש,
ָתבֹא ְר ָננָה ב ֹו וְ תָ ִׁמיש ָאמֶׁ ש,
אתי.
כִׁ י זֹאת ְמנּוחָ ִׁתי בָ זֶׁ ה מָ צָ ִׁ
חלק ז
שמשון

(ישוב לקחת התמנית וימצא הדבש בגוית האריה)

שּורה
הֵ ן ִׁמפְ לְ אוֹת ְת ִׁמיםֵ -דעִׁ ים אָ ָ
הֲ לוֹם אֲ ֶׁשר גָבֵ רּו:
ַאריֵה נֹפֶׁ ת
ִׁמבֵ ין גְ וִׁ יַת זֶׁ ה גּור ְ
צּופִׁ ים יָצָ אּ ,ומַ ה מָ תוֹק ִׁממֶׁ נּו?
ִׁמנִׁי א ֹוכֵל יָצָ א מַ אֲ כָל לָנּו,
מֵ עַ ז – מָ תוֹקִׁ .הנֵה פְ לִׁ יָאה ָדעַ ת.
צּורנּו!
אַ ְך ִׁמי יְ מַ לֵל גְ בּורוֹת ֵ
יַפְ לִׁ יא גְ בּורוֹתָ יו הַ פְ לֵא וָ פֶׁ לֶׁא,
ִׁמנִׁי חֶׁ ְשכַ ת צָ רוֹת או ָֹרה יַזְ ִׁריח– ,
חֹסֶׁ ן יְשּועוֹתָ יו – ִׁמבֵ ין צַ לְ מָ וֶׁ ת.
ִׁהנֵה אֶׁ ת זֹאת הֶׁ ְרַאנִׁי
כָ עֵ ת בְ צֵ את ְדבַ ש ִׁמגּופַ ת ָשחַ ל.
עַ ָתה לְ ַד ְרכִׁ י אֵ לְ כָה בוֹטֵ חַ
עַ ל יוֹם חֲ תֻ נ ִָׁתי בְ לִׁ ב ָשמֵ חַ .
ַאף ָשפְ ָרה ַד ְרכִׁ י ּומַ ה ּצָ לֵחָ ה,
ֶׁנגֶׁד יְ ָי ִׁהיא ,וְ כֵ ן ָאגִׁ ילָה!
כֵ ן אֶׁ ל טּוב חֲ סָ ָדיו לָעַ ד או ִֹׁחילָה,
] 1[1סימון זה } מסמן ששניהם מדברים יחד[ .צוות פרויקט בן-יהודה]

אַ ְך זֶׁ ה הַ ּיוֹם ָת ִׁשיש נַפְ ִׁשי ָשמֵ חָ ה!

חלק ח
שמשון

(ילך ויקחה לאשה ויעשה המשתה ויאמר חידתו אל הפלשתים).

שמשון ופלשתים
שמשון ַאחַ י ,נָא ְשמָ עּונִׁי,
ידה ,כִׁ י עֵ ת לִׁ ְשמֹחַ ,
ָאחּודה נָא ִׁח ָ
ָ
וְ תַ גִׁ ידּו אוֹתָ ּה לִׁ י ִׁאם תּוכָלּו.
ִׁהנֵה זְ מָ ן נָתַ ִׁתי,
ִׁשבְ עַ ת יְמֵ י ִׁמ ְש ֶׁתה אֲ ֶׁשר עוֹד ָאעַ ש.
הֲ ֹלא לִׁ פְ ֻעל ְַתכֶׁ ם כֵן ָשכָ ר י ִֶׁׁהי,
כִׁ י ִׁאם אוֹתָ ּה ַתגִׁ ידּו
ּוס ִׁדינִׁים יַחַ ד
חֲ לִׁ יפוֹת בְ ג ִָׁדים ְ
ֹלשים אֲ לֵיכֶׁ ם אֶׁ ֵתנָה;
מֵ הֶׁ ם ְש ִׁ
ִׁאם ֹלא – לִׁ י ִׁת ֵתנּו
אַ ֶׁתם כָ זֹאת .כִׁ י כֵן ִׁהנֵה יָָאתָ ה.
ִׁאם יֵש אֶׁ ת נַפְ ְשכֶׁם ,עַ ָתה ְשמָ עּו
ידּה ֵת ָדעּו.
יד ִׁתי זֹאתִׁ ,אם לְ הַ גִׁ ָ
ִׁח ָ
יד ְתָך וְ נ ְִׁשמָ עֶׁ נָה.
חּודה ִׁח ָ
ָ
פלשתים
יד ִׁתי זֹאת ַת ְחפְ צּו ל ַָדעַ ת,
שמשון ִׁאם ִׁח ָ
הַ טּו ָאזְ נְכֶׁם לְ ִׁא ְמ ֵרי פִׁ י עָ ָתה:
מֵ אוֹכֵל יָצָ א אֹכֶׁל
ּומנִׁי עַ ז מָ תוֹקִׁ .הנֵה ִׁהג ְַד ִׁתי
ִׁ
יד ִׁתי ,עַ ָתה הַ גִׁ ידּוהָ ,
לָכֶׁ ם ִׁח ָ
ִׁאם ֹלא – אֶׁ ת ִׁדבְ ֵריכֶׁ ם אֵ לַי ָת ִׁקימּו.
הֵ ן עַ ד ִׁשבְ עַ ת י ִָׁמים לָכֶׁם או ִֹׁחילָה,
עַ ָתה בְ יוֹם טוֹבָ ה נ ְִׁשמַ ח ,נָגִׁ ילָה.

חלק ט
פלשתים

(ילכו אל אשת שמשון כי תפַ תה אישה ויגיד לה החידה והיא תגיד להם).

פלשתים הֲ ֹלא אַ ְת אֲ חוֹתֵ נּו

שר ֵשנּו הַ פו ֶֹׁרה ִׁמבֶׁ ןִׁ -ת ְמנָתָ ה!
ִׁמ ְ
ֹלא נֵאֲ ִׁמין אֵ יפוֹא כִׁ י ִׁת ְמאֲ ִׁסי בָ נּו
יקם ָת ִׁשיבִׁ י
וְ כִׁ י ֵר ָ
אֶׁ ת פָ נֵינּו כָעֵ ת אֲ ֶׁשר ָאתָ אנּו
לִׁשמֹעַ
חַ לוֹת פָ נָיִׁ ְךִׁ .אם תֹאבִׁ י ְ
ישְך ,וְ ַיגֵד לָנּו
לְ פֵ תוֹת אֶׁ ת ִׁא ֵ
ישי –
ידת ֹו; כִׁ י ִׁאם ַתחֲ ִׁר ִׁ
ִׁדבְ ֵרי ִׁח ָ
עֶׁ בְ רוֹת אַ פֵ נּו עָ ַליְִׁך נָפִׁ יצָ ה,
אוֹתָ ְך ּובֵ ית ָאבִׁ יְך בָ אֵ ש נ ְִׁשלָחָ ה.
הֲ ִׁאם ִׁת ְקצַ ר י ֵָדנּו
מֵ עֳשוֹת זֹאת? ִׁא ְמ ִׁרי ,הֵ ן אַ ְת ֵת ָדעִׁ י,
א ֹו כִׁ י לְ י ְָר ֵשנּו
עַ ָתה ְק ָראתֶׁ ם לָנּו?
ִׁאם נַפְ ֵשְך עִׁ ם נֶׁפֶׁ ש בֵ יתֵ ְך גַם יַחַ ד
יְ ָק ָרה בְ עֵ י ָניְִׁך,
הֲ יִׁי לְ אֵ ֶׁשת-חָ יִׁל
יאי,
ידת ֹו הוֹצִׁ ִׁ
ישְך אֶׁ ת ִׁח ָ
ּומֵ ִׁא ֵ
ידי לָנּו;
ַאחַ ר ַתגִׁ ִׁ
ידה
פֶׁ ן נ ַָרע לְָך ְמאֹד ּופֶׁ ן נַכְ ִׁח ָ
אֶׁ ת בֵ יתֵ ְך ִׁמתוֹכֵנּו.
תמנית אֲ נִׁי אֶׁ ע ֱֶׁשה זֹאתִׁ ,אם אֶׁ עְ צָ ר כֹחַ .
פלשתים עָ שֹה תַ ע ֲִׁשי ,גַם ָיכֹל תּוכָלִׁ י.
תמנית ִׁאם אּוכַ ל הוֹעִׁ יל ,הֵ ן ֹלא אֶׁ ְח ָדלָה.
ִׁהנֵה לַמוֹעֵ ד עוֹד הַ ּי ִָׁמים ֵרבו,
ִׁאם ֹלא הַ ּיוֹם – מָ חָ רִׁ ,אם מָ חָ ר ַאיִׁן –
ישית אּולַי ֹלא יִׁ ְמנַע מֶׁ נִׁי.
בַ ְשלִׁ ִׁ
עַ ָתה לְ כּו ,עַ ד כִׁ י הַ ּיוֹם יַגִׁ יעַ
כִׁ י יַגִׁ יד לִׁ י – וַ אֲ לֵיכֶׁ ם או ִֹׁדיעַ .

חלק י
תמנית ,מרמה וחשק.
תמנית ִׁמי יָקּום לִׁ י בֵ ין כָל מֵ ֵרעִׁ ים אֵ לֶׁה.

ִׁמי יַחֲ זִׁ יק י ִָׁדי וְ יַעַ זְ ֵרנִׁי?
ִׁמי ַי ֲערֹב לִׁ ב ֹו אֵ לַי ָלג ֶֶׁׁשת,
ישי הָ גִׁ יחַ
ִׁמ ִׁמ ְסגְ ֵרי לְ בַ ב ִׁא ִׁ
ידת ֹו ,אֲ ֶׁשר בָ ם נִׁכְ לָאּו!
ִׁדבְ ֵריִׁ -ח ָ
ִׁהנֵה לִׁ בִׁ י תָ סֹב אֵ ימָ ה וָ פַ חַ ד
ּוכְ יָם נִׁגְ ָרש הַ ְש ֵקט ֹלא יּוכַל סֶׁ לָה
יתי י ִָׁשימּו.
פֶׁ ן מַ אֲ ֹכלֶׁת אֵ ש בֵ ִׁ
(תשמע רגלי המרמה כי באה)

אַ ְך קוֹל ְצעָ ָדה כִׁ י יִׁ ְק ַרב אֶׁ ְשמָ עָ ה,
יִׁ ְדמֶׁ ה לְ קוֹל ַרגְ לֵי הַ בַ ת ָאהַ בְ ִׁתי,
ִׁמ ְרמָ ה ַרעְ י ִָׁתי!
מרמה ָאנִׁי!
תמנית ִׁמי זֶׁ ה הֱ בִׁ יאֵ ְך ,אֲ חו ִֹׁתי ,עַ ד הֵ נָה
עַ ָתה בְ יוֹם צַ ר לִׁ י ,אֲ ֶׁשר חָ מַ ְד ִׁתי
אוֹתָ ְך כִׁ י תַ עַ זְ ִׁרי או ִֹׁתי.
מרמה ִׁה ֵננִׁי
לְ עֶׁ זְ ָרתֵ ְך מַ ה-לְָך אֵ יפֹא ,הַ גִׁ ִׁידי?
יר ִׁאי?
מַ ה ֶׁתהֱ ִׁמי? מַ ה ִׁת ָ
אתי
תמנית י ֵָר ִׁ
א ֶׁכלֶׁת לָחֶׁ ם.
פֶׁ ן אֶׁ ְהיֶׁה אֶׁ ל אֵ ש ֹ
א ֶׁכלֶׁת לָחֶׁ ם!
מרמה אֶׁ ל אֵ ש ֹ
מַ ה-זֶׁ ה וְ עַ ל מַ ה-זֶׁ הִׁ ,א ְמ ִׁרי לִׁ י עָ ָתה,
כִׁ י ְמזִׁ מָ ה ֹלא יִׁ בָ צֵ ר ִׁממֶׁ נִׁי
יִׁשעֵ ְך .הֲ ֹלא י ַָדעַ ְת
לְ הַ ְצ ִׁמיחַ ְ
כ ִֹׁחי וְ י ִָׁדי ָרמָ ה,
ֹלא ַי ֲעצֹר נֶׁגְ ִׁדי כֹחַ ִׁאיש-חָ יִׁל.
אֲ נִׁי חָ כְ מָ ה ָשכַ נ ְִׁתי,
ֹלא ַי ֲעמֹד נֶׁגְ ִׁדי כָ ל נְבוֹן-לָחַ ש,
ָארץ
עַ ל כָל כַ נְפוֹת הָ ֶׁ
כַ נְפֵ י עֹצֶׁ ם י ִָׁדי צִׁ לָם יִׁפְ רֹשּו.
ַאל ְתכַחֲ ִׁדי נָא אֵ יפֹא ִׁממֶׁ נִׁי,

