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الأنشاد نَِشيدِ كِتاُب
داود؛ بن سليمان هو الله، من بوحي الرائعة، المطولة القصيدة هذه ناظم
حب قصة على الكتاب هذا يشتمل م. ق. العاشر القرن إلى تاريخها يعود و
شولميث، اسمها وامرأة سليمان بين صاٍف حب لعلاقة رائع تصوير على أو
للغناء الصالح الحوار على يقوم شعري قالب في مشاعره سليمان صاغ وقد
في الشاعر أعرب الأنشاد. بنشيد الكتاب هذا دعي لهذا الإنشاد، أو
التي الصراعات وعن محبين، بين الكامنة الأشواق تلك عن هذه أناشيده
السعادة وعن رقيقة، أحاسيس من الحب أيقظه وعما عليها، التغلب يجب
يظهرن اللواتي ُأورشليم« »صبايا إن بالآخر. لقائه في حبيب كل يجدها التي
حين ولاسيما القصة على ً مؤَثرا ً مسرحيا ً مناخا يضفين ومحبوبته سليمان مع
لهذه الظاهر المعنى إن المواقف. بعض على ملاحظاتهن من ً بعضا يرددن
ممتع حب وهو الله. كرسه الذي الإنساني الحب هو القصصية الأناشيد
عن ً فضلا الله. لوصية كاملة بطاعة هذا صاحباه مارس طالما ومقدس
محبة إلى تشير ً رموزا الكتاب هذا في وجدوا المفسرين من كثيرين فإن هذا،
:4 ��1) محبة الله بأن الجديد العهد تعليم مع يتفق وهذا للـكنيسة، المسيح

8).

َمِهِ، ف بِقُبْلاَِت لِيَلْثِْمنِي بَةُ:( )الْمَْحبُو ٢ لِسُلَيْمَانَ. الَأنَاِشيدِ نَِشيدُ هَذَا ١
مَْسكُوٌب؛ ٌ َأرِيج وَاْسمَُك ةٌ، َّ َشذِي عُطُورِكَ ُ رَاِئحَة ٣ َمْرِ. اْلخ مَِن َألَذُّ َك َّ ُحب لَأّنَ
ِإلَى الْمَلُِك َأْدخَلَنِي فَنَْجرَِي، وَرَاءَكَ اجْذُبْنِي ٤ الْعَذَارَى. تَْك َّ َأَحب لِذَلَِك
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وكَ ُّ َأَحب فَالَّذِيَن َمْرِ، اْلخ مَِن َ َأْكثَر َك َّ ُحب وَنَمْدَُح وَنَْفرَُح، بَِك نَبْتَهُِج َمخَادِعِهِ.
َكخِيَاِم ُ سَمْرَاء َأنَا ُأورَُشلِيمَ. يَابَنَاِت َمَاِل اْلج ُ رَائِعَة نِي َّ وَلـَِكن َأنَا، ُ سَمْرَاء ٥ ونَ. ُمحِّقُ
فَِإّنَ سَمْرَاءُ، نِي َّ لَأن ِإلَيَّ َتَنْظُرْنَ لا بَةُ:( )الْمَْحبُو ٦ ُسلَيْمَانَ. َكسُرَادِِق َأْو قِيدَارَ.
ا َأمَّ كُرُوِم، ـْ لِل ً حَارَِسة فََأقَامُونِي مِنِّي غَِضبُوا قَْد ِإْخوَتِي َحتْنِي. َّ لَو قَْد ْمَس الّشَ
بُِض تُرْ وََأيَْن قُْطعَانََك تَرْعَى َأيَْن نَْفسِي، ُ ه ُّ ُتحِب يَامَْن لِي قُْل ٧ َأنْطُرْهُ. فَلَْم كَرِْمي
َأْصحَابَِك؟ قُْطعَاِن ِبجُوَارِ ُل َّ َأَتجَو عَةٍ، َّ مُقَن كَاْمرََأةٍ َأُكونُ فَلِمَاذَا هِيرَةِ؟ الّظَ عِنْدَ بِهَا
وَاْرعَْي الْغَنَِم، َ َأثَر فَاقْتَفِي النِّسَاءِ، يَاَأْجمََل تَعْلَمِينَ َ لا ُكنِْت ِإْن ): )الْمُِحّبُ ٨
َاِت مَرْكَب فِي بِفَرٍَس يَاَحبِيبَتِي ُأَشبِّهُِك ِإنِّي ٩ عَاةِ. ُّ الر مَسَاِكِن عِنْدَ ِجدَاءَِك
َسنَْصنَُع ١١ ةِ. َّ هَبِي الذَّ َئِدِ بِالْقَلا وَعُنُقَِك ، ُلِيَّ بِاْلح يِْك خَّدَ َأْجمََل مَا ١٠ فِرْعَوْنَ.
