


 

 سليمانی غزلهاغزل
 
 و   عاشق از زبانی  سرودهاي  بشكل آهی ا  از اشعار عاشقانه  دلنشين استی ا مجموعه» غزلها غزل«

، زيرا   است نيز معروف»  سليمانی غزلها «  به  آتاب اين. اند  شده  يكديگر سراييده ، در وصف معشوق
 .   است  نوشته  پادشاه  را سليمان  آتاب ن اي  آه  است اعتقاد بر اين

ی  را گويا  آن  خود، و مسيحيان  خدا و قوم  بينء دانند از رابطه یمی ها را تصوير  سروده  اين يهوديان
 . وجود دارد  و آليسايش  مسيح ين ب آورند آه ی شمار م بهی ا ی روحان ءرابطه

  محبوبه
 تو دلپذيرتر  ، زيرا محبت  ببوس مرا با لبانت

  و نامتی تو خوشبو هست3.   است شراب از
آورد، و  ی خاطر م انگيز را به دلی  عطرهاء رايحه
، مرا با خود  َسرَوَرمی ا4. شوند ی تو مء  شيفته دختران

 خود ببر تا با ء  خانه مرا به.  ِبَبر تا از اينجا دور شويم
و ی هستی  داشتن تو دوست.   باشيم شاد و خوش  هم

 .  است  تو بهتر از شراب محبت
  ، همچون  اما زيبا هستم  سياه ، من  اورشليم ای دختران5

   آه  من به6.  های سليمان و خيمه» قيدار«چادرهای 
 مرا   مشويد، زيرا آفتاب  خيره  اينچنين  هستم سياه

 مرا   شده  خشمگين  بر من برادرانم.   است سوزانيده
 از تاآستانها   سوزان فرستادند تا در زير آفتاب

 .  نمايم  از خود مراقبت  نتوانستم ، و من نگاهبانی آنم
 را آجا  ات  بگو امروز گله  من ، به  من محبوبی ا7
 را آجا   ظهر گوسفندانت  هنگامی؟چران یم
ی ها  گله ، در ميان يافتنتی  چرا برای؟خوابان یم
 ؟  شوم  سرگردان ستانتدو
 

  محبوب
ها را  دانی، رد گله  دنيا، اگر نمی  زن ای زيباترين8

  هايت  چوپانها بيا و در آنجا بزغالهء بگير و بسوی خيمه
 ماديانهای  ، تو همچون  منء ای محبوبه9.  را بچران

 تو ء  بافته گيسوان10. ، زيبا هستی  فرعونء عرابه
 جواهر،  د و همچونبخشن  می  را زينت رخسارت
های طال با   گوشواره ما برايت11. آرايند  را می گردنت
 .  ساخت  خواهيم های نقره آويزه

  محبوبه

، بر   عطر من خوشی  از بو ، سرمست سرور من12
   در آغوشم  آه  من محبوب13. آشد ی دراز م بسترش
او مانند 14.  ُمر خوشبو دارد چونی ا ، رايحه آرميده
 »ی جد عين«ی  در باغها  آه استی ا یحشوی گلها
 .رويند یم
 

  محبوب
ی  زيباي  به چشمانت!   منء محبوبهی  ای، زيباي تو چه15

 .  است  آبوتران و لطافت
 

  محبوبه
ی  داشتن  و دوست  جذاب ، تو چه  من محبوبی ا16

 سرو  و درختان17 زارها بستر ما هستند  سبزه!یهست
 . فكنندا ی م و صنوبر برما سايه

 
 .  واديها هستم و سوسن»  شارون «  سرخ  گل من

  محبوب
   همچون  زنان  در ميان  منء  محبوبهی،آر

 . خارها  در ميان استی سوسن
 

  محبوبه
   سيبی است  مانند درخت  مردان  در ميان  من محبوب3

، و  نشينم  می اش در زير سايه.  جنگلی  درختان در ميان
 تاالر  او مرا به4. سازد  می را شيرين   آامم اش ميوه

  مرا دوست  چقدر  داد آه  نشان  همه  آورد و به ضيافتش
   را با سيب  دهيد، و جانم  تقويت مرا با آشمش5. دارد
 .  او بيمارم  از عشق  آنيد، زيرا من تازه
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 مرا   راستش  و دست  است  او زير سر من  چپ دست6
  ، شما را به  اورشليم ندخترای ا7. آشد ی م در آغوش