יר ִׁאי,
בִׁ ִׁתי ,מַ ה ִׁת ְיר ִׁאי; וְ ַאל ִׁת ָ
כִׁ י לְ עֶׁ זְ ָרתֵ ְך ָאנִׁי.
ידה:
תמנית אּולָםַ ,ר ֲעי ִָׁתי ,הֵ ן אֱ מֶׁ ת אַ גִׁ ָ
ִׁהנֵה עַ ד הֲ לוֹם בָ א – זֶׁ ה י ִָׁמים ַרבּו –
בָ חּור צַ ח וְ ָאדֹם ,יְפֵ ה עֵ י ַניִׁם,
בּורת ֹו ,אֵ ין יַעַ ְרכֵהּו.
כְ ִׁאיש גְ ָ
ִׁמ ֵדי ְראוֹת ֹו אֶׁ ת פָ נַי – ַאף ָאנִׁי
יתי –
אֶׁ ת זִׁ יו יָפְ י ֹו ָר ִׁא ִׁ
הֵ בִׁ יא בְ כִׁ לְ יוֹתַ י יְ לִׁ יד-הַ חֵ ֶׁשק
בְ נֵי-אַ ְשפָ ת ֹו וְ ִׁר ְשפֵ י ַשלְ הֶׁ בֶׁ ת
יקי ,עַ ד לִׁ בִׁ י ִׁהבְ עִׁ ירּו.
י ְַח ֶׁתה בְ חֵ ִׁ
כֵ ן גַם לְ עֻמָ ִׁתי יִׁ בְ עַ ר כָמ ֹונִׁי
לֵב זֶׁ ה יְ ִׁד ִׁידי ,עַ ד י ְַח ָדו חֻ בַ ְרנּו.
בְ יוֹם חֲ תֻ נָתֵ נּו
עָ ָשה ִׁמ ְש ֶׁתה וַ נ ְִׁש ְמחָ ה ב ֹו יָחַ ד,
חּורי חָ מֵ ד.
כִׁ י כֵן ַיעֲשּו כָל-בַ ֵ
ֹלשים ֵרעַ ,
ָאז נ ְִׁספְ חּו אֵ לָיו ְש ִׁ
ידה לְ הַ גִׁ יד ל ֹו נָתַ ן לָמ ֹו,
וְ ִׁח ָ
כִׁ י ִׁאם ַד ְרכָ ּה יָבִׁ ינּו,
ָשכָ ר לִׁ פְ ֻעלָתָ ם יִׁ ֵתן; ִׁאם ַאיִׁ ן –
הֵ ם ל ֹו ָשכָ ר יִׁ ֵתנּו.
ּוזְ מָ ן נָתַ ן לָהֵ ם ,י ִָׁמים ָשבּועַ ;
ֹלשה עָ בָ רּו –
עַ ָתה – זֶׁ ה י ִָׁמים ְש ָ
הֵ ן נו ְֹסדּו ֻכלָם וְ אֵ לַי בָ אּו
ישְך וְ ַיגֶׁד-לָנּו
לֵאמֹר :פַ ִׁתי ִׁא ֵ
ידת ֹו ,כִׁ י ִׁאם ֹלא – ֵת ָדעִׁ י
ִׁדבְ ֵרי ִׁח ָ
כִׁ י בֵ ית ָאבִׁ יְך ִׁא ָתְך תֹאכַל ַשלְ הָ בֶׁ ת.
עַ תה ְשעִׁ פַ י הָ מּו,
ַגלֵי לְ בָ בִׁ י נִׁגְ ָרשים יֵרוֹמּו
ַאף הַ ְש ֵקט ֹלא יּוכָלּו,
כִׁ י אֵ יך ַלעֲשוֹת זֹאת הֵ ן ֹלא אֵ ָדעָ ה,
ּומגוֹרוֹתַ י ָתסֹבְ נָה
ְ
אֶׁ ת לְ בָ בִׁ י – עַ ד ֹלא יִׁ ְמצָ א מָ נוֹחַ .
ִׁאם יֵש לְ אֵ ל י ֵָדְך ,נָא הו ִֹׁשיעִׁ ינִׁי!
יתי
כִׁ י אֵ לַיִׁ ְך גִׁ לִׁ ִׁ
אֶׁ ת ַאנְחוֹתַ י כִׁ י ַרבּו.

מרמה אַ ְך כָ ל ְשא ֹונְֵך זֶׁ ה עַ ָתה ִׁת ְשק ִֹׁטי,
הֵ ָרגְ עִׁ י וָ ד ִֹׁמי,
כִׁ י כֵן נ ְַקלָה לִׁ י לְ גַלוֹת י ֶַׁשע
לְָך ִׁמ ְמגו ַֹרת ָשוְ א אֲ ֶׁשר ָי ֹג ְר ְת.
יחי:
זֹאת ַתע ֲִׁשי ,בִׁ ִׁתי ,וְ ָאז ַתצְ לִׁ ִׁ
לִׁ ְשפְֹך נַחֲ לֵי ֶׁדמַ ע
לִׁ פְ נֵי י ְִׁדיד ִׁח ְש ֵקְך וְ ֹלא תֶׁ ְח ָדלִׁ י,
ֹאמ ִׁרי בְ כֹה אֵ לָיו :אֵ יכָ כָה
ַאף ת ְ
תֹאמַ ר כִׁ י נַפְ ְשָך אַ ְך בִׁ י ָדבֵ ָקה
ּובֵ ינוֹתֵ נּו ַרב ְמאֹד הַ ָד ֶׁרְך:
ידה חַ ְד ָת
ִׁהנֵה הַ ִׁח ָ
לִׁ בְ נֵי עַ ִׁמי וְ לִׁ י ֹלא ִׁהג ְַד ָת.
הֲ יִׁ ָק ֵרא ָלזֹאת ַשלְ הֶׁ בֶׁ ת-חֵ ֶׁשק
א ֹו ַרק פְ ִׁריִׁ -שנְָאה ,כִׁ י ְשנֵאתָ נִׁי!
ּוש ָתיִׁם,
שּובִׁ י ַלעֲשוֹת זֹאת ַאחַ ת ְ
כִׁ י לְ בָ ב ֹו י ֵַרְךִׁ ,אם אֶׁ בֶׁ ן אֵ ינֶׁנּו,
וְ אֶׁ ת לְ בָ ב ֹו יְ ַגלֶׁה אֵ לָיִׁ ְך.
תמנית אַ ְך טוֹבּו ,אֲ חו ִֹׁתיִׁ ,א ְמרוֹתָ יִׁ ְך!
כֵ ן נ ְִׁתיבוֹת ,אֲ ֶׁשר ָד ַרכְ ְת בָ מ ֹו
ָלבֹא עָ ַדי ,י ְִׁהיּו בְ רּוכִׁ ים סֶׁ לָה.
אַ ְך עוֹד ַדבֵ ר הוָֹאלְ ִׁתי:
אּולַי ֹלא יֹאבֶׁ ה לִׁ י וְ י ְַאטֵ ם אֹזֶׁ ן
ִׁמקוֹל בִׁ כְ יִׁי כְ מ ֹו הַ חֵ ֵרש פֶׁ תֶׁ ן,
מָ ה אֶׁ ע ֱֶׁשה אֵ פוֹא ,כִׁ י ֹלא י ְֶׁח ָדלּו
ידנִׁי.
ֵרעָ יו מֵ ֵרעִׁ ים לִׁ י לְ הַ כְ ִׁח ֵ
מרמה ִׁאם ֹלא יֹאבֶׁ ה אֵ ַליְִׁך,
עֵ ת כִׁ י יִׁבְ עַ ר לִׁ ב ֹו לִׁ ְרווֹת דו ַֹדיִׁ ְך –
יקי נְדוֹד ִׁממֶׁ נּו.
ַת ְר ִׁח ִׁ
תמנית ִׁאם גַם ָלזֹאת ֹלא י ִָׁשים לֵב ,מָ ה ָאעַ ש?
ִׁמי זֶׁ ה אֲ ֶׁשר אֶׁ ְראֶׁ ה מֵ ָרחוֹק?
מרמה אָ נָה?

תמנית ֹלא ִׁת ְר ִׁאי נַעַ ר זֶׁ ה יִׁ ְק ַרב אֵ לֵינּו?
יתי.
וְ הּוא רוֹבֶׁ ה ַקשתִׁ ,אם ֹלא ָשגִׁ ִׁ
בֵ ין כְ תֵ פָ יו אֶׁ ְראֶׁ ה (אַ ְך ֹלא אֵ ָדעָ ה
אֲ ֶׁשר אֶׁ ְראֶׁ ה ,כִׁ י עוֹד יִׁ ְרבֶׁ ה הַ ֶׁד ֶׁרְך)
כְ כַ נְפֵ י נ ֶָׁשר.
מרמה כֵ ן ,עַ ָתה אֶׁ ְראֵ הּו.
ֵת ְדעִׁ י ִׁמי זֶׁ ה? הּוא יְלִׁ יד-הַ חֵ ֶׁשק,
ימינ ֹו יַחֲ זִׁ יק וְ אֵ בֶׁ ר
ַק ְשת ֹו בִׁ ִׁ
כְ מ ֹו נ ְָש ִׁרים יַעַ ל.
תמנית יִׁ ְהיֶׁה ָשלוֹם בוֹא ֹו ,כִׁ י הּוא י ְַצלִׁ יחַ
לְ בַ ד כָ ל עֲצָ תֵ נּו.
עַ ָתה ַאחֲ לַי לְ פָ נָיו אַ פִׁ ילָה:
יָכִׁ ין ִׁחּצָ יו עַ ל יֶׁתֶׁ ר,
יִׁשלָחֵ ם ָל ָלכֶׁת,
עַ ד לֵב יְ ִׁד ִׁידי ְ
כִׁ י ָאז יִׁ בְ עַ ר לִׁ ב ֹו לְ ִׁח ְש ִׁקי סֶׁ לָה.
וְ ִׁאם י ְִׁמנַע ִׁממֶׁ נִׁי
יקה
ַאר ִׁח ָ
ידת ֹוַ ,אף אֲ נִׁי ְ
הַ גִׁ יד ִׁח ָ
נְדוֹד כַ אֲ ֶׁשרַ ,ר ֲעי ִָׁתיָ ,אמַ ְר ְת.
ָאז ַאחֲ ַרי י ְִׁרדֹף ,כִׁ י ֹלא יּוכָ לּו
כִׁ לְ יוֹתָ יו ִׁה ְתאַ פֵ ק בֵ ין ִׁר ְשפֵ י-חֵ ֶׁשק.
מרמה כֵ ן ,אֲ חו ִֹׁתיִׁ ,דבַ ְר ְת.
עַ ָתה נָקּום ֵנלֵכָ ה,
ַארצָ ה
נָרּוץ לִׁ ְק ָראת ֹו וְ אַ פַ יִׁ ם ְ
נ ְִׁש ַתחֲ וֶׁ ה ל ֹו ,כִׁ י ֹלא י ְִׁמנַע מֶׁ נּו
אֶׁ ת כָ ל אֲ ֶׁשר נ ְִׁשָאלָה.
(תלכנה לקראתו ותשתחוינה).

חשק נ ִָׁשים ַשאֲ נַנוֹת ,מַ ה ַתע ֲֶׁשינָה
פֹה? הֲ ָשלוֹם לָכֶׁ ן?
תמנית ומרמה ָשלוֹם! ּובָ אנּו
לְ ִׁה ְש ַתחֲ ווֹת לְ ָךְ ,צבִׁ י ִׁח ְש ֵקנּו.

חשק מַ ה ִׁת ְדר ְֹשנָה ִׁממֶׁ נִׁי?
מַ ה ַת ְחפ ְֹצנָה? ְשַאלְ נָה,
כִׁ י ֹלא אֶׁ ְמנַע ִׁמכֶׁן אֲ ֶׁשר אּוכָ לָה.
תמנית אּולָם ָדבָ ר ָקטֹן אֶׁ ְשַאל ִׁממֶׁ ָך,
הֲ ֹלא ִׁמצְ עָ ר ִׁהיא – כֵ ן ֹלא ִׁת ְמנָעֶׁ הָ .
חשק אֲ ֶׁשר אּוכַ ל ְשָאלִׁ י! כִׁ י אֶׁ ע ֱֶׁשה.
תמנית ַרק ִׁמ ְמָך חָ פַ ְצ ִׁתי,
כִׁ י תָ עֹז י ְָדָך וְ אֶׁ ת ִׁחּצֶׁ יָך
בְ לֵב ִׁש ְמשוֹן דו ִֹׁדי ִׁת ְשלַח ,לְ מַ עַ ן
יִׁ בְ עַ ר בְ לַבַ ת ַאהֲ בָ ִׁתי סֶׁ לָה.
יר ִׁאי! כִׁ י אֶׁ ת זֹאת ַָאעַ ש,
חשק לְ כִׁ יַ ,אל ִׁת ָ
אֶׁ ת ַתאֲ וָ תֵ ְך אֲ מַ לֵא.
תמנית ַאף ָאנִׁי
אֲ מָ ְתָך אֶׁ ְהיֶׁה ּולְ ִׁמ ְשמַ עְ ֶׁתָך
ָאסּור ,וְ ֹלא ָאסּור כָ ל יָמַ י נֶׁצַ ח.
יְלִׁ יד-חֵ ֶׁשקְ ,תשּואוֹת-חֵ ן אֵ לֶׁיָך
נ ְַק ִׁריב לְ ע ֹול ִָׁמיםְ ,צבִׁ י ִׁח ְש ֵקנּו
עַ ל ִׁשכְ מֵ נּו ֶׁיע ֱַרב סֻ ֳבלֶָׁך
וְ תָ רֹם י ְָדָך ,כֵ ן ָיגֶׁל לִׁ בֵ נּו.
(ילך החשק).

מרמה עַ ָתה הֲ ֹלא ָשמַ עַ ְת,
בִׁ ִׁתי ,אֵ יְך ַתע ֲִׁשי.
תמנית ִׁהנֵה ָשמַ עְ ִׁתי,
כֵ ן ְספֹרוֹת ֹלא אֵ ָדעָ ה אֵ יכָכָה
ְת ִׁהלָתֵ ְך כִׁ י ַרבָ ה
הֵ ן אֶׁ ְספֹר אוֹתָ ּהִׁ ,אם אֶׁ דֹם סֶׁ לָה.
כִׁ י עַ ד ְתכּונָתָ ּה הֵ ן ֹלא ָאבָֹאה,
י ַָדי לְ מ ֹו פִׁ י כֵ ן ָלדֹם אָ ִׁשיבָ ה,
ַאק ִׁריבָ ה.
עֲבו ָֹד ִׁתי עַ ל ִׁמזְ בְ חֵ ְך ְ

דּומּיָה – ְת ִׁהלָהִׁ ,אם ָרבּו
ִׁהנֵה ִׁ
ְת ִׁהלוֹת ִׁאיש ,עַ ד ֹלא יִׁסָ פֵ רּו;
כִׁ י ִׁאם ִׁמכָ ל ִׁתכְ לָה ְמאֹד י ְִׁרחָ בּו,
אֵ יך ל ִָׁשים ֵקץ לָהֵ ם – ל ַָשוְ א יֹאמֵ רּו.