مُْستَلٍْق الْمَلُِك بَيْنَمَا بَةُ( )الْمَْحبُو ١٢ ةٍ. فِّضَ مِْن جُمَاٍن مََع ذَهٍَب ًمِْن َأقْرَاطا لَِك
. نَهْدَّيَ بَيْنَ هَاِجــٌع لِي، مُّرٍ ُ ة صُرَّ َحبِيبِي ١٣ رَاِئحَتِهِ. نَارِدِينِي فَاَح ِ يَكتِه َأرِ عَلَى
ٌ جَمِيلَة َأنِْت كَْم ): ُحِّبُ )الم ١٥ جَْدٍي. عَيْنِ كُرُوِم فِي َ اء َّ ِحن عُنْقُودُ لِي َحبِيبِي ١٤
ٌ وَِسيم َأنَْت كَْم بَةُ:( )الْمَْحبُو ١٦ حَمَامَتَاِن! عَيْنَاِك جَمِيلَةٌ! َأنِْت كَْم يَاَحبِيبَتِي،
بَيْتِنَا عَوَارُِض ١٧ ةٌ. ُمخْضَرَّ يَكتُنَا وََأرِ ٌ حُلْو َأنَْت َحّقاً! اٌب وَجَّذَ يَاَحبِيبِي

سَرٍْو. َخشَُب وَرَوَافِدُنَا َأْرٍز َخشَُب

٢
ٍ َكسُوَسنَة ): ُحِّبُ )الم ٢ الَأْودِيَةِ. ُ ُسوَسنَة َشارُونَ، ُ وَْردَة َأنَا بَةُ:( )الْمَْحبُو ١
الْفِتْيَاِن بَيْنَ َحبِيبِي بَةُ:( )الْمَْحبُو ٣ الْبَنَاِت. بَيْنَ َحبِيبَتِي هَكَذَا َأْشوَاٍك، بَيْنَ
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ٌ حُلْو ُ وَثَمَرُه َأجْلَِس، َأْن اْشتَهَيُْت ِ ظِلِّه َتحَْت الْوَْعرِ، َأْشجَارِ بَيْنَ اٍح تُّفَ ِ َكشََجرَة
بَِأقْرَاِص َأْسنِدُونِي ٥ ةٌ. َّ َمحَب فَوْقِي ُ وَرَايَتُه اْحتِفَالِهِ، ِ قَاعَة ِإلَى بِي َأتَى ٤ َلْقِي. ِلح
ُ وَيَمِينُه رَْأسِي، َتحَْت ُ ِشمَالُه ٦ ُحبّاً. ٌ مَرِيَضة فَِإنِّي اِح، ّفَ ُّ بِالت َأنْعِشُونِي بِيِب، َّ الز
تُوْقِْظَن َّ َألا وََأيَائِلِهَا ْحرَاءِ الّصَ بِظِبَاءِ َ ُأورَُشلِيم يَابَنَاِت َأْستَحْلِفُكُّنَ ٧ تُعَانِقُنِي.
عَلَى ً َطافِرا آٍت َ هُو هَا َحبِيبِي! َصوُْت هَذَا ٨ يَشَاءَ. ى َّ َحت َحبِيبِي تُنَبِّهَْن َأْو
وَاقٌِف َ هُو هَا . الْفَتِيِّ ِل َّ كَالُأي َأْو َكظَبٍْي َحبِيبِي ٩ التِّلاَِل. فَوَْق ً ِبا وَاث اْلجِبَاِل
كَةِ. َّ الْمُشَب وَافِذِ َّ الن ِخلاَِل مِْن َ ظَر َّ الن وَيَْستَرُِق ـْكُوَى ال مَِن يَرْنُو ِجدَارِنَا َ وَرَاء
فَهَا ١١ مَعِي، وَتَعَالَْي يَاجَمِيلَتِي يَاَحبِيبَتِي اْنهَضِي وَقَاَل: َحبِيبِي خَاَطبَنِي ١٠
ُ مَوْسِم وَحَّلَ الَأْرُض، وََأْزهَرَِت ١٢ وَزَاَل. ُ الْمَطَر وََكّفَ انْقَضَى، قَدِ ُ تَاء الّشِ
وَنَشَرَِت ِفجَّهَا، ُ التِّينَة َأنْبَتَِت قَْد ١٣ َأْرِضنَا. فِي َاِم َم الْي هَدِيُل دَ وَتَرَدَّ يِدِ، غْر َّ الت
): ُحِّبُ )الم ١٤ وَتَعَالَْي. يَاجَمِيلَتِي يَاَحبِيبَتِِي فَاْنهَضِي عَبِيرَهَا، ُ الْمُزْهِرَة ـْكُرُومُ ال
وََأْسمِعِينِي وَْجهَِك ينِي َأرِ اْلجِبَاِل، وََمخَابِِئ ْخرِ الّصَ بِشُقُوِق َ الْمُْحتَمِيَة يَاحَمَامَتِي
غَارَ الّصِ عَالَِب َّ الث لَنَا اقْتَنُِصوا ١٥ رَائـِـٌع. اِك َّ وَُمحَي عَْذٌب َصوْتَِك لَأّنَ َصوْتَِك،
