
اَألنْشَاد يدنَش تَابك  
  

١ 

١انملَيس يدَأنَاش ظَمَأع: 
 العروس تتحدث

راِئحةُ عطْرِك حلْوةٌ، اسمك مثُْل الْعطْرِ الزكي فَال عجب ٣. قَبلْني بِقُبالت فَمك، َألن حبك َأحلَى من الْخَمر٢ِ
  .يْأخُذُني الْملك ِإلَى قَصرِه. تَعاَل نَجرِي معا. ذْني معكخ٤ُ! َأن تُحبك الْبنَاتُ

  األصحاب

بِك تَهِجنَبو حرِ. نَفْرالْخَم نم َأكْثَر كبح حدنَم .ونَكبحقٍّ يح نع.  
 العروس

٥امِ قييلَةٌ، كَخمنِّي جلَك اءدوسِ، َأنَا سالْقُد نَاتا بيانملَيتَاِئرِ سكَس ،ار٦. يد سي، فَالشَّمادوِإلَى س نال تَنْظُر
َأخْبِرني يا حبِيب قَلْبِي، َأين ٧. بنُو ُأمي غَضبوا علَي، وجعلُوني حارِسةَ الْكُرومِ، فَلَم َأحرس كَرمي. لَوحتْني

هتُرِيح ن؟ َأيكى غَنَمع؟تَرةبجحم ةداحي كَوونتَبِرعفَي ابِكحانِ َأصقُطْع نيب نْكثُ عحاذَا َأبرِ؟ ِلمقْتَ الظُّها و  
  األصحاب

٨اةعامِ الريخ نْدع كاءجِد يعارالْغَنَمِ، و ي آثَارعفَاتْب ،نَاتَل الْبما َأجي ،ينرِفال تَع كُنْت ِإن.  
  لعريسا

٩نوعرف اتكَبري مسٍ في كَفَرتبِيبا حي ر١٠ِ. َأنْتاهوبِالْج تَكقَبرو ،ينَةالزب كيَل خَدما َأج١١. م لَك نَعنَص
ةضةً بِالْفعصربٍ مذَه نزِينَةً م.  

  العروس

. حبِيبِي هو صرةٌ من الْمر، يرقُد في اللَّيِل بين ثَديي١٣. حةُ عطْرِيبينَما الْملك في مجلسه، تَنْتَشر راِئ١٢
  .حبِيبِي هو باقَةٌ من الزهورِ، من حداِئق عينِ جدي١٤ٍ

  العريس

  .َأنْت جميلَةٌ يا حبِيبتي، َأنْت جميلَةٌ وعينَاك كَحمامتَين١٥ِ
 عروسال

َأشْجار اَألرزِ هي حيطَان دارِنَا، والسرو ١٧. َأنْتَ جميٌل يا حبِيبِي، َأنْتَ حلْو، والْحشيشُ اَألخْضر سرِيرنَا١٦
  .هو السقْفُ



  
 العروس

٢ 

 .َأنَا نَرجِس من سهِل شَارون، سوسنَّةٌ من الْوِديان١ِ
 العريس

٢وسكَالسنَاتالْب نيي بتبِيبح ،كالشَّو نيب نَّة. 
. ثَمره حلْو في فَمي. في ظلِّه اشْتَهيتُ َأن َأجلس. كَشَجرة التُّفَّاحِ بين َأشْجارِ الْغَابة، حبِيبِي بين الشُّبان٣ِ
اَسندوني بَِأقْراصِ الزبِيبِ، َأنْعشُوني بِالتُّفَّاحِ، فََأنَا ٥. رِفُ فَوقي كَالْعلَمَِأدخَلَني ِإلَى قَاعة الْوِليمة، حبه يرف٤ْ