חלק יא
תמנית ושמשון.
תמנית דו ִֹׁדיְ ,צבִׁ י ִׁח ְש ִׁקי ,עֵ ת כִׁ י אֶׁ ְראֶׁ ָך
יִׁ ְתרו ְֹצצּו בִׁ י ְשעִׁ פַ י גַם יָחַ ד.
כִׁ י אֶׁ חֱ זֶׁ ה ִׁמכְ ֹלל יְפִׁ י פָ נֶׁיָך,
כַ נְפֵ י ֹנגַּה לְ ָך כִׁ י עָ לַי יוֹפִׁ יעּו,
ִׁחּצֵ י גִׁ בוֹר לִׁ י ְשנּונִׁים יָשּובּו,
יִׁ ְמחֲ צּו כִׁ לְ יוֹתַ י וְ ֹלא יַחֲ מֹלּו,
י ֵַקד בְ לִׁ בִׁ י כִׁ יקוֹד אֵ ש א ֹו ָכלֶׁת,
נַפְ ִׁשי בְ נַפְ ְשָך י ְַח ָדו נ ְִׁק ָש ָרה.
אַ ְך עָ ְרפְ ָך ָק ֶׁשה ָאז כִׁ י אַ בִׁ יטָ ה,
תֹאמַ ר כִׁ י ִׁת ְדבַ ק בִׁ י וְ ָרחוֹק אָ ָתה,
ַתחַ ת ַאהֲ בָ ִׁתי ִׁשנְָאה ָת ִׁשיבָ ה– ,
ַתחַ ת ִׁר ְשפֵ י ִׁאשי ַי ֲעמֹד ֶׁק ַרח,
ִׁמלִׁ בְ ָך י ְַר ִׁחיק וְ יִׁ זְ ֶׁרה הָ לְ ָאה
לִׁ בִׁ י ,כִׁ י ְשנֵאתָ נִׁי.
אַ ְך ֹלא אֶׁ ְתאַ פֵ ק לְ הַ ְר ִׁחיק ִׁממֶׁ ָך
ְנדֹד ִׁאם כֵן יָָאתָ ה,
ַאק ֶׁשה עָ ְרפִׁ יַ ,אכְ זָ ר ,כָ מוָֹך.
כִׁ י ֹלא ְ
אַ ְך נַהֲ ֵרי יָגוֹן לִׁ בִׁ י ָיסֹבּו,
כֵ ן נַחֲ לֵי ִׁד ְמעָ ה עֵ ינַי ֵת ַר ְדנָה,
ִׁהמֵ ס יִׁ מַ ס לִׁ בִׁ יִׁ ,חיל יֹאחֲ זֵ נִׁי.
אַ ְך מָ ה אֹמַ ר? ִׁהנֵה הַ ּיוֹם ִׁהגִׁ יעַ ,
אתי
יָשּוב גְ מּולִׁ י לִׁ י אֲ ֶׁשר חָ טָ ִׁ
לָתֵ ת מֶׁ גֶׁד דו ֵֹדיַ ,אכְ זָ ר ,אֵ לֶׁיָך
ּולְ ִׁה ְת ַרפֵ ק כְ עַ ל יְ ִׁדיד עָ לֶׁיָך.
אתי נֶׁגְ ְדָך ,יְלִׁ יד-הַ חֵ ֶׁשק,
מֶׁ ה חָ טָ ִׁ
כִׁ י בְ יַד זֶׁ ה ע ֶֹׁרף-בַ ְרזֶׁ ל ַש ָתנִׁי?
ָתעִׁ יר בְ תוְֹך לִׁ בִׁ י ְק ָרב וָ נ ֵֶׁשק,
בִׁ ְמ ִׁרי עָ ְצבִׁ י אֶׁ ְשכַח ,כִׁ י יִׁסַ ְר ָתנִׁי.

שמשון מַ הֶׁ -תהֱ ִׁמי עָ לַי ,י ֹונ ִָׁתי? לָמָ ה ִׁתבְ כִׁ י?
תמנית לָמָ ה אֶׁ בְ כֶׁה? וַ ִׁת ְש ְטמֵ נִׁי!
שמשון הֵ ן אַ ְת ְמשוֹש לִׁ בִׁ י – וְ ש ֹונֵא ָאנִׁי!
אֵ יפֹה פְ ִׁרי ִׁשנְָאה מֶׁ נִׁי ָאכַלְ ְת?
ְָאתָך ָאכָ לְ ִׁתי?
תמנית אֵ יפֹה פְ ִׁרי ִׁשנ ְ
אֵ יפֹה פְ ִׁרי דו ִֹׁדים – הֲ ֹלא ִׁת ְשָאלָה!
ידה חַ ְד ָת,
ִׁהנֵה לִׁ בְ נֵי עַ ִׁמי הַ ִׁח ָ
ִׁאם אֲ הַ בְ ַתנִׁי – אֵ יְך לִׁ י ֹלא ִׁהג ְַד ָת?
ידּה לְָך ִׁאם ֹלא ִׁהג ְַד ִׁתי לְ ָאבִׁ י ּולְ ִׁא ִׁמי?
שמשון אֵ יך אַ גִׁ ָ
תמנית לָכֵ ן ָאמַ ְר ִׁתי
מֵ ָאז כִׁ י ְשנֵאתָ נִׁי.
אַ ְך אֶׁ ת זֹאת אֶׁ ע ֱֶׁשה :אֶׁ ְהיֶׁה כָ מוָֹך,
ָאצּוק לְ בָ בִׁ י כַאֲ ֶׁשר עָ ִׁשיתָ ,
ִׁתגְ עַ ל נַפְ ִׁשי אֲ הָ בֶׁ יָך – כִׁ י לָמָ ה
הֶׁ בֶׁ ל ִׁאיגַע עִׁ ם לֵב ֹלא לֵב ,עִׁ ם ָאבֶׁ ן?
ֹלא עוֹד ָאסּורֹ ,לא עוֹד ,אֶׁ ל ִׁמ ְשמַ עְ ֶׁתָך
עַ ד עֵ ת כִׁ י לְ חָ בְ ָשּה יָשּוב לִׁ בֶׁ ָך.
ֹלא יִׁ כָ נַע בַ ְרזֶׁ ל ּו ְנח ֶֹׁשת סֶׁ לָה
כִׁ י אֶׁ ל בַ ְרזֶׁ ל ַאחֵ ר ,אֲ ֶׁשר כָ מֹהּו.
כַ ף-יָד לְ פוֹצֵ ץ כֵן לֵב-אֶׁ בֶׁ ן ֵתלַּה;
ַרק לֵב-אֶׁ בֶׁ ן ַאחֵ ר יּוכַל ֲעש ֹהּו.
(תלך לה התמנית).

חלק יב
שמשון ותמנית.
[שמשון] אַ ֶּׁיכָה ,עֻזִׁ י? מֵ רּום ְר ֵקיעַ י חֹסֶׁ ן
עַ ד בוֹר ְמגִׁ נוֹת לֵב ָשדּוד נָפָ לְ ָת.
ַאריֵה ִׁת ְתיַּצֵ ב ִׁמ ֶׁנגֶׁד
לִׁ ְק ַראת גּור ְ

ּוכְ מ ֹו ַשסַ ע גְ ִׁדי ְת ַש ְסעֵ הּו.
ִׁהנֵה מֵ ָאז חָ ַשבְ ִׁתי
כָ ל-פְ חָ ִׁדים אֵ לַי עוֹד ֹלא ַיגִׁ יעּו,
כִׁ י ִׁמי ַי ֲערְֹך לִׁ י וְ י ִָׁדי ָרמָ ה:
בּורה בֵ ין כְ תֵ פַ י ָשתָ ה
רּוחַ גְ ָ
יַלְ ֵדי עֱזּוז י ָָדּה וְ אֶׁ פְ רוֹחֶׁ יהָ .
ָָארץ
אֵ יְך נִׁגְ ַדעְ ָת ל ֶׁ
ּוזְ ר ֹועֲָך בְ חֵ יק ִׁאשה נ ְִׁשבָ ָרה!
כִׁ י עֵ ת בֵ ין נַהֲ ֵרי יָגוֹן וָ חֵ בֶׁ ל
ִׁת ְטבַ ע בְ לִׁ י כֹחַ ַלעֲלוֹת מֶׁ נְהּו,
ּומצּולוֹתֶׁ -דמַ ע,
בֵ ין ְתהוֹמוֹת-כְ אֵ ב ְ
כִׁ י ַי ֲעלַת-חֵ ן נ ְָד ָדה ָאזָ לָה– ,
הַ ִׁאם עֶׁ זְ ָר ִׁתי בִׁ י ּוזְ רוֹעִׁ י ָאיִׁן?
ָאנָה נ ְַס ָת ,לִׁ בִׁ י? ָאנָה בָ ַר ְח ָת?
פֹה אֶׁ ְתהַ פֵ ְך בֵ ין ִׁצ ִׁירים אֲ חָ זּונִׁי,
אֲ נִׁי לְ בַ די וְ אֵ ין לִׁ י מו ִֹׁשיעַ .
עּורי!
עּוריַ ,י ֲעלַת-חֵ ן ,לְ קוֹלִׁ י ִׁ
ִׁ
יאינִׁי
י ֵַרְך לְ בָ בֵ ְך נָא וְ תו ִֹׁצ ִׁ
מֵ חַ בְ לֵי-חֵ בֶׁ ל אֵ לֶׁה!
ָאמנָם כֵ ן ,אוֹצִׁ יאֶׁ ָך
תמנית ְ
ידה.
יד ְתָך אֵ לַי ַתגִׁ ָ
אַ ְך אֶׁ ת ִׁח ָ
יד ִׁתי.
שמשון ֹלא אַ גִׁ יד ִׁח ָ
תמנית ִׁאם כֵ ן ִׁת ְשבָ עָ ה
ִׁמפְ ִׁרי מֶׁ ְריְ ָךּ ,ומַ ה ִׁת ְצעָ ָקה?
שמשון מָ ה אֶׁ ע ֱֶׁשה עוֹד וַ אֲ נִׁי הָ ְשבַ ְר ִׁתי,
יק ְתנִׁי.
ַשמָ ה הֶׁ חֱ זִׁ ַ
ידה
ב ִֹׁאיַ ,י ֲעלַת-חֵ ן ,וְ לְָך אַ גִׁ ָ
יד ִׁתי.
אֶׁ ת ִׁדבְ ֵרי ִׁח ָ
תמנית עַ ָתה ָאבָֹאה.
יד ִׁתי עֵ ל כְ פִׁ יר ִׁשסַ עְ ִׁתי
שמשון ִׁהנֵה ִׁח ָ
אתי
ּובֵ ין גְ וִׁ ּיָת ֹו נֹפֶׁ ת מָ צָ ִׁ

מֵ ע ֲַדת ְדבו ִֹׁרים כִׁ י בָ אּו ָשמָ ה.
הֵ ן ִׁמכְ פִׁ יר אוכֵ ל יָצָ א הָ אֹכֶׁ ל
ּומָ ה עַ ז מֵ אֲ ִׁרי ,מָ תוֹק ִׁמנֹפֶׁ ת?
מָ ה עוֹד מֶׁ נִׁי ִׁת ְשאֲ לִׁ י וְ לְָך אֶׁ ֵתנָה,
כִׁ י אֶׁ ל לִׁ בִׁ י ִׁת ְק ָרא ְדרוֹר ִׁמכֶׁ בֶׁ ל
ַש ְמ ְת אֱ לֵי ַרגְ לָיו עַ ד כֹה?
תמנית ִׁה ֶׁננִׁי,
עַ ָתה אֲ מַ לֵא כָל ִׁמ ְשאֲ לוֹתֶׁ יָך,
כִׁ י כֵן בְ זֹאת אֵ ַדע כִׁ י אֲ הַ בְ ָתנִׁי,
ִׁמ ְמגִׁ נַת לִׁ בִׁ י כִׁ י נִׁחַ ְמ ָתנִׁי.
שמשון ִׁאם בֶׁ ן ַק ְשת ֹו יו ֶֹׁרה יְלִׁ יד-הַ חֶׁ ֶׁשק,
ִׁמי זֶׁ ה יֹאמַ ר אֵ לָיו :הֲ פְֹך י ֶָׁדיָך?
לִׁ ְק ַראת מו ֶֹׁרה יָעִׁ יר ְק ָרב וָ נ ֶֶׁׁשק,
עַ ד כִׁ י יֹאמַ רָ :אסּור לְ ִׁמ ְשמַ עְ ֶׁתָך.
אֵ ין גַם אֶׁ חָ ד נ ְִׁמלָט ,גַם אֶׁ חָ ד ָאיִׁ ן,
כִׁ י כֵ ן יִׁ ְדרְֹך ִׁחּצָ יו ְסתּום-הָ עָ יִׁ ן.

חלק יג
תמנית ופלשתים.
ידה
תמנית בֹאּו ,כִׁ י כֵ ן אַ גִׁ ָ
ישי ,כִׁ י לִׁ י הו ִֹׁדיעַ .
ידת ִׁא ִׁ
לָכֶׁ ם ִׁח ָ
פלשתים ִׁא ְמ ִׁרי נָא ,אֵ ֶׁשת-חָ יִׁל!
ידת ֹו עַ ל כִׁ י הָ ַרג בֶׁ ןַ -שחַ ל
תמנית אַ ְך ִׁח ָ
ּובֵ ין גְ וִׁ ּיָת ֹו מָ צָ א צּוף נֹפֶׁ ת
מֵ ע ֲַדת ְדבו ִֹׁרים כִׁ י ָשם עָ שּוהּו.
עַ ָתה אוֹתָ ּה ָתבִׁ ינּו,
כִׁ י מָ ה עַ ז מֵ אֲ ִׁריִׁ ,מ ְדבַ ש מֶׁ גֶׁד?

