ﻏﺰلِ ﻏﺰﻟﻬﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﻣﻘﺪﻣﻪ
»ﻏﺰلِ ﻏﺰﻟﻬﺎ« ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ از اﺷﻌﺎر زﯾﺒﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮥ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﺑﺎن ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق در وﺻﻒ
ﯾﺪﯾﺮ ﺳﺮوده ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ »ﻏﺰﻟﻬﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎن« ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻋﻨﻮان ﻋﺒﺮی
ﮐﺘﺎب ،آن را ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣ دﻫﺪ.
ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﻦ ﻏﺰﻟﻬﺎ را ﺗﺼﻮﯾﺮی از راﺑﻄﮥ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ﻣ داﻧﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎﻧﺮ
راﺑﻄﮥ روﺣﺎﻧ ای ﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿ و ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
ﻏﺰل اول :ﻓﺼﻞ۷ :۲ ‐ ۱ :۱
ﻏﺰل دوم :ﻓﺼﻞ ۵ :۳ ‐ ۸ :۲
ﻏﺰل ﺳﻮم :ﻓﺼﻞ ۱ :۵ ‐ ۶ :۳
ﻏﺰل ﭼﻬﺎرم :ﻓﺼﻞ ۳ :۶ ‐ ۲ :۵
ﻏﺰل ﭘﻨﺠﻢ :ﻓﺼﻞ ۴ :۸ ‐ ۴ :۶
ﻏﺰل ﺷﺸﻢ :ﻓﺼﻞ ۱۴ ‐ ۵ :۸

۱

۱ﻏﺰﻟﻬﺎی زﯾﺒﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎن.

ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ

۳

۲

ﻣﺮا ﺑﺎ ﻟﺒﺎﻧﺖ ﺑﺒﻮس ،زﯾﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ ﮔﻮاراﺗﺮ از ﺷﺮاب اﺳﺖ .ﻋﻄﺮ ﺑﺪن ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺒﻮ اﺳﺖ .ﻧﺎم ﺗﻮ
۴

راﯾﺤﮥ ﻣﻄﺒﻮﻋ را ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣ رﺳﺎﻧﺪ و دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﻣﻔﺘﻮن ﺗﻮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ.
ﺗﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻠﻤﺮو دﻟﻢ ﺑﺎش و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﺒﺮ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺘﺮ از
ﺷﺮاب اﺳﺖ و ﻫﻤ از دل و ﺟﺎن ﺷﯿﻔﺘﻪ و ﺷﯿﺪای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۵

ای دﺧﺘﺮان اورﺷﻠﯿﻢ ،ﻣﻦ ﺳﯿﺎه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻗﯿﺪار و ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮده ﻫﺎی زرﯾﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن زﯾﺒﺎ و

ﻗﺸﻨ ﻫﺴﺘﻢ۶ .ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﺳﯿﺎه ﻫﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎه ﻧﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا آﻓﺘﺎب ﻣﺮا ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮادراﻧﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﻬﺒﺎﻧ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ اﻧﺪ .وﻟ ﻣﻦ وﻗﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ از ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
۷ای آﻧﻪ روح و روان ﻣﻦ ﻣﻔﺘﻮن ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮ ﮐﻪ رﻣﻪ ات را ﮐﺠﺎ ﻣ ﭼﺮاﻧ؟ ﻫﻨﺎم ﻇﻬﺮ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺖ را ﮐﺠﺎ ﻣ ﺧﻮاﺑﺎﻧ؟ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﻮ در ﺑﯿﻦ ﮔﻠﻪ ﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﺮوم؟

ﻣﻌﺸﻮق
۸ای ﺳﺮﺧﯿﻞ ﺧﻮﺑﺎن ﺟﻬﺎن ،اﮔﺮ ﻧﻤ داﻧ ،رد ﮔﻠﻪ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻦ و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ﻫﺎﯾﺖ را در ﮐﻨﺎر
ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎ ﺑﭽﺮان۹ .ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ،ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎدﯾﺎﻧﻬﺎی ﻋﺮادۀ ﻓﺮﻋﻮن زﯾﺒﺎ و دل آرا
ﻫﺴﺘ۱۰ .ﮔﯿﺴﻮان ﺗﻮ رﺧﺴﺎره ﻫﺎﯾﺖ را ﻣ آراﯾﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاﻫﺮ زﯾﻨﺖ ﮔﺮدﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۱ .ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺖ
زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻃﻼ ﺑﺎ دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺮه ﻣ ﺳﺎزﯾﻢ.

ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ
۱۲ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻦ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد آرﻣﯿﺪه و از ﺑﻮی ﻋﻄﺮ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﻣﻦ ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ۱۳ .ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ
در آﻏﻮﺷﻢ ﺑﺴﺎن ﻣﺮ ،ﻋﻄﺮ ﺧﻮﺷﺒﻮ دارد۱۴ .ﻣﻌﺸﻮق ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻬﺎی وﺣﺸ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن
ﻋﯿﻦ ﺟﺪی ﻣ ﺷﻔﻨﺪ.

ﻣﻌﺸﻮق
۱۵ای ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﭼﻘﺪر ﻗﺸﻨ ﻫﺴﺘ .ﺗﻮ ﺑﺴﺎن ﮐﺒﻮﺗﺮان زﯾﺒﺎ و ﺧﻮﺷﻨﻤﺎ ﻫﺴﺘ.

ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ
۱۶

ای دﻟﺮﺑﺎی ﻣﻦ ،ﺗﻮ واﻗﻌﺎً ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻣﻘﺒﻮل ﻫﺴﺘ .ﭼﻤﻦ ﺳﺒﺰ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ

۱۷

و درﺧﺘﺎن ﺳﺮو و

ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن ﻣﺎاﻧﺪ.

۲

۱

ﻣﻦ ﮔﻞ ﻧﺮﮔﺲ ﺷﺎرون و ﺳﻮﺳﻦ دره ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ.

ﻣﻌﺸﻮق
۲ﻣﻌﺸﻮﻗﮥ ﻣﻦ در ﺑﯿﻦ دوﺷﯿﺰﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺳﻨ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎرﻫﺎ.

ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ
۳ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﺟﻮان ﻫﻤﭽﻮن درﺧﺖ ﺳﯿﺒ اﺳﺖ در ﺑﯿﻦ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﻞ .ﺧﻮش و
ﺳﺮﻣﺴﺖ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ اش ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻢ و ﻣﯿﻮه اش در ﮐﺎﻣﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﮔﻮارا اﺳﺖ۴ .او ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻮن
۵

ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺧﻮد آورد و ﻋﻠَﻢ ﻣﺤﺒﺖ را ﺑﺎﻻی ﺳﺮم ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ .ﻣﺮا ﺑﺎ ﮐﺸﻤﺶ ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺸﯿﺪ و رواﻧﻢ را
ﺑﺎ ﺳﯿﺐ ﺗﺎزه ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﯿﻤﺎرِ ﻋﺸﻖ او ﻫﺴﺘﻢ۶ .دﺳﺖ ﭼﭗ او زﯾﺮ ﺳﺮم ﺑﻮد ،ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ
ﺧﻮد ﻣﺮا در آﻏﻮش ﻣﮐﺸﯿﺪ۷ .ای دﺧﺘﺮان اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻏﺰاﻟﻬﺎ و آﻫﻮان ﺻﺤﺮا ﻗﺴﻢ ﻣ دﻫﻢ
ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ را ﺗﺎ ﺧﻮدش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺪار ﻧﻨﯿﺪ و آﺳﺎﯾﺶ او را ﺑﺮﻫﻢ ﻧﺰﻧﯿﺪ!

ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ

۸

ﺑﻪ ﺻﺪای ﭘﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ از ﻓﺮاز ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﻣ آﯾﺪ!

۹

ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﻏﺰال و آﻫﻮ ﺑﭽﻪ ای اﺳﺖ .او در ﭘﺸﺖ دﯾﻮار اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و از ﮐﻠﯿﻦ

ﻣ ﻧﺮد.

۱۰

ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮده ﻣﮔﻮﯾﺪ.

ﻣﻌﺸﻮق
»ای ﻣﻌﺸﻮﻗﮥ ﻣﻦ ،ای زﯾﺒﺎی ﻣﻦ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﯿﺎ۱۱ .زﯾﺮا زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻮﺳﻢ ﺑﺎران ﺑﭙﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪه و رﻓﺘﻪ اﺳﺖ۱۲ .ﮔﻠﻬﺎ از زﻣﯿﻦ ﺳﺮزده اﻧﺪ و زﻣﺎن ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺮاﺋ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .آواز ﻓﺎﺧﺘﻪ در
ﮐﺸﺘﺰار ﻣﺎ ،ﮔﻮﺷﻬﺎ را ﻧﻮازش ﻣ دﻫﺪ۱۳ .درﺧﺘﺎن اﻧﺠﯿﺮ ﻣﯿﻮه ﺑﺎر آورده ،ﺗﺎﮐﻬﺎ ﺷﻮﻓﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ و
راﯾﺤﮥ آن ﻫﺎ ﻣﺸﺎم را ﻋﻄﺮ آﮔﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ای ﻣﺤﺒﻮﺑﮥ ﻣﻦ ،ای زﯾﺒﺎی ﻣﻦ ،ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﺑﯿﺎ!« ۱۴ای
ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺷﺎف ﺻﺨﺮه ﻫﺎ و در ﭘﺸﺖ ﺳﻨﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻫﺴﺘ ،ﺑﺬار ﮐﻪ روی ﻗﺸﻨﺖ را
ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺻﺪای ﺷﯿﺮﯾﻨﺖ را ﺑﺸﻨﻮم ،زﯾﺮا ﺻﺪای ﺗﻮ ﺷﯿﺮﯾﻦ و روی ﺗﻮ ﻗﺸﻨ اﺳﺖ.