وََأنَا لِي َحبِيبِي بَةُ:( )الْمَْحبُو ١٦ ْت. َ َأْزهَر قَْد كُرُومَنَا فَِإّنَ ـْكُرُومَ، ال تُتْلُِف َّتِي ال
الّظِلاَُل، َ وَتَْنهَزِم ُ هَار النَّ يَْطلََع َأْن ِإلَى ١٧ وَسِن. الّسُ بَيْنَ ُ قَطِيعَه يَرْعَى َ هُو لَهُ،

الَأْطيَاِب. ِجبَاِل عَلَى الْفَتِيِّ ِل َّ الُأي َأوِ بِْي كَالّظَ وَُكْن يَاَحبِيبِي اْرِجــْع

٣
فَمَا نَْفسِي، ُ ه ُّ ُتحِب مَْن بِشَوٍْق َطلَبُْت مَْضَجعِي عَلَى يِْل َّ الل ُطوَاَل بَةُ:( )الْمَْحبُو ١
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وََساحَاتِهَا، َشوَارِعِهَا فِي ُل َّ وََأَتجَو ِ الْمَدِينَة فِي َأُطوُف الآنَ َسَأْنهَُض ٢ وَجَْدتُهُ.
اُس َّ اْلحُر عَلَيَّ َ وَعَثَر ٣ وَجَْدتُهُ. فَمَا ُ َمِسُه َألْت رُْحُت وَهَكَذَا نَْفسِي. ُ ه ُّ ُتحِب مَْن َمُِس َألْت
كِدُْت وَمَا ٤ نَْفسِي؟ ُ ه ُّ ُتحِب مَْن ْ َأَشاهَْدتُم فَسََألُْت: الْمَدِينَةِ، فِي الْمُتََجوِّلُونَ
ُ َأْدخَلْتُه ى َّ َحت ُ ُأْطلِْقه وَلَْم ِ بِه ثُْت َّ فَتَشَب نَْفسِي، ُ ه ُّ ُتحِب مَْن وَجَْدُت ى َّ َحت َأَتجَاوَزُهُْم
ْحرَاءِ الّصَ بِظِبَاءِ َ ُأورَُشلِيم يَابَنَاِت اْستَحْلِفُكُّنَ ٥ بِي. حَمَلَْت مَْن وَُمخْدَعَ ُأمِّي بَيَْت
مَْن ُأورَُشلِيمَ:( بَنَاِت )نَِشيدُ ٦ يَشَاءَ. ى َّ َحت َبِيَب اْلح تُنَبِّهَْن َأْو تُوْقِْظَن َّ َألا وََأيَائِلِهَا
عُطُورِ وَكُّلِ بَاِن ُّ وَالل ِّ بِالْمُر رَةٍ مُعَّطَ دُخَاٍن مِْن كََأعْمِدَةٍ الْقَْفرِ مَِن ُ اعِدَة الّصَ ِ هَذِه
ِيَل. ِإسْرَائ ِ َجبَابِرَة مِْن ً بَطَلا ونَ ُّ ِست ِ بِه َيحِّفُ ُسلَيْمَانَ ُ يكَة َأرِ ِهيَ هَا ٧ اِجرِ؟ َّ الت
عَلَى ُسيُوفُهُْم تَتَدَلَّى اْلحَرِب، عَلَى مُتَمَرُِّسونَ يُوِف بِالّسُ جُونَ مُدَّجَ جَمِيعُهُْم ٨
مِْن الْعَرِْش كُرْسِّيَ ُسلَيْمَانُ الْمَلُِك َصنََع قَْد ٩ يِْل. َّ الل لَأهْوَاِل ً با تََأهُّ َجوَانِبِهِْم
وَغِطَاؤُهْ ُأْرُجوَاناً، ُ ًوَمَْقعَدَه ذَهَبا ُ كََأه َّ وَمُت ً ة فِّضَ ُ َأعْمِدَتَه وََصنََع ١٠ لُبْنَانَ. َخشَِب
صِْهيَوْنَ يَابَنَاِت اُْخرُْجَن بَةُ:( )الْمَْحبُو ١١ ةً. َّ َمحَب َ ُأورَُشلِيم بَنَاُت ُ عَتْه رَّصَ اِخلِيُّ الدَّ
فِي عُْرِسهِ، يَوِْم فِي ُ ه َأمُّ ِ بِه ُ َجتْه َّ تَو الَّذِي اِج َّ بِالت ً لا َّ مُكَل ُسلَيْمَانَ الْمَلَِك وَانْظُرْنَ

قَلْبِهِ. ِ بَهَجَة يَوِْم

٤
عَيْنَاِك جَمِيلَةٌ! َأنِْت مَا دَ لَّشَ يَاَحبِيبَتِي، ٌ جَمِيلَة َأنِْت مَا دَ لَّشَ ): )الْمُِحّبُ ١
َجبَِل مِْن مُنْحَدٍِر مِعْزٍ َكقَطِيِع ِ لِسَوَادِه وََشعْرُِك َكحَمَامَتَيْنِ، نَقَابِِك وَرَاءِ مِْن
ذَاُت وَاِحدَةٍ كُّلُ الاغْتِسَاِل، مَِن خَارٍِج َمجْزُوٍز َكقَطِيٍع َأْسنَانُِك ٢ ِجلْعَادَ.
