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اجلبار شمشون

ُشجاٌع. َقِويٌّ َرُجٌل «َشْمُشوُن»
باُع. والسِّ الرِّجاُل ِمنُْه تَخاُف «َشْمُشوُن»

النَّاِس. َعَىل َهَجَم ٌش ُمتََوحِّ ثَْوٌر

َهَربُوا. الثَّْوِر، ِمَن خاُفوا النَّاُس
َغَلبَُه. الثَّْوِر، َرَقبََة َلَوى «َشْمُشوُن»

ِش. اْلُمتََوحِّ الثَّْوِر ِمَن أَْقَوى «َشْمُشوُن»



الجبار شمشون

اْلغابَِة. ِمَن َجاءَ ٌس ُمْفَرتِ ِنْمٌر
«َشْمُشوَن». َكِتِف َعَىل نَطَّ النِّْمُر
«َشْمُشوُن». صاَدُه يَْصطاُد، جاءَ
اْلغابَِة. ِمَن جاءَ َقْرٍن أَبُو ُن اَْلَكْرَكدَّ
اْلَكْرَكدِن. َظْهِر َعَىل نَطَّ «َشْمُشوُن»

َعُه. َوقَّ ِن، اْلَكْرَكدَّ َرَقبََة َلَوى «َشْمُشوُن»
أُْختُها. «َجِميَلُة» «َشْمُشوَن»، َصاِحبَُة «َدِليَلُة»
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اْألََسِد. َصْوَت َسِمَعْت اْلغابََة، َدَخَلِت «َجِميَلُة»
عاِليٍَة. َشَجَرٍة َفْوَق َطَلَعْت «َجِميَلُة»

«َجِميَلَة». َعَىل خاَف اْألََسِد، َصْوَت َسِمَع «َشْمُشوُن»
َمَسَكُه. اْألََسِد، َعَىل َهَجَم «َشْمُشوُن»

«َشْمُشوَن». شاَفْت ا َلمَّ انْبََسَطْت «َجِميَلُة»
اْألََسِد. ِمَن ِبنَجاِتها َفِرَحْت «َجِميَلُة»
َفْرحانٌَة. َوِهَي اْألََسَد، َرِكبَِت «َجِميَلُة»
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«َدِليَلَة». ِألُْخِتها َحَكْت اْلبَيِْت، إَِىل َرَجَعْت
َمْعُروِفِه. َعَىل «َشْمُشوَن» َشَكَرْت «َدِليَلُة»

«َشْمُشوَن».» َجِميَل نَنَْىس «ال قاَلْت: «َجِميَلُة»
َعَيلَّ.» اْلواِجَب «َعِمْلُت قاَل: «َشْمُشوُن»

يَْحُسُدُه. «َشْمُشوَن»، يَْكَرُه ْلطاُن السُّ
«َشْمُشوَن». ِمْن التََّخلَُّص يُِريُد ْلَطاُن السُّ

«َشْمُشوَن». َعَىل ِبها نَْستَِعنُي اْلَمكَّاَرُة «َدِليَلُة» «َشْمُشوَن». نَْغِلُب «ِباْلِحيَلِة قاَل: اْلَوِزيُر
اْلَجبَّاِر.» ُقوََّة تَْغِلُب اْلَمكَّاِر، ِحيَلُة
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«َدِليَلَة».» ِيل «َهاِت ِلْلَوِزيِر: قاَل ْلطاُن السُّ
نََعاَمًة. راِكبًَة ْلطاِن، السُّ إَِىل جاءَْت «َدِليَلُة»

اْلُقوَُّة َوِسيَلٍة. ِبأَيِّ «َشْمُشوَن» ِيل هاِتي الَمِة. السَّ َعَىل ِهللا «َحْمُد «ِلَدِليَلَة»: قاَل ْلطاُن السُّ
«َدِليَلَة».» ِحيَلُة تَْغِلبُها «َشْمُشوَن» ُقوَُّة اْلِحيَلُة. َّ إِال يَْغِلبُها ال

َمْقبُوٌل.» َرأْيَُك َمْعُقوٌل، «َكالُمَك قاَلْت: «َدِليَلُة»
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ناِئٌم. َوُهَو ِبَحبٍْل، «َشْمُشوَن» َربََطْت «َدِليَلُة»
َمْربُوٌط. َوُهَو نَْوِمِه، ِمْن َصِحَي «َشْمُشوُن»

اْلَحبَْل. َقَطَع ِذراَعُه، َفتََح «َشْمُشوُن»
ٌب. ُمتََعجِّ َوُهَو «ِلَدِليَلَة»، بَصَّ «َشْمُشوُن»

