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إْرمِيا مَراثِي كِتاُب
دَمارَها تَبكِي القُْدُس
المَدِينَةُ، َتجلُِس ً مَهُجورَة ١
بِالنّاِس. مَلَأى وَكانَْت
صارَْت، كَأرمَلَةٍ

عُوِب. الّشُ بَينَ ً عَظِيمَة كانَْت َّتِي ال وَِهيَ
ُلْداِن، الب بَينَ كانَْت ً أمِيرَة

ةِ. َّ العُبُودِي عَلَى ُأجْبِرَْت فَقَْد الآنَ، أمّا
بُكاءً، تَبكِي يِل َّ الل فِي ٢
دُمُوعُها. يها خَّدَ وَعَلَى

يها. ِّ يُعَز مَْن ُمحِبِّيها بَينِ مِْن لَيَس
خانُوها، أصدِقائِها كُّلُ
لَها. ً أعداء يَهُوذاوَانقَلَبُوا مََضْت الأسْرِ إلَى ٣

َكثِيرٍ. وَاْستِعبادٍ ذُّلٍ بَعْدَ
عُوِب، الّشُ بَينَ تَسكُُن

راحَةٍ. مَكانَ لَها َتجِدُ وَلا
مُطارِدِيها كُّلُ أدرَكَها
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َضيِّقَةٍ. ٍ أمِكنَة فِي
تَبكِي، صِْهيَوْنَ ُطرُقاُت ٤

العِيدِ. إلَى يَْأتِي مَْن لَيَس إْذ
بوّاباتُها. ٌ مَهُجورَة

َحسْرَةً. ونَ ُّ يَئِن وَكَهَنَتُها
ْعَن، َّ يَتَلَو عَذاراها
مَرارَةٍ. فِي وَِهيَ

مُسَيطِرُونَ، ُخُصومُها ٥
مُْستَرِيحُونَ. وَأعداؤُها

ُ الله ها َّ أذَل تَعَّدِياتِها.فَقَْد ِ لـَِكثْرَة
ِصغارُها ِسيَق

العَدُّوِ. أمامَ أسْرَى
صِْهيَوْنَ* ِ يزَة العَزِ عَِن زاَل ٦

جَمالِها. كُّلُ
َكغُزلاٍن، صارُوا أشْرافُها

مَرعَى، لَها َتجِدُ لا
َصيّادِيها. أمامَ ةٍ َّ قُو بِلا فَتَرُكُض
أهلِها دِ وَتَشَرُّ بَلْواها أيّاِم وَفِي ٧

١:٦ *
صِْهيَوْن.» »الابنة ً حرفيّا صِْهيَوْن. ُ يزَة العَز
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ثَمِينٍ كُّلَ القُْدُس ُ ر َّ تَتَذَك
مَضَى. فِيما لَها كانَ

العَدُّوِ، ِيَدِ ب أهلُها َسقََط َ يَوْم ُ ر َّ تَتَذَك
مُعِيٌن. لَها يَكُْن وَلَْم
أعداؤُها. إلَيها َ نَظَر
نِهايَتِها. عَلَى وََضحِكُوا

عَظِيمَةً. ً ة َّ َخطِي القُْدُس أخطَأِت ٨
َنجِسَةً. فَصارَْت

الماضِي، فِي مُوها َّ كَر الَّذِيَن
الآنَ، ُيحَّقِرُونَها

ُّوها. وَأذَل عاشَرُوها أْن بَعْدَ
، تَئِّنُ وَِهيَ
َخجلَى. وَتَرتَّدُ

َنجاَستُها. بِها ثَوْ عَلَى ٩
بِها. َسيَِحّلُ بِما ْ تُفَكِّر لَْم
عَجِيٍب. عاٍر فِي َسقَطَْت
يها. ِّ يُعَز مَْن لَها يَكُْن فَلَْم