بالْح نةٌ مرِيضي٦. مقُنانتُع ينُهميي، وْأستَ رتَح الُهم٧. شِلي بِالْغ فْنلحسِ، االْقُد نَاتا بي ،ةاِئِل الْغَابَأيالنِ وز
شَاءتَّى يح بِيبالْح نهتُنَبو ظْنال تُوق وا٨. َأنبِيبِي، اُنْظُرتَ حوص عمَأس ! زقْفياِل ولَى الْجِبع رطْفي ،مقَاد ِإنَّه

طنَا، يتَطَلَّع من النَّوافذ، ويتَفَرس ِإنَّه واقفٌ وراء حاِئ! حبِيبِي هو كَغَزاٍل َأو ِإيٍل صغيرٍ، انْظُروا٩. علَى التِّالِل
ابِيكالشَّب نقَاَل ِلي١٠. مبِيبِي وح ي: "تَكَلَّمعم الَيتَعي، ويلَتما جي، يتبِيبا حي يى، ١١. قُومضم الشِّتَاء َألن

. ، حان الْوقْتُ ِللغنَاء، وصوتُ الْيمامة سمع في َأرضنَاالزهور ظَهرتْ في اَألرض١٢ِ. والْمطَر انْتَهى وزاَل
. التِّينَةُ َأخْرجتْ ثمارها، والْكُروم َأزهرتْ وفَاح عبِيرها، فَقُومي يا حبِيبتي يا جميلَتي وتَعالَي معي١٣
َألن . َأرِيني وجهك، َأسمعيني صوتَك. رِ، وفي الْمخَابِِئ علَى سفْحِ الْجبِلحبِيبتي كَحمامة في شُقُوق الصخ١٤ْ

صيدوا لَنَا الثَّعاِلب، الثَّعاِلب الصغيرةَ الَّتي تُتْلفُ الْكُروم، َألن كُرومنَا ١٥. صوتَك حلْو، ووجهك جميٌل
  ."َأزهرتْ

  العروس

قَبَل َأن يطْلَع النَّهار، وتَخْتَفي الظالُل، ارجِع يا حبِيبِي وكُن ١٧. حبِيبِي ِلي وَأنَا لَه، هو الراعي بين السوسن١٦ِ
ةرعاِل الْولَى الْجِبيرِ عغِل الصاِل، َأوِ اِإليكَالْغَز.  

  
 العروس

٣ 

١َأنَا فِل وطُوُل اللَّيتُهدجا وفَم تُهقَلْبِي، طَلَب بِيبتُ حي، طَلَباشرا ٢. ي فهارِعي شَوف ،ينَةدي الْمتُ َأطُوفُ ففَقُم
تُهدجا وفَم تُهقَلْبِي، طَلَب بِيبح ا، َأطْلُبهاتاحسَألْت٣ُ. وفَس ،ينَةدي الْمف طُوفُوني مهو سري الْحندجومْل : "هه

بْل َأخَذْتُه ِإلَى دارِ . وبِمجرد ما تَركْتُهم وجدتُ حبِيب قَلْبِي، فََأمسكْتُه ولَم َأتْركْه يذْهب٤" رَأيتُم حبِيب قَلْبِي؟



زالنِ وَأياِئِل الْغَابة، َأال تُُوقظْن وتُنَبهن الْغيا بنَاتَ الْقُدسِ، احلفْن ِلي ب٥ِ. ُأمي، وِإلَى حجرة من حبِلَتْ بِي
شَاءتَّى يح بِيبالْح.  

  األصحاب

هذه ! انْظُروا٧من هذه الطَّاِلعةُ من الصحراء كَعمود دخَانٍ معطَّرة بالْمر والْبخُورِ وكُلِّ عطُورِ التَّاجِرِ؟ ٦
كُلُّ . كُلُّهم حاملُون السيوفَ وخُبراء في الْحرب٨ِ.  سلَيمان يحرسها ستُّون محارِبا من نُبالء بني ِإسراِئيَلمركَبةُ