۱۵

روﺑﺎﻫﺎ،

روﺑﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼ را ﺑﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ را ﺧﺮاب ﻣﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎ ﺷﻮﻓﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ
۱۶ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ از آن ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ از آن او .او ﮔﻠﮥ ﺧﻮد را در ﺑﯿﻦ ﮔﻠﻬﺎی ﺳﻮﺳﻦ ﻣ ﭼﺮاﻧﺪ.
۱۷ای ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﻧﺴﯿﻢ ﺳﺤﺮﮔﺎﻫ ﺑﻮزد و ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ .ﻣﺜﻞ
ﻏﺰال و آﻫﻮ ﺑﭽﻪ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺨﺮام.

۳

۱ﺷﺐ ﻫﻨﺎم در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﻏﻨﻮدم و او را ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮبِ ﺟﺎﻧﻢ اﺳﺖ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاب ﺟﺴﺘﺠﻮ

ﮐﺮدم ،اﻣﺎ در ﯾﺎﻓﺘﻨﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪم .ﺑﺪﻧﺒﺎل او ﮔﺸﺘﻢ ،وﻟ او را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ۲ .ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ و
ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺴﺮاﻏﺶ رﻓﺘﻢ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺤﺒﻮب ﺟﺎﻧﻢ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ۳ .ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﻣﺮا
دﯾﺪﻧﺪ و ﻣﻦ از آن ﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪم» :آﯾﺎ آن ﮐﺴ را ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺟﺎﻧﻢ اﺳﺖ دﯾﺪه اﯾﺪ؟« ۴ﻫﻨﻮز از آن ﻫﺎ
ﭼﻨﺪان دور ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮبِ ﺟﺎﻧﻢ را ﯾﺎﻓﺘﻢ .او را ﻣﺤﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻧﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮود .ﺳﭙﺲ

۵

او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎدرم و در اﻃﺎﻗ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺪﻧﯿﺎ آورده ﺑﻮد ،ﺑﺮدم .ای دﺧﺘﺮان اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﻏﺰاﻟﻬﺎ و آﻫﻮان ﺻﺤﺮا ﻗﺴﻢ ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ را ﺗﺎ ﺧﻮدش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺪار ﻧﻨﯿﺪ و آﺳﺎﯾﺶ او را
ﺑﺮﻫﻢ ﻧﺰﻧﯿﺪ!

ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ
۶اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﻮن دود از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰد و ﻓﻀﺎ را ﺑﺎ ﺑﻮی ﻣﺮ و ﻋﻄﺮﻫﺎی ﺗﺎﺟﺮان
ﻣﻌﻄﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ ۷ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺨﺖ روان ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ از ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدان
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ آﯾﺪ۸ .ﻫﻤﮥ آن ﻫﺎ ﺟﻨ آوران آزﻣﻮده و ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺴﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﯾ ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﻪ
ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﮥ ﺷﺒﺎﻧﻪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ۹ .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾ ﺗﺨﺖ روان از
ﭼﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۱۰ .ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﺶ از ﻧﻘﺮه و ﺳﻘﻔﺶ از ﻃﻼ اﺳﺖ .ﭼﻮﮐ اش ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﮥ
ارﻏﻮاﻧ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان اورﺷﻠﯿﻢ آﻧﺮا ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﭘﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۱

ای دﺧﺘﺮان

اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .او را ﺑﺎ ﺗﺎﺟ ﮐﻪ ﻣﺎدرش در روز ﺧﻮش
ﻋﺮوﺳ اش ﺑﺮ ﺳﺮ او ﻧﻬﺎد ،ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻌﺸﻮق

۴

۱ای ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ،ﺗﻮ ﭼﻘﺪر زﯾﺒﺎﺋ !ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ در ﭘﺲ روﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺸﻨ ﮐﺒﻮﺗﺮان اﻧﺪ .ﻣﻮﻫﺎی

