
 

ارميایمراث
 
   اسارت  يهودا را به دماز مری  بسيار بابل. نويسد ی م اورشليمی  از ويران پسی نبی  را ارميا  آتاب اين
  آنند اما گرسنه یآار م. شوند ی م مواجهی شمار ی ب مانند با مشكالت یمی  باق  در اورشليم آهی آنان. برد یم

 . خواهد آمد  برسرشان  چه  نيست  هستند و معلوم  بابل  در اسارت  آنان  و خويشان اقوام. نهند ی م  بالين سر به
 را   اورشليم دار خود و مردم  جريحه  احساسات  آتاب او در اين.  استک  شري انش هموطن ارميا نيز در غم

 و   از امانت  آتاب  ارميا در اينی، و نوميد  يأس در نهايتی حت. نمايد ی م  توصيف پراحساسی با بيان
   فرامين پا نهادن زير  بدليل  آنان  مصيبت دانند آه یمک  ني  اورشليم مردم. گويد ی م خداوند سخنی وفادار

 .نمايند ی م  بخشايش آنند و از خداوند طلب ی م  خود اعتراف  گناهان ، لذا به  است خداوند بوده
   اورشليم ء بينوا و زجرديده مردمی  برا خود، بلكهی  برا  او نهء اند؛ اما گريه گفته»  گريانی نب«ارميا را 

 . است
 

ک  بود اين پرجمعيتی  زمان  آه اورشليم 
 قومها   در بين آهی شهر!   است شده کمترو

 ء  ملكه او آه!   است  گشته بيوهک  بود اين محبوب
 !  است  شده بردهک شهرها بود اين

ی روک اشی ها گريد و قطره ی م  شب  تمام اورشليم2
ی ق با همی  يك  يارانش از ميان. غلطد ی م هايش گونه
   او خيانت  به دوستانش. دهدی  او را تسل  آه نمانده
 .اند  شده با او دشمنی  و همگ آرده

   اسارت  يهودا بهء  و رنجديده زده  مصيبت مردم3
  هيچک اند و اين  تبعيد شده  ديار غربت اند؛ به رفته

   عرصه  نموده ، آنها را احاطه دشمنان.  ندارند آسايش
 .اند ده آر را بر آنها تنگ

آيد تا در روزهای عيد   خدا نمیء  خانه ديگر آسی به4
خواندند اينک   سرود می دخترانی آه.  آند عبادت

های شهر،  دروازه. آشند  می  تنها آه عزادارند، و آاهنان
 .  است  فرو رفته  در ماتم  و اورشليم متروک شده

 خداوند. اند  شده  آامياب  يافته  بر او غلبه دشمنانش5
.   است  آرده  تنبيه  بسيارش گناهانی  را برا اورشليم
   به  ديار غربت ، به  او را اسيرآرده ، فرزندان دشمنان
 .اند بردهی بردگ

.   است  رفته  از دست  و زيبايی اورشليم  شكوه تمام6
گردند   می  چراگاه  دنبال  مانند غزالهای گرسنه بزرگانش

 . فرار آنند  دشمن ند از چنگ بتوان و ناتوانتر از آنند آه

پر ی ها، روزها  مصيبت  در ميان اورشليمک اين7
   او به آهی زمان. آورد ی ياد م به را   گذشته شكوه

؛  نداشتی ا  مدد آننده  درآمد، هيچ  دشمنء محاصره
 .  او خنديد  شكست  آرد و به  او را مغلوب دشمن

اپاک  و ن  شده  بسياری مرتكب  گناهان اورشليم8
آردند،   می  او را تكريم  آسانی آه تمام.   است گرديده

آنند، زيرا برهنگی و خواری او   می اينک تحقيرش
 خود را ء ، چهره نالد و از شرم او می. اند را ديده

 .پوشاند می
ی  بود، اما او اعتناي  اورشليم بر دامنی  ننگء لكه9

   سقوط  خود نيانديشيد و ناگهان  عاقبت نكرد؛ او به
او از . دهدی  او را تسل  آه نيستی آسک اين. آرد