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عَْذٌب، َمِِك ف وَحَدِيُث الْقِرْمِزِ، مَِن َيٍْط َكخ َشفَتَاِك ٣ عَقِيمٌ. فِيهَا وَمَا تَوَْأٍم،
لِيَكُونَ دِ َّ الْمُشَي َ دَاوُد لِبُرِْج مُمُاثٌِل عُنُقُِك ٤ نَقَابِِك. خَلَْف انَةٍ رُمَّ َكفِلْقَتَْي اِك وَخَّدَ
نَادِيدِ. الّصَ بِينَ الْمُحَارِ تُرُوِس مِْن تُرٍْس َألُْف فِيهِ عُلَِّق َحيُْث لِلّسِلاَِح، ً قَلْعَة
ُس يَتَنَّفَ يَكَادُ وَمَا ٦ وَْسِن. الّسُ بَيْنَ يَرْعَيَاِن تَوَْأمَيْنِ َظبْيَةٍ، َكتَوَْأمَْي نَهْدَاِك ٥
ٌ جَمِيلَة ِك ُّ كُل ٧ بَاِن. ُّ الل تَّلِ وَِإلَى ِّ الْمُر َجبَِل ِإلَى َأنْطَلَِق ى َّ َحت الّظِلاَُل ُ وَتَْنهَزِم ُ هَار النَّ
مِْن مَعِي تَعَالَْي يَاعَرُوسِي. لُبْنَانَ مِْن مَعِي تَعَالَْي ٨ فِيِك. عَيَْب َ وَلا يَاَحبِيبَتِي
يِن عَرِ فِي وَحَْرمُونَ، َ َسنِير رَْأِس مِْن َأمَانَةَ، َجبَِل ةِ َّ قِم مِْن انْظُرِي لُبْنَانَ!
َسلَبِْت قَْد يَاعَرُوسِي! يَاُأْختِي قَلْبِي، َسلَبِْت قَْد ٩ ُّمُورِ. الن ِجبَاِل مِْن الُأُسودِ،
يَاعَرُوسِي! يَاُأْختِي ِك َّ ُحب َأعْذََب مَا ١٠ عُنُقِِك. ِ وَقِلاَدَة عَيْنَيِْك ِ ِنَْظرَة ب قَلْبِي
َشفَتَاِك ١١ الْعُطُورِ. كُّلِ مِْن َأْزكَى َأْطيَابِِك ُ وََأرِيج َمْرِ، اْلخ مَِن َألَذُّ ِك ُّ ُحب لـَكَْم
َكشَذَى ِيَابِِك ث ُ وَرَاِئحَة َبٌَن، وَل عَسٌَل لِسَانِِك وََتحَْت الْعَرُوُس، تُهَا َّ َأي ً شَْهدا تَْقطُرَاِن
َمخْتُومٌ! وَيَنْبُوعٌ ٌ مُْقفَلَة عَيٌْن َأنِْت الْعَرُوَس. يَاُأْختِي ٌ مُغْلَقَة ٌ ة َّ َجن َأنِْت ١٢ لُبْنَانَ.
نَاْردِيٌن ١٤ اْردِيِن. َّ وَالن اءِ َّ وَالحِن الَأثْمَارِ ِ ِخيرَة مََع اٍن رُمَّ فِرْدَْوُس َأْغرَاُسِك ١٣
َأْفخَرِ مََع وَالْعُودِ ِّ وَالْمُر بَاِن ُّ الل َأْصنَاِف كُّلِ مََع وَقِرْفَةٍ ِ يرَة رِ الذَّ قََصِب وَزَْعفَرَانَ،
لُبْنَانَ. مِْن ٌ دَافِقَة وَجَدَاوُِل ةٍ َّ َحي مِيَاهٍ ُ وَبِئْر اٍت َّ َجن يَنْبُوعُ َأنِْت ١٥ الْعُطُورِ.