חלק יד
שמשון ופלשתים.
יד ִׁתי?
שמשון הַ ִׁהג ְַד ֶׁתם ע ֲֶׁדן ִׁח ָ

פלשתים בָ אנּו
ידּה ,וְ כֵ ן ִׁמהַ ְרנּו
כָ עֵ ת לְ הַ גִׁ ָ
טֶׁ ֶׁרם ָיבֹא הַ חַ ְרסָ ה,
פֶׁ ן ִׁת ְתפָ אֵ ר עָ לֵינּו
לֵאמר :עָ בַ ר זְ מָ ן ּומוֹעֵ ד ַש ְמ ִׁתי.
ַאריֵה ִׁשסַ עְ ָת
יד ְתָך – עַ ל פֶׁ גֶׁר ְ
ִׁח ָ
ּומגִׁ וְ יָת ֹו ְדבַ ש ָר ִׁדיתָ ,
ִׁ
ּומּצּוף מֶׁ תֶׁ ק?
כִׁ י מָ ה עַ ז מֵ אֲ ִׁדי ִׁ
ָאמנָם כְ בָ ר י ַָדעְ ִׁתי,
שמשון ְ
כִׁ י תָ בִׁ ינּו אוֹתָ ּה.
פלשתים וְ אֵ יְך י ָָדעְ ָת?
ידה
ָאמנָם ִׁא ְש ִׁתי ִׁהיא אֲ ֶׁשר ִׁהגִׁ ָ
שמשון כִׁ י ְ
יד ִׁתי לָכֶׁם.
אֶׁ ת ִׁח ָ
פלשתים אַ ְך עַ ָתה קּומָ ה
ְתנָה לָנּו ְשכַ ר פְ ֻעלָתֵ נּו.
שמשון כֵ ןָ ,אנֹכִׁ י אֶׁ ֵתנָה
ִׁאם עוֹד ְמעַ ט תו ִֹׁחילּו.
(ילך ויך שלשים איש ,ויקח את חליפתם).

חלק טו
שמשון ופלשתים.
אתי,
שמשון ִׁהנֵה ְשכַ ְרכֶׁם אֲ ֶׁשר הֵ בֵ ִׁ
עַ ָתה קּומּו וָ לֵכּו.
(יצאו פלשתים)

שמשון ִׁמכָ ל רֹאש פְ תָ נִׁים וְ כוֹס קֻ בַ עַ ת,
ִׁמכָ ל יַלְ ֵדי זְ מָ ן אֲ ֶׁשר ַל ֹב ֶׁקר
יִׁתנּו,
ְמרו ָֹרתָ ם ֵ
ָאדם וְ חֶׁ בְ לֵיֹ -ענִׁי,
נִׁגְ עֵ י בְ נֵיָ -

יַמַ ר לְ בַ ב ִׁאשה ִׁממַ ר הַ מָ וֶׁ ת.
ָארץ,
יוֹם הּול ֶֶׁׁדת ִׁמ ְרמָ ה ֲעלֵי הָ ֶׁ
אוֹת ֹו לְ מו ָֹשב לַּה לְ בַ ד ִׁאּוָ תָ ה!
ַרק ְמצו ִֹׁדים הּוא וַ חֲ ָר ִׁמים סֶׁ לָה,
ָארץ.
יִׁ לָכְ דּון בָ הֶׁ ם כָל ִׁר ְשעֵ יֶׁ -
ַתחַ ת לְש ֹונָּה ַרק עָ מָ ל וָ ֶָׁאוֶׁ ן,
ָשם ִׁק ְננָה וַ ְתמַ לֵט עַ וְ לָתָ ה.
עֵ ת יִׁזְ לּו עֵ ינֶׁיהָ
רֹב נַחֲ לֵי ִׁד ְמעָ ה ּופַ לְ גֵי-מַ יִׁם,
ָאז בְ ִׁק ְרבָ ּה ָתלִׁ ין תוֹעֵ בוֹת ֶׁשבַ ע.
אֵ ין נְכ ֹונָה בְ פִׁ יהָ .
ִׁאם ְת ַדבֵ ר ִׁא ָתּה ,נֹפֶׁ ת ִׁתטֹפְ נָה
אֶׁ ל לִׁ בְ ָך ִׁמלֶׁיהָ .
ִׁהנֵה ִׁת ָקחֲ ָך בְ עַ פְ עַ פֶׁ יהָ ,
לִׁ בָ ה לְ ָך ַת ְק ִׁריב עַ ד הַ ִׁדיחֶׁ ָך,
עַ ד לִׁ בְ ָך ִׁתגְ נֹב ,כִׁ י ֹלא נ ְִׁשמָ ְר ָת.
אתי
אַ ְך ָאנֹכִׁ י חָ טָ ִׁ
ְצּורת-לֵב דו ַֹדי נָתָ ִׁתי.
ָאז ,כִׁ י לִׁ נ ַ
עַ ָתה ָאקּומָ ה ,אֵ לְ כָ ה אָ שּובָ ה
אֶׁ ל ְמקו ִֹׁמי ִׁראשוֹן ,כִׁ י ָאז מֵ עַ ָתה
טוֹב לִׁ י ,כִׁ י ֹלא אֶׁ פֹל בִׁ ְמצו ֵֹדי אֵ ֶׁשת
מו ָֹרה זִׁ ִׁקיםִׁ ,ח ִּׁצים כ ִַׁמ ְתל ְַהלֵּהַ –
ֹלא אֶׁ ְתאַ פֵ ק עוֹד פֹהֹ ,לא אֶׁ ְתמַ ְהמֵ ּהַ .
ִׁת ְמנִׁיתִׁ ,ש ְמעִׁ י קוֹלִׁ י ,בַ ת-בְ לִׁ ּיָעַ ל:
ַק ְצ ִׁתי בְ חֶׁ בְ ָרתֵ ְך ,לֵב ֹגנָבֶׁ ת!
ִׁת ְשבַ ע נַפְ ֵשְך ,כִׁ י מָ ֲעלָה בִׁ י מָ עַ ל,
ִׁמ ְמרו ַֹרת-פִׁ ְריָּה – גַלְ מּוד ל ָָשבֶׁ ת!

ראש ב
חלק א
שמשון אַ ְך עַ ד מָ תַ י הֲ לוֹם בָ ָדד אֵ ֵשבָ ה
מֵ אֵ ין כְ נֶׁגְ ִׁדי עֵ זֶׁ ר?
ָארץ,
ָאדם ֲעלֵי ֶׁ
ִׁהנֵה ִׁמנִׁי ִׁשים ָ
ֹלא נֶׁאֶׁ ְמנָה רּוח ֹו וְ ֹלא ָש ֵקטָ ה,
עֵ ד כִׁ י ַאחַ ת ִׁמּצַ לְ עוֹתָ יו ל ָֻקחָ ה
בְ עֵ ת ַת ְר ֵדמָ ה עַ ל עֵ ינָיו נָפָ לָה,

כִׁ י מֵ עֲצָ מָ יו עֶׁ צֶׁ ם,
בָ ָשר ִׁמבְ ָשר ֹו נִׁבְ נְתָ ה ל ֹו אֵ ֶׁשת.
הֵ ן אֱ לוֹּהַ ִׁממַ עַ ל
לְ בַ ד (וְ גַם זֶׁ ה ל ֹו יְ ַקר ִׁתפְ אֶׁ ֶׁרת)
ידים בָ יְתָ ה:
יְח ִׁ
מו ִֹׁשיב ִׁ
ִׁהנֵה בְ דוֹר ִׁראשוֹן ְתשוֹמַ ם אֶׁ ֶׁרץ
ִׁאם ֹלא ִׁאשה הָ יָתָ ה,
כִׁ י ִׁהיא ְתחַ ּיֶׁה זָ ַרע.
וְ ִׁאם לֵבָ ב הּותַ ל בַ אֲ הָ בֶׁ יהָ
נִׁפְ ָתה עַ ד יִׁ ְת ְמכּו ְצעָ ָדיו ָשחַ ת,
ּומ ְשפַ ט מָ וֶׁ ת,
ֹלא לָּה עָ וֹןֹ ,לא חֵ ְטא ִׁ
כֵ י הּוא אֲ ֶׁשר עוֹכֵ ר ְשאֵ ר ֹו .כָ כָה
ְחּומים (אַ ְך ל ִָׁריק וָ הֶׁ בֶׁ ל,
פְ ִׁרי נ ִׁ
יַעַ ן בְ ֹלא עֵ ת הֵ ם) לְ שֹבַ ע נֶׁפֶׁ ש
יֹאכַ ל ,כִׁ י כֵן יָָאתָ ה.
ּומּצּוף מֶׁ גֶׁד
מַ ה ִׁמ ְדבַ ש מָ תוֹק ִׁ
לְ חֵ ְך יִׁ ְטעַ ם אוֹת ֹו? אַ ְך עוֹד ְשבֹעַ
טּוב ֹו – כֵ ן יְ ִׁקיאֶׁ נּו.
יְשמַ ח חַ ּיִׁים ַדם עִׁ נְבֵ י-חֶׁ מֶׁ ד,
הֵ ן ַ
י ִֶׁׁשיב נֶׁפֶׁ ש אֹבֵ ד ּומָ ֵרי-נָפֶׁ ש;
אַ ְך ִׁאם י ִָׁסיר גְ בּול וְ יִׁ פְ רֹץ הֶׁ ֶׁרב,
ֹלא תַ ֲערְֹך אֵ לָיו חֶׁ ֶׁרב נו ֶֹׁקמֶׁ ת,
כִׁ י פְ צָ עָ יו י ְַרבֶׁ ה וַ אֲ בוֹי י ֶֶׁׁרב.
לְ ִׁמי אוֹי? לְ ִׁמי חַ כְ לִׁ ילּות עֵ ינַיִׁם?
כֵ ן חוֹלְ לָה ִׁאשה לְ טוֹבַ ת גֶׁבֶׁ ר,
כִׁ י י ְֶׁחסַ ר בִׁ לְ ָתּה כָ ל שּובָ ה וָ נַחַ ת,
ֶׁת ְחסַ ר גּופָ ת ֹו חֵ ִׁצי,
ָאדם עַ ד כִׁ י גַם יַחַ ד
יִׁק ֵרא ָ
בַ ל ָ
ִׁאיש וְ ִׁאשה חֻ בָ ר ֹו.
אַ ְך ִׁאם נ ְִׁשבַ ע אוֹתָ ּה – כֵ ן נ ְִׁקיאֶׁ נָּה,
ַתחַ ת טוֹבָ ה ָת ִׁשיב ַרק ָרעָ ה לָנּו.
הּושמָ ה
אַ ְך כִׁ י נ ְִׁשמֹר חֹק וְ ַדת ָ
ִׁאשה לָנּו ל ַָקחַ ת
לְ בַ ד לְ עֵ זֶׁ רֹ ,לא לְ אֶׁ בֶׁ ן ֶׁנגֶׁף,
יִׁקח לִׁ בֵ נּו
כִׁ י ֹלא ַ
ְצבִׁ י תָ אֳ ָרּה ,טֹהַ ר עַ פְ עַ פֶׁ יהָ ,
בֵ ין עֶׁ ְדנֵי-הַ ְש ֵקט נ ְִׁרוֶׁ ה דו ֶֹׁדיהָ ,

ֹלא ְתאֻ נֶׁה ָרעָ הֹ ,לא יִׁ ְק ַרב ֶׁנגַע
בְ ָאהֳ לֵי טּובֵ נּו.
כֵ ן גַם ָאנֹכִׁ י אֵ לְ כָה אָ שּובָ ה
ְעּורי וְ ֹלא ָלנֶׁצַ ח
אֶׁ ל אֵ ֶׁשת נ ַ
אֶׁ ְקצֹףֹ ,לא אֶׁ טֹר סֶׁ לָה,
אַ ְך אֶׁ ְש ְמ ָרה לְ פִׁ י מַ חֲ סוֹם ,אֶׁ ְשמ ָֹרה
אֶׁ ת ַד ְרכִׁ י ,פֶׁ ן חֵ לֶׁק ְשפָ תֶׁ יהָ
עוֹד לְ בָ בִׁ י ַת ִׁדיחַ ,
אֶׁ ַקח ִׁמנִׁי נָחָ ש צ ֳִׁרי ,וְ ַרעַ ל
ַאצלִׁ יחַ .
ְמרו ָֹרת ֹו אַ ְשלִׁ יְך – וְ ָאז ְ
אַ ֶּׁילֶׁת אֲ הָ בַ י ,אָ שּוב אֵ לֶׁיהָ ,
ָאלִׁ ין ,וְ אַ ְך נ ְִׁשמָ ר ,בְ בֵ ין ָש ֶׁדיהָ .
יִׁצמַ ח מֶׁ גֶׁד ְתבּואוֹת ֶׁשמֶׁ ש
הֵ ן ֹלא ְ
ָארץ:
ִׁאם אֵ ין ַתלְ מֵ יָ -ש ַדי ּומֶׁ גֶׁדֶׁ -
בְ אֵ ין ִׁאשה ִׁאיש כֵן ֹלא יִׁפְ רֹץ פָ ֶׁרץ,
ּומשוָֹאה ָאמֶׁ ש.
ְתבוֹאֵ הּו שוָֹאה ְ

חלק ב
שמשון וחותנו.
אתי
שמשון ִׁהנֵה ,חו ְֹתנִׁי ,בָ ִׁ
ֵשנִׁית לְ חֵ יק בִׁ ֶׁתָך:
בִׁ גְ ִׁדי-עִׁ זִׁ ים זֶׁ ה ָאבֹא לָּה הַ חֶׁ ְד ָרה.
חותנו ֹלא תָ בֹא ָשמָ ה.
שמשון לָמָ ה?
ידה:
חותנו אּולָם ְדבַ ר אֱ מֶׁ ת לְ ַך אַ גִׁ ָ
יתי
ִׁהנֵה ָראֹה ָר ִׁא ִׁ
כִׁ י ְשנֵאתָ ּה –
ֵאתיהָ ?
שמשון וַ אֲ נִׁי ְשנ ִׁ
ַאס ָת וַ ַת ֲעזֹב אוֹתָ ּה?
חותנו ִׁאם ֹלא ְשנֵאתָ ּה ,לָמָ ה בָ ּה מָ ְ
שמשון ּומֶׁ ה עָ ִׁשיתָ ?

חותנו ִׁהנֵה לְ מֵ ֵרעֲָך נְתַ ִׁתיהָ .
שמשון הוֹי ִׁאיש בֶׁ ן בְ לִׁ יָעַ ל!
הֲ ֹלא זָ כֹר ִׁתזְ כֹר ,הֲ ֹלא י ַָדעְ ָת
ִׁאם יֵש לְ אֵ ל י ִָׁדי אֶׁ ְתכֶׁ ם לִׁ בְ ֹלעַ !
אֶׁ ל ִׁאיש אֲ ֶׁשר כָמ ֹונִׁי
סּורה,
אֶׁ ת הַ ָדבָ ר הַ זֶׁ ה תַ ע ֲֶׁשה! ָ
זָ ֵקן ּוכְ ִׁסיל ,פֶׁ ן בֵ ין י ַָדי אוֹתָ כָה
אֶׁ ְספֹק וְ ַאכְ ִׁחיד ,וְ אֶׁ ת כָל עַ מֶׁ ָך
אֲ ַשלְ חָ ה לְ פִׁ י חָ ֶׁרב.
חותנו ֹלא יֶׁחֱ ֶׁרה אַ פֶׁ ָך:
הֲ ֹלא אֲ חוֹתָ ּה ִׁהיא טוֹבָ ה ִׁממֶׁ נָּה,
ְת ִׁהי נָא לְ ָך ַת ְח ֶׁתיהָ .
ּושה ָתעֵ זָ ה
שמשון עוֹד ִׁמ ְצחֲ ָך כִׁ נְח ָ
ּושפָ תֶׁ יָך ִׁמ ְרמָ ה נֶׁגְ ִׁדי תַ בַ עְ נָה!
ְ
יתי
אַ ְך הַ פַ עַ ם נ ִֵׁק ִׁ
ָארע לָהֵ מָ ה.
ִׁמפְ לִׁ ְש ִׁתים ,אֲ ֶׁשר ַ
עַ ָתה יֶׁחֱ זּו ִׁאם י ִָׁדי עָ צֵ מָ ה.
ידי ֵילֵכּו,
בֵ ין ַקמוֹתֵ יהֶׁ ם לַפִׁ ַ
לַבַ תִׁ -א ָשם תֹאכַ ל ָש ִׁמיר וָ ָשיִׁ ת:
כֵ ן חֶׁ ְרפָ ִׁתי אֶׁ נ ֵָקם ,כִׁ י יְ לַחֵ כּו
ִׁמג ִָׁדיש וְ עַ ד ָקמָ ה ,עַ ד כ ֶֶׁׁרם זָ יִׁ ת.

חלק ג
שרי פלשתים ופלשתים
שרים ִׁמי זֶׁ ה עָ ָשה זֹאת לָנּו?
ִׁמי ְמלָא ֹו לִׁ ב ֹו ַלעֲשוֹת כָ כָה?
ָארץ
מּודע בָ ֶׁ
פלשתים ִׁש ְמשוֹן חֲ תַ ן ִׁת ְמנִׁיָ ,
כִׁ י חו ְֹתנ ֹו אֵ ֶׁשת-חֵ יק ֹו מֶׁ נְהּו
ּיִׁתנָּה לְ מֵ ֵרעֵ הּו.
ל ַָקח וַ ְ
ּומ ְשפַ ט-מָ וֶׁ ת,
שרים אּולָם פֶׁ ַשע אֵ ין ל ֹו ִׁ
כִׁ י חו ְֹתנ ֹו הּוא הַ מֵ סֵ ב כָ ל אֵ לֶׁה,

הּוא ּובִׁ ת ֹו ,ז ֹונָה בַ ת-בְ לִׁ יָעַ ל.
כֵ ן נ ְַשלְ חָ ּה בָ אֵ ש לְ בָ עֵ ר ָאוֶׁן
ּוממֶׁ נּו ִׁננ ֵָקם ,כִׁ י הֵ ַרע לָנּו,
ִׁ
בַ אֲ ֶׁשר ַר ֲעיָת ֹו בָ אֵ ש נ ִַּׁציתָ ה.
(יבוא שמשון)

יתי
שמשון מַ ה ִׁת ְמרוֹת עָ ָשן אֲ ֶׁשר ָר ִׁא ִׁ
כַ ע ֲַשן הַ כִׁ בְ ָשן עוֹלוֹת מֵ הֵ נָה?
פלשתים הֵ ן הּוא ע ֲַשן ִׁאשָך
אֲ ֶׁשר ְש ָרפָ נּו! יַעַ ן
אַ ָתה ָש ַרפְ ָת לָנּו
מֵ יטַ ב כָל ָש ֶׁדה ּומֵ יטַ ב כָ ל כָ ֶׁרם.
שמשון ִׁאם ַתעֲשּון כָ זֹאת ,כִׁ י ִׁאם נ ִַׁק ְמ ִׁתי
בָ כֶׁםַ ,אחַ ר אֶׁ ְח ָדלָ ,אז ֶׁתחֱ זֶׁ ינָה
עֵ ינַי גְ א ֹונֵיכֶׁם – בְ עֵ ת ִׁת ְשבָ עּו
פְ ִׁרי חַ טֹאתֵ יכֶׁם ,וְ הֵ ם יִׁ ְדמָ עּו.
חֶׁ ֶׁרב ִׁת ְתמְֹך י ִָׁדי ,חֶׁ ֶׁרב נו ֶֹׁקמֶׁ ת
לִׁש ִׁתים ֵא ֶׁלה!
לִׁ ְנקֹם נ ְִׁקמָ ִׁתי ִׁמפְ ְ
ישמ ֹו י ִָׁדי בְ יוֹם ִׁמלְ חֶׁ מֶׁ ת,
תו ִֹׁר ֵ
ִׁמזְ רוֹעַ עֻזִׁ י עַ זּותָ ם ֵתלֶׁא.
(ילחם בהם ויכם).

חלק ד
פלשתים ויהודה.
יהודה מַ ה זֶׁ ה לָכֶׁם וְ לָנּו
כִׁ י עֲלִׁ יתֶׁ ם הֲ לוֹם כְ יוֹם ִׁמלְ חֶׁ מֶׁ ת?
ּושמַ עְ ֶׁתם לְ קוֹל ִׁמלֵינּו,
פלשתים ִׁאם תֹאבּו ְ
ָלכֶׁ ם ֹלא נ ַָרע ,אַ ְך ִׁאם ְתמָ אֵ נּו –
חֶׁ ֶׁרב ְתאֻ כְ לּו.
יהודה ּומָ ה ַת ְחפֹצּו?

פלשתים ִׁאיש צַ ר וְ א ֹויֵב ,זֶׁ ה ִׁש ְמשוֹן ,נ ְַחפֹצָ ה,
ידה.
כִׁ י עַ ל ָק ְדקֳ ד ֹו חֲ מָ ס ֹו נו ִֹׁר ָ
יהודה עַ ָתה נִׁבְ חֲ ָרה לָנּו
ַאנ ְֵשי-חַ יִׁל וְ נָקּומָ ה ֵנ ֵלכָה
אוֹת ֹו לֶׁאֱ סֹר ִׁאם ַנעֲצָ ר-כֹחַ .

חלק ה
יהודה ושמשון.
יהודה מַ ה-זֹאת עָ ִׁשיתָ לָנּו
לְ הַ בְ ִׁאיש אֶׁ ת ֵריחֵ נּו
בְ עֵ ינֵי פְ לִׁ ְש ִׁתים? הֲ ֹלא י ַָדעְ ָת,
כִׁ י מו ְֹשלִׁ ים הֵ ם בָ נּו!
יתי.
שמשון כְ מ ֹו עָ שּו לִׁ י ,כֵ ן לָהֵ ם עָ ִׁש ִׁ
יהודה הֲ ֹלא תֵ ַדע ,כִׁ י ָק ְצ ָרה י ֵָדנּו,
וְ ִׁאם ִׁנלָחֵ ם בָ ם – אַ ְך נַהֲ פְֹך ע ֶֹׁרף.
שמשון ּומַ ה תֹאבּו ִׁממֶׁ נִׁי?
יהודה לֶׁאֱ סָ ְרָך י ַָר ְדנּו
ּולְ ִׁת ְתָך בְ יַד פְ לִׁ ְש ִׁתים אֵ לֶׁה,
כִׁ י כֵן עָ לּו עָ לֵינּו
הו ִֹׁמים בְ עֶׁ בְ ָרתָ ם ,אֲ חּוזֵ י חֶׁ ֶׁרב
לֵאמֹר :א ֹו כִׁ י ִׁש ְמש ֹון ִׁת ְתנּו לָנּו,
א ֹו כִׁ י נִׁבְ ל ְַתכֶׁם לְ עוֹף הַ ָשמַ יִׁם
נ ְִׁתנָה לְ פִׁ י חָ ֶׁרב.
שמשון ִׁאם פֶׁ ן ִׁתפְ געּון בִׁ י לִׁ י ִׁת ָשבֵ עּו,
כִׁ י ֵתאֵ ְסרּו או ִֹׁתי לָכֶׁ ם אַ נִׁיחַ .
יהודה ֹלא ,כִׁ י נֶׁאֱ סָ ְרָך ַרקּ ,ונְתַ נּוָך
בְ י ָָדם וְ הָ מֵ ת ֹלא נ ְִׁמיתֶׁ ָך.
עַ ָתה הַ נִׁיחָ ה לָנּו
לָאֱ סָ ְרָךִׁ ,אם נַפְ ֵשנּו י ְָק ָרה

בְ עֵ ינֶׁיָך.
שמשון אַ נִׁיחָ ה.

חלק ו
פלשתים ,יהודה ,ושמשון אסור בידם.
פלשתים ִׁהנֵה פֹה אוֹיְבֵ נּו!
ָארץ,
ִׁהנֵה פֹה זֶׁ ה הָ ִׁאיש מַ ְרעִׁ יש הָ ֶׁ
ָיעֹז בְ רֹב עֻז ֹו ,יִׁ גְ בַ ּה.
ִׁה ֵננִׁי!
שמשון
מָ ה עוֹד אֲ ַדבֵ ר וְ הַ יוֹם ִׁהגִׁ יעַ ,
לִׁשא ֹולָה,
יּורד ְ
אֲ ֶׁשר גַם גְ א ֹונִׁי ַ
אֲ ֶׁשר ָנבֹל ִׁתבֹל זְ רוֹעִׁ י ָרמָ ה,
אֲ ֶׁשר בֵ ין עֲבו ִֹׁתים מָ עֻזִׁ י ֵתלֶׁא.
ִׁש ְמחּוִׁ ,ש ְמחּו עָ לַי ורֹאש הָ נִׁיעּו,
ָָארץ,
כִׁ י כֵן ָשבַ ת נ ֹוגֵש ,נָפַ ל ל ֶׁ
ישכֶׁ ם אֵ ימָ ה ,עו ְֹטכֶׁ ם פַ חַ ד,
הַ מַ לְ בִׁ ְ
בֵ ין יְ ֵדיכֶׁ ם נָפַ ל! --אַ ְך מַ הַ -ת ְחשֹבּו?
זֶׁ ה ַרק לְ ָרעַ ְתכֶׁם :וַ חֲ זּו עָ ָתה!
(ימסו אסוריו ויכם בלחי החמור)

ְראּו אֵ יפֹא כִׁ י כֵן ָשדּוד נָפָ לְ ִׁתי,
י ַָדי אֲ סּורוֹת הֵ ןּ ,ומָ ה עוֹד ָאעַ ש?
בְ יַד אוֹיְ בַ י ָאנִׁי!
יתי,
בִׁ לְ ִׁחי הַ חֲ מוֹר אֶׁ לֶׁף ִׁאיש ִׁהכֵ ִׁ
שּובּו ,שּובּו עָ ַדי וְ תַ אֵ ְסרּונִׁי!..
שּובּו ,שּובּו עָ ַדי וְ הֲ ִׁמיתּונִׁי!..
אּולָם לְ ש ֹונִׁי בַ ּצָ מָ א נ ָָש ָתה -
מָ ה אֶׁ ע ֱֶׁשה אֵ יפֹא ּומַ יִׁם ָאיִׁ ן?
יתי ְנשֹא וַ עֲצָ מַ י חָ רּו.
אַ ְך ִׁנלְ אֵ ִׁ
חּושה וַ ֲע ֵננִׁי,
צּוריָ ,
חּוסָ ה נָאִׁ ,
כִׁ י אֶׁ ת ג ְָדלְ ָך וְ עֹצֶׁ ם י ֶָׁדָך
בְ יַד עַ בְ ְדָך הֵ ן הַ ּיוֹם הֶׁ ראֵ יתָ .
ַאל נָא ַת ֲעמֹד בְ ָרחוֹק ֵתעֲלִׁ ימָ ה

לְ עִׁ תוֹת בַ ּצָ ָרה לִׁ י ,פֶׁ ן ָאמּותָ ה
ִׁצחֵ ה-צָ מָ א ּובְ יַד ֲע ֵרלִׁ ים אֵ לֶׁה
בְ לִׁ י כֹחַ אֶׁ ֹפלָה.
(ישתה מן הסלע אשר במכתש)

רּוחי אֲ ֶׁשר ָקצָ ָרה,
ִׁהנֵה ָשבָ ה ִׁ
בֵ ין חַ ְרב ֹונֵי ִׁצ ְמָאה אֲ ֶׁשר סֻ ג ָָרה.
ִׁאם ִׁה ְרבְ תָ ה מָ וֶׁ ת תו ְֹצאוֹתֶׁ יהָ
ֹלא אֵ ְדעָ ה ֻכלָם ,אַ ְך זֹאת י ָָדעְ ִׁתי,
כִׁ י מָ וֶׁ ת בְ יַד צָ מָ אַ :ת ְחלּואֶׁ יהָ
ַרבִׁ ים ,כִׁ י כֵ ן כִׁ ְמעַ ט מֵ הֶׁ ם גָוָ עְ ִׁתי

חלק ז
שמשון בעזה .מגיד ועזתים.
מגיד הֲ ֹלא תֵ ְדעּו ,עַ זָ ִׁתים ,כִׁ י הֵ נָה
ָארץ.
בָ א זֶׁ ה הָ ִׁאיש ִׁש ְמשוֹן מַ ְרגִׁ יז הָ ֶׁ
עזתים אֶׁ ת זֹאת ַנע ֲֶׁשה לְ מַ עַ ן הַ צְ לִׁ יחַ :
יִׁשמַ ע אֶׁ ת-כָלְ -מאּומָ ה,
כְ חֵ ֵרש ֹלא ְ
ֹלא נ ְַדבֵ ר עַ ד עֶׁ ת-בוֹא אוֹר הַ ב ֶֹׁקר:
כִׁ י ַנ ֲעלֶׁה אֵ לָיו בְ ָשכְ ב ֹו בֶׁ טַ ח,
וְ הּוא הֵ ן ֹלא נ ְִׁשמַ ר ,וַ הֲ ַרגְ נּוהּו.
(שמשון על הר חברון עם הדלת)

שמשון מַ ה ַת ְח ְשבּו אֵ יפֹא? כִׁ י ִׁאם ָשכַבְ ִׁתי
ישנָה?
ֹלא אֶׁ ְש ְמ ָרה ַנפְ ִׁשי ,א ֹו כִׁ י ִׁא ָ
ֹלא יִׁ בָ צֵ ר ִׁממֶׁ נִׁי
עֵ צוֹת לָנּוס ִׁמכֶׁם – וַ חֲ זּו עָ ָתה,
כִׁ י אֱ ֹלהֵ י ָאבִׁ י בְ עֶׁ זְ ִׁרי סֶׁ לָה,
מֵ ְרדֹף ַאחֲ ַרי רּוחֲ כֶׁ ם ֵתלַּה.
מָ ה ַיעֲשּו אֵ יפֹא ,וְ ִׁאם נוֹסָ דּו
י ְַח ָדו בְ נֵי-חֲ לוֹףֶׁ ,נגֶׁד אֱ לוֹּהַ ?
ֲעלֵי אַ ִׁדיר הֵ ם ַל ָשוְ א נוֹעָ דּו,
כִׁ י ָגבֹּהַ עֻזִׁ י מֵ עַ ל ָגבֹּהַ .

ראש ג

חלק א
פלשתים ודלילה
פלשתים הֲ ֹלא בְ בֵ ין ָש ַדיְִׁך,
בוֹעֵ ר בְ אֵ ש ִׁח ְש ֵקְך ,יָלִׁ ין בָ טּוחַ
ִׁש ְמשוֹן ,זֶׁ ה אוֹיְ בֵ נּו
ַארצֵ נּו.
הַ מַ חֲ ִׁריב ְ
ִׁהנֵה לְ אוֹר ִׁחּצַ יִׁ ְך,
כַצבִׁ י לְ יַד יָקּושֵ ,ילְֵך בַ ֶׁשבִׁ י.
ְ
אֵ ין עוֹד בִׁ לְ ֵתְך אֵ יפֹא לְ הוֹעִׁ יל לָנּו,
אֲ ֶׁשר ִׁת ְר ִׁאי בַ מֶׁ ה זֶׁ ה כֹח ֹו יִׁ ֶׁרב
ּובַ מֶׁ ה נּוכַל ל ֹו וַ אֲ סַ ְרנּוהּו
לְ עַ נוֹת ֹו ,עַ ד כִׁ י עָ ְרפ ֹו יַכְ נִׁיעַ .
דלילה וְ אֵ יְך תֹאבּו ִׁממֶׁ נִׁי
ידיד ִׁח ְש ִׁקי ,וְ ל ֹו אָ ִׁשיבָ ה
לִׁ בְ גֹד בִׁ ִׁ
תַ חַ ת ַאהֲ בָ ת ֹו ִׁשנְָאה וָ פֶׁ ַשע?
טֶׁ ֶׁרם ִׁתפְ ַתח אֶׁ ת פִׁ יהָ ,
ִׁתבְ לַע אֶׁ ֶׁרץ או ִֹׁתי כִׁ בְ ֹלעַ ק ַֹרח,
כִׁ י תֵ עָ ֶׁשה נְבָ לָה זֹאת עָ לֶׁיהָ !
יתי
וְ אֵ יכָ כָה אּוכַל נָא וְ ָר ִׁא ִׁ
ָשדּוד בְ יַד ש ֹונֵא הַ חֵ יק ָאהָ בְ ִׁתי?
ָאריץ גַם לִׁ ְק ַראת נ ֶֶׁׁשק,
יקי ִׁ
הֲ ֹלא חֵ ִׁ
ַאף נ ְִׁמלְ צּו לִׁ י ִׁאם עַ ד לֵב יַגִׁ יעּו
זִׁ ִׁקיםִׁ ,ח ִּׁצים וָ מָ וֶׁ ת,
ִׁאם אּוכָ לָה מַ לֵט אֶׁ ת חֵ יק ֹו סֶׁ לָה.
אֶׁ ְחשֹב מו ִֹׁתי תַ ְח ָתיו עֶׁ ְדנֵי-מֶׁ גֶׁד,
נֹפֶׁ ת צּופִׁ ים – כָ ל מַ חֲ לָה וָ ָנגַע,
ּובְ צֵ את נַפְ ש ֹו תֵ צֵ א נַפְ ִׁשי כְ ָרגַע.
ֹאמרּו לִׁ י ,עַ ם ֹלא חָ כָםֵ :תנִׁי
אֵ יְך ת ְ
נֶׁפֶׁ ש ִׁיְדיד ִׁח ְש ֵקְך לְ בֵ ין ִׁשנֵינּו?
הֲ ֹלא אֶׁ ת נַפְ ִׁשי ִׁת ְשאֲ לּו ִׁממֶׁ נִׁי,
כִׁ י גַם הַ מָ וֶׁ ת ֹלא יַפְ ִׁריד בֵ ינֵינּו.

חלק ב
סרני פלשתים.

ּומי י ְַצלִׁ יחַ
[ פלשתים ] מַ הַ -נע ֲֶׁשה אֵ יפֹא? ִׁ
אֶׁ ת עֲצָ תֵ נּו זֹאת אֲ ֶׁשר יָעָ ְצנּו?
ִׁמי יַהֲ פְֹך לְ בַ ב ְדלִׁ ילָה לָנּו,
כִׁ י נ ְִׁק ְש ָרה נַפְ ָשּה עִׁ ם דו ָֹדּה יָחַ ד?
אֵ ין עוֹד כִׁ י ִׁאם הַ שֹחַ ד,
כִׁ י הּוא יְעַ ּוֵ ר ָדעַ ת.
אֶׁ ל הֵ יכָל ֹו ֵנלְֵך וְ נ ְִׁד ְר ֶׁשנּו,
כִׁ י הּוא יְמַ לֵא כָל ִׁמ ְשאֲ לוֹתֵ ינּו.

חלק ג
פלשתים ושחד בהיכלו.
שחד מַ ה-לָכֶׁ ם פֹה ,כִׁ י בָ אתֶׁ ם אֵ לַי עָ ָתה?
מֵ הִׁ -ת ְדרֹשּו מֶׁ נִׁי?
פלשתים אַ ְך עַ ָתה בָ אנּו
לשחֵ ר פָ נֶׁיָך ,כִׁ י כֵן י ָָדעְ נּו:
ַ
בִׁ לְ עָ ֶׁדיָך ֹלא י ִָׁרים ִׁאיש נַפְ ֵשנּו,
כִׁ י ָשחָ ה עַ ד עָ פָ ר ּומֵ ִׁקים ָאיִׁ ן.
ִׁהנֵה י ַָדעְ נּו כֹחֲ ָך כִׁ י י ִֶׁׁרב,
זְ ר ֹועֲָך הַ נְטּויָה עָ צֵ מָ ה
ָארץ.
עַ ל כָל ַכנְפוֹת ֵתבֵ ל וְ ַאפְ סֵ יֶׁ -
עַ ד ִׁח ְק ֵרי לֵב ,וְ ִׁאם עִׁ ּוֵ ר אַ ָתה,
ַתבִׁ יט ּולְ כָ ל אֲ ֶׁשר ַת ְחפֹץ ַתטֶׁ נּו.
עַ ָתה לְ בַ ד אֶׁ ת זֹאת נ ְִׁדרֹש ִׁממֶׁ ָך:
אֲ ֶׁשר ָתבֹא ִׁא ָתנּו
לֶׁב-אֵ ֶׁשת ִׁש ְמשוֹן לְ הַ טוֹת אֵ לֵינּו,
אֲ ֶׁשר הָ פַ ְך עַ ד כֹה אֵ לֵינּו ע ֶֹׁרף.
יראּוַ ,אל ִׁתפְ חָ דּו! ָאבָֹאה
שחד ַאל ִׁת ָ
ַאצלִׁ יחַ ,
וְ ַד ְרכֵיכֶׁם ְ
עַ ָתה נָקּום ֵנלֵכָ ה.

חלק ד
פלשתים ,שחד ודלילה.
דלילה ִׁמי זֶׁ ה ,פְ לִׁ ְש ִׁתים ,בָ א עִׁ מָ כֶׁם הֵ נָה,

הָ דּור בִׁ לְ בּוש ֹו צֶׁ בַ ע ִׁר ְקמָ תַ יִׁם,
ִׁר ְקמֵ י זָ הָ ב וָ כֶׁ סֶׁ ף
עַ ל ְמעִׁ יל ֹו יוֹפִׁ יעּו?
הֲ ֹלא עִׁ ּוֵ ר הּוא – וְ ֵילְֵך לָבֶׁ טַ ח,
ַרגְ ל ֹו ֹלא ִׁתגֹף ,נ ְִׁשמָ ָרה ִׁמלָכֶׁ ד,
גָם ְצעָ ָדיו ַת ְח ָתיו י ְַח ָדו כ ֹונֶׁנּו.
ֹאמרּו לִׁ יִׁ ,מי הּוא זֶׁ ה?
ֹלא ת ְ
פלשתים נֹאמֵ ָרה:
ִׁהנֵה זֶׁ ה שֹחַ ד הּוא כִׁ י בָ א עִׁ מָ נּו
לְ חַ לוֹת אֶׁ ת פָ נַיְִׁך
ישְך ,עַ ד כִׁ י יו ִֹׁדיעַ
כִׁ י ְתפַ ִׁתי ִׁא ֵ
בַ מָ ה כֹח ֹו גָדוֹל ,לְ הַ גִׁ יד לָנּו,
ּובַ מֶׁ ה יֵָאסֵ ר לְ עַ נוֹת נָפֶׁ ש?
כִׁ י ִׁאם ַתע ֲִׁשי זֹאתִׁ ,הנֵה אֲ נ ְַחנּו
נ ִֵׁתן לְָך ִׁאיש אֶׁ לֶׁף ּומֵ ָאה כָ סֶׁ ף.
דלילה וְ אֵ יְך אֶׁ ע ֱֶׁשה זֹאת וֶׁ אֱ וִׁ יל אֵ ינ ֹו
לְ הַ גִׁ יד לִׁ י כָ זֹאת?
שחר אַ ְך ִׁאם ַת ְחפֹצִׁ י
עָ שה ַתע ֲִׁשי ,כִׁ י עֵ ת בֵ ין ָש ַדיְִׁך
יָלִׁ ין ,וְ הּוא בוֹעֵ ר בְ ִׁר ְשפֵ י חֵ ֶׁשק,
ֹלא יִׁ ְמנַע ִׁממֵ ְך כָ ל אֲ ֶׁשר ִׁת ְשָאלִׁ י.
דלילה אֵ לְֵך ,וַ אֲ ֶׁשר ַתּׂשיג י ִָׁדי ָאעַ ש;
אַ ְך כִׁ י כֵ נִׁים ִׁת ְהיּו וְ כֵ ן ָת ִׁקימּו
הַ ּיוֹצֵ א ִׁמפִׁ יכֶׁם ,וְ ֹלא תֶׁ ְח ָדלּו.
יר ִׁאי! כִׁ י כֵ ן נ ִָׁקימָ ה
פלשתים לְ כִׁ יַ ,אל ִׁת ָ
אֶׁ ת כָל אֲ ֶׁשר ִׁדבַ ְרנּו.
(תלך דלילה)

פלשתים עַ ָתה נ ְִׁש ַתחֲ וֶׁ ה לְ ָך ,מַ לכֵנּו,
כִׁ י ַד ְרכֵנּו ִׁהצְ ל ְַח ָת,
ע ֲֵדי הֵ יכַל-עֻזְ ָך יַחַ ד ָנבָֹאה,
עַ ל כִׁ ְסאֲ ָך נָכוֹן או ְֹתָך נו ִֹׁשיבָ ה,

זִׁ בְ חֵ י ְת ִׁשּואוֹת-חֵ ן לְ ָך נ ְַק ִׁריבָ ה.
יְחי שֹחַ ד מַ לְ כֵ נּו!
י ְִׁחי לָעַ דִׁ ,
יְק ְדמּו כִׁ ְסא ֹו שּובָ ה וָ נָחַ ת,
ַ
ּובְ הֵ יכָ ל ֹו יוֹם יוֹם ק ֹולָם יִׁ ֵתנּו
יַלְ ֵדי גִׁ ילָה ,כִׁ י ָשם ְת ִׁהי פו ָֹרחַ ת.

חלק ה
דלילה ושמשון.
דלילה דו ִֹׁדי צַ ח וְ ָאדֹם ,אֲ ֶׁשר ָאהָ בְ ִׁתי!
מַ הִׁ -מ ְדבַ ש מָ תוֹק לְ ִׁחכִׁ י מֶׁ גֶׁד
פְ ִׁרי ִׁיְדידּותֶׁ ָך!
ֵאתי
כֵ ן נו ָֹראוֹת נִׁפְ ל ִׁ
ּומי כָמוֹהּו!
בִׁ ְראוֹת רֹב עֻזְ ָך ִׁ
לְת
אּולָם אֱ מָ ר-נָא לִׁ י :בַ מֶׁ ה ִׁהגְ ַד ָ
זֶׁ ה כֹחֲ ָך ָגדֹל וְ תָ ְקפְ ָך יִׁ ֶׁרב?
ָארץ
הֲ יּוכַל ִׁאיש בָ ֶׁ
עַ נו ְֹתָך וֶׁ אֱ סָ ְרָךִׁ ,אם ָאיִׁ ן?
שמשון יּוכַ ל עַ נו ִֹׁתי גָבֶׁ ר:
ַַאסרּונִׁי
כִׁ י ִׁאם עוֹד י ְ
בְ ִׁשבְ עָ ה יְ תָ ִׁרים כִׁ י ֹלא ח ָֹרבּו,
הֵ ן ַי ֲעזֹב או ִֹׁתי כ ִֹׁחי וְ ֵילְֶׁך;
ָאז אֶׁ ְדמֶׁ ה לִׁ בְ נֵי-חֲ לוֹף גַם יָחַ ד.
דלילה עַ ָתה אֶׁ ְראֶׁ ה ִׁאם אּוכַ ל עַ נוֹתֶׁ ָך.
(תאסרהו)

עּורה:
עּורה-נָאִׁ ,ש ְמשוֹןָ ,
דלילה ָ
כִׁ י פְ לִׁ ְש ִׁתים עָ לֶׁיָך!
שמשון ִׁאם פְ לִׁ ְש ִׁתים ָיבֹאּו,
ָאגּורה;
ָ
כִׁ י ֹלא מֵ הֶׁ ם
כִׁ י כֵן אֲ נ ֵַתק עָ ָתה,
כַ אֲ ֶׁשר ִׁינָתֵ ק פְ ִׁתיל ְנע ֶֹׁרת
בַ הֲ ִׁריח ֹו אֵ ש ,הַ ּיְ תָ ִׁרים יָחַ ד.
(ינתק אותם)

ידה
ָאמנָם הֵ תַ לְ ָת בִׁ י! עַ ָתה הַ גִׁ ָ
דלילה ְ
ִׁדבְ ֵרי אֳ מּונָה אֹמֶׁ ן:
בֵ מָ ה ֵתָאסֵ ר נָא לְ עַ נוֹתֶׁ ָך,
ַַאסרּונִׁי
שמשון ִׁאם ָאסֹר י ְ
יתי,
בַ עֲבו ִֹׁתים חֲ ָד ִׁשיםָ ,אז חָ לִׁ ִׁ
ִׁאם ֹלא ַנ ֲע ָשה ְמלָאכָה בָ הֵ מָ ה.
דלילה עַ ָתה אֶׁ ְראֶׁ ה ִׁאם הָ אֱ מֶׁ ת ִׁהג ְַד ָת.
(תאסרהו)

עּורה,
עּורה-נָאִׁ ,ש ְמשוֹןָ ,
ָ
כִׁ י פְ לִׁ ְש ִׁתים עָ לֶׁיָך!
שמשון ִׁאם פְ לִׁ ְש ִׁתים ָיבֹאּו,
ָאגּורה:
ָ
כִׁ י ֹלא מֵ הֶׁ ם
כִׁ י אֲ נ ֵַתק אֶׁ ת הָ עֲבו ִֹׁתים אֵ לֶׁה
מֵ עַ ל זְ רֹעוֹתַ י כַחּוט גַם יָחַ ד.
(ינתקם)

דלילה ִׁהנֵה הֵ תַ לְ ָת בִׁ יִׁ ,ש ְמשוֹן ,עַ ד הֵ נָה.
ידה:
עַ ָתה אֱ מֶׁ ת הַ גִׁ ָ
בַ מָ ה ֵתָאסֵ ר נָא לְ עַ נוֹתֶׁ ָך?
ַארגִׁ י אֶׁ ת ֶׁשבַ ע
שמשון ִׁאם ַת ְ
ֹאשי עִׁ ם הַ מַ סָ כֶׁ ת.
ַאל מַ ְחלְ פוֹת ר ִׁ
דלילה ִׁהנֵה עַ ָתה אֶׁ ְראֶׁ הִׁ ,אם גַם הַ פַ עַ ם
קשט ִׁמלֶׁיָך.
הֵ תַ לְ ָת בִׁ י א ֹו כִׁ י ֶׁ
(תארוג את מחלפות ראשו).

עּורה,
עּורה-נָאִׁ ,ש ְמשוֹןָ ,
ָ
כִׁ י פְ לִׁ ְש ִׁתים עָ לֶׁיָך!
שמשון ִׁאם פְ לִׁ ְש ִׁתים ָיבֹאּו,

ָאגּורה:
ָ
כִׁ י ֹלא מֵ הֶׁ ם
ִׁהנֵה עַ ָתה אַ ִׁסיעָ ה
הַ יְתַ ד הָ אֶׁ ֶׁרג וְ הַ מַ סָ כֶׁ ת.
(יסיעם)

דלילה אַ ְך אֵ יְך ָאמֹר תֹאמַ ר לִׁ י :אֲ הַ בְ ִׁתיְך –
וְ לִׁ בְ ָך ְיִׁרחַ ק ְמאֹד ִׁממֶׁ נִׁי!
הֲ זֶׁ ה גְ מּול ָת ִׁשיבָ ה
אֶׁ ל ַאהֲ בָ ִׁתי הָ עַ זָ ה כַמָ וֶׁ ת?
הֲ זֶׁ ה פְ ִׁרי ִׁח ְש ִׁקי אֲ ֶׁשר אֶׁ ְקצ ָֹרה
מֵ ִׁא ְתָךַ ,אכְ זָ ר?
שמשון

וְ ַאכְ זָ ר ָאנִׁי!

דלילה הַ ִׁאם ֹלא ַאכְ זָ ר אָ ָתה,
כִׁ י אֶׁ ת לִׁ בִׁ י ִׁת ְראֶׁ ה בְ אֵ ש אוֹכֶׁ לֶׁת,
ַאכְ זָ ר (וְ ַאכְ זָ ר אָ ָתה!),
יִׁ בְ עַ ר לְ עֻמָ תֶׁ ָך,
ֶׁגדי ְק ִׁשי עָ ְרפֶׁ ָך?
ַת ְח ָתיו ַת ִּׁציב נ ִׁ
מַ הֶּׁ -יע ֱַרב אֱ לֵי ִׁחכִׁ י ִׁממֶׁ גֶׁד
ְק ִׁציר ַאהֲ בָ תֶׁ ָך?
וְ אַ ָתה אֶׁ ת מֶׁ תֶׁ ק דו ַֹדי ָתבּוזָ ה!
יתי
אּולָם ְמאֹד שגִׁ ִׁ
לֵאמֹר :אֲ הַ בְ ִׁתיָך,
כִׁ י עוֹד ַאהֲ בָ ה ֹלא ִׁתגַע עָ ֶׁדיָך,
כֵ ן ֹלא תֵ ַדע אוֹתָ ּה וְ ֹלא תַ גִׁ יעַ .
ָאמנָם ִׁאם ֹלא י ַָדעְ ָת
ְ
ְרווֹת ְרצ ֹונִׁיף אֶׁ ת ִׁק ְצפִׁ י ִׁת ְשבָ עָ ה!
יִׁ ְרעַ ץ ְק ִׁשי-עָ ְרפִׁ י ְק ִׁשי-עָ ְרפֶׁ ָך,
י ְַשפִׁ יל זְ דוֹן-לִׁ בִׁ י זְ דוֹן-לִׁ בֶׁ ָך!
מַ ע ֲֶׁדה-בֶׁ גֶׁד בְ יוֹם ָק ַרת ח ֶֹׁרף
דוֹבֵ ר חֲ לָקוֹת עַ ל לֵב ָרע י ְִׁדמֵ הּו:
כִׁ י ָשוְ א לָשוֹן ַרכָ ה אֶׁ ל ְק ַשה-ע ֶֹׁרף,
ַרק מַ ֲענַה עַ זוֹת יְפַ ְצפְ צֵ הּו!
שמשון אּולָם מַ כְ ִׁשיל-כ ִֹׁחי הֲ ֹלא ִׁת ְר ִׁאיהּו:
ּומאוֹר-פָ נַיִׁ ְך.
אַ ְתַ ,י ֲעלַת-חֵ ן ,הּוא ְ

כִׁ י תָ נִׁיעִׁ י ַרגְ לְֵך מֶׁ נִׁי ָל ֶׁלכֶׁת,
יִׁ ַתר לִׁ בִׁ י ִׁמ ְמקוֹמ ֹו לִׁ בְ רֹחַ
וְ לָנּוד ַאחֲ ָריִׁ ְך;
כֵ ן עֲצָ מַ י עָ ֵששּו,
ָָארץ;
כִׁ י אֶׁ ת מַ לְ כָם יִׁ ְראּו נִׁגְ ָדע ל ֶׁ
ּוכְ מ ֹו חֲ לָלִׁ ים שוֹכְ בֵ י הַ ֶׁקבֶׁ ר,
יהי לְ ָאבֶׁ ן.
חָ לָל בְ ִׁק ְרבִׁ י הּוא וִׁ ִׁ
דלילה ֹלא נ ְֶׁהפַ ְך עַ ָתה לִׁ בְ ָך ָאבֶׁ ן,
כִׁ י כֵן ִׁמיוֹם ִׁהבָ ְרא ֹו ִׁהנֵהּו.
שמשון ַאל ִׁת ְשלְ ִׁחי בִׁ י עוֹד ,יָפָ הִׁ ,חּצָ יִׁ ְך,
יתי,
כִׁ י ִׁמ ִׁתגְ ַרת י ֵָדְך ִׁהנֵה חָ לִׁ ִׁ
כִׁ ְמעַ ט נַפְ ִׁשי יָצָ ָאה.
דלילה ֹלא לְ בָ בִׁ י יִׁמַ ס לְ קוֹל ִׁמלֶׁיָך.
שמשון אַ ְך לְ בָ בִׁ י יִׁ מַ ס לְ קוֹל ִׁמלַיִׁ ְך:
ִׁח ִּׁצים וָ מָ וֶׁ ת לִׁ י ִׁא ְמרוֹתַ יְִׁך.
הַ ּצ ֳִׁרי ַאיִׁן ,מַ ְרפֵ א לְצִׁ ִׁירי יֵעַ ל?
ירָך.
דלילה אּולָם בְ י ִָׁדי הּוא צ ֳִׁרי ִׁצ ֶׁ
שמשון עַ ד ָאן ִׁאּוָ סֵ ר? מַ ה-מָ צָ אתָ בִׁ י מַ עַ ל?
ירָך.
דלילה עַ ד ַת ֲעלֶׁה אַ ָתה צ ֳִׁרי ִׁצ ֶׁ
שמשון צ ֳִׁרי לְ ִׁצ ִׁירי אֵ יְך ַא ֲעלֶׁה ָאנִׁיִׁ ,אם בְ י ֵָדְך הּוא?
דלילה

ִׁאם הּוא בְ י ֶָׁדָך.

שמשון צ ֳִׁרי צִׁ ִׁירי ַרק כִׁ י תֶׁ אֱ הָ בִׁ ינִׁי.
דלילה צ ֳִׁרי ִׁצ ְירָך ַרק כִׁ י תֶׁ אֱ הָ בֵ נִׁי.
יתי?
שמשון כִׁ י אֶׁ אֱ הַ ב אוֹתָ ְך! ּומֶׁ ה חָ לִׁ ִׁ
הֵ ן ַרק עָ לַיִׁ ְך ,כִׁ י ֹלא אֲ הַ בְ ַתנִׁי.