اْلَحبِْل.» ِمَن أَْقَوى َلِقيتَُك ُقوَّتََك، اْمتََحنُْت ِبَك. َفْرحانٌَة «أَنا قاَلْت: «َدِليَلُة»
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َحِديٍد.» ِسْلِسَلَة ِيل «اْعَمْل اِد: ِلْلَحدَّ قاَلْت «َدِليَلُة»
. تَنَْكِرسُ ال جاِمَدًة ِسْلِسَلًة َعِمَل اُد اْلَحدَّ

ناَم. َحتَّى «َشْمُشوَن» َعَىل َصَربَْت «َدِليَلُة»
اْلَحِديِد. ْلِسَلِة ِبالسِّ «َشْمُشوَن» َربََطْت «َدِليَلُة»

اْلَحِديِد.» َكْرسِ َعَىل يَْقَوى ال «َشْمُشوُن» «َشْمُشوَن». َغَلبُْت «أَنا قاَلْت: «َدِليَلُة»
بِْح. الصُّ ساَعَة نَْوِمِه ِمْن َصِحَي «َشْمُشوُن»
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اْلَحِديَد. ْلِسَلَة السِّ َكَرسَ ِذراَعُه، َفتََح
ْلِسَلِة؟» ِبالسِّ َقيَّْدِتِني «أَنِْت «َدِليَلَة»: َسأََل «َشْمُشوُن»

تَُه. َكَرسْ ِباْلَحِديِد َقيَّْدتَُك َقَطْعتَُه، ِباْلَحبِْل َكتَّْفتَُك ُقوَّتََك. أَْعِرَف أَْن «أََرْدُت قاَلْت: «َدِليَلُة»
«َشْمُشوُن».» يا واْلَحِديِد اْلِحباِل ِمَن أَْجَمُد أَنَْت
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ثَْوراِن. يَُجرُّها َمْرَكبٍَة ِيف َو«َدِليَلُة» «َشْمُشوُن»
َفْرحاٌن. َو«َشْمُشوُن» َفْرحانٌَة، «َدِليَلُة»

راِجعاِن: َوُهما «ِلَشْمُشوَن»، قاَلْت «َدِليَلُة»
أَْشَجُع أَنَْت اْألَْقِوياءِ، أَْقَوى أَنَْت والثِّرياِن! اْألُُسوِد ِمَن أَْقَوى «َشْمُشوُن» يا «أَنَْت

الزَّماِن؟» فاِرَس يا اْلُقوَُّة جاءَتَْك أَيَْن ِمْن ْجعاِن! الشُّ
اْلَمكَّاَرِة. «َدِليَلَة» ِبَكالِم انَْخدََع «َشْمُشوُن»

ِمْن أَْقَوى «َشْمُشوَن» َشْعُر َشجاَعِتي. ِرسُّ ُقوَّتِي، َسبَُب «َشْعِري قاَل: «َشْمُشوُن»
إِنْساٍن.» أَْضَعُف َشْعِرِه َغرْيِ ِمْن «َشْمُشوُن» «َشْمُشوَن».

«َشْمُشوُن». ناَم َحتَّى اْستَأْنَْت، «َدِليَلُة»

ناِئٌم. َوُهَو ِبَشْعِرِه، «َشْمُشوَن» َقيََّدْت «َدِليَلُة»
ِبَشْعِرِه. ُمَكتٌَّف َوُهَو َصِحَي، «َشْمُشوُن»
ِبِه. َغَدَرْت «َدِليَلَة» أَنَّ َعَرَف «َشْمُشوُن»

نَْفَسُه. يَُفكَّ أَْن يَْقِدُر ال «َشْمُشوَن»
«َشْمُشوَن». َعَىل تََغلَّبْت ا َلمَّ َفِرَحْت، «َدِليَلُة»

13



الجبار شمشون

«َشْمُشوَن». َقيََّدْت أَنَّها ْلطاَن السُّ أَْخَربَِت «َدِليَلُة»
«َشْمُشوَن». ِبَحبِْس أََمَر َفِرَح، ْلطاُن السُّ
«َدِليَلُة». أُْختُها َعِمَلتُْه ما َعَرَفْت «َجِميَلُة»

َمَعها. «َشْمُشوَن» َمْعُروَف تَنَْىس ال «َجِميَلُة»
اْألََسِد. ِمَن «َجِميَلَة» َخلََّص «َشْمُشوُن»