   مزاحم  آه دهم ی م صحرا قسمی غزالها و آهوها
 . ما نشويد عشق

 از   دوان  دوان  آه  است  من  محبوب اين!  آنيد گوش8
 و   غزال  همچون  من محبوب9. آيد یها م ها و تپه آوه
   نگاه  ديوار ما از پنجره او پشت.   آهو است بچه
 .آند یم

،  ، ای زيبای من  منء ای محبوبه«:   گفت  من  به محبوبم10
   تمام  باران فصل.   است  گذشته زمستان11. برخيز و بيا

 سرايی   نغمه  و زمان گلها شكفته12.   است  و رفته شده
   گوش  ما به  در واليت صدای پرندگان.   است فرا رسيده

 ء  و هوا از رايحه  سبز شده  درختان برگ13. رسد می
 ء ای محبوبه.   است  گشته ، عطرآگين ای نوشكفتهتاآه
 ».، برخيز و بيا ، ای زيبای من من
 

  محبوب
  ها و پشت  صخره  در شكاف  آه آبوتر منی ا14

 تو را  شيرينی  بگذار صدای، هست سنگها پنهان
 .  را ببينم  زيبايت  و صورت بشنوم

 آنند  می  تاآستانها را خراب  آوچک را آه روباهان15
 .  است  آرده  ما شكوفه  تاآستان بگيريد، چون

 
  محبوبه

 ء او گله.   محبوبم  از آن  و من  است  من  از آن محبوبم16
  محبوبی ا17. چراند ی سوسنها م خود را در ميان

ها بگريزند،   شود و سايه  روز تمام  از آنكه ، پيش من
ی ها  آهو بر آوه  و بچه  غزال  بيا؛ همچون نزد من

 .  بشتاب منی ، بسو»باتر«
 

  محبوبه
   جانم  او را آه  در بستر خويش  هنگام شب

 او  بدنبال:   ديدم  خواب  دارد به دوستش
ها و   و در آوچه رفتم2.  يافتم ، اما او را نمی گشتم می

 . بود فايده ، اما بی ميدانهای شهر جستجو آردم
آيا «:  رسيدم پ  از آنان شبگردهای شهر مرا ديدند و من3

  هنوز از ايشان4» ايد؟  دارد ديده  دوستش  جانم او را آه

  او را گرفتم.   را يافتم  محبوبم  آه  بودم  دور نشده چندان
  ای دختران5.   آوردم  مادرمء  خانه  تا به و رها نكردم

   غزالها و آهوهای صحرا قسم ، شما را به اورشليم
 .شويد ما ن  عشق  مزاحم  آه دهم می

 و بوی   پيداست  دود از بيابان  ستون  مثل  آه  چيست اين6
فروشند   می  تاجران  مر و آندر و عطرهايی آه خوش

   روان  تخت اين!  آنيد نگاه7افشاند؟   می  اطراف به
   سپاهيان  نفر از نيرومندترين  شصت  آه  است سليمان
شمشير    آنانء همه8. آنند  را همراهی می  آن اسرائيل

هر يک . اند زنانی ماهر و جنگاورانی آارآزموده
  های شبانه اند تا در برابر حمله شمشيری بر آمر بسته

 از   پادشاه  سليمان  روان تخت9.  آنند  دفاع از پادشاه
 و   از نقره ستونهايش10.   است  شده  ساخته  لبنان چوب

  است   ارغوانء  از پارچه پشتی آن.   از طالست سايبانش
   دوخته  محبتشانء  نشانه ، به  اورشليم  دختران  دست  به آه
 .  است شده

   پادشاه  بياييد و سليمان ، بيرون  اورشليم دخترانی ا11
 در روز شاد   مادرش آهی را ببينيد، او را با تاج

 . نهاد، تماشا آنيدی  بر سر و اش یعروس
 

  محبوب
  از  چشمانت!  منء محبوبهی  ای، زيباي تو چه
   آبوتران و لطافتی  زيباي  روبند به پشت

 از   آه  بزها استء  تو مانند گله  مواج گيسوان.  است
 و  صافی دندانها2. شوند ی جلعاد سرازير م آوه

ی  تازگ  به هستند آهی گوسفندانی  سفيد  تو به مرتب
   سرخ لبانت3.  باشند  و آنها را شسته  را چيده پشمشان
 روبند همانند   از پشت هايت گونه.   زيباست تو دهان
   داود است برجی  گرد  به گردنت4.   انار است ءدو نيمه
   آه استی  مانند هزار سپر سربازان  گردنت و زينت

  هايت سينه5. اند  آرده  را محاصره دور تا دور برج
   در ميان هستند آهی دو قلويی  غزالها  بچه مثل