وعمَل ١٠. لْمركَبةَ من خَشَبِ لُبنَانالْملك سلَيمان عمَل ِلنَفْسه ا٩. واحد سيفُه علَى فَخْذه، ومستَعد ِلمخَاطرِ اللَّيِل
،ةضف نا متَهدمَأع ا مقْفَهسوغَطا مهدقْعمبٍ، وذَه ةً نبحسِ منَاتُ الْقُدا بتْهعصِل راخالد نمانِ، ووجى بِاُألر

ننْه١١. منانْظُرسِ، والْقُد نَاتا بي نجياخْرف ،هُأم بِه تْهجي تَوبِالتَّاجِ الَّذ انملَيس كلمِ   الْموي يف ،هسرمِ عوي
حِ قَلْبِهفَر. 
 العريس

٤ 

 معزٍ نَازٍِل من  كَقَطيعِشَعرك َأسود. حمامتَينَِأنْت جميلَةٌ يا حبِيبتي، َأنْت جميلَةٌ، وعينَاك من وراء حجابِك ك١َ
 كَقَطيعِ خرفَانٍ مجزوزٍ طَاِلعٍ من االغْتساِل، كُلُّ واحد معه تَوَأمه، وال واحد َأسنَانُك بيضاء٢. لْعادجبِل جِ
هدفْرز٣ِ. بِممرالْق نم كَشَرِيط شَفَتَاك .فَملْوح ك .يفصكَن اكخَدر ابِكجح اءرو نم انَة٤. م داوجِ دركَب تُكقَبر

ثَدياك كَتَوَأمي ظَبية صغيرينِ يرعيانِ بين ٥. الْمبني ِلَألسلحة، معلَّقٌ فيه َألْفُ تُرسٍ، كُلُّها تُروس َأبطَاٍل
كُلُّك جميلَةٌ يا ٧.  الظِّالُل، َأذْهب ِإلَى جبِل الْمر، وِإلَى تَلِّ الْبخُورِر، وتَخْتَفيقَبَل َأن يطْلَع النَّها٦. السوسنِ

يكف بيال عي، وتبِيبح.  
٨نَانلُب ني معم الَيي، تَعتوسرا عي نَانلُب ني معم الَيانَ. تَعِل َأمبج ةمق نانْزِِلي م ،ونمرحو يرنس ةمق نةَ، م

ورا النُّميهي فاِل الَّتالْجِب نم ،وداُألس بِضثُ تَريح ن٩. م تلَبس ي، َأنْتتوسرا عي، يا ُأخْتقَلْبِي ي تلَبس َأنْت
تالدق نم ةداحو ةرهوبِجو ،كنَييع نم ةقَلْبِي بِنَظْري١٠. كتوسرا عي، يا ُأخْتي كبلَى حا َأحلَى ! مَأح كبح

شَفَتَاك تَقْطرانِ شَهدا يا عروستي، تَحتَ ١١. بِكَثيرٍ من الْخَمرِ، وراِئحةُ عطْرِك َأحلَى بكَثيرٍ من كُلِّ اَألطْيابِ
نلَبٌل وسع كانِلس .وةُ ثاِئحرةاِئحكَر ابِكينَانقْفَلَةٌ، ١٢.  لُبم نيع ي، َأنْتتوسرا عي، يا ُأخْتغْلَقَةٌ ينَّةٌ مج َأنْت
خْتُومم وعنْبيين١٣ٍ. ونَارِدورٍ وهز عارِ، مى الثِّما َأشْهيهانٍ فميقَةُ ردح يه كاس١٤. َأغْرانفَرعزو يننَارِد ،

َأنْت ينْبوع في جنَّة، بِْئر ماءه يجرِي، ١٥. وكَمون وقرفَةٌ، وكُلُّ َأنْواعِ الْبخُورِ والْمر والْعود وَأفْخَرِ اَألطْيابِ
نَانلُب نفَّقُ متَتَد ارَأنْهو.  



  العروس

ِليْأت حبِيبِي ويْأكُْل . هبي علَى جنَّتي فَينْتَشر عبِيرها!  رِيح الْجنُوبِاستَيقظي يا رِيح الشِّماِل، وتَعالَي يا١٦
الشَّهِي هرثَم.  