   آمده  بر او غالب طلبد، زيرا دشمن ی م خداوند رحمت
 . است

ی ها  آرد و قوم او را غارتی ها ، گنجينه دشمن10
   داخل  مقدسش  عبادتگاه  به  در برابر چشمانش بيگانه

  ش عبادتگاه  خدا ورود آنها را به آهی هاي شدند، قوم
 . بود  آرده قدغن

  هر چه. آشند  می  آه  نان  برای يک لقمه اهالی اورشليم11
  اورشليم.  بمانند داشتند برای خوراک دادند تا زنده

 ! ام  خوار شده  چگونه خداوندا، ببين«: گويد می
   من گذريد، چرا به ی م  از آنارم آهی آسانی ا«12

يد و ببينيد آيا  بينداز  من بهی آنيد؟ نگاه ی نم نگاه
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   وجود دارد؟ ببينيد خداوند به  من  غم همچونی غم
 !  است  آرده  چه  من  خود به  خشم هنگام

   آرد و تا مغز استخوان  نازل  آتش او از آسمان«13
   زمين  گسترد و مرا به  دام سر راهم. مرا سوزاند

   رهايم پايان  و در غمی بی او مرا ترک گفت. آوبيد
 .آرد

  بر گردنمی  طناب  و همچون  بافت  هم  را به گناهانم«14
 را   توانم تمام. آشاندی  بردگ  و مرا زير يوغ انداخت
 بودند   قويتر از من  آه  دشمنانم  و مرا در چنگ گرفت

 .رها آرد
.   گرفت  مرا از من  شجاع  سربازان خداوند تمام«15

  ا از بين مر  فرا خواند تا جوانان برضد منی او لشكر
 انگور   خود را همچون خداوند شهر محبوب. ببرند

 .  آرد  پايمال در چرخشت
ی ها  و قطره گريم ی م  آه هاست  مصيبت اينی برا«16
ی  دلدار  من  به  آه آن. غلطد ی م هايم بر گونهک اش
   دور شده  از من ساخت ی م  را تازه داد و جانم یم

  آس ی ب  و فرزندانم  آمده  غالب  بر من دشمن.  است
 .اند شده

،  طلبم یمک  و آم آنم یخود را دراز می دستها«17
ی ها خداوند قوم.  برسد  دادم  به  آه نيستی اما آس
   مورد نفرت  و من  فرا خوانده  را برضد من همسايه
 . ام  قرار گرفته آنان

  ، زيرا من  است  فرموده  حكم اما خداوند عادالنه«18
،   جهان مردمی ا.   بودم آردهی  او سرپيچ از فرمان

   و دخترانم  پسران  مرا بنگريد و ببينيد چگونه اندوه
 .اند بردهی  اسير را به

   خيانت  من  به ، اما ايشان خواستمک  آم از ياران«19
   بدنبال آهی  در حال سفيدان  و ريش آاهنان. آردند
  ند، در آوچهدار  نگه بودند تا خود را زندهی  نان لقمه
 . دادند جانی شهر از گرسنگی ها
بخاطر  !  و نگرانم  چقدر پريشان خداوند، ببينی ا«20

در .   است  در عذاب  جانم ام  داده  انجام آهی گناهان
،   و در بيرون  است  در انتظارم آشندهی ، بال خانه

 .شمشير مرگبار
  م داد بهی شنوند، اما آس ی را م هايم  ناله مردم«21
  بر سرمی  بالي  شنيدند چه  چون دشمنانم. رسد ینم

 و   وفا آن ات  وعده خداوند، بهی ا.  شاد شدندی،آورد
 . دچار گردند منی  بال  نيز به بگذار دشمنانم

 مرا   آه  و همانگونه  آنها نيز نظر آن  گناهان به«22
ی  سزا  را نيز به  آنانی،ا  آرده  تنبيه گناهانمی برا

  تاب ی ب  بسيار و دلم منی ها ناله.   برسان انآردارش
 » . است

 
  و  را با ابر خشم  خداوند اورشليم چگونه
ی  آسمان  پوشانيد و جالل  خويش غضب

ی  خود، حت او در روز خشم.  آرد  را تباه اسرائيل
 . ياد نياورد  را به  خويشء خانه

 آنها   نكرد و تمام  رحم اسرائيلی ها  خانه خداوند به2
   را در هم اورشليمی ها او قلعه.  نمود را ويران
  حرمت ی ب  بزرگانش  را با تمام  و اسرائيل شكست
 .نمود