اللهُ، يا َّتِي مَذَل إلَى »انظُرْ، تَصْرُُخ:
رَ.» َّ َتجـَب قَْد العَدُّوَ لِأّنَ
ُ يَدَه العَدُّوُ مَّدَ ١٠
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لَدَيها. ثَمِينٍ كُّلِ إلَى
ً يبَة غَرِ ً ُأمَما وَرَأْت
هَيكَلَها. تَدخُُل

اللهُ، يا بِشَْأنِها ً ُأمَما أمَْرَت
اجتِماعاتَِك. فِي يَْشتَرُِكوا لا أْن

ونَ، ُّ يَئِن ً جَمِيعا أهلُها ١١
الخـُبْزِ. عَِن وَيَبحَثُونَ

عاِم، بِالّطَ لَدَيهِْم ثَمِينٍ كُّلَ بادَلُوا
أْحياءً. لِيَبْقُوا

ُ الله يا ْ »انظُر وَتَقُوُل:
ُمحتَقَرَةً. صِرُْت كَْم

هُنا مِْن العابِرُونَ ها أّيُ ١٢
َمِي، أل وَانْظُرُوا إلَيَّ عُوا َّ تَطَل
بِي، حَّلَ الَّذِي ُ الألَم
ُ الله ِ بِه أمَرَ الَّذِي ُ الألَم

غََضبُهُ! حَمَِي عِندَما
ناراً، أرَسَل فَوُق مِْن ١٣

عِظاِمي. عُمِْق فِي تَسرِي وََجعَلَها
لِيَْصطادَنِي، ً َشبَكَة َ نَشَر

َبَنِي. وَضَر
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هارِ. النَّ ُطوَل أمرََضنِي
َكتِفِي. عَلَى تَعَّدِياتِي ِحمَل َت َّ »ثَب ١٤
بِي، أمسََك شَرٍَك، فِي أوقَعَنِي
كَلَولٍَب، عُنُقِي َحوَل ً مُلتَّفا

تِي. َّ قُو امتَّصَ
أيدِي إلَى رَبِّي أسلَمَنِي
مِنِّي. أقوَى هُْم مَْن

ياءِ الأقوِ قادَتِي جَمِيَع ّبُ َّ الر رَفََض ١٥
المَدِينَةِ. فِي هُنا

مَعاً، ً َكثِيرَة ً با ُشعُو جَمََع
ُشبّانِي. يَسَحقُوا لـِكَي

يَهُوذا.† َ يزَة العَزِ ّبُ َّ الر داَس
أبكِي، ِ هَذِه »عَلَى ١٦
ماءً. عَيناَي تَسكُُب
عَنِّي، بَعِيدٌ فَالمُعَزِّي
بائِسُونَ. وَأبنائِي

هُْم.» عَدُّوُ عَلَيهِْم قَوَِي
١:١٥ †

يهوذا.» »الابنة ً حرفيّا يهوذا. ُ يزَة العَز
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يَدَها، صِْهيَوْنُ تَمُّدُ ١٧
لَها. مُعَزَِّي لا وَلـَِكْن
يَعقُوَب َ أعداء ُ الله أمَرَ

ُيحاصِرُوهُ. بِأْن
ً َنجاَسة القُْدُس أصبََحِت

وََسطِهِْم. فِي

مُعاقَبَتِي، فِي ُ الله َ هُو »عادٌِل وَتَقُوُل: ١٨
وَصاياهُ. عََصيُت قَْد فَإنِّي

الأْرِض، ُشعُوِب كُّلَ يا اْسمَعُوا
َمِي. أل وَانظُرُوا

ذَهَبُوا ُختارُونَ الم وَُشبّانِي فَتَياتِي
الأسْرِ. إلَى

تِي، َّ أِحب نادَيُت ١٩
بِي. غَدَرُوا هُْم لـَِكنَّ
وَُشيُوِخي كَهَنَتِي
المَدِينَةِ. فِي ماتُوا