 .چرند یسوسنها م
  ها بگريزند، من  شود و سايه  روز تمام  از آنكه پيش6
 ی،زيباي  تو چه7.   رفت  آندر خواهمء  مر و تپه  آوه به
 . نيستی  نقص در تو هيچ!   منء محبوبهی ا
 و اما  لبنانی از بلنديها.  بيا ، با من  من عروسی ا8
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 و   شيران آهی ، جاي ، و از فراز سنير و حرمون نه
ی  و ا  منء محبوبهی ا9.  زير بيا  دارند، به نه ال پلنگان
و با ی  را ربود  دلم نگاهتک ، تو با ي  من عروس

ی ا10. ی مرا در بند آشيد  گردنبندتء حلقهک ي
   محبت  گواراست ، چه  من عروسی  و ا  منء محبوبه

 و خوشبوتر   است  تو دلپذيرتر از شراب محبت! تو
چكد و در  ی م تو عسل  از لبان11. عطرهای از تمام

 تو  لباسی بو.   است  نهفته  شير و عسل زير زبانت
 .  است  لبنان انگيز درختان  دل ء رايحه همچون

ی ، تو مانند باغ  من عروسی  و ا  منء محبوبهی ا12
   تنها از آنی، نيافتن دستی ا  چشمه ، و همچون بسته
  آهی انار هستی  زيبا  بوستان تو مثل14و13. ی هست من

در تو . رسند ی ثمر م  به  طعم خوشی ها  ميوه در آن
   و گياهان  و نيشكر، دارچين  و حنا، زعفران سنبل
 .رويند ی مر و عود م چونی معطر

   باغها را سيراب آهی هستی سار تو مانند چشمه15
ی ها  از آوه آهی هستی  روان  آب آند و همچون یم

 .شودی می  جار لبنان
 

  محبوبه
برخيزيد ! ، برخيزيد ، و ای باد جنوب  شمال ای نسيم16

   من  بوزيد تا بوی خوش  هستم  محبوبم  باغ  آه و بر من
 خود بيايد و از   باغ بگذاريد او به.  شود  جا پراآنده همه
 . بخورد  آن  طعم های خوش ميوه

 
  محبوب

   باغ  به ، من  من  وای عروس  منء ای محبوبه
،  آنم  می  را جمع ُمر و عطرهايم!  ام خود آمده

 . نوشم  را می  و شير و شرابم خورم  خود را می عسل
 

 :  اورشليم دختران
   سرمست  بخوريد و بنوشيد و از محبت دلدادگانی ا

 .و سرشار شويد
 

  محبوبه
 را  محبوبمی صدا.  ندارد  آرام ، اما دلم خوابم یم2
ی  ا باز آن«: دگوي ی، م  بر در آوبيده  آه شنوم یم

 در تو   آه آبوتر منی ، ا دلدار منی  و ا  منء محبوبه
 و   شده خيسی  شبانگاهء  از ژاله سرم.  نيستی عيب
 ».  است  نشسته  بر موهايم شبنم

  توانم ی م ، چگونه ام  درآورده  را از تن  لباسم منی ول3
  ، چگونه ام  را شسته ؟ پاهايم  را بپوشم  آن دوباره

 ؟  آنم  آثيف  آنها را دوباره توانم یم
آوشد   و می  آرده  در داخل  را از سوراخ  دستش محبوبم4

  خيزم بر می5. تپد  می  برای او بشدت دلم. در را باز آند
،  نهم  می  بر قفل وقتی دست.   روی او بگشايم تا در را به
در را برای 6. گردد  می  عطر ُمر آغشته  به انگشتانم
  چقدر دلم.   است ، ولی او رفته آنم  باز می محبوبم
، اما  گردم  می دنبالش!   را بشنوم خواهد باز صدايش می

، ولی جوابی  آنم  می صدايش.  يابم  جا نمی او را در هيچ
زنند و  يابند و می شبگردهای شهر مرا می7.  شنوم نمی

   حصار ردای مرا از من نگهبانان. آنند  می مجروحم
   آه دهم  می ، شما را قسم  اورشليم ای دختران8. گيرند می

 او   از عشق  من  او بگوييد آه  مرا يافتيد به اگر محبوب
 . بيمارم

 
 :  اورشليم دختران

بر ی  برتر  تو چه ، مگر محبوب  زنان زيباترينی ا9
 ی؟ده ی م  قسم  ما را اينچنين  دارد آه ديگران

 
  محبوبه

 هزار   ده او در ميان.  يباست سفيدرو و ز  من محبوب10
   سياه سر او با موهای مواج11.  همتايی ندارد جوان
   به چشمانش12.   است ، با ارزشتر از طالی ناب رنگش
اند و   نشسته  آنار نهرهای آب  آه  آبوترانی است لطافت

 مانند  هايش گونه13. اند گويی خود را در شير شسته
 از   آه  سوسنهايی است مثل  لبانش.  گلزارها، معطر است

   طاليی است  همچون دستهايش14. چكد  عطر مر می آن
   شفاف  عاج پيكرش.  باشد  شده  آراسته  با ياقوت آه

   ستونهای مرمر است  چون ساقهايش15.   است گوهرنشان
سيمای او .  باشند  شده طاليی نشانده  های  در پايه آه

   شيرين دهانش16.  تهمتاس  بی  سروهای لبنان همچون
،   اورشليم ای دختران.  داشتنی  دوست  و وجودش است
 .  و يار من  محبوب  است اين
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 :  اورشليم دختران
   تو آجا رفته ، محبوب  زنان زيباترينی ا

 .  و او را پيدا آنيم  برويم بگو تا با هم ؟ است
 

  محبوبه
  سان معطر بل  خود نزد درختان  باغ  به  من محبوب
.  را بچراند و سوسنها بچيند اش ، تا گله  است رفته

   من  از آن  و محبوبم  خود هستم  محبوب  از آن من3
 .چراند ی سوسنها م  خود را در ميانء او گله.  است

 
  محبوب

   دوست  ترصه  سرزمين ، تو همچون  منء ای محبوبه4
  ، زيبا، و همچون تو مانند اورشليم. داشتنی هستی

  نگاهت5.  هستی ، پرشكوه  برای جنگ شكری آراستهل
   غالب  بر من ، زيرا چشمانت  برگردان را از من

   آه  بزهايی استء  تو مانند گله  مواج گيسوان. اند آمده
 و  دندانهای صاف6. شوند  جلعاد سرازير می از آوه
 تازگی   به  سفيدی گوسفندانی هستند آه  تو به مرتب
 روبند تو   از پشت هايت گونه7. شند با  شده شسته

 و   ملكه  شصت در ميان9و8.   انار استء همانند دو نيمه
، آسی را مانند آبوتر   دوشيزه هشتاد آنيز و هزاران

.   است  مادرشء او عزيز و يگانه.   نيافتم عيب خود بی
آنند و   می بينند تحسينش  وقتی او را می دوشيزگان

: پرسند آنها می10. ستايند  را می او ها و آنيزان ملكه
  درخشد و چون  می  صبحء  سپيده  مثل  آه  آيست اين«
   پرشكوه  پاک و مانند ستارگان  آفتاب  زيبا و مثل ماه
 »؟ است

های   تا دره  گردو رفتم  درختان  ميان  به من11
  های درختان  تاآها و شكوفهء سرسبز و برگهای تازه

 آنجا   به  چگونه اما نفهميدم12.  انار را تماشا آنم
 بر   آسی آه  مرا چون  من ، زيرا اشتياق رسيدم
 .راند  می  پيش  به  سوار است  شاهزادگانء عرابه

 
   اورشليم دختران

برگرد تا تو .  برگرد»یشولم«دختر ی برگرد، ا13
 . را تماشا آنيم

  محبوبه

  رقصی  گوي خواهيد مرا تماشا آنيد چنانكه یچرا م
 آنيد؟ یرا تماشا م»  محنايم«
 

  محبوب
 .  زيباست  تو چه ، خراميدن  منء شاهزادهی ا

   به  آه استی  جواهرات تو همچونی پاها
 تو  ناف2.  باشند  شده  داده  ماهر تراش  هنرامندان دست

آمر .  گوارا باشد  پر از شراب  آه استی مانند جام
  اش ها احاطه سوسن  آه استی  گندم  خرمن تو همچون

دوقلو ی  غزالها  بچه  مثل هايت سنيه3.  باشند آرده
   و چشمانت  است از عاجی  برج  مثل گردنت4. هستند

 ء نزد دروازه»  حشبون«ی ها  برآه  زالل مانند آب
   آه  است  لبنان برجی  زيباي تو بهی بين. »  ربيم بيت«

  َمل َآر  مانند آوه سرت5. باشد ی م  دمشق بر سرراه
. اند  اطلس  لطافت  به  و گيسوانت  است افراشته
 .سازد ی را اسير خود م  پادشاهان موهايتی ها حلقه

   و چه  شيرين ؛ تو چه  منء محبوبهی  ای، زيباي تو چه6
  هايت و سينهی ، بلند قامت  نخل مانند درخت7! یدلپسند
  از اين«:  بخود گفتم8.  خرماستی ها  خوشه همچون
   را خواهم هايش  و شاخه  رفت  باال خواهم  نخل درخت
 و  انگور استی ها  مانند خوشه هايت سينه» . گرفت
  هايت بوسه9؛ دهد ی م انگيز سيب دلی  تو بو نفس
 .  شرابها است  گواراترين چون

 
  محبوبه
 و   برسد و بر لبان  محبوبم  به  شراب  اين باشد آه
   محبوبم  از آن من10. شودی  جار  ماليمت  به دهانش
،   من محبوبی ا11.   است  من  مشتاق  و محبوبم هستم

 سر  بهی ا  را در دهكده ؛ شب  دشتها برويم بيا تا به
 تاآستانها   ميان ، به  زود برخاسته و صبح12،  بريم
 و   آرده  انگور گل  آيا درختان  آه  تا ببينيم برويم
   انار شكوفه ن درختا اند؟ ببينيم  شكفته گلهايش
   تو تقديم  خود را به  محبت آنجا من اند؟ در آرده
   خود را پخشء ها رايحه مهر گياه13.  آرد خواهم

   خوشمزهء  ميوه  نوع ما همهی درهاک آنند و نزدي یم
تو، ی  برا نو و آهنهی  لذتها  نوع  همه من. وجود دارد

 . ام  آرده ، ذخيره  من محبوبی ا
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  محبوبه
 هرجا تو   آنگاه.ی بود  تو برادر من آاشی ا
  ، بدون  تو را ببوسم توانستم ی م ديدم یم را

 تا  آوردم ی م  مادرمء  خانه تو را به2.   رسوا شوم آنكه
   در آنجا شراب.ی را بياموز  محبت  من در آنجا به

 تا  دادم ی تو م  انار خود را بهء  و عصاره  طعم خوش
  بود و دست ی م تو زير سر من   چپ دست3. یبنوش

  دخترانی ا4. آشيد ی م  مرا در آغوش راستت
 ما   عشق  مزاحم  آه دهم ی م ، شما را قسم اورشليم
 .نشويد

 
   اورشليم دختران

 و از   آرده  خود تكيه  بر محبوب  آه  آيست اين5
 آيد؟ یصحرا م

 
  محبوب

   از مادر زاده آهی ، جاي  سيب  درخت در زير آن
 .  بيدار آردم  را در دلت  محبت  منی،شد
 

  محبوبه
 طال ء  حلقه  و مرا چون  خود مهر آن  مرا در دل محبت6

   مانند مرگ محبت.   با تو باشم  ببند تا هميشه بر بازويت
  پرقدرت  های  شعله  همچون اش  و شعله قدرتمند است

 . آند سوزاند و نابود می رحمی می  با بی آتش
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آنند و   را خاموش  محبتء توانند شعله آبهای بسيار نمی7
 بكوشد با  هر آه.  را فرو نشانند سيالبها قادر نيستند آن

 و خواری   آورد، جز خفت  را بچنگ  محبت ثروتش
 .  نخواهد شد چيزی عايدش

 
 :  اورشليم دختران

   هنوز بزرگ هايش  سينه  آه داريمی خواهر آوچك8
  او بيايد چهی  خواستگار بهی ر آساگ. اند نشده

ی بود بر او برجها یاگر او ديوار م9؟  آرد خواهيم
  از چوبی بود با روآش ی و اگر در م ساختيم ی م نقره

 . پوشانديم یسرو او را م
 

  محبوبه
 از   دل من.  آنی  برجها هايم  و سينه  ديوارم من10

 .  ام  خود ربوده محبوب
   را به  و آن داشتی  تاآستان مون ها  در بعل سليمان11

 او   به ، هزار سكه ک هر ي  داد آه  اجاره آشاورزان
 تو   خود را به  تاآستان ، من سليمانی اما ا12. بدهند

   سكه  و دويست  توست  مال  آنء ، هزار سكه دهم یم
 .آنند یمی  نگهدار  از آن آهی  آسان مال

 
  محبوب

،   بشنوم  را از باغ صدايت، بگذار   منء محبوبهی ا13
 . را بشنوند  منتظرند تا صدايت دوستانم

 
  محبوبه

   و بچه  غزال ، همچون  من محبوبی  بيا ا نزد من14
 . بيا منی ، بسو عطرآگينی ها آهو بر آوه
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