  
 العريس

٥ 

. دخَلْتُ جنَّتي يا ُأخْتي، يا عروستي، وقَطَفْتُ مري وَأطْيابِي، َأكَلْتُ شَهدي وعسلي، وشَرِبتُ خَمرِي ولَبني١
اءبا اَألحهوا َأيكَراسوا وباشْر ،ابحا اَألصهكُلُوا َأي.  

  العروس

٢ياحص قَلْبِي كَان نلَكتُ ومقُوُل. انيو عقْربِيبِي يذَا حا : "هي، يتامما حي، يتبِيبا حي، يا ُأخْتي ِلي يافْتَح
خَلَعتُ ثَوبِي فَهْل َألْبسه؟ غَسلْتُ رِجلَي : "فَقُلْت٣ُ." كَاملَتي، َألن رْأسي امتََأل من الطَّلِّ وشَعرِي من نَدى اللَّيِل

ا؟فَهمخُهسق٤ُّ" ْل ُأودابِ، فََأخَذَ قَلْبِي يقُفِْل الْب ةفَتْح نم هدبِيبِي يح د٥. فَمقْطُري طْرالْعبِيبِي، وِلح تُ َألفْتَحقُم نم 
قَلْبِي . ي كَان قَد مضى وانْصرفَفَتَحتُ ِلحبِيبِي، لَكن حبِيب٦ِ. صابِعي علَى مقْبضِ الْقُفِْليدي، ويسيُل من َأ
با ذَهلَم يف ي. غَاصنجِبي فَلَم تُهينَاد ،هَأجِد فَلَم نْهثْتُ عح٧. ب ،ينَةدي الْمف طُوفُوني مهو سري الْحندجو
يا بنَات الْقُدسِ، احلفْن ِلي ِإن وجدتُن ٨. ي عنِّيِئداالَّذين يحرسون اَألسوار نَزعوا رِ. ضربوني وجرحوني

بالح نةٌ مرِيضبَِأنِّي م نَهتُخْبِر بِيبِي َأنح.  
  األصحاب

باقي الْمحبين حتَّى تُحلِّفينَا يمتَاز حبِيبك علَى باقي الْمحبين يا َأجمَل الْبنَات؟ بِماذَا يمتَاز حبِيبك على  بِماذَا٩
  بِهذَا؟

  العروس

١٠اآلالف نياِل بثَاُل الْكَمم وه ،رمَأسنْظَرِ والْم نسبِيبِي ح١١. حو ،ينَق بذَه هْأسردوَأسو جوتَمم هرنِ شَعبِلَو 
خَداه كَروضة ١٣. مجارِي الْماء، مغْسولَتَينِ بِاللَّبنِ، جاِلستَينِ في مكَانهِماعينَاه كَحمامتَينِ علَى ١٢. الْغُرابِ

يداه كََأنَّهما من ذَهبٍ، مدورتَانِ ومرصعتَانِ ١٤. شَفَتَاه كَالسوسنِ، تَقْطُرانِ مرا ذَكيا. َأطْيابٍ، يفُوحانِ عطْرا
. ساقَاه كَعمودينِ من رخَامٍ علَى قَاعدتَينِ من ذَهبٍ نَقي١٥. جِسمه كََأنَّه عاج مغَشَّى بِياقُوت َأزرقَ. زبرجدبِ

زِهكََأر هِيب ،نَانكَلُب هنْظَرا١٦. مجِد لْوح هةُ قَلْبِي. فَمنْيم كُلُّه وبِ. هذَا حسِهالْقُد نَاتا بي ييقدذَا صهيبِي، و.  
  