لِأنفُسِهِْم، عاِم الّطَ إلَى يَْسعَوْنَ وَهُْم ماتُوا
َياةِ. الح قَيْدِ عَلَى يَبْقُوا لـِكَي
ِضيقِي. ُ الله يا ْ »انظُر ٢٠
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داِخلِي. فِي ما مَْضطَرٌِب
نَدَماً، داِخلِي قَلْبِي انقَلََب

ْدُت. َّ تَمَر لِأنِّي
بِأبنائِي. يُف الّسَ يَفتُِك الخارِِج فِي
المَوِْت. ُ يُشبِه ما الدّاِخِل وَفِي

أنِينِي. عَْن النّاُس »سَمـِـَع ٢١
لِي. مُعَزَِّي لا ُ ه َّ أن سَمِعُوا

بِمُِصيبَتِي. سَمِعُوا أعدائِي كُّلُ
بِي. هَذا فَعَلَْت َك َّ لِأن ً فَرَحا ونَ ُّ يُغَن

بِهِ، وَعَْدَت الَّذِي َ اليَوْم عَلَيهِِم َتجلُِب لَيتََك
َكحالِي. ُ تَِصير حالَهُْم وَلَيَت

شُرُورِهِْم، كُّلِ إلَى ُ تَنظُر »لَيتََك ٢٢
بِهِْم. وَتَبطُِش

بِي فَعَلَْت َكما بِهِْم تَبطُِش لَيتََك
تَعَّدِياتِي. أجِل مِْن
أنِينِي، َ َكثُر قّْد ها

ِجّداً«! َضعِيٌف وَقَلْبِي
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٢
القُْدس َر دَمَّ ُ الله

صِْهيَوْنَ* َ يزَة العَزِ ُ الله ى غَّطَ قَْد ها ١
غََضبِهِ! ِ َسحابَة فِي

ِيَل إسْرائ َ مَفَخرَة َطرََح
الأْرِض. إلَى ماءِ الّسَ مَِن
قَدَمَيهِ لِمِسنَدِ َّ يَهتَم وَلَْم

غََضبِهِ.† يَوِْم فِي
شَيءٍ، كُّلَ رَبِّي رَ دَمَّ ٢

يَعقُوَب. مَنازِِل عَلَى يُبِْق وَلَْم
يَهُوذا.‡ ِ يزَة العَزِ ِحْصَن َ هَدَم ِ غََضبِه فِي

الأْرِض. إلَى َطرََحها
فِيها. الشأِن وَذَوِي َ المَملـَكَة أذَّلَ

غََضبِهِ، اْشتِدادِ عِندَ ٣
ِيَل. إسْرائ ةِ َّ قُو كُّلَ مَ َحّطَ

هُْم. عَدُّوَ يُواِجهُونَ وَهَْم عَْنهُْم ِ تِه َّ قُو يَمِينَ رَفََع
٢:١ *

الفصل( هذا ِ بَقيّة في ً )ايضا صِْهيَوْن.» »الابنة ً حرفيّا صِْهيَوْن. ُ يزَة العَز
٢:١ †

أهلِها. مِْن غَِضَب عِندَما راَحتِه مَكانُ ِهي َّتِي ال بِالقُدِس َّ يَهَتّم لَْم أي غََضبِه. … َّ يَهتَم لَْم
٢:٢ ‡

يهوذا.» »الابنة ً حرفيّا يهوذا. ُ يزَة العَز
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كَناٍر ُ غََضبُه اْشتَعََل بَِل
ِيَل. إسْرائ أْرِض كُّلَ ً مُلتَهِما
َكعَدُّوٍ، ُ قَوَْسه َسحََب ٤

َكخَصٍْم. ُ ُمْناه ي فِي الحَرِْب عَصا رَفََع

بِهِْم. ُ نَفََخر الَّذِيَن ِنا فِتيان كُّلَ وَقَتََل
كَناٍر ُ غََضبَه َسَكَب

صِْهيَوْنَ. ِ يزَة العَزِ ِ َخيمَة عَلَى
لِي. َكعَدُّوٍ رَبِّي صارَ ٥

ِيَل. إسْرائ ابْتَلََع
قِلاعَها. رَ دَمَّ

نَةَ. ُحَّصَ الم مُدُنَها رَ دَمَّ
وَالأنِينَ واَح ُّ الن ضاعََف
يَهُوذا. ِ يزَة العَزِ فِي