اﻓﺸﺎن ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻠﮥ ﺑﺰﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﻮه ﺟِﻠﻌﺎد ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲ .رﺷﺘﮥ دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻇﺮﯾﻒ ﺗﻮ ﺑﻪ
ﺳﻔﯿﺪی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﭘﺸﻢ ﺷﺎن ﭼﯿﺪه و ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤ ﺟﻔﺖ ﺟﻔﺖ و
ﻣﺮﺗﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ۳ .ﻟﺒﻬﺎی ﻧﺎزک ﺗﻮ ﺑﺴﺎن رﺷﺘﮥ ﻗﺮﻣﺰ و دﻫﺎﻧﺖ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ .رﺧﺴﺎره ﻫﺎﯾﺖ در ﭘﺸﺖ
روﺑﻨﺪ ﻣﺜﻞ دو ﻧﯿﻤﮥ اﻧﺎر اﻧﺪ۴ .ﮔﺮدﻧﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮج داود ﺻﺎف و ﮔﺮد اﺳﺖ و ﮔﻠﻮﺑﻨﺪش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰار
ﺳﭙﺮ ﺟﻨ آوراﻧ اﺳﺖ ﺑﻪ دور ﺑﺮج۵ .دو ﭘﺴﺘﺎن ﺗﻮ ﻣﺜﻞ دو آﻫﻮ ﺑﭽﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﻠﻬﺎی
ﺳﻮﺳﻦ ﻣ ﭼﺮﻧﺪ۶ .ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﻧﺴﯿﻢ ﺳﺤﺮﮔﺎﻫ ﺑﻮزد و ﻫﻮا روﺷﻦ ﺷﻮد ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﻮه ﻣﺮ و ﺗﭙﮥ ﮐُﻨﺪُر
ﻣ روم۷ .ای ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ،ﺗﻮ ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺋ !در ﺟﻤﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘ و ﻋﯿﺒ ﻧﺪاری.

۸

ای ﻋﺮوس ﻣﻦ ،ﺑﺎ ﻣﻦ از ﻟﺒﻨﺎن ﺑﯿﺎ .از ﻓﺮاز ﮐﻮه ﻟﺒﻨﺎن و اﻣﺎﻧﻪ و از ﻗﻠﮥ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺳﻨﯿﺮ و ﺣﺮﻣﻮن،
۹

ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﮥ ﺷﯿﺮ و ﭘﻠﻨ اﺳﺖ ،ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﯿﺎ .ای ﻣﺤﺒﻮﺑﮥ ﻣﻦ و ای ﻋﺮوس ﻣﻦ ،ﺑﺎ ﯾ ﻧﺎه دﻟﻢ
را رﺑﻮدی و ﺑﺎ ﺣﻠﻘﮥ ﮔﻠﻮﺑﻨﺪت ﻣﺮا ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘ.

۱۰

ای ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ و ای ﻋﺮوس ﻣﻦ ،ﭼﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ

اﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ! ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻮ ﮔﻮاراﺗﺮ از ﺷﺮاب و ﺑﻮی ﻋﻄﺮ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ از راﯾﺤﮥ ﻫﻤﻪ ﻋﻄﺮﻫﺎ اﺳﺖ.

۱۱

ای

ﻋﺮوس ﻣﻦ ،از ﻟﺒﺎﻧﺖ ﻋﺴﻞ ﻣ ﭼﺪ و در زﯾﺮ زﺑﺎﻧﺖ ﻋﺴﻞ و ﺷﯿﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻮی ﺟﺎﻣﻪ ات ﺑﺴﺎن
ﻋﻄﺮ دﻻوﯾﺰ درﺧﺘﺎن ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ۱۲ .ای ﻣﺤﺒﻮﺑﮥ ﻣﻦ و ای ﻋﺮوس ﻣﻦ ،ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺑﺎغ درﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭼﺸﻤﮥ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨ ﻫﺴﺘ۱۴‐۱۳ .ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺑﺎغ ﭘﺮ ﺛﻤﺮِ اﻧﺎر ﻫﺴﺘ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺧﻮش ﻃﻌﻢ ﺑﻪ ﺑﺎر
ﻣ آورد .در ﺗﻮ ﺳﻨﺒﻞ و رﯾﺤﺎن ،زﻋﻔﺮان و ﻧﯿﺸﺮ ،دارﭼﯿﻨ و ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺮ و ﻋﻮد
ﻣ روﯾﻨﺪ۱۵ .ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﮥ آب ﺣﯿﺎت ﻫﺴﺘ ﮐﻪ از ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻟﺒﻨﺎن ﺟﺎری اﺳﺖ و ﻧﻬﺎﻻن را
ﺳﯿﺮاب ﻣ ﺳﺎزد.

ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ
۱۶ای ﻧﺴﯿﻢ ﺷﻤﺎل و ای ﺑﺎد ﺟﻨﻮب ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ! ﺑﺮ ﺑﺎغ ﻣﻦ ﺑﻮزﯾﺪ ﺗﺎ راﯾﺤﮥ ﻣﻦ ﻓﻀﺎ را ﻣﻌﻄﺮ ﺳﺎزد.
ﺑﺬارﯾﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎغ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ و از ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺧﻮش ﻃﻌﻢ آن ﺑﺨﻮرد.

ﻣﻌﺸﻮق

۵

۱ای ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ و ای ﻋﺮوس ﻣﻦ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎغ ﺧﻮد آﻣﺪه ام .ﻣﺮ و ﻋﻄﺮﻫﺎﯾﻢ را ﻣ ﭼﯿﻨﻢ .ﻋﺴﻞ

ﺧﻮد را ﻣ ﺧﻮرم و ﺷﺮاب و ﺷﯿﺮ ﺧﻮد را ﻣ ﻧﻮﺷﻢ.

دﺧﺘﺮان اورﺷﻠﯿﻢ
ای دﻟﺪادﮔﺎن ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و از ﻣﺤﺒﺖ ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺷﻮﯾﺪ.

ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ
۲ﻣﻦ ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ دﻟﻢ ﺑﯿﺪار اﺳﺖ .ﺻﺪای ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ را ﻣ ﺷﻨﻮم ﮐﻪ دروازه را ﻣﮐﻮﺑﺪ و
ﻣﮔﻮﯾﺪ» :دروازه را ﺑﺎز ﮐﻦ ای ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ،ای ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ،ای ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻣﻦ و ای آﻧﻪ در ﺟﻤﺎل و
زﯾﺒﺎﺋ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘ ،زﯾﺮا ﺳﺮم از ﺷﺒﻨﻢ ﺳﺤﺮﮔﺎﻫ و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﯾﻢ از ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎرانِ ﺷﺐ ،ﺗﺮ اﺳﺖ«.
۳ﻟﺒﺎﺳﻢ را از ﺗﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدم ،ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ آن را دوﺑﺎره ﺑﭙﻮﺷﻢ؟ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ را ﺷﺴﺘﻢ ،ﭼﻄﻮر
ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ آن ﻫﺎ را دوﺑﺎره ﮐﺜﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟
۴

ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ دﺳﺖ ﺧﻮد را از ﺳﻮراخ دروازه داﺧﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ آن را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﻢ ﺑﻪ ﻟﺮزه آﻣﺪ.

۵ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ ﺗﺎ دروازه را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎز ﮐﻨﻢ و ﭼﻮن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻔﻞ ﺑﺮدم اﻧﺸﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﺮ آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪ۶ .اﻣﺎ
وﻗﺘ دروازه را ﮔﺸﻮدم ،ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﻘﺪر دﻟﻢ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﺸﻨﻮم .ﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﺶ رﻓﺘﻢ ،اﻣﺎ او را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ .ﺻﺪاﯾﺶ ﮐﺮدم ،وﻟ ﺟﻮاﺑﻢ ﻧﺪاد.
۷

ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎن ﺷﺐ ﻣﺮا ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺮا زدﻧﺪ و زﺧﻤ ام ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﻬﺮه داراﻧ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺼﺎرﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺒﺎی ﻣﺮا

رﺑﻮدﻧﺪ۸ .ای دﺧﺘﺮان اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺷﻤﺎ را ﻗﺴﻢ ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺮا ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ او ﺑﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﻋﺸﻖ او ﻫﺴﺘﻢ.

دﺧﺘﺮان اورﺷﻠﯿﻢ
۹

ای زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﺑﺮوﯾﺎن ،ﻣﺤﺒﻮب ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺮدان دﯾﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺗﺮی دارد و ﻓﻀﯿﻠﺖ او ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ

ﻣﺤﺒﻮﺑﺎن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻗﺴﻢ ﻣ دﻫ؟

ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ
۱۰ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ زﯾﺒﺎ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ و در ﺑﯿﻦ ده ﻫﺰار ﺟﻮان ﻣﻤﺘﺎز ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۱۱ .ﺳﺮ او ﻣﻮﻫﺎی
ﻣﺠﻌﺪ و ﻣﺸﯿﻨ ﺑﻪ رﻧ زاغ دارد و ارزش آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﻼی ﻧﺎب اﺳﺖ۱۲ .ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺋ

ﮐﺒﻮﺗﺮاﻧ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﮥ آب ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﮔﻮﺋ ﺧﻮد را در ﺷﯿﺮ ﺷﺴﺘﻪ اﻧﺪ.