عَلَى هُبِّي َنُوِب، اْلج َ يَارِيح وَهُبِّي مَاِل، الّشَ َ يَارِيح اْستَيْقِظِي بَةُ:( )الْمَْحبُو ١٦
َأثْمَارِهَا. َأْطيََب ْق وَيَتَذَّوَ ِ تِه َّ َجن ِإلَى َحبِيبِي لِيُْقبِْل عَبِيرُهَا. َ فَيَنْتَشِر تِي َّ َجن
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٥
مُّرِي وَقَطَْفُت يَاعَرُوسِي، يَاُأْختِي، تِي َّ َجن ِإلَى ِجئُْت قَْد ): ُحِّبُ )الم ١
)بَنَاُت لَبَنِي. مََع خَمْرِي بُْت وَشَرِ عَسَلِي، مََع شَْهدِي وََأكَلُْت َأْطيَابِي، مََع
بَةُ:( )الْمَْحبُو ٢ ونَ. ُّ ُحِب الم هَا َأّيُ الانْتِشَاءِ ى َّ َحت َبُوا اشْر َّنُ. ُلا اْلخ هَا َأّيُ كُلُوا ُأورَُشلِيمَ:(
ًقَائِلاً: قَارِعا َحبِيبِي َصوُْت هَا اْسمَعُوا! آهِ، مُْستَيْقِظاً. كَانَ قَلْبِي وَلـَِكّنَ نِمُْت قَْد
مَِن ابْتَّلَ قَدِ رَْأسِي فَِإّنَ يَاكَامِلَتِي! يَاحَمَامَتِي، يَاَحبِيبَتِي، يَاُأْختِي، لِي افْتَِحي
َأْرتَدِيهِ فََكيَْف بِي ثَوْ خَلَعُْت قَْد فَقُلُْت: ٣ يِْل. َّ الل َطّلِ مِْن وََشعْرِي دَى َّ الن
الْبَاِب، ةِ َّ ُكو مِْن ُ يَدَه َحبِيبِي مَّدَ ٤ خُهُمَا؟ ُأوَّسِ فََكيَْف قَدَمَيَّ غَسَلُْت ِيَةً؟ ثَان
وََأَصابـِـَع مُّراً، تَْقطُرَاِن ِيَدَيِْن ب ُ لَه لَأفْتََح فَنَهَْضُت ٥ مَشَاعِرِي، ُ لَه فَتََحرََّكْت
قَدِ كَانَ َحبِيبِي لـَِكّنَ َبِيبِي، ِلح فَتَْحُت ٦ الْبَاِب. مِْزلاَِج عَلَى ً عِْطرا تَفِيُض
فَلَْم ُ دَعَوْتُه َأِجْدهُ، فَلَْم ُ عَنْه َبحَثُْت ابْتَعَدَ. ِحينَ نَْفسِي فَفَارَقَتْنِي َ وَعَبَر انْصَرََف
ًفَجَرَُحونِي. با ضَرْ عَلَيَّ فَاْنهَالُوا الْمَدِينَةِ، فِي الْمُتََجوِّلُونَ اُس َّ اْلحُر وَجَدَنِي ٧ ُيجِْب.
وَجَْدتُّنَ ِإْن َ ُأورَُشلِيم يَابَنَاِت َأْستَحْلِفُكُّنَ ٨ عَنِّي. رِدَائِي الَأْسوَارِ اُس حُرَّ نَزَعَ
َحبِيبُِك يَفُوُق َ ِبم ُأورَُشلِيمَ:( )بَنَاُت ٩ ُحبّاً. ٌ مَرِيَضة َأنِّي ُ تُبَلِّغْنَه َأْن َحبِيبِي
تَْستَحْلِفِينَا ى َّ َحت الْمُِحبِّينَ َحبِيبُِك يَفُوُق َ ِبم النِّسَاءِ؟ بَيْنَ ُ َمِيلَة اْلج تُهَا َّ َأي الْمُِحبِّينَ
ُ رَْأُسه ١١ الآلاَِف. بَيْنَ ٌ مُتَمَيِّز وََأْحمَرُ، مُتََألٌِّق َحبِيبِي بَةُ:( )الْمَْحبُو ١٠ هَكَذَا؟
حَمَامَتَاِن ُ عَيْنَاه ١٢ الْغُرَاِب. كَلَوِْن وَادِ الّسَ حَالُِك مُتَمَوٌِّج ُ وََشعْرُه خَالٌِص ذَهٌَب
طِيٍب ِ َكخَمِيلَة ُ اه خَّدَ ١٣ مَوِْضعِهِمَا. فِي تَاِن َّ مُْستَقِر مَغْسُولَتَاِن ِيَاهِ، الْم َمجَارِي عِنْدَ