الاْجتِماِع. َ َخيمَة َ هَدَم ٦
بُستاناً. َيحرُُث كانَ لَوْ َكما

صِْهيَوْنَ. فِي بَْت وَالّسَ العِيدَ ُ الله أبطََل
وَالكاهَِن َلَِك الم َ احتَقَر
غََضبُهُ. اْشتَّدَ عِندَما
مَْذَبحَهُ. رَبِّي رَفََض ٧
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َس. المُقَّدَ ُ مَكانَه َ كَرِه
ُحُصونِها أسوارَ َ أسلَم

العَدُّوِ. لِيَدِ
ِ الله بَيِت فِي ُ الأعداء هَتََف

اجتِماٍع. يَوِْم فِي َكما
َ يَهدِم أْن ُ الله رَ َّ قَر ٨
صِْهيَوْنَ ِ يزَة العَزِ أسوارَ
َسيُدَمِّرُ، ما دَ حَّدَ

تَدمِيرِهِ. فِي ْد يَتَرَدَّ وَلَْم
ورَ. وَالّسُ البُرَْج ُ يَُكسِّر راَح

وََسقَطا. َضعُفا ً مَعا
راِب. ُّ الت فِي بَوّاباتُها انغَرَزَْت ٩
بَوّاباتِها. قُْضبانَ مَ وََحّطَ رَ دَمَّ

الُأمَِم. بَينَ تُوا َّ تَشَت وَُأمَراؤُها ـِكُها مَل
يعَةَ. رِ َّ الش عَب الّشَ ُ يُعَلِّم مَْن هُناكَ وَلَيَس

وْنَ يَتَلَّقَ لا أنبِياؤُها ى َّ َحت
اللهِ. مَِن رُؤًَى

صِْهيَوْنَ ِ يزَة العَزِ ُشيُوُخ وََيجلُِس ١٠
صامِتِينَ. الأْرِض عَلَى
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رَؤَوسِهِْم، عَلَى راَب ُّ الت يَنثُرُونَ
َيَش. الخ َلبِسُونَ ي وَ
القُْدِس وَعَذارَى

الأْرِض. إلَى رُؤُوسَهُّنَ َيحْنِينَ
مُوعُ. الدُّ عَينَيَّ مِْن ْت َجّفَ ١١

تَْضطَرُِب. وَأحشائِي
َكبِدِي ُع يَتَقَّطَ
َشعبِي، دَمارِ عَلَى

ِع ّضَ ُّ وَالر الأطفاِل عَلَى يُغمَى إْذ
المَدِينَةِ. ساحاِت فِي
هاتِهِْم: لُِأمَّ يَقُولُونَ ١٢
بِيذُ؟« َّ وَالن ُ الخـُبْز »أيَن

يَْسقُطُونَ وَهُْم
المَدِينَةِ. ساحاِت فِي جَرِيحٍ مِثَل

ِضيقِهِْم فِي يَصرُُخونَ
هاتِهِْم. ُأمَّ أْذرُِع بَينَ
لَِك؟ أقُوُل ماذا ١٣

القُْدُس؟ ُ يزَة العَزِ تُها َّ أي ُأَشبِّهُِك َ ِبم
ِيِك فَُأعَّز أَشبِّهُِك َ ِبم
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صِْهيَوْنُ؟ ُ يزَة العَزِ ُ العَذِراء تُها َّ أي
كَالبَْحرِ. ً َحّقا ٌ عَظِيمَة مُِصيبَتُِك