 را نابود آرد و   اسرائيل  خود حاآمان  خشم  هنگام او به3
   خشم آتش.  ننمود  خود حمايت  از قوم  دشمنء  حمله هنگام

 .شاند نابودی آ  را به او سراسر خاک اسرائيل
   را بسوی ما نشانه ، تير و آمانش او مانند يک دشمن4

 خود را  او خشم.   برومند ما را آشت  و جوانان گرفت
 . فرود آورد های اورشليم  بر خيمه  آتشء  شعله همچون

ک  را هال ، اسرائيل دشمنک  ي  خداوند همچونی،بل5
   نمود و بر غم  را ويران هايش آرد و قصرها و قلعه

 . يهودا افزود  ساآنانء غصهو 
   نموده  بود ويران  عبادت  محل  خود را آهء او خانه6

و عيدهای »  َسَبت« و ديگر آسی روزهای  است
   خويش  خشم او در شدت. دارد  را گرامی نمی مقدس

 .  است  را خوار نموده  و آاهنان پادشاهان
را    خويش ء خود را واگذارد و خانه خداوند قربانگاه7
   را بدست اورشليمی قصرهای ديوارها.  گفتک تر

 خدا ء  در خانه دشمنک اين.  آنند  داد تا خراب دشمن
 وی ، فرياد شاد آرديم ی م  عبادت در آنی  زمان آه

 .دهد یسر می پيروز
   را در هم اورشليمی خداوند قصد نمود حصارها8

ز ا   قسمتش آرد تا هيچی گير او شهر را اندازه. بكوبد
  نماند؛ و اينک برجها و حصارهای خرابی در امان

 .اند  فرو ريخته اورشليم
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  بندهايشان اند و پشت  افتاده  زمين  به های اورشليم دروازه9
 های  سرزمين  به  اسرائيل  و بزرگان پادشاهان. اند شكسته

   داده  خدا تعليم ديگر شريعت. اند  تبعيد شده دور دست
 .بينند  خداوند رؤيا نمی يز از جانبشود و انبياء ن نمی

  ، خاموش  آرده  برتن  پالس  اورشليم  سفيدان ريش10
ک  بر سر خود خا  غم اند و از شدت  نشسته بر زمين

 سر خود   از شرم  اورشليم  جوان دختران. ريزند یم
 .افكنند ی زير م را به

ی  مصيبت از ديدن.   است  تار شده  از گريه چشمانم11
 را   وجودم جانكاهی ، غم  آمده بر سر قومم  آه

 در   و شير خوارگان آودآان.   است فراگرفته
 .اند  رفته شهر از حالی ها آوچه

اند؛  ها افتاده در آوچهی  جنگ آنها مانند مجروحان12
خوانند و در  ی خود را م ، مادران  و تشنه گرسنه
 .دهند ی م  جان  ايشان آغوش

  توانم یمی  آس  چه تو را با غم  ، غم اورشليمی ا13
؟  دهمی  تو را دلدار  و چگونه  بگويم ؟ چه  آنم مقايسه
تواند  یمی  آس چه.   است  دريا عميق  تو همچون زخم

  دهد؟ شفايت
   آردند و گناهانت تو نبوتی  برا  دروغ  به انبيايت14

 تو  دروغی  پيامها آنها با دادن.  ندادند  تو نشان را به
 . شدند  اسارتت  دادند و باعث ريبرا ف

گذرد با   می  از آنارت اينک هر رهگذری آه15
  آيا اين«: گويد  می  داده استهزاء سر خود را تكان

 شهر   و محبوبترين  زيباترين  به  شهری آه  آن است
 »! بود دنيا معروف

  آنند و با نفرت  می  تو را مسخره  دشمنانت تمام16
  انتظار چنين!   آرديم  نابودش رهباالخ«: گويند می

 ».  خود ديديم  را با چشمان  و آن آشيديم روزی را می
 را سالها  او آنچه.  آار، آار خداوند بود اما اين17

