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SAMSON -ןִׁשְמׁשֹו   

Samson ou Shimshen (en 

hébreu:ִׁשְמׁשֹוןִׁשְמׁשֹוןִׁשְמׁשֹוןִׁשְמׁשֹון, Shimshôn, de la 
racine Shemesh qui signifie 

« soleil ») est l'un des Juges 

d'Israël. Le Livre des Juges 
(13.1 - 16.31) fait le récit de sa 

vie. Samson est un héros 
israélite d'une force 

herculéenne. Il est dit que sa 
force lui venait de sa longue 

chevelure. 
 
Di nayes az Shimshen, der 
grester sone fun di Plishtim 
hot zikh farlibt in Dalilen hot 
zikh shnel farshprayt 

, דער  די נַײעס ַאז שימשון
גרעסטער ׂשונא ֿפון די ּפלישטים 

ן דלילה'ן הָאט זיך ֿפַארליבט אי
 הָאט זיך שנעל ֿפַארשּפרַײט.

 
 
1 ère scène 
 
 
Dalile: -Shimson vet mikh nemen far zayn froy ! 
Plishtim: -Veystu nit az Shimshen iz undzer grester sone ? 
Dalile: -Ikh hob im lib vayl zayn libe tsu mir iz zeyer shtark. 
Plishtim: -Ven dir vet gelingen arayntsukrign Shimsonen in dayn 
nets, dan vestu vern undzer kenigin. Ale Plishtim veln tsu dir 
buken, du vest zayn raykh, dayne kleyder veln zayn fun dem 
bestn zeyd geflokhtn mit gold un  ayngepast mit briliantn. 
Daliles oygn hobn genumen laykhtn. 
Dalile: -A kenigin vel ikh vern.. ikh vel sheyne kleyder trogn 
-Gut, ikh nem on ayer forshlog. 
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 ערשטע סצענע 
 

 דלילה : שימשון װעט מיך נעמען ֿפַאר זַײן ֿפרױ!
ניט ַאז שימשון איז אונדזער גרעסטער ׂשונא? ּוװײסט -ּפלישטי:   

.דלילה : איך הָאב אים ליב װַײל זַײן ליבע צו מיר איז זײער שטַארק  
  ,נגען ַארַײנצוקריגן שימשונען אין דַײן נעץוװען דיר װעט געל:ּפלישטי 

ַאלע ּפלישטים װעלן. װעסטו װערן אונדזער קעניגיןדַאן   
,דו װעסט זַײן רַײך,צו דיר בוקן   

ד געֿפלָאכטן מיט גָאלד און ײַ דַײנע קלײדער װעלן זַײן ֿפון דעם בעסטן ז
.אַײנגעּפַאסט מיט ברילִיַאנטן  

 
.ס אױגן הָאבן גענומען לַײכטן 'דלילה  

..נע קלײדער טרָאגןישיװעל  ךדלילה : ַא קעניגין װעל איך װערן.. אי  

.איך נעם ָאן אַײער ֿפָארשלָאג ,גוט  
2ème scène  
 
Ven di zibn teg fun der khassene fayerung zaynen ariber, hot 
Dalile gezogt mit trern in di oygn : 
Dalile :  -Ikh bin umgliklekh vayl du host viel sodes 
Shimshen : -Ober velkhe sodes ? 
Dalile :  -Oh zog mir dem sod fun dayn gvure. Iz den faran a 
zakh vos zol dir in gantsn kenen opshvakhn ,az du zolst vern vi 
ale mentshn ? 

Shimshen : -Ikh vel bald dikh zogn .Oyb men zol mikh binden 
mit zibn faykhte shtrik , dan vel ikh opshvakht vern un zayn vi 
ale mentshn. 
Dalile hot gekrogn zibn faykhte shtrikn un gebundn Shimson ‘s 
hent un fis. 
Shimshen hot zikh gemakht vi er shtrengt zikh mit ale zayne  
kokhes 
Delila iz gezesn oyf shimson’s shoys tsu tsuraysn di shtrik ober 
on derfolg. 
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Ober Dalile  hot im nit gevolt gloybn .Zi iz tsugegangen tsum tir 
un plutsling a geshray ton : 
Dalile :  - O ! Shimson di Plishtim kumen on dikh tsu bafalen !  

- Shneler ,ratevet zikh ! 
Shimhon hot zikh shnel a dre geton un hot tserisn di shtrik fun 
zikh vi eyner tsureyst a diner fodem. 
Dalile :  -Du zest, Shimshen az du host mikh opgenart ! 
 

Eyn mol, tsvey mol hot Shimshen gelignt. Delila iz geven brogez. 
Shimshen hot Dalilen a nem geton bay der hant, un hot zi gevolt 
a kush ton. Dalile ober hot ire lipn farshtelt mit der hant 
Dalile :  -Neyn kush mikh nisht, ikh vil nisht keyn falshe kushn ! 
Shimshen : -Gut Dalile itst zog ikh dir oys dem gantsn emes . 
Zets zikh do nebn mir. Du herst Dalile, in dize lokn- hor ligt 
mayn gantse makht..Ikh bin geborn gevorn a nazir fun got. 
Keyn gal meser hot zikh tsu mayn kop keynmol nit tsugerirt. 
Dalile :  O!  Shimshen, itst ze ikh az du host mir dertselt dem 
gantsn emes. Ikh ze az du host tsu mir tsutroyen. Du shaynst 
tsu zayn zeyer mid un shlefrik. Shimson, leg dayn kop in mayn 
shoys un ikh vel dir aynshlefern. Un ven du vest oyfvakhn fun 
dayn shlof, vel ikh hobn tsugegreyt far dir a groysartiger 
moltzayt. 
 