َسيَْشفِيِك؟ فَمَْن
أنبِياؤُِك لَِك أ َّ تَنَب ١٤
وَكاذِبَةٍ. ٍ فارِغَة بِرُؤَى

إثْمَِك يَكِشفُوا لَْم هُْم لـَِكنَّ
مَِصيرَِك. وَتُغَيِّرِي بِي تَتُو لـِكَي

لَِك ُأوا َّ تَنَب بَْل
وَُمخادِعاً. ً فارِغا ً وَحيا
ِيَدَيهِ ب عَلَيِك يَُصّفُِق ١٥
يٍق. َطرِ ِ عابِر كُّلُ

رُؤُوسَهُْم ونَ ُّ وَيَهُز يَُصّفِرُونَ
القُْدِس. ِ يزَة العَزِ عَلَى

ُ المَدِينَة ِهيَ ِ »أهَذِه يَقُولُونَ:
النّاُس: عَْنها يَقُوُل َّتِي ال
َماِل، الج مِثاُل ‹ِهيَ

كُلِّها؟›« الأْرِض وَفَرَُح

هُْم ُّ كُل أعداؤُِك يَفتَُح ١٦
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ِك. ِضّدَ أفواهَهُْم
أسنانَهُْم. وَتَصِرُّ يَُصّفِرُونَ
ابتَلَعْناهُْم. »قَدِ يَقُولُونَ:
يلاً. َطو َ اليَوْم هَذا انتَظَرْنا
فَرَأيناهُ.» َ جاء قَْد وَها

لَهُ. َط َخّطَ ما ُ الله فَعََل ١٧
َسيَعْمَلُهُ. ُ ه َّ إن قاَل ما كُّلَ ذَ نَّفَ
القَدِيِم. مُنْذُ ِ بِه وَعَدَ ما ذَ نَّفَ

يُْشفِْق. وَلَْم َ هَدَم
بِِك، يَْشمَُت ِك عَدُّوَ َجعََل
عَلَيِك. يَنتَصِرُونَ وَُخُصومَِك

نَدَماً، ّبِ َّ لِلر قَلْبِِك مِْن اصْرُِخي ١٨
صِْهيَوْنُ. ُ يزَة العَزِ تُها َّ أي
َكسَيٍل دُمُوعُِك لِتَْجرِ

وَلَيلاً. ً نَهارا
لِنَْفِسِك. ً راحَة تُعِط لا

البُكاءِ. عَِن عَيناِك تَهدَْأ وَلا
يِل َّ الل فِي وَاصْرُخَي انهَضِي ١٩
اللّيِل. مَِن جُْزءٍ كُّلِ ِ بِدايَة فِي
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َ حمَة َّ الر اطلُبِي
اللهِ. ِ َحضْرَة فِي
يَدَيِك إلَيهِ ارفَعِي

أبنائِِك. َحياةِ أجِل مِْن
الجُوعُ أنهَكَهُمُ فَقَْد

يٍق. َطرِ كُّلِ ِ يَة زاوِ عِنْدَ
وَلاِحْظ ُ الله يا ْ انظُر ٢٠
هَكَذا. ُ عامَلْتَه الَّذِي مَِن

أبناءَها الُأمُّ تَْأكَُل أْن ُ أَيجُوز
احتََضنَْتهُْم؟ الَّذِيَن

ُ وَالأنبِياء ُ الـكَهَنَة يُقتََل أْن يَنْبَغِي أكانَ
رَبِّي؟ مَْقدِِس فِي

يُوُخ وَالّشُ باُب الّشَ ٢١
الطُرُقاِت. فِي ً أمواتا انطَرَُحوا

وََشبابِي عَذاراَي
يِف. بِالّسَ َسقَطُوا

غََضبَِك. يَوِْم فِي رَّبُ يا قَتَلْتَهُْم أنَت
رَحمَةٍ. دُونَ ذََبحْتَهُْم

ِجيرانِي دَعَوَْت أنَت ٢٢
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عِيدٍ. إلَى النّاَس تَدعُو ُكنَْت لَوْ َكما
أحَدٌ يَبَْق أْو يَنُج فَلَْم