 األصحاب

٦ 

  َأين ذَهب حبِيبك يا َأجمَل الْبنَات؟ في َأي اتِّجاه مضى، فَنَبحثَ عنْه معك؟١
 العروس

َأنَا ِلحبِيبِي، وحبِيبِي ِلي، ٣. ويجمع السوسنحبِيبِي نَزَل ِإلَى جنَّته، ِإلَى روضة اَألطْيابِ، ِليرعى في الْجنَاِئنِ ٢
 .هو الراعي بين السوسنِ

  العريس

٤َأنْت الماَألع فَعرشٍ ييةٌ كَجاِئعسِ، ركَالْقُد نَاءسةَ، حصري كَتتبِيبا حيلَةٌ يما ٥. جمفَِإنَّه ،كنَيينِّي عِلي عوح
يغَلَبتَان .ادجِلْع نزٍ نَازٍِل معيعِ مكَقَط دوَأس كراِل، كُلُّ ٦. شَعساالغْت نفَانٍ طَاِلعٍ مريعِ خكَقَط اءضيب نَانُكَأس

هدفْربِم داحال وو ،هَأمتَو هعم داح٧. وابِكجح اءرو نم انَةمر فَيصكَن اكارِي ا٨. خَدوالْجو ،تُّونكَاتُ سللْم
ددى بِال عذَارالْعو ،انُونة٩ٌ. ثَمفَرِيد يي، هلَتي، كَامتاممح نا. لَكهةٌ ُألميدحو يه . نم نْدلَةُ عفَضالْم يه

من هذه الْمشْرِقَةُ ١٠." مديحا لَك: "ملكَاتُ والْجوارِي وقُلْنرَأتْها الْ." هنيًئا لَك: "رَأتْها الْبنَاتُ وقُلْن. ولَدتْها
نَزلْتُ ِإلَى حديقَة الْجوزِ َألنْظُر ١١كَالصبحِ، الْجميلَةُ كَالْقَمرِ، الْباهرةُ كَالشَّمسِ، الراِئعةُ كَجيشٍ يرفَع اَألعالم؟ 

ي، َألرادالْو رثَمرنَو قَد انمالرو ،رهَأز قَد مالْكَر كَان ١٢. ى ِإن نيب َأكُون ي َأني في نَفْستْنغَّبَأةً رفَجو
فَاءالشُّر اتكَبرم.  

  األصحاب

   الشُّولَميةَ كََأنَّها تَرقُص بين صفَّينِ؟ِلماذَا تَنْظُرون ِإلَى! ارجِعي فَنَنْظُر ِإلَيك. ارجِعي، ارجِعي يا شُولَمية١٣ُ
  

 العريس

٧ 

سرتُك كَْأس مدورةٌ، ال ٢. دواِئر فَخْذَيك كَعقْد صنَعه صاِئغٌ ماهر! ما َأجمَل قَدميك بِالْحذَاء يا بِنْتَ اَألمير١ِ
عينَاك . رقَبتُك كَبرجٍ من الْعاج٤ِ. ثَدياك كَتَوَأمي ظَبية٣.  يحيطُ بِه السوسنبطْنُك كَوم قَمحٍ. ينْقُص خَمرها

يمبر تيابِ بب نْدع ونشْبي حنِ فنِ اللَّتَيكَتَيشْقَ. كَالْبِرملَى دع شْرِفالْم نَانجِ لُبركَب كَلِّل٥ُ. َأنْفُكي كْأسر ك
ما َأجملَك َأيتُها الْحبِيبةُ، وما َأحالك ٦. خُصُل شَعرِك َأسرت الْملك. شَعر رْأسك مزين بِاُألرجوانِ. كَالْكَرمِل
لَذَّات٧! بِالْميدنَاقكَالْع اكيثَدو ،كَالنَّخْلَة تُكلَّقُ النَّخْ: "فَقُلْت٨ُ. قَاماَأتَسارِهمبِث كسُأملَةَ، و . يدنَاقكَع اكيثَد كُونفَي

  .وفَمك كََأحسنِ الْخَمرِ، تَسيُل بِرِقَّة ِللحبِيبِ علَى الشِّفَاه واَألسنَان٩ِالْكَرمة، وراِئحةُ نَفَسك كَالتُّفَّاحِ، 