 بارها   آه همانگونه.  داد  بود انجام  فرموده پيش
 را از   نكرد و آن  رحم  اورشليم  بود، به آرده اخطار
شهر شاد ی  از خراب شمنانش شد د  برد و باعث بين

 . ببالند  قدرتشان شوند و به
 آنيد؛ ای   در حضور خداوند گريه  اورشليم ای مردم18

، اشک   سيل  و روز همچون ، شب ديوارهای اورشليم
 . بازمداريد  خود را از گريستن بريزيد و چشمان

   خود را همچون دلی ها  برخيزيد و ناله  هنگام شب19
خود را ی دستها! خداوند بريزيد در حضور  آب
ها   در آوچه  آه فرزندانتانی او بلند آنيد و برای بسو

 ! نماييد ميرند، التماس یمی از گرسنگ
 باليی   چنين  آنها را به  تو هستند آه  قوم خداوندا، اين20

   را آه  آودآانشان  مادران  چگونه ببين. ای دچار آرده
 و  خورند؛ و آاهنان اند، می  خود پرورده در آغوش

 .شوند  می  خداوند آشته انبياء در خانه
 شمشير  ، دختر و پسر، به  پير و جوان  چگونه ببين21

تو در روز . اند ها افتاده  و درآوچه  شده  آشته دشمن
 . را آشتی  نكردی و ايشان  رحم  بر ايشان غضبت

و آنها ی  فراخواند  را بر من خداوند، تو دشمنانمی ا22
 روز  در آن.  انداختند  وحشت ز هر سو مرا بها

   آه  فرزندانم  بدر نبرد، تمام  سالم جانی ، آس غضبت
   دشمنانم  بدست  بودم  خود پرورده آنها را در آغوش

 . شدند آشته
 

  خدا  و غضب  از خشم  آه هستمی  آس من
ی  تاريك  اعماق خدا مرا به2.  ام ها ديده مصيبت

   تمام  و دستش  برخاسته او بر ضد من3 .  است آشانده
 .  بلند است روز بر من

   را شكسته  و استخوانهايم  را فرسوده  بدنم او پوست4
.   است  پوشانده و مشقتی  مرا با تلخ جان5.  است

ی ، در تاريك  مرده  سالهاست آهی مرا مانند آس6
 .  است نشانده

را حصار    و دورم  مرا بسته سنگينی با زنجيرها7
 و  آورم یفرياد برم8.   فرار آنم  تا نتوانم  است آشيده
با 9. رسد ی نم  دادم او بهی ، ول طلبم یمک آم

 مرا پر   و طريق  است  مرا بسته راهی سنگی ديوارها
 .  است  نموده  و خم پيچ

   هجوم  و مانند شير بر من  نشست  من او در آمين10
  آرد و ام پاره آشانيد و پاره   بيشه  ميان مرا به11؛ آورد

 را آشيد و  او آمانش12.   ساخت  رهايم آس یتنها و ب
 فرو   قلبم  اعماق  به و تيرهايش13،  قرار داد مرا هدف

 . رفت
  خندند و مرا مسخره ی م  من  روز به  تمام مردم14
 .آنند یم
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 را  صورتم16.   است  آرده  تلخ  آامم را بهی او زندگ15
   پر آرده  را از سنگريزه  و دهانم  است ماليدهک  خا به

ی و خوشبختی سالمت17.   است  را شكسته و دندانهايم
  برايمی  واميد رمق18.   است  بربسته  رخت از من
ی وقت19.   است گفتهک ، زيرا خداوند مرا تر نمانده

  ، جانم آورم ی ياد م خود را بهی  و سرگردان مصيبت
 و  آورم ی ياد م  به  آنها را دائمی،بل20. گردد ی م تلخ

 .شود ی م  پريشان وجودم
  آورم  ياد می تابد، وقتی به  می اما نور اميدی بر قلبم21
   محبت آری، بسبب.   است زوال  خداوند بی رحمت22  آه

   است وفاداری خدا عظيم23.  ايم  نشده  ما تلف  آه اوست
 خود  به24. تابد  بر ما می  او هر صبح و رحمت

 او اميد   به ، پس  خداوند را دارم  فقط من«:  گويم می
   او توآل  به خداوند برای آسانی آه25» .  بست خواهم

   آه  خوبست پس26.  طلبند نيكوست دارند و او را می
 تا   او باشد و با صبر منتظر باشيم  به  اميدمان چشم

وانی  در ج  انسان خوبست27.  دهد خداوند ما را نجات
 او  هنگامی آه28.  آند  سختيها را تحمل بياموزد آه

 و   در سكوت  آه گردد بهتر آنست  می دچار مصيبت
 فرود  و در برابر خداوند سر تعظيم29تنهايی بنشيند 

وقتی او را 30.  اميدی باشد  است آورد، زيرا ممكن
 آند،   آنها را تحمل آنند خوبست  می زنند و اهانت می

هر 32. اوند تا ابد او را ترک نخواهد آردزيرا خد31
   شامل  آند، اما رحمتش چند خدا آسی را اندوهگين

او از 33.   است  او عظيم  او خواهد شد، زيرا محبت حال
 .گردد  خشنود نمی  انسان  ساختن  و غمگين آزردن

، شوند ی م  زير پا له  جهان  ستمديدگان آهی هنگام34
   را به  آن متعالی  خدا آهی ن انسا  حق آهی و زمان35
  آهی و هنگام36، گردد ی م ، پايمال  است دادهی و

شود، آيا خداوند اينها  ی م  محكوم در دادگاهی مظلوم
ی  امر هيچ  خداوندء  اجازه آيا بدون37؟ بيند یرا نم
   از جانب  برآت  و هم  مصيبت آيا هم38؟ شود ی م واقع
 شود؟ ی نم  نازل متعالی خدا

   گناهانمان بسببی فانی ما انسانهای  چرا وقت پس39
 و  گلهی بجا40؟  آنيم ی م  و شكايت ، گله شويم ی م تنبيه

خداوند ی  و بسو  بياييد آردار خود را بسنجيم شكايت
 در  آهی خدايی خود را برای بياييد قلبها41.  بازگرديم

او ی خود را بسوی  و دستها  بگشاييم  است آسمان
 او   به  و نسبت ايم  آرده زيرا ما گناه42.  زيمبرافرا
   نكرده  ما را فراموش  شرارت  و او اين ايم شدهی ياغ
 . است

   خود ما را تعقيب  غضب  هنگام خدا، تو بهی ا43
خود را 44. یا  ننموده و رحمی ا آردهک  و هال نموده

. ما بحضور تو نرسدی تا دعاهای ا با ابر پوشانيده
 قومها   ميان  به  و زباله  خاآروبه ثلما را م45

. آنند ی م  ما توهين  به  دشمنانمان تمام46 .یا انداخته
 و   و در ترس دامنگير ما شدهی و نابودی خراب47

 . آنيم یمی خطر زندگ
از ک  اش  سيل ، روز و شب قوممی  نابود بسبب49و48

تا خداوند 50   گريست آنقدر خواهم.   جاريست چشمانم
  آهی هنگام51!  دهد  نظر آند و پاسخ آسماناز 
،   است  آمده  اورشليم  جوان  بر سر دختران  چه بينم یم
 .شود ی پر م  از اندوه دلم
   من ، دشمن  بودم  نداده  هرگز آزارشان آهی آسان52

آنها 53.  انداختند  دام بهی ا  پرنده شدند و مرا همچون
.  پوشاندند  با سنگ را  افكندند و سر چاه مرا در چاه

.  استی  حتم  مرگم  و فكر آردم  گذشت  از سرم آب54
   تو را خواندم  نام  چاه از عمقی خداوند، وقتی اما ا55
 .ی آرد  توجه هايم  ناله و بهی  را شنيد صدايم56
و ی  آمد  آمكم  به  تو را خواندم آهی  هنگامی،آر57
 »! نترس «:یگفت
   را از مرگ و جانمی  رسيد م داد خداوند، تو بهی ا58

   من  به را آهی خداوند، تو ظلمی ا59. یبخشيدی رهاي
.   و داد مرا بستان آنی  داور  پسی،ا اند ديده آرده

ها   و توطئه  شده  من  دشمن  ايشان  چگونه آهی ا ديده60
  آهی ا خداوند، تو شنيدهی ا61. اند  چيده بر ضد من