اْلَحبِْس.» ِمَن «َشْمُشوَن» أَُخلُِّص «أَنا قاَلْت: «َجِميَلُة»
ناِئٌم. اُن جَّ والسَّ ِباللَّيِْل، إَِليِْه َعْت أَْرسَ «َجِميَلُة»
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«َشْمُشوَن». َشْعَر َحلَّْت «َجِميَلُة»
ْلطاِن. السُّ َقْرصِ إَِىل ْجِن السِّ ِمَن َخَرَج «َشْمُشوُن»

ْلطاِن. السُّ َمَع واْلَوِزيِر «َدِليَلَة» َكالَم َسِمَع
ِمنُْه.» يُح َونَْسَرتِ «َشْمُشوَن»، «نَْقتُُل قاَل: ْلطاُن السُّ

الطَّاُحوِن.» ِيف الثَّْوِر بََدَل «نَُعلُِّقُه قاَل: اْلَوِزيُر
ُه.» َرشَّ تَأَْمنُوا َشْعَرُه، وا «ُقصُّ قاَلْت: «َدِليَلُة»
َرأٍْي.» أَْحَسُن «َدِليَلَة» «َرأُْي قاَل: ْلطاُن السُّ

«َدِليَلَة». َمْكُر َغَلبَُه اْلِحيَلُة. َخَدَعتُْه «َشْمُشوُن»
ِه؟ ِبِرسِّ باَح ِلماذا َشْعِرِه، ِيف ُقوَّتِِه ِرسُّ

َلُه. َّ الرشَّ ناِويَن أَْعداءَُه شاَف
اِالنِْتقاَم. أَراَد اْلَغَضُب، ِبِه اْشتَدَّ

َعَليِْه. يَْستَْوِيل اْلَغَضَب يَْجَعُل ال اْلعاِقُل
ِبَعْقِلِه. َضِعيٌف َلِكنَُّه ِبَشْعِرِه، َقِويٌّ «َشْمُشوُن»

15



الجبار شمشون

«َشْمُشوَن». أَماَم خاِئُفوَن، َو«َدِليَلُة» واْلَوِزيُر ْلطاُن السُّ
يَنِْطُقوَن. ال يَتََحرَُّكوَن، ال ُكلُُّهْم

ُجنُوٌن. أَصابَُه ِمنُْهْم، َغيُْظُه اْشتَدَّ
«َشْمُشوَن». أَْعداءُ َمساِكنُي «َشْمُشوُن»، ِمْسِكنٌي
وََعَليِْه. َعَليِْهْم ُه َهدَّ ِبيََديِْه، اْلَقْرصِ أَْعِمَدَة َزْحَزَح
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«َشْمُشوُن». َمَعُهْم َوماَت «َشْمُشوَن»، أَْعداءُ ماَت

اآلتية األسئلة عن الحكاية َهِذِه يف ا ِممَّ يُجاب

به؟ «َشْمُشوُن» فعل وماذا الثَّْوِر؟ من الناُس خاف ملاذا (س1)
والَكْرَكدَّن؟ بالنِّْمِر «َشْمُشوُن» فعل ماذا (س2)

األسِد؟ صوَت سمع حني «شمشوُن» فعل ماذا (س3)
أجابها؟ وبماذا لـ«شمشوَن»؟ «جميلُة» قالت ماذا (س4)
«شمشوَن»؟ ِليَْغِلَب لطاُن السُّ دبَّرها التي الِحيلُة ما (س5)

أجابت؟ وبماذا لـ«دليلَة»؟ السلطاُن قال ماذا (س6)
الَحبِْل؟ من تخلَّص حني لـ«شمشوَن» «دليلُة» قالت ماذا (س7)

قالت؟ وماذا الَحديِد؟ لسلِة بالسِّ «دليلُة» فعلت ماذا (س8)
الحديَد؟ لسلَة السِّ كَرس حني لـ«شمشوَن»، «دليلُة» قالت ماذا (س9)

«شمشوَن»؟ إىل «دليلُة» َهتُْه وجَّ الذي ؤاُل السُّ هو ما (س10)
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«شمشون»؟ ُقوَِّة َسبب عرفت حني «دليلُة» فعلت ماذا (س11)
ُمَقيَّد؟ «شمشوَن» بأنَّ عِلم حني لطاُن، السُّ أمر بماذا (س12)

صنعت؟ وماذا «شمشوَن»؟ تْخليِص عىل «جميلُة» عزمت ملاذا (س13)
«شمشوَن»؟ من للتخلُِّص ِلـ«دليلَة»، والوزيُر لطاُن السُّ قال ماذا (س14)

أعداِئه؟ كالَم سِمَع حني «شمشوَن»، ُشعوُر كان ماذا (س15)
وألْعداِئه؟ له جَرى وماذا ؟ بالَقْرصِ «شمشوُن» فعل ماذا (س16)
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