  العروس

١٠شْتَاقٌ ِإلَيم وهبِيبِي، ونَبِيت١١ُ. َأنَا ِلحقِْل، وِإلَى الْح جاَل نَخْربِيبِي، تَعا حاَل يى تَعي الْقُر١٢. ف جنَخْر
نَشَر اللُّفَّاح ١٣. مبكِّرِين ِإلَى الْكُرومِ، ِلنَرى ِإن كَان الْكَرم قَد َأزهر، والرمان قَد نَور، وهنَاك ُأعطيك حبي

هبِيرع،ةيمقَدو ةيددج نارِ مى الثِّمابِنَا َأشْهب نْدعبِيبِي ، وا حي ا لَكظْتُهفح. 
 

٨ 

١دي َأحنرتَقحال يو لُكي الْخَارِجِ، ُأقَبف يتُكتَّى ِإذَا لَقي، حُأم يثَد عضكََأخٍ ِلي، ر تَكِإلَى٢. لَي آخُذُكو كَأقُود ثُم 
بي الْحنلِّمي تُعهي، وارِ ُأمي. دانمر يرصعرِ، والْخَم نسَأح يكقَأسي٣. وقُنانتُع ينُهميي، وْأستَ رتَح الُهمش .

٤شَاءتَّى يح بِيبالْح نهتُنَبو ظْنال تُوق ِلي َأن فْنلحسِ، االْقُد نَاتا بي.  
  األصحاب

  من هذه الطَّاِلعةُ من الصحراء مستَندةً علَى حبِيبِها؟٥
  العروس

بِلَتْ بِكي حالَّت تْكلَدو ،كُأم تْكلَدو نَاكه ،اقَكَأشْو يكقَظَتُ فالتُّفَّاحِ َأي ةرتَ شَج٦. تَح ،لَى قَلْبِكمٍ عي كَخَاتلْنعاج
. لَهِيبها كَالنَّارِ، بْل َأشَد من كُلِّ لَهِيبٍ. فَِإن الْحب قَوِي كَالْموت، والْغيرةَ قَاسيةٌ كَالْقَبرِ. ذراعككَخَاتمٍ علَى 

٧اراَألنْه هرال تَغْمةُ، والْغَزِير اهيالْم ُئهال تُطْف بالْح .شْتَرِيي َأن انَل ِإنْساوح ِإن نم ارِهي دا فبِكُلِّ م بالْح 
  .ثَروة، ال ينَاُل غَير االحتقَارِ

  األصحاب

ِإن كَانَتْ سورا، نَبني علَيه ٩لَنَا ُأخْتٌ صغيرةٌ لَيس لَها ثَديانِ، فَماذَا نَفْعُل ُألخْتنَا ِإن جاءها واحد يخْطُبها؟ ٨
  .فضة، وِإن كَانَتْ بابا، نُحيطُه بَِألْواحٍ من اَألرزِبرجا من الْ
  العروس

كَان ِلسلَيمان كَرم في بعِل ١١. بِذَِلك صرتُ في عينَيه كَمن يجلب لَه السرور. َأنَا سور وثَدياي كَبرجين١٠ِ
سِلم مطَى الْكَرفََأع ،ونامرِهالثَّم ِلقَاء ةضالْف نم لَةمَألْفَ ع منْهم داحكُلُّ و فَعدي لَى َأنع ،١٢. تَْأجِرِين نلَك

  .كَرمي هو ِلي وَأنَا ُأعطيه، فَاحتَفظْ َأنْتَ بِاَأللْف يا سلَيمان، ويْأخُذُ حراس الثَّمرِ مَئتَينِ
  العريس

١٣َأياهي ِإيينعمفََأس ،تَكوص ونعمسي ابحاَألص ،نَّاتي الْجنَةُ فاكا الستُه.  
  العروس

 .اهرب يا حبِيبِي، وكُن كَالْغَزاِل َأوِ اِإليِل الصغيرِ علَى جِباِل اَألطْياب١٤ِ
  