. اند  آشيده  نقشه  من  و عليه ه آرد  اهانت  من  به چگونه
   من  هر روز در باره  مخالفانم  آه  آنچه تو از تمام62
  ببين63 .یآشند باخبر ی م آهی هاي گويند و نقشه یم

 .آنند ی م  و روز مرا مسخره خندند و شب ی م چگونه
.   برسان اعمالشانی  سزا  را به خداوند، ايشانی ا64
 را  وجودشانی  و تاريك ا غم ت  آن  را لعنت ايشان65

 و از   آن  آنها را تعقيب  و غضب با خشم66. فراگيرد
 .  محو و نابود گردان زمينی رو
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ی  طال همچونی  زمان  آه  اورشليم جوانان
ک  بودند، اين  پرارزشی،قيمتی و سنگها  ناب
  ، مانند ظروف  داده خود را از دستی درخشندگ

ی حت3. اند ها افتاده  در آوچهاند و  شده ارزش ی بی،گل
،   من دهند، اما قوم یخود شير می ها  بچه شغالها به

ی ها  و بچه  شده رحم ی، ب  مانند شترمرغ اسرائيل یبن
   شيرخواره  آودآان زبان4.   است آردهک خود را تر
  ها نان ؛ بچه  است  چسبيده  آامشان بهی از تشنگ

.  بدهد  نان  ايشان  به  آه نيستی خواهند، اما آس یم
در ک خوردند، اين یلذيذ مک خورای  زمان آهی آنان5

   در ناز و نعمت آهی آسان. آنند یمی ها گداي آوچه
ک  خورا ها دنبال  زباله  در ميان اند، اآنون  شده بزرگ

  سدومی  اهال  از مجازات  من  قوم مجازات6. گردند یم
 نابود  لحظهک  در ي سدومی اهال.  تر است نيز سنگين

 . اسير نگشتند  انسان شدند و بدست
 پاآتر و از شير سفيدتر   ما از برف  شاهزادگان بدن7

،   ياقوت  و مثل ، گلگون  مانند لعل بود و صورتشان
  تر از دوده  سياه شان چهرهک اما اين8؛  بود درخشان

  پوستشان. تواند آنها را بشناسد ینمی  و آس  است شده
  شدهک ، خش  چوب  و مثل  چسبيده هايشان استخوان به

تر   شدند، خوشبخت  با شمشير آشته آهی آسان9.  است
  ، بتدريج  محصول  در اثر فقدان هستند آهی از آسان

 ء  محاصره در زمان10. روند ی م از بينی از گرسنگ
  هايشان  بچهی، از فشار گرسنگ  مهربان شهر، مادران
 .خوردندخود پختند و ی را با دستها

 و در   بر ما ريخت  تمام  خود را بشدت خداوند خشم11
.  را سوزانيد  بنياد آن  آتشی بر پا آرد آه  چنان اورشليم

  آرد آه  باور نمی  دنيا هيچكس  و مردم از پادشاهان12
اما 13.  بشود های اورشليم  بتواند وارد دروازه دشمن
   خون و آاهنان بودند   آرده  شد، زيرا انبياء گناه چنين
 اينک  اشخاص  اين14.  بودند  را در شهر ريخته گناهان بی

  روند و آسی به  می ها راه  در آوچه  آورمال آورمال
   آلوده گناهان  بی  خون شود، زيرا به آنها نزديک نمی

دور «: گويند  می  ايشان  به  فرياد آرده مردم15. هستند
  پس» ! هستيد س نج  نزنيد، چون  ما دست به! شويد

روند   ديگر می  سرزمين ، از سرزمينی به  شده سرگردان

خود خداوند 16. دهد  جا نمی  ايشان  مملكتی به ولی هيچ
   ايشان  و ديگر به  است  آرده  سرگردان  را اينچنين ايشان
 خود را   و احترام  عزت  و بزرگان آاهنان. آند  نمی توجه

 .اند  داده از دست
   تا از قوم بانی خود نگريستيم های ديدهاز برج17
 بود؛   ما آمكی برسد، ولی انتظار ما بيهوده پيمان هم

 ياری ما   ما از انتظار تار شد اما آنها به چشمان
   آرده  را بر ما تنگ  عرصه  چنان دشمنان18. نيامدند

.   برويم ها راه  در آوچه توانستيم  حتی نمی بودند آه
.  بود و نابودی ما نزديک بود ماندهاميدی برای ما ن

ها فرار   آوه به.  نيز تيزروتر بودند آنها از عقاب19
 ولی   برديم  صحرا پناه ، اما ما را پيدا آردند؛ به آرديم

 . بودند  ما نشسته در آنجا نيز در آمين
 ما بود، در   جان  حافظ  خداوند آهء  برگزيده پادشاه20
 زير  آرديم ی م  گمان آهی س گرفتار شد، آ  ايشان دام
 !  باشيم  در امان  از گزند دشمنان توانيم ی م اش سايه

! آنيدی توانيد شاد ی، تا م*  و عوص ادومی اهالی ا21
 شما   چرا آه نخواهيد داشتی  شاد  ديگر وقت چون

 خدا را خواهيد چشيد و خوار   غضب نيز طعم
 .خواهيد شد

 خواهد شد،  و بزودی تمام تبعيد ت ، دوران ای اورشليم22
، خدا  ولی ای ادوم. ای  خود را داده زيرا تو جزای گناه

 . خواهد آرد ، تو را مجازات  تو را بر مال ساخته گناه
 

   بر سر ما آمده  چه  ياد آور آه ای خداوند، به
 ما  سرزمين.  ايم  رسوا شده  چگونه ببين.  است

  های ما را بيگانگان  و خانه  است  افتاده  دشمنان بدست
 و   آشته ؛ پدرانمان ما يتيميم3. اند  آرده تصرف

 و  خريم  خود را می آب4. اند  شده  بيوه مادرانمان
 در زير5. شود  می  ما فروخته  ما به  و هيزم نوشيم می

.   نداريم  و آسايش ايم  آمده  ستوه  به فشار و آزار دشمنان
   دست  به  تا نان ايم ه مصر و آشور آرد خود را تسليم6

 .  و از گرسنگی نميريم آوريم
جور ک  آردند و مردند، و اين  گناه پدرانمان7

 . آشيم ی را ما م گناهانشان

                                                 
 .باشد دشمنان اسرائيل می» اهالی ادوم و عوص«منظور از   *
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اند و آسی   شده  امروزمان ، اربابان  ديروزمان نوآران8
  برای يک لقمه9.  دهد  آنها نجات  ما را از دست  آه نيست
از 10.  اندازيم  خطر می را به  ، در بيابانها جانمان نان

   مثل  بدنمان  و پوست سوزيم  می  گرسنگی در تب شدت
 ما را در يهودا   و دختران زنان11.   است  شده تنور داغ

اند و   دار آشيده  را به رهبرانمان12. اند  آرده عصمت بی
 ما را  جوانان13. اند  نموده حرمت  را بی سفيدانمان ريش

دارند و   وامی  آارهای سخت  به  در آسياب، مانند غالمان
   و خيزان ، افتان  هيزم  ما زير بارهای سنگين آودآان

 .روند می  راه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهر ی ها  ما ديگر در آنار دروازه پيران14
رقصند و آواز  ی ما ديگر نم نشينند؛ جوانان ینم
   به ما  و رقص ما رفتهی دلهای شاد15. خوانند ینم

 و  ايم  آرده  گناه بر ما آهی وا16.   است  شده  تبديل ماتم
  دلهايمان17.  ايم  داده  خود را از دست  و جالل شكوه

 خدا ء زيرا خانه18، اند  تار شده  و چشمانمان تاب یب
 .  است  شغالها شده  و پناهگاه  گشته ويران

و  ت  سلطنت و تختی هستی خداوند، تو تا ابد باقی ا19
ک  تو ما را تر  آه استی  مديد مدت20.   است زوال یب

ی ا22و21 .یآور ی ياد نم و ديگر ما را بهی ا آرده
و تا ابد بر ما ی ا طرد آردهی خداوند، آيا تو ما را بكل

 ما را  ، پس  نيست بود؟ اگر چنينی خواهک غضبنا
   ما را بهء  گذشته  دوران  و شكوه خود بازگردانی بسو

 . دهما باز 