غََضبَهُ. ُ الله َ أظهَر عِندَما
عَدُّوِي أفنَى

يتُهُْم. َّ َب وَر َحَضنْتُهُْم الَّذِيَن أبنائِي

٣
المُعاناة مَعنَى

المُتَألِّمُ! جُُل َّ الر َ هُو أنا ١
غََضبِهِ. بِعَصا ُ الله َبَنِي ضَر لَمّا
المَِسيرِ عَلَى وَأجبَرَنِي ساقَنِي ٢
ورِ. ُّ الن فِي لا لْمَةِ، الّظُ فِي

ِ ِيَدِه ب لَطَمَنِي ٣
اليَوِْم. َطواَل ةٍ، مَّرَ بَعْدَ ً ة مَّرَ

وَِجلْدِي، لَحمِي أبلَى ٤
عِظاِمي. رَ َّ وََكس

ِضّدِي، ً ُجيُوشا ُ الله َحشَدَ ٥
عَِب. َّ وَالت بِالفَْقرِ وَحاصَرَنِي
َكثِيفَةٍ ٍ ُظلْمَة فِي أجلَسَنِي ٦
القِدَِم. مُنْذُ المَوْتَى َكما
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أهرَُب، لِئَلّا َحولِي ً ِجدارا بَنَى ٧
ثَقِيلَةً. َسلاِسَل عَلَيَّ وَوََضَع
وَاستَغَثُْت، صَرَْخُت ٨
َصلاتِي. َتجاهََل ُ ه َّ لـَِكن

مَنُحوتَةٍ. ِبحِجارَةٍ ُطرُقِي رَ َسوَّ ٩
ُسبُلِي. َج َّ عَو

، كَدُّبٍ بِي َُّص َب يَتَر ١٠
مَْكمَنِهِ. فِي كَأَسدٍ

يِق، رِ الّطَ عَِن وَأبعَدَنِي طارَدَنِي ١١
َباً. إر قَنِي مَّزَ
خَراباً. وَتَرََكنِي
قَوَْسهُ، َحنَى ١٢

لِسِهامِهِ. ً هَدَفا وَنََصبَنِي
كُلْيَتَيَّ أصاَب ١٣

ُجعْبَتِهِ. مِْن َسحَبَها بِسِهاٍم
َشعبِي، لِكُّلِ ً ُأضحُوكَة صِرُْت ١٤
اليَوِْم. َطواَل بِها ونَ ُّ يَتَسَل ً وَُأغنِيَة

مَرارَةٍ، بِكُّلِ مَلأنِي ١٥
شَراٍب. أمَّرَ وََسقانِي
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أسنانِي. تَْت َّ فَتَفَت لِأمَضَغ َحصَىً أعطانِي ١٦
بِقَدَمَيهِ. راِب ُّ الت فِي َسحَقَنِي
لامَ. الّسَ نَفسِيَ عَْن مَنََع ١٧
»الخـَيرُ.» َ هُو ما وَنَِسيُت

رََجوْتُهُ! الَّذِي نَصْرِي »ضاعَ لِنَْفسِي: ُلُْت ق ١٨
اللهُ.» يُنقِذَنِي لَْن

دِي، وَتَشَرُّ َمِي أل ُ ر َّ أتَذَك ١٩
وَمَرارَةٍ. َكسُّمٍ

مَتاعِبِي، كُّلَ ً َحّقا نَفسِي ُ ر َّ تَتَذَك ٢٠
فَتَكتَئُِب.

آخَرَ، ً َشيئا ُ ر َّ أتَذَك لـَِكنِّي ٢١
رَجاءٌ. فِيَّ ُ لَّد َّ فَيَتَو

ُف، َّ تَتَوَق لا ِ الله إحساناُت ٢٢
تَنْتَِهي. لا ُ وَمَراِحمُه

َصباٍح. كُّلِ مََع ٌ جَدِيدَة فَهَِي ٢٣
أمانَتَُك. ٌ عَظِيمