
من قضاة ۱۳ و۱٤نذير الله

بعد موت جدعون، عاد بنو إسرائیل وصنعوا الشّر في عیني الرب، فأسلمهم 
ــطیین أربعین سنة. ولکن ها هي امرأة من الشعب تتلّقی وعًدا  إلی ید الفلس

من الله. 
ستحبلین وتلدین 

ابًنا. فاحذري 
وال تشربي خمًرا 

وال تأکلي شیًئا نجًسا. 
وابنك سُیخّلص 
بني إسرائیل من 

الفلسطیین. سیکون 
الصبي نذیًرا لله، فال 
تّقصي شعره أبًدا.  

أتی رجل وأخبرني 
بأنّنا سنرزق صبیًّا یقود 

شعبنا وینقذه!

هل أنِت 
متأّکدة؟ 
حّتی إن 
ُرزقنا ولًدا 
فلَم یختاره 
الله ویبارکه 

هکذا؟

هذا صحیٌح. سیکون 
ابنکما نذیًرا لله. کّرسوه 

لخدمة الله منذ والدته، وال 
تقّصوا شعره أبًدا. 

ما اسمك یا 
سیدي؟

لماذا تسأل 
عن اسمي وهو 

عجیب؟

سنقّدم إًذا 
جدي معزى 
ذبیحة شکٍر لله.

وعند صعود اللهیب عن المذبح...

۲۲۲



لقد رأینا 
مالك الرب!

سُیحّقق الله 
وعده لنا. 

ــون وعاش  ــر شمش ــف، کب ولکن لألس
ــن خّطة الله له. هرب من  حیاًة بعیدًة ع
مسؤولیاته، وخالف الکثیر من وصایا الله، 

لکّنه لم یقّص شعره. 
هل ترید أن 

تشرب؟ 

نعم، 
أشکرك.

إّنها أجمل فتاة رأیتها 
في کّل حیاتي. ال یهّمني 
إن کانت من الفلسطیین، 

أعداء شعبي.
عندما عاد إلی المنزل، 
ــر والدیه بما ینوي  أخب

فعله.
أحّب فتاة من الفلسطیین. أرید إجراء 

الترتیبات الالزمة مع والدیها لکي نتزّوج. 

لکن یفترض 
أن تکون 
نذیر الله!

کیف تتزّوج من 
أعدائنا؟ هي ال 

تؤمن بالله.
مهما یکن، 
أرید أن 
أتزّوج بها.

۲۲۳



وفي طریقه لزیارة خطیبته، اعترضه أسد. 

أعطاني الرب قّوة عظیمة. 
من األفضل أال یقترب 

مّني أحد.

في هذه الّلحظة، حّل 
ــرّب،  ال ــه روح  علی
ــون  شمش ــّق  فش

األسد بیدیه.

أخیًرا حان وقت العرس. فعاد 
شمشون إلی مکان معرکته مع 

األسد، فرأى جیفته هناك.
صنع الّنحل 
العسل في 
جوف األسد.

أخذ شمشون العسل وتذّوقه.

کم هو لذیذ! إنّني 
آکل من جوف 

الحیوان الذي أراد 
أن یفترسني.

۲۲٤



ــة  ــي تمن ــتقبله ف اس
ــبان  مجموعٌة من الش

مرّحبین.

أنا سأکون شاهد زواجك، 
وقد دعوت ۲۹ صدیًقا 

لیحضروا العرس.

شکًرا... لدّي فکرة. سأطرح علیکم أحجیة. إذا 
حللتموها، أعطي کّل واحٍد منکم قمیًصا وثوبًا جمیاًل، 

وإال یعطیني کّل منکم قمیًصا وثوبًا جدیًدا.

واحٌد مّنا علی األقّل 
سیحّل أحجیة هذا 

الرجل الغبي.
قبلنا 

بالشرط!

«من اآلکل خرج أکل 
ومن القوّي خرجت 

حالوة». لدیکم أسبوع 
لتجدوا الحّل.

في ذلك المساء...

مّر األسبوع، ولم یستطع شاهد الزواج 
وال رفقاؤه أن یحّلوا أحجیة شمشون.

ماذا نفعل؟ أنا ال 
أستطیع أن أعطیه 

قمیًصا وحّلة.

وال أنا أستطیع ذلك. لیس لنا 
إال أن نحصل علی الحّل من 

العروس. فهي ابنة قومنا.

اسمعي! علیك أن تکتشفي حّل 
األحجیة من شمشون، وإال أحرقنا 

بیت أبیك وأنت فیه!

ال! ال! 
أمهلوني 
فأحاول!

أنا اآلن زوجتك، 
ولیس بیننا أسرار. 

أخبرني ما هو 
حّل أحجیتك؟

لم أخبر أحًدا 
بالحّل، وال حّتی 
أبي وأّمي، فکیف 

أخبرك أنت؟

لکّنها ظّلت تستعطفه 
ــا، وفي آخر  بدموعه

أنت ال یوم من االحتفال...
تحّبني! لو 

أحببتني فعاًل 
ألخبرتني.

حسًنا! الحّل 
هو «أسد 
وعسل».

۲۲٥



دقائق،  بضع  بعد 
انسّلت خارًجا...

وجدُت 
الحّل. 

أخبرینا، ال 
تخافي فأنت 
تحت حمایتنا.

جئنا لنتسّلم مکافأة الرهان الذي وعدتنا وفي االحتفال...
به. إّن حّل أحجیتك هو «أسد وعسل». 
فلیس أحلی من العسل، وال أقوى من 

األسد. واآلن نرید قمصاننا. 

أیها المخادعون! زوجتي هي 
التي أخبرتکم بالحل! لقد 

خسرُت الرهان، لکّن شعبکم 
سیدفع ثمن خداعکم.

فترك  ــّدة،  بش غضب شمشون 
االحتفال ونزل إلی أشقلون.

هؤالء الفلسطّیون 
سیدفعون ثمن الرهان عّني. 
وکّلهم یلبسون ثیابًا جمیلة.

۲۲٦



وضرب شمشون بقّوته 
ــة  مجموع ــة  العظیم

الفلسطّیین.

 ...۲٤ ...۲۳
...۲٥

ــون وهو بعد  رجع شمش
غاضب إلی االحتفال.

خذوا! هذه هي 
ثیابکم، ومواطنوکم هم 

الذین دفعوا ثمنها 
من حیاتهم.

۲۲۷



ة شعر مريعة َقصَّ
من قضاة ۱٦: ۲۰-۱

زار  ــاء،  مس وذات 
شمشون مدینة غّزة.

لماذا جئَت 
إلی غّزة؟
جئت 

ألرى أحد 
أصدقائي.

قبل قلیل 
رأیُت شمشون 

یدخل أحد 
البیوت. کیف 
دخل المدینة؟

شمشون؟! 
لم ألحظه.

ال یهّم. اقفلوا 
أبواب المدینة فنوقعه في 
الفّخ. نادوا کّل الحراس. 
یجب أال یخرج شمشون 

حیًّا من غزة.

۲۳۲



ــطّیون الحّراس، وانتظروا  ــتدعی الفلس اس
شمشون. 

لم یسبق لي أن رأیُت 
شمشون. کیف هو؟

إّنه کسائر الّناس... 
لکن شعره طویل، 
وقّوته توازي قّوة 

مئة رجل.

ــف  منتص ــي  ف
ــی  مش ــل،  الّلی
باتجاه  شمشون 

باب المدینة.

أرى الحراسة ُمشّددة هذه الّلیلة. 
علی األرجح أّنهم لن یفتحوا لي.

سأفتحه 
بنفسي.

أمسکوا به! ال 
تدعوه یهرب.

۲۳۳



من یقدر أن 
ُیمسك رجاًل یستطیع 
أن یحمل باب المدینة 
-هذه لیست الکبیر؟ ألم أقل لکم–

قّوة بشرّیة!

ــّم البالد کّلها.  ــون من غّزة، وع ــر خبر هَرب شمش انتَش
فخاف حّکام المدن الفلسطّیة فعقدوا اجتماًعا.

ال بّد من أن 
نمسَك شمشون. 
لنوّحد جیوشنا.

لن أخاطر 
بجیشي من أجل 
شمشون. أما من 

حلٍّ آخر؟

لدّي فکرة!

نعرف أّن لشمشون قّوة 
خارقة. فلو استطعنا أن 
نعرف مصدر هذه القّوة...

۲۳٤



أتظّن أّنه 
سیکشف 
لنا عن سّر 

قّوته؟

ال، لکّنه قد 
یکشف سّره لشخٍص 

آخر. سمعُت أّنه 
یحّب دلیلة.

دلیلة؟ إّنها 
من غّزة.

لکن، لعّلها 
تحّب شمشون 
فال تغدر به؟

هي أیًضا تحّب 
المال. لنذهب 

ونراها.

وهکذا زار الحّکام دلیلة.

إذا کشفِت 
لنا سّر قوة 

شمشون، فکّل 
مّنا یعطیك 
۱۱۰۰ فضّیة.

ُنسّلمك المال 
یوم یقع شمشون 

في أیدینا.

إذا حسبت المبلغ... 
۱۱۰۰ ضرب ٥... إّنه مبلغ 

کبیر. فکیف أرفض؟

ــغ ثروٌة صغیرة. لکن  إّن هذا المبل
ــّر شمشون  ــفت دلیلة س إذا کش
تصبح بغنی ملیونیر في أیامنا هذه. 

نعم، وهي 
التي تستطیع أن 
تجعل شمشون 

یکشف عن سّره. 
فتخبرنا.

۲۳٥



ــة  دلیل إّن 
أن  ــتعّدٌة  ُمس
ــر بحّبها  تتظاه
من  لشمشون، 
 ٥٥۰۰ ــل  أج

فضّیة.

کم أنَت قوّي یا 
شمشون. أهناك قیوٌد 

ال تستطیع قطعها؟

إذا ُربطُت بسبعة حباٍل 
جدیدة، أضُعف وأصیر 

کواحٍد من الّناس.

ــون  ــه التالیة، ناَم شمش في زیارت
فربطته دلیلة بسبعة حباٍل جدیدة.

سأوثقه جّیًدا فأقبض 
المکافأة. ُترى کیف 
أستطیع أن أصرَفها؟

جاءك 
العدّو!

قم یا 
شمشون!

۲۳٦



کَذَب علّي 
شمشون!

لماذا 
أوثقتني؟

ما من سبب، 
أردُت فقط أن أرى 
إن کنت تخبرني 

فعاًل الحقیقة.

أصّرت دلیلة أن تعرَف سّر شمشون، فقّیدته بطرٍق 
مختلفة، ولکنه کان دائًما یقطع القیود. وأخیًرا...

أنَت ال تحّبني 
یا شمشون، وإال لکنت 

أخبرتني بسّر قّوتك.
أنا أحّبِك، لذلك سأخبرِك

بسّري. عندما کّرستني أّمـي 
لله، تعّهدت بأال تقّص شعري 

أبًدا. وإذا انکسَر هذا العهد وُقصَّ 
شعري، ذهبت قّوتي وأصبحُت 

کسائر الّناس.

ــة أخیًرا  ــفت دلیل کش
فأرسلت  سّر شمشون. 
الذین  ــّکام  الح وبّلغت 

خّططوا لإلمساك به. 

أعّدوا سالسلکم وأحضروا إلّي الفّضة کما وعدتم.

هذه جاء شمشون إلی دلیلة تلك الّلیلة. وعندما نام...
فرصتکم.

ما رأیت قط شعًرا کهذا. لکّني ال 
أفهم کیف تذهب قّوته بقّص شعره.

قم یا 
شمشون!

جاءك 
العدّو!

۲۳۷



ــون  شمش ــاق  أف
نفسه.  عن  لیدافع 

لکن...

شعري! أین شعري؟ 
کسرُت عهدي، فأزال 

الله قّوتي.

استطعت أن تفكَّ 
الحبال، فقّطع 
سالسلنا اآلن.

ــون! ها الجنود  اختفت قّوة شمش
یسوقونه مقّیًدا.
ماذا 

سیفعلون به؟
سیقتلعون 

عینیه، 
ویلقون به 
في الّسجن. 
قد انتهت 

مشاکلنا مع 
شمشون.

ها هي فّضتك 
یا دلیلة. أنِت 

تستحقینها.

٥٥۰۰ فضّیة. 
کّلها لي!

وفیما کانت دلیلة تعّد قطع الفّضة، کان شمشون 
ها هو القاضي یمشي مقّیًدا بالسالسل في شوارع غّزة.

الجّبار ضعیف 
بال قّوة اآلن!

۲۳۸



من قضاة ۱٦: ۲۱-۳۰إسقاط البيت

ــون وأوثقوه  ــوا عیَني شمش ــطّیون تهدیدهم فقلع ــذ الفلس نّف
ــل وجعلوه ُیدیر الطاحون في الّسجن في غّزة. لکن بدأ  بسالس

شعر شمشون ینمو.
إلهي، أعطني فرصًة 

ثانیة ألحّرر شعبي من 
استعباد الفلسطّیین.

ــجن یعّدون  ــطّیون خارج الس کان الفلس
العّدة لتکریم إلههم داجون.

لیحضر کلٌّ 
منکم هدایاه لداجون، 
ولنحتفل بإمساکنا 

شمشون. 

في االحتفال...

کیف نسرُّ 
المحتفلین؟

لديَّ فکرة! 
لنأِت بشمشون، 
فیهزأ الّناس به 

ویضحکوا. 

۲۳۹



ــن  م ــون  بشمش ــاؤوا  وج
الّسجن وقادوه إلی الهیکل.

أصعدوه إلی 
هنا لیرى الجمیع 
هیئة قاضي بني 

إسرائیل.

هّیا، أِرنا کیف 
حملت باب 

غّزة!
دعنا نرى کیف 

قتلت األسد 
بیدیك!

اآلن وقد طال شعر شمشون، 
یأمل أن یعید له الله قّوته.

یا صبّي، أین 
العمودان؟ أرید 
أن أّتکئ علیهما.

ها هما، 
ضع یَدیك 

علیهما.

یا صبّي أرکض 
اآلن، وال تتوّقف 
إال عندما تصبح 
خارج الهیکل. 

۲٤۰



یا إلهي، أعطیتني 
في الماضي قّوًة عظیمة، لکني 
تجاهلت وصایاك وخسرت 

برکاتك. أستحّق فعاًل الموت... 
واآلن لتُمت نفسي 

مع الفلسطّیین.

ــون کّل قّوته، فدفع بعموَدي الهیکل، وإذا  استخدم شمش
بهیکل داجون إله الفلسطّیین ینهار فوق آالف الفلسطّیین 

الذین استعبدوا شعب شمشون.

ــخصّیته ضعیفة.  ــون بقّوة عظیمة، لکن کانت ش تمّتع شمش
رغم ذلك، استخدمه الله لیساعَد بني إسرائیل. واآلن سوف 
نرى أّن الله أن یستطیع أن یستخدَم شخًصا ضعیًفا جسدیًّا، 

لکّنه مليء باألمانة والّشرف، کشخصّیة القّصة التالیة...

۲٤۱