حَلْقَتَاِن ُ يَدَاه ١٤ َشذِيّاً. ً مُّرا تَْقطُرَاِن وَْسِن كَالّسُ ُ وََشفَتَاه عِْطراً، تَفُوحَاِن
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مُغَشّىً مَْصقُوٌل عَاٌج ُ وَِجْسمُه بَرْجَدِ، َّ بِالز عَتَاِن وَمُرَّصَ رَتَاِن مُدَّوَ ذَهٍَب مِْن
ذَهٍَب مِْن قَاعِدَتَيْنِ عَلَى قَائِمَتَاِن رُخَاٍم عَمُودَا ُ َساقَاه ١٥ ِق. الَأْزرَ بِالْيَاقُوِت
مُْشتَهَيَاٌت. ُ ه ُّ وَكُل عَْذٌب، ُ فَمُه ١٦ الَأْرزِ. َأْشجَارِ كََأْبَهى كَلُبْنَانَ، ُ َطلْعَتُه ، نَقِّيٍ

ُأورَُشلِيمَ! يَابَنَاِت خَلِيلِي َ هُو وَهَذَا َحبِيبِي َ هُو هَذَا

٦
َأيَْن ِإلَى النِّسَاءِ؟ بَيْنَ ُ َمِيلَة اْلج تُهَا َّ َأي َحبِيبُِك ذَهََب َأيَْن ُأورَُشلِيمَ:( )بَنَاُت ١
تِهِ، َّ َجن ِإلَى َحبِيبِي انْطَلََق قَدِ بَةُ:( )الْمَْحبُو ٢ مَعَِك؟ ُ عَنْه فَنَبَْحَث َحبِيبُِك َل َّ َتحَو
َبِيبِي، ِلح َأنَا ٣ وَْسَن. الّسُ يَْقطَِف وَ ْوَضاِت َّ الر فِي لِيَرْعَى الَأْطيَاِب خَمَائِِل ِإلَى
يَاَحبِيبَتِي ٌ جَمِيلَة َأنِْت ): ُحِّبُ )الم ٤ وَْسِن. الّسُ بَيْنَ يَرْعَى َ وَهُو لِي، وََحبِيبِي
بِعَيْنَيِْك َأِشيِحي ٥ َأعْلاَمَهُ. يَرْفَُع َيٍْش َكج ٌ وَجَلِيلَة كَُأورَُشلِيمَ، ُ َحْسنَاء َكتِرَْصةَ،
َأْسنَانُِك ٦ ِجلْعَادَ. مِْن مُنْحَدٍِر مَاعِزٍ َكقَطِيِع َشعْرُِك قَهَرَتَانِي. فَقَْد عَنِّي
تَوَْأٍم ذَاُت مِْنهَا وَاِحدَةٍ كُّلُ الاغْتِسَاِل؛ مَِن خَارٍِج غَنٍَم َكقَطِيِع بَيَاضِهَا فِي
ً ـِكَة مَل ونَ ُّ ِست هُنَاكَ ٨ انَةٍ. رُمَّ َكفَلْقَتَْي نَقَابِِك َتحَْت اِك خَّدَ ٧ عَقِيمٌ. فِيهَا وَمَا
يَاكَامِلَتِي يَاحَمَامَتِي ِك َّ لـَِكن ٩ عَدَدٌ. لَهُّنَ ُيحْصَى َ لا وَعَذَارَى ً ة َّ ي سُرِّ وَثَمَانُونَ
بْنَهَا، َّ فَطَو الْعَذَارَى رََأْتهَا َأْنجَبَْتهَا. مَْن عَلَى الَأعَّزُ لُأمِّهَا، ُ الْوَِحيدَة ُ الابْنَة يدَةٌ، فَرِ
ُ َمِيلَة اْلج كَالْفَْجرِ، ُ الِعَة الّطَ ِ هَذِه مَْن ١٠ فَمَدَْحنَهَا. رَارِي َّ وَالس الْمَلِكَاُت وََشاهَدَْتهَا
بَةُ:( )الْمَْحبُو ١١ َأعْلاَمَهُ؟ يَرْفَُع َيٍْش َكج ُ َلِيلَة اْلج ْمِس، كَالّشَ ُ الْمُشْرِقَة كَالْبَْدرِ،
ُ كَرْم ـْ ال َ َأْزهَر هَْل َ وََأنْظُر اْلجَدِيدَ، الْوَادِي َ ثَمَر لَأرَى اْلجَوْزِ ِ حَدِيقَة ِإلَى نَزَلُْت
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قَوِْمي ُأمَرَاءِ بَيْنَ نَْفسِي وَجَْدُت َيجْرِي مَا ُأْدرِكَ َأْن وَقَبَْل ١٢ انُ؟ مَّ ُّ الر رَ َّ وَنَو