۱۳

رﺧﺴﺎره ﻫﺎﯾﺶ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻏﭽﻪ ای اﺳﺖ ﭘﺮ از ﮔﻠﻬﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﻣﻌﻄﺮ .ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ ﺑﺴﺎن ﺳﻮﺳﻨﻬﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﻋﻄﺮ
ﻣﺮ ﻣ ﭼﺪ.

۱۴

ﺑﺎزواﻧﺶ ﻣﺜﻞ ﻣﯿﻠﮥ ﻃﻼ و ﺑﺎ ﺟﻮاﻫﺮ آراﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﭘﯿﺮش ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺎج ﺷﻔﺎف

و ﺑﺎ ﯾﺎﻗﻮت زرد آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۵

ﺳﺎﻗﻬﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﻣﺮﻣﺮ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﺋ از ﻃﻼی

ﻧﺎب ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻬﺮه اش ﺑﺴﺎن ﺳﺮوﻫﺎی آزاد ﻟﺒﻨﺎن ﺑ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ.

۱۶

ﮐﻼم او ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻫﻤﻪ

ﭼﯿﺰش زﯾﺒﺎ و دﻟﺶ اﺳﺖ .ای دﺧﺘﺮان اورﺷﻠﯿﻢ ،ﯾﺎر و دﻟﺪار ﻣﻦ اﯾﻨﻬﻤﻪ اوﺻﺎف را دارد.

دﺧﺘﺮان اورﺷﻠﯿﻢ

۶

۱ای زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ زن ،ﻣﺤﺒﻮﺑﺖ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻮ ﺗﺎ ﺑﺮوﯾﻢ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ
۲ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎغ ﺧﻮد رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻠﮥ ﺧﻮد را در ﮐُﺮد ﮔﻠﻬﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﭽﺮاﻧﺪ و ﺳﻮﺳﻨﻬﺎ را
۳

ﺑﭽﯿﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ ﺗﻌﻠﻖ دارم و او از آن ﻣﻦ اﺳﺖ .او ﮔﻠﮥ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﮔﻠﻬﺎی ﺳﻮﺳﻦ
ﻣ ﭼﺮاﻧﺪ.

ﻣﻌﺸﻮق
۴ای ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ،ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮزه زﯾﺒﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اورﺷﻠﯿﻢ ﻗﺸﻨ ﻫﺴﺘ .ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻮن ﻟﺸﺮ آﻣﺎده ﺑﺮای
ﺟﻨ ،ﺑﺎ ﻫﯿﺒﺖ ﻫﺴﺘ۵ .ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﻧﺎه ﻣﻦ ،زﯾﺮا ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﺮا ﺟﺎدو ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﻮﻫﺎی
اﻓﺸﺎﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﮥ ﺑﺰﻫﺎﺋ اﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﻮه ﺟِﻠﻌﺎد ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد۶ .دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪی
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤ ﺟﻔﺖ ﺟﻔﺖ و ﻣﺮﺗﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ۷ .رﺧﺴﺎره ﻫﺎی ﺗﻮ
در ﭘﺸﺖ روﺑﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻧﯿﻤﮥ اﻧﺎر اﻧﺪ۹‐۸ .در ﺑﯿﻦ ﺷﺼﺖ ﻣﻠﻪ و ﻫﺸﺘﺎد ﮐﻨﯿﺰ و دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﻤﺎر،
ﮐﺴ ﻣﺜﻞ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻣﻦ ﺑ ﻋﯿﺐ و ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﻧﻤ ﺷﻮد .او دﺧﺘﺮ دﻟﺒﻨﺪ و ﯾﺎﻧﮥ ﻣﺎدر ﺧﻮد اﺳﺖ.

دﺧﺘﺮان ﺟﻮان وﻗﺘ او را ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،از او ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻠﻪ ﻫﺎ و ﮐﻨﯿﺰان او را ﻣ ﺳﺘﺎﯾﻨﺪ

۱۰

و

ﻣ ﭘﺮﺳﻨﺪ» :اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﭙﯿﺪۀ ﺻﺒ ﺗﺎﺑﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺘﺎب ﻗﺸﻨ و ﻫﻤﭽﻮن آﻓﺘﺎب
درﺧﺸﺎن و ﺑﺴﺎن ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﭘﺮ ﺷﻮه اﺳﺖ«.
۱۱ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﺑﺎدام رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺳﺮﺳﺒﺰی وادی را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻢ و ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻬﺎی اﻧﻮر
ﺷﻮﻓﺎن ﺷﺪه و درﺧﺘﺎن اﻧﺎر ﮔﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ؟

۱۲

ﺑ آﻧﻪ ﺧﻮدم ﺑﺪاﻧﻢ ،ﺑﺴﺮﻋﺖِ ﻋﺮادۀ ﻋﻤﯿﻨﺎداب ﺑﻪ

آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪم.

دﺧﺘﺮان اورﺷﻠﯿﻢ
۱۳ﺑﺮﮔﺮد ،ای ﺷﻮﻟﻤ ﺑﺮﮔﺮد ،ﺑﺮﮔﺮد ﺗﺎ ﺗﺮا ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ
ﭼﺮا ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺮا ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ دو ﻗﻄﺎر ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﻣ رﻗﺼﻢ.

ﻣﻌﺸﻮق

۷

۱ای ﺷﺎﻫﺪﺧﺖ ﻣﻦ ،ﭘﺎﻫﺎﯾﺖ در ﮐﻔﺸﻬﺎ ﭼﻪ زﯾﺐ دارﻧﺪ .ﺳﺎﻗﻬﺎی ﺧﻮﺷﺘﺮاش ﺗﻮ ﻣﺜﻞ

ﺟﻮاﻫﺮاﺗ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﺎﻫﺮی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ۲ .ﻧﺎف ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎم ﮔﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮ از ﺷﺮاب ﮔﻮارا ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺷﮥ ﮔﻨﺪم ﻣﯿﺎن ﺳﻮﺳﻨﻬﺎ۳ .ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﭽﻮن دو آﻫﻮ ﺑﭽﮥ
دوﮔﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ۴ .ﮔﺮدﻧﺖ ﺑﺮﺟ از ﻋﺎج اﺳﺖ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﺴﺎن ﺣﻮض ﺷﻬﺮ ﺣﺸﺒﻮن ﮐﻨﺎر دروازۀ
ﺑﯿﺖ رﺑﯿﻢ .ﺑﯿﻨ ات ﺑﻪ ﻗﺸﻨ ﺑﺮج ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه دﻣﺸﻖ ﻗﺮار دارد۵ .ﺳﺮت ﻣﺜﻞ ﮐﻮه
ﮐَﺮﻣﻞ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ و زﻟﻔﺎﻧﺖ ﻫﻤﭽﻮن ارﻏﻮان ﻣﻌﻄﺮ اﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﯿﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﺴﻮﯾﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۶ای ﻣﺤﺒﻮﺑﮥ ﻣﻦ ،ﺗﻮ ﭼﻘﺪر زﯾﺒﺎ و دﻟﺶ و ﭼﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻗﺸﻨ ﻫﺴﺘ۷ .ﻗﺎﻣﺘ رﺳﺎ ﺑﺴﺎن ﻧﻬﺎل

۸

ﺧﺮﻣﺎ و ﭘﺴﺘﺎن ﻫﺎﺋ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺧﺮﻣﺎ داری .ﮔﻔﺘﻢ» :از اﯾﻦ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﻣ روم و
ﻣﯿﻮه ﻫﺎﯾﺶ را ﻣ ﭼﯿﻨﻢ «.ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی اﻧﻮر اﻧﺪ و ﺑﻮی ﻧَﻔَﺲ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺑﻮی ﮔﻮارای
۹

ﺳﯿﺐ اﺳﺖ .ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﺑﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺐ و دﻧﺪان ﺗﻮ ﺟﺎری ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺧﻔﺘﺎن را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣ آورد.

ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ
۱۰ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ ﺗﻌﻠﻖ دارم و او ﻣﺸﺘﺎق ﻣﻦ اﺳﺖ۱۱ .ﺑﯿﺎ ای ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺷﺖ و ﺻﺤﺮا
ﺑﺮوﯾﻢ و ﺷﺐ را در دﻫﺪه ای ﺑﺴﺮ ﺑﺮﯾﻢ ۱۲و ﺻﺒ وﻗﺖ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﻢ و ﺳﺮی ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻬﺎی اﻧﻮر ﮔﻞ ﮐﺮده و ﮔﻠﻬﺎی ﺷﺎن ﺷﻔﺘﻪ اﻧﺪ؟ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ درﺧﺘﺎن اﻧﺎر ﺷﻮﻓﺎن
ﺷﺪه اﻧﺪ؟ در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﻢ۱۳ .ﻣﻬﺮﮔﯿﺎﻫﻬﺎ ﻋﻄﺮ ﺧﻮد را ﻣ اﻓﺸﺎﻧﻨﺪ و
ﻧﺰدﯾ دروازه ﻫﺎی ﻣﺎ اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﮔﻮارا وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬِ ﺗﺎزه و ﮐﻬﻨﻪ را
ﺑﺮای ﺗﻮ ای ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ،ﺟﻤ ﮐﺮده ام.

۸

۱ای ﮐﺎش ﺗﻮ ﺑﺮادر ﻣﻦ ﻣ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﻣﺎدرم او را ﺷﯿﺮ ﻣ داد ،ﮐﻪ وﻗﺘ ﺗﺮا در ﺑﯿﺮون ﻣ دﯾﺪم،

ﺑ ﭘﺮوا ﻣ ﺑﻮﺳﯿﺪﻣﺖ۲ .ﺑﻌﺪ ﺗﺮا ﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺎدرم و ﺑﻪ اﻃﺎﻗ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺪﻧﯿﺎ آورده ﺑﻮد ،ﻣ ﺑﺮدم .آﻧﺎه
ﺷﺮاب اﻋﻠ و ﺷﺮﺑﺖ اﻧﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دادم ﺗﺎ ﺑﻨﻮﺷ۳ .آه ،ﭼﻘﺪر آرزو دارم ﮐﻪ دﺳﺖ ﭼﭙﺶ
۴

زﯾﺮ ﺳﺮم ﻣ ﺑﻮد و ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺮا در ﺑﺮ ﻣﮔﺮﻓﺖ .ای دﺧﺘﺮان اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺷﻤﺎ را ﻗﺴﻢ
ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ را ﺗﺎ ﺧﻮدش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺪار ﻧﻨﯿﺪ و آﺳﺎﯾﺶ او را ﺑﺮﻫﻢ ﻧﺰﻧﯿﺪ!

دﺧﺘﺮان اورﺷﻠﯿﻢ
۵اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﺗﯿﻪ داده و از ﺻﺤﺮا ﻣ آﯾﺪ؟

ﻣﻌﺸﻮق
در زﯾﺮ آن درﺧﺖ ﺳﯿﺐ ،ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﺎدرت ﺗﺮا ﺑﺪﻧﯿﺎ آورد ،ﺑﯿﺪارت ﮐﺮدم.

ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ
۶

ﻋﺸﻖ ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﺧﺎﺗَﻢ در دﻟﺖ ﻣﻬﺮ ﮐﻦ و ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎزوﺑﻨﺪ ﻃﻼ ﺑﺮ ﺑﺎزوﯾﺖ ﺑﺒﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻣﺮگ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﮔﻮر ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ و ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺴﺎن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﻗﺪرت آﺗﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺮﺣﻤ
۷

ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ .آﺑﻬﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺗﺶ ﻣﺤﺒﺖ را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزﻧﺪ .ﺣﺘ ﺳﯿﻼﺑﻬﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن را
ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ را ﺑﺎ داراﺋ و ﺛﺮوت ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،آن را ﺧﻮار و
ﺣﻘﯿﺮ ﻣ ﺷﻤﺎرد.

ﺑﺮادران دﺧﺘﺮ
۸ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾﺶ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﻮ ﻧﺮده اﻧﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎری او ﺑﯿﺎﯾﺪ،
ﭼﻪ ﺑﻮﺋﯿﻢ؟ ۹اﮔﺮ او دﯾﻮار ﻣ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻻﯾﺶ ﯾ ﺑﺮج ﻧﻘﺮه ﺑﻨﺎ ﻣﮐﺮدﯾﻢ .اﮔﺮ دروازه ﻣ ﺑﻮد ،ﺑﺎ
ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎﺋ از ﺳﺮو او را ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﯾﻢ.

ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ
۱۰

ﻣﻦ دﯾﻮارم و ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾﻢ ﺑﺮﺟﻬﺎی آن .ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﻢ ،ﺧﻮﺷﻨﻮدی و

آراﻣﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﻢ.

ﻣﻌﺸﻮق
۱۱ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﺑﻌﻞ ﻫﺎﻣﻮن ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧ داﺷﺖ و آن را ﺑﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن اﺟﺎره داد و ﻫﺮ ﯾ از آن ﻫﺎ ﻣﻠﻒ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺪل ﻣﯿﻮۀ ﺑﺎغ ﯾ ﻫﺰار ﺳﮥ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ۱۲ .ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﺰار ﺳﻪ دارد و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻫﻢ

دارای دو ﺻﺪ ﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ از ﺧﻮد ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن دارم و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺰار ﺳﮥ ﻧﻘﺮه ﺑﺮای
اﺟﺎره ﺑﺪﻫﻢ.
۱۳ای ﻣﺤﺒﻮﺑﮥ ﻣﻦ ،ﺑﺬار ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺖ را از ﺑﺎغ ﺑﺸﻨﻮم و دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪاﯾﺖ
ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ
۱۴

ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ ،ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻦ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺰال و آﻫﻮ ﺑﭽﻪ ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻋﻄﺮآﮔﯿﻦ ،ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﯿﺎ!
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