דלילה כִׁ י אֶׁ אֱ הַ ב אוֹתָ ָך! ּומַ הָ -קצַ פְ ִׁתי?
הֵ ן ַרק עָ לֶׁיָך ,כִׁ י ֹלא אֲ הַ בְ ָתנִׁי.
שמשון ּומַ ה תֹאבִׁ י?
דלילה ּומַ ה אֹבֶׁ ה – י ָָדעְ ָת:
כִׁ י תֹאמַ ר לִׁ י בַ מֶׁ ה כֹחֲ ָך י ִֶׁׁרב?
אַ ְך ַאל תוֹסֶׁ ף הָ תֵ ל כְ מ ֹו עַ ד הֵ נָה.
שמשון ִׁאם זֹאת לְ בַ ד תֹאבִׁ י ,אֶׁ ת חֶׁ פְ צֵ ְך ָאעַ ש.
בו ִֹׁאיַ ,י ֲעלַת-חֵ ן ,וְ יָסּור כַעַ ס,
ידה:
ְּודבַ ר אֱ מֶׁ ת אַ גִׁ ָ
ֹלהים ָאנִׁי
נְזִׁ יר אֱ ִׁ
ִׁמנִׁי בֶׁ טֶׁ ן ִׁא ִׁמי וְ ֹלא ֻגל ְָח ִׁתי.
ִׁאם ֻגל ְַח ִׁתי עַ ָתה – וכ ִֹׁחי סָ ָרה
ָאדם אֶׁ ְהיֶׁה לכֹח.
ּוכְ ַאחַ ד הָ ָ
דלילה

(תקרא ,בלי ראותו ,השליח ותאמר לו)

ְק ָרא סַ ְרנֵי עַ ִׁמי אֲ ֶׁשר ָיבֹאּו,
כִׁ י אֶׁ ת כָ ל לְ בָ ב ֹו גלָה לִׁ י עָ ָתה.
דלילה

[אל שמשון]

ירָך,
ְראֵ ה עַ ָתה כִׁ י כֵ ן י ְֶׁח ַדל צִׁ ֶׁ
כִׁ י שוֹב ָתשּוב לִׁ י הַ ִׁיְדיד הָ יִׁיתָ .
עַ ָתה ִׁת ְש ְמחָ ה בִׁ יּ ,ובְ ָך ָאגִׁ ילָה.
יקי ,כִׁ י אֲ הַ בְ ִׁתיָך,
עַ ָתה שּוב לְ חֵ ִׁ
ַאף עַ ל בִׁ ְרכַי ְת ָשע ֳַשע לָבֶׁ טַ ח –
ַאחֲ ֵרי ְראו ִֹׁתי כִׁ י אֲ הַ בְ ָתנִׁי,
ֹלא כַ אֲ ֶׁשר עַ ד כֹה ֲעשֹה ִׁה ְסכָ לְ ָת.
(ישן על ברכיה)

דלילה

[אל האיש]

ּותגַלְ חֵ הּו.
קּום ִׁחישַ ,אל ְתַאחֵ ר ְ
(יגלח אותו)

עּורה,
עּורה-נָא ִׁש ְמשוֹןָ ,
דלילה ָ

כִׁ י פְ לִׁ ְש ִׁתים עָ לֶׁיָך!
(ייקץ)

כָשלּו,
שמשון אַ ְך מֶׁ ה הָ יָה לִׁ י ּובִׁ ְרכַ י ָ
אֵ ין ע ֹוד ִׁא ִׁתי כ ִֹׁחי ,וְ עֻזִׁ י סָ ָרה.
מַ ה זֶׁ ה ֹלא אּוכַל קּום? אוֹי ,כִׁ י ֻגל ְָח ִׁתי!
פלשתים עַ ָתה קּום ִׁה ְתיַּצֵ ב ִׁמ ֶׁנגֶׁד לָנּו,
קּום ִׁהנָעֵ ר כְ מ ֹו פַ עַ ם בְ פָ עַ ם:
ֹאשָך ֻגל ְַח ָת,
ִׁאם ר ְ
ֹלא ֻגל ְַח ָת כֹחֶׁ ָך!
יתי!
שמשון מָ ה עוֹד אֲ ַדבֵ ר וַ אֲ נִׁי עָ ִׁש ִׁ
יתי.
צַ ִׁדיק הּוא ְי ָי ,כִׁ י פִׁ יו מָ ִׁר ִׁ
ֹאשָך
פלשתים ִׁהנֵה עַ ָתה י ֵֵרד ֲעלֵי ר ֶׁ
חֲ מָ ְסָך ִׁה ְרבֵ יתָ !
עַ ָתה קּומּו ִׁתפֶׁ שּוהּו,
עֵ ינָיו ָרמוֹת ְתנ ְַקרּו ,תו ִֹׁרידּו
ַאחַ ר אוֹת ֹו עַ זָ תָ ה,
ָשמָ ה ְתעַ נּו אֶׁ ת ַרגְ ל ֹו בַ ֶׁכבֶׁ ל!
(יתפשוהו ויורידוהו ויעשו לו את כל אלה)

חלק ו
שמשון בבית האסורים.
שמשון אּולָם ְר ָדה אֶׁ ל י ְַרכְ תֵ י בוֹר ,חֵ ֶׁשק,
יֹאכַל לָעַ ד בַ ֶׁדיָך בְ כוֹר-מָ וֶׁ ת,
עַ ל נְוֶׁ ָך גָפְ ִׁרית יְ ז ֶֹׁרה סֶׁ לָה.
יּושת ח ֶֹׁשְך ִׁס ְת ֶׁרָך,
ַ
ֵת ֵשב מַ ְח ַשכֵ י אֶׁ ֶׁרץ עֵ יפָ תָ ה,
ימנְָך יַחַ ד,
ִׁתפֹל ַק ְש ֶׁתָך וִׁ ִׁ
ּושמֹאלְ ָך עִׁ ם ִׁחּצֶׁ יהָ נ ְִׁשבָ ֶׁרת.
ְ
ָארּור י ְִׁהי הַ ּיוֹם או ְֹתָך י ָָדעְ ִׁתי,
יוֹם כִׁ י ְצבִׁ י ִׁא ָשה עֵ ינַי בָ חָ רּו!
ּומ ְדבַ ר ח ֶֹׁרב
יְהי נְוֵ ה תַ נִׁים ִׁ
ִׁ

נַחַ ל שו ֵֹרקְ ,מקוֹם ִׁקמוֹש וָ חוֹחַ !
ִׁתבְ לַע אֶׁ ֶׁרץ אוֹתָ ְך ,בַ ת בְ לִׁ ּיָעַ ל,
הוֹי ְדלִׁ ילָה ב ֹוג ֶָׁדת!
יתי
ִׁת ְשכֹן ֲע ָננָה עַ ל הַ ּיוֹם ָר ִׁא ִׁ
אוֹתָ ְך ,יוֹם כִׁ י יָפְ יְֵך ב ֹוגֵד חָ מָ ְד ִׁתי,
יוֹם כִׁ י ל ַָקח לִׁ בִׁ י זִׁ יו עַ פְ עַ פָ יִׁ ְך,
יוֹם חֵ לֶׁק ְשפָ תַ יִׁ ְך ִׁה ִׁדיחָ נִׁי!
ִׁהנֵה ח ֶֹׁשְך י ְִׁהי יוֹם הֶׁ אֱ מַ נ ְִׁתי
ִׁדבְ ֵרי תַ ְר ִׁמיתֵ ך כֶׁאֱ מּונָה אֹמֶׁ ן,
ָאז כִׁ י לִׁ בֵ ְך לִׁ י אֵ ש בוֹעֵ ר הֶׁ ְראֵ ית,
ב ֹו תַ ֲעמ ְֹדנָה כָל תוֹעֵ בוֹת יָחַ ד,
ָאז כִׁ י הַ ַרְך לִׁ בִׁ י יְלִׁ יד הָ ֶׁר ַשע
וְ אֶׁ ת סו ִֹׁדי לְָך ,ב ֹוג ֶֶׁׁדתִׁ ,הג ְַד ִׁתי,
ֹאשי ִׁק ַד ְמ ְת בִׁ ְרכַיִׁם
ָאז כִׁ י לְ ר ִׁ
ישנָה!
וַ ֲעלֵיהֶׁ ם ָשכַבְ ִׁתי וָ ִׁא ָ
אתי
אַ ְך מָ ה אֹמַ ר? הֵ ן ָאנֹכִׁ י חָ טָ ִׁ
אֶׁ ל צּור אֲ ֶׁשר נוֹתֵ ן ַלּיָעֵ ף כֹחַ ,
ְצּורת-לֵב אוֹת ֹו ָשכָ ְח ִׁתי.
ּובְ חֵ יק נ ַ
ִׁש ְמחּו ,פְ לִׁ ְש ִׁתים ,כִׁ י לָכֶׁם לִׁ ְשמֹחַ ,
כִׁ י זְ רוֹעִׁ י נ ְִׁשבַ ר כְ ֶׁשבֶׁ ר נֵבֶׁ ל.
יתי,
בִׁ לְ ִׁחי הַ חֲ מוֹר אֶׁ לֶׁף ִׁאיש ִׁהכִׁ ִׁ
יתי.
ּובְ אֵ ין מַ ְרפֵ א בְ חֵ יק ִׁא ָשה חָ לִׁ ִׁ
ָאמנָם ֹלא ָדגוֹן הּוא כִׁ י הֲ ִׁדימָ נִׁי,
ְ
אַ ְך אֱ ֹלהֵ י ָאבִׁ י – כִׁ י ב ֹו מָ ָר ְד ִׁתי,
צּורי יְשּועָ ִׁתי – כִׁ י ב ֹו בָ ג ְָד ִׁתי.
ִׁ
הֵ ָאנֵק דֹם ,לִׁ בִׁ י! לָמָ ה ִׁת ְצעָ ָקה
בְ ָרעָ תֶׁ ָך ,וְ אַ ָתה הֲ ִׁסבוֹתָ ?
ל ַָשוְ א ִׁתבְ כֶׁה ,וִׁ ישּועָ ְתָך ָרחָ ָקה,
כִׁ י פִׁ ְריְָך זֶׁ ה – אֲ ֶׁשר הֲ ֵרעוֹתָ !

חלק ז
פלשתים עושים משתה
פלשתים עַ ָתה נָגִׁ ילָה ,נ ְִׁש ְמחָ ה גַם יָחַ ד!
כִׁ י נ ִַׁתן בְ י ֵָדינּו
זֶׁ ה ִׁש ְמשוֹן אוֹיְבֵ נּו.
ישחֵ ק לָנּו!
לְש ְמשוֹן וִׁ ַ
ִׁק ְראּו נָא ִׁ

שליח ִׁש ְמשוֹן ,בוֹא! הַ ְס ָרנִׁים ְק ָראּוָך.
(יביאו שמשון)

מּודים אֵ לֶׁה!
פלשתים ַי ֲעמֹד נָא בֵ ין הָ עַ ִׁ
ישנִׁי וְ אֶׁ ָשעֵ נָה
שמשון (לנערו) ָאנָא הֲ ִׁמ ֵ
מּודי ְמכוֹן הַ בָ ִׁית.
עַ ָתה עַ ל עַ ֵ
(ימישהו)

טתי
שמשון זָ כְ ָרה ,אֱ ֹלהֵ י ,נָא אֲ ֶׁשר ָשפַ ִׁ
יִׁש ָראֵ ל עַ מֶׁ ָך
עֶׁ ְש ִׁרים ָשנָה אֶׁ ת ְ
וְ הַ חֲ זֵ ק עֻזִׁ י נָא אַ ְך הַ פָ עַ ם,
עַ ד כִׁ י נ ְִׁקמַ ת ַאחַ ת מֵ עֵ ינַי עַ ָתה
ִׁאנ ְָקמָ ה ִׁמנִׁי פְ לִׁ ְש ִׁתים אֵ לֶׁה
(יהפוך פניו אל הפלשתים)

לָמָ ה לִׁ י חַ ּיִׁ ים? לָמָ ה?
ִׁהנֵה יְמוֹתֵ י לִׁ י חֳ ָרבוֹת ָשבּו,
ַאף כָל ְרגָעַ י – בִׁ עּותֵ י אֱ לוֹּהַ .
לִׁ פְ נֵי ל ְַח ִׁמי הֵ ן ַאנִׁחָ ִׁתי ָתבוָֹאה,
נ ְִׁתכּו ַשאֲ גוֹתַ י כַמָ יִׁם.
כֵ ן אֲ חַ כֶׁה לַמָ וֶׁ ת,
ִׁממַ ְטמ ֹונִׁים אֶׁ ְחפֹר ִׁאם אֶׁ ְמצָ אֶׁ נּו,
כִׁ י אֶׁ ְש ְמעָ ה צָ ַרי סָ בִׁ יב י ִֵׁתנּו
עָ לַי בק ֹולָם וְ אֵ ין לִׁ י מו ִֹׁשיעַ .
ָאמנָם זְ רוֹעִׁ י לִׁ י תַ ְצ ִׁמיחַ י ֶַׁשע,
ְ
ָאמיתָ ה –
כִׁ י אֶׁ ת נַפְ ִׁשי ִׁ
יַעַ ן חַ ּיֵי הַ ְש ֵקט וָ בֶׁ טַ ח
אֶׁ ֵתן לְ לִׁ בִׁ י ִׁאם אֲ מו ְֹתתֵ הּו –
ָאנֹכִׁ י אֶׁ ע ֱֶׁשה!
כִׁ י ִׁאם ֹכ ִׁחי ִׁאבַ ְד ִׁתי,
ֹלא ִׁאבַ ְד ִׁתי לִׁ בִׁ יֹ-לאֹ ,לא ִׁאבַ ְד ִׁתי
רּוחי נ ְִׁדיבָ ה ,מֵ ָאז ְס ְמכ ְָתנִׁי!
ִׁ
ָאמית נַפְ ִׁשי כִׁ י ָאז אֶׁ ְהיֶׁה ר ֹוגֵעַ .
ִׁ
חַ ּיַיְ -תמּותָ ה ,כִׁ י נַפְ ִׁשי נִׁבְ הָ לָה,

רּוחי חֻ בָ לָה.
יָמַ י נִׁזְ עָ כּו וְ ִׁ
אֶׁ ת ִׁמ ְשבְ ֵרי לִׁ בִׁ י אֲ נִׁי ַאכְ ִׁריעַ ,
ָאמיתָ ה,
בּורה וְ נַפְ שי ִׁ
אֶׁ לְ בַ ש גְ ָ
ַארגִׁ יעַ ,
ָאמּות כְ מ ֹו גִׁ בוֹר וְ ָאז ְ
אֶׁ ְחיֶׁה בְ מו ִֹׁתי ּוכְ אֵ בִׁ י אַ ְשבִׁ יתָ ה,
ָאמּות ,מָ וֶׁ ת ֹלא ָאגּור ,אֶׁ ְשחַ ק לְ פָ חַ ד –
ָתמֹת נַפְ ִׁשי עִׁ ם פְ לִׁ ְש ִׁתים גַם יָחַ ד!
לתוכן הענינים
לדף הראשי של פרויקט בן-יהודה