اِْرِجعِي اِْرِجعِي، يَاُشولَمِّيُث، اْرِجعِي اْرِجعِي، ُأورَُشلِيمَ:( )بَنَاُت ١٣ َبُْت. فَهَر
رَقِْص مِثَْل ): ُحِّبُ )الم ُشولَمِّيَث؟ فِي تَرَْونَ مَاذَا بَةُ:( )الْمَْحبُو فِيِك. َل لِنَتََأمَّ

يْنِ! َصّفَ

٧
فَخْذَاِك الَأمِيرِ! يَابِنَْت بِاْلحِذَاءِ قَدَمَيِْك َخْطوَاِت َأْرَشَق مَا ): ُحِّبُ )الم ١
رَةٌ، مُدَّوَ كَْأٌس تُِك سُرَّ ٢ حَاذٍِق. َصانـِـٍع ُ يَد َصاغَْتهُمَا َكجَوْهَرَتَيْنِ تَاِن َ الْمُْستَدِير
نَهْدَاِك ٣ وَْسِن. بِالّسُ ٌ جَة َّ مُسَي ٍ ِحنْطَة ُ ُكومَة وَبَْطنُِك مَمْزُوجَةٍ، خَمْرَةٍ ِإلَى ََتحْتَاُج لا
)عَمِيقَتَاِن عَيْنَاِك عَاٍج. مِْن َكبُرٍْج )مَْصقُوٌل( عُنُقُِك ٤ َظبْيَةٍ. َكتَوَْأمَي
َكبُرِْج )َشاِمخٌ( َأنْفُِك َبِّيمَ. ر بَّثِ بَاِب عِنْدَ َحْشبُونَ َكبِرَْكتَْي َساِكنَتَاِن(
ُ الْمُتَهَّدِلَة َشعْرِِك ُ وَغَدَائِر كَالـكَرْمَِل، رَْأُسِك ٥ دِمَْشَق، عَلَى الْمُشْرِِف لُبْنَانَ
ُ َبِيبَة اْلح تُهَا َّ َأي َأْجمَلَِك مَا ٦ اْلخَُصِل. ِ هَذِه َ َأِسير الْمَلُِك وَقََع قَْد كَُأْرُجوَاٍن،
الْعَنَاقِيدِ. مِثُْل وَنَهْدَاِك خْلَةِ، َّ الن مِثُْل ِ هَذِه قَامَتُِك ٧ اِت! بِالْمَسَرَّ ِك َألَذَّ وَمَا
َكعَنَاقِيدِ نَهْدَاِك لِي فَيَكُونَ ِمَارِهَا، بِث وَُأْمِسَكّنَ ِ خْلَة َّ الن ِإلَى لَأْصعَدَّنَ ُلُْت: ق ٨
بَةُ:( )الْمَْحبُو َمْرِ! اْلخ كََأْجوَدِ فَمُِك ٩ اِح. ّفَ ُّ الت كََأرِيجِ َأنْفَاِسِك ُ وَعَبِير ـْكَرِْم، ال
وِإلَيَّ َبِيبِي، ِلح َأنَا ١٠ ائِمِينَ. َّ الن ِشفَاهِ عَلَى ً عَْذبَة تَِسيُل َبِيبِي، ِلح ً َسائِغَة لِتَكُْن
لِنَْخرُْج ١٢ الْقُرَى. فِي وَلْنَبِْت اْلحَْقِل ِإلَى َمِْض لِن يَاَحبِيبِي تَعَاَل ١١ قُهُ. ُّ تَشَو
وَهَْل بَرَاِعمُهَا، َحْت َّ تَفَت وَهََل كَرْمَةُ، ـْ ال َأفْرََخِت هَْل لِنَرَى ـْكُرُوِم، ال ِإلَى َيِْن مُبَكِّر
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ِنَا بَاب فَوَْق َّْت وَتَدَل يجَهُ، َأرِ اُح ّفَ ُّ الل َ نَشَر قَْد ١٣ ُحبِّي. َأهَبَُك هُنَاكَ انُ؟ مَّ ُّ الر رَ َّ نَو
يَاَحبِيبِي. لََك خَْرتُهَا ادَّ َّتِي ال وَحَدِيثُهَا، قَدِيمُهَا َارِ، ِّم الث ُ َأْفخَر

٨
الْتَقَيْتَُك ِإذَا ى َّ َحت ُأمِّي، ثَْدَي رَِضــَع الَّذِي َأِخي ُكنَْت لَيْتََك بَةُ:( )الْمَْحبُو ١
َّتِي ال ُأمِّي بَيَْت بَِك وََأْدخُُل َأقُودُكَ َّ ثُم ٢ يَلُومُنِي! مَْن وَلَيَْس ُأقَبِّلَُك َارِِج اْلخ فِي
َتحَْت ُ ِشمَالُه ٣ انِي. رُمَّ ُسلاَِف مِْن ً مَمْزُوجَة ً خَمْرَة لََك ُ فَُأقَّدِم ، اْلحُّبَ تُعَلِّمُنِي
تُنَبِّهَْن َ وَلا تُوْقِْظَن َّ َألا َ ُأورَُشلِيم يَابَنَاِت َأْستَحْلِفُكُّنَ ٤ تُعَانِقُنِي. ُ وَيَمِينُه رَْأسِي،
ً ِكئَة َّ مُت الْقَْفرِ مَِن ُ اعِدَة الّصَ ِ هَذِه مَْن ُأورَُشلِيمَ:( )بَنَاُت ٥ يَشَاءَ. ى َّ َحت َبِيَب اْلح
وََحيُْث ِك، ُأمُّ بِِك َحبِلَْت َحيُْث اِح ّفَ ُّ الت ِ َشجَرَة َتحَْت ): ُحِّبُ )الم َحبِيبِهَا؟ عَلَى
َاتٍَم َكخ اْجعَلْنِي بَةُ:( )الْمَْحبُو ٦ َأْشوَاقَِك. فِيِك َأيْقَْظُت وََأْنجَبَتِْك، بِِك َضْت تَمَّخَ
ٌ قَاِسيَة َ وَالْغَيْرَة كَالْمَوِْت، ٌ ة َّ ي قَوِ َ ة َّ الْمََحب فَِإّنَ ذِرَاعَِك، عَلَى َكوَشٍْم قَلْبَِك، عَلَى
َأْن ِ يرَة الْغَزِ لِلْمِيَاهِ ُمِْكُن ي َ لا ٧ ! ّبِ َّ الر ُ نَار هَا كََأّنَ نَاٍر، لَهِيُب وَلَهِيبُهَا يَةِ. كَالْهَاوِ
ِ بِيْتِه ِ ثَرْوَة كُّلَ الِإنْسَانُ بَذََل لَوْ تَغْمُرَهَا. َأْن يُوُل الّسُ تَْستَطِيُع وَلا ةَ، َّ الْمََحب تُخْمِدَ
بَعْدُ، نَهْدَاهَا ُ يَنْم لَْم ٌ َصغِيرَة ُأْخٌت لَنَا ٨ الاْحتِقَارِ. َأَشّدَ لاَْحتُقِرَْت ةِ َّ لِلْمََحب ً ثَمَنا
مِْن ً صَرْحا ِ عَلَيْه لَبَنَيْنَا ً ُسورا كَانَْت لَوْ ٩ ِخْطبَتِهَا؟ يَوِْم فِي لُأْختِنَا نَْصنَُع فَمَاذَا
َكسُوٍر َأنَا بَةُ:( )الْمَْحبُو ١٠ َأْرٍز. مِْن بَِألْوَاٍح ُ لَدَعَمْنَاه ً بَابا كَانَْت وَلَوْ ةٍ، فِّضَ
فِي ٌ كَرْم لِسُلَيْمَانَ كَانَ ١١ كَامِلَةً. ِ عَيْنَيْه فِي صِرُْت ِحينَئِذٍ َكبُرْجَيْنِ، وَنَهْدَاَي
ًمَِن َألْفا مِْنهُْم وَاِحدٍ كُّلُ يُؤَدَِّي َأْن عَلَى وَاطِيرِ َّ الن ِإلَى كَرِْم ـْ بِال فَعَهِدَ هَامُونَ، بَعِْل
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يَاُسلَيْمَانُ، لََك الَألُْف َأمَاِمي. َ هُو لِي الَّذِي كَرِْمي لـَِكّنَ ١٢ َّمَرِ. الث َ لِقَاء ةِ الْفِّضَ
ِإّنَ اِت، َّ َن اْلج فِي ُ َالِسَة اْلج تُهَا َّ َأي َأنِْت ): ُحِّبُ )الم ١٣ وَاطِيرِ. َّ لِلن ِ ة الْفِّضَ مَِن وَمِئَتَاِن
َأسْرِْع بَةُ:( )الْمَْحبُو ١٤ اهُ. َّ ي ِإ فََأْسمِعِينِي َصوْتِِك، ِإلَى بِانْتِبَاهٍ يُْصغُونَ مُرَافِقِّيَ
الَأْطيَاِب! ِجبَاِل عَلَى الْفَتِيِّ ِل َّ الُأي َأوِ بِْي كَالّظَ وَُكْن يَاَحبِيبِي، كَالْهَارِِب ِإلَيَّ
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