Shtilerheyt iz zi aroys fun tsimer un geshikt ir dinst rufn di 
plishtim. 
Dalile :  Zol men mikh oykh brengen a sher. 
 Zi hot opgeshoren di lokn un geshrien: 
Dalile :  -Shtey oyf Shimshen shneler, di plishtim kumen on ! 
Shimshen hot zikh oyfgekhapt fun shlof un er hot shnel 
oyfgehoybn zayn hand tsum kop 
Shimshen : -A vos hostu tsu mir geton Dalile  
Dalile :  Ikh hob gevolt oysprobirn  oyb du host mir oykh dos 
mol nit genart  
Shimshen : -O du umvidrige froy, nidertrekhtigste tsvishn 
froyn, du falshe shlang  
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 צווייטע סצענע
 

הָאט דלילה  ,ַאריבער ןװען די זיבן טעג ֿפון דער חּתונה ֿפַײערונג זַײנע
 געזָאגט מיט טרערן אין די אױגן

ליקלעך װַײל דו הָאסט ֿפיל סודותמגדלילה : איך בין או  
?ער װעלכע סודותבָאשימשון:   

איז דען ֿפַארַאן .ּורהבגָא זָאג מיר דעם סוד ֿפון דַײן דלילה :  
ן גַאנצן קענען ָאּפשװַאכן ַאז דו זָאלסט װערן װי יַא זַאך װָאס זָאל דיר א

?ַאלע מענטשן  
מיך בינדען מיט זיבן אױב מען זָאל  .איך װעל בַאלד דיך זָאגןשימשון: 

.דַאן װעל איך ָאּפשװַאכט װערן און זַײן װי ַאלע מענטשן ,ֿפַײכטע שטריק  
 דלילה הָאט געקרָאגן זיבן ֿפַײכטע שטריק

.הענט און ֿפיס'ס און געבונדן שימשון   
.ער שטרענגט זיך מיט ַאלע זַײנע ּכוחוּת ישימשון הָאט זיך געמַאכט װ  

ָאבער ָאן  קס שױס  צו צורַײסן די שטרי 'וןדלילה איז געזעסן אױף שימס
.דערֿפָאלג  

זי איז צוגעגַאנגען צום טיר און .ָאבער דלילה הָאט אים ניט געװָאלט גלױבן 
:ּפלוצלינג ַא געשרַײ טָאן  

!ןישטים קומען ָאן דיך צו בַאֿפַאלדי ּפל !שימשון! ָא  דלילה :  
!רַאטעװעט זיך !שנעלער  

געטָאן און הָאט צערַײסן די שטריק ֿפון זיך  יידרשימשון הָאט זיך שנעל ַא 
.אײנער צורײסט ַא דינער ֿפָאדעם יװ  

.ַאז דו הָאסט מיך ָאּפגענַארט ,שימשון ,דו זעסט: דלילה  
 

.גזודלילה איז געװָארן בר .צװײ מָאל הָאט שימשון געליגנט ,אײן מָאל  
ט געװָאלט זי ַא ַא נעם געטָאן בַײ דער הַאנט און הָא 'ןדלילה  הָאט שימשון

.דלילה ָאבער הָאט אירע ליּפן ֿפַארשטעלט מיט דער הַאנט .קוש טָאן  
!איך װיל נישט קײן ֿפַאלשע קושן ,נײן קוש מיך נישט-דלילה :  

נצן אמת.ַאג איך דיר אויס דעם גָאצט זישימשון: גוט דלילה,א  
.זעצט זיך דָא נעבן מיר  

 
 

איך בין  .ר ליגט מַײן גַאנצע מַאכטהָא -אין דיזע לָאקן ,דו הערסט דלילה -
קײן גַאל מעסער הָאט זיך צו מַײן קָאּפ  .געבָארן געװָארן ַא נזיר ֿפון גָאט

.יט צוגערירטנָאל נמקײ  
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לט דעם גַאנצן ייאיצט זע איך ַאז דו הָאסט מיר דערצ! שימשון  !ָאדלילה: 
צוטרױען. דו שײנסט  איך זע ַאז דו הָאסט צו מיר .אמּת  
ג דַײן קָאּפ אין מַײן שױס און ייל .שימשון ,ן זײער מיד און שלעֿפריקצו זײַ 

און װען דו װעסט אױֿפװַאכן ֿפון דַײן שלָאף  ,איך װעל דיר אַײנשלעֿפערן
.װעל איך הָאבן צוגעגרײט ֿפַאר דיר ַא גרױסַארטיגער מָאלצַײט  

 
די שטילערהײט איז זי ַארױס ֿפון צימער און געשיקט איר דינסט רוֿפן 

.ּפלישטים   
.זָאל מען מיך אױך ברענגען ַא שער דלילה:   

.י הָאט ָאּפגעשָארן די לָאקן און געשריעןז  
!שנעלער די ּפלישטים קומען ָאן,שימשון  ףשטײ אױ דלילה:  

שימשון הָאט זיך אױֿפגעכַאּפט ֿפון שלָאף און ער הָאט שנעל אױֿפגעהױבן 
.זַײן הַאנט צום קָאּפ  

?הָאסטו  צו מיר געטָאן דלילה װָאס !ַאשימשון:   
איך הָאב געװָאלט אױסּפרָאבירן אױב דו הָאסט מיר אױך דָאס מָאל דלילה: 
.גענַארט  

.סטע צװישן ֿפרױעןקדערטרעכטיידו אומװידריגע ֿפרױ נ !ָאשימשון:   

!דו ֿפַאלשע שלַאנג   
 

 
Extrait de : Shimshen der nazir par Vladimir Jabotinski 

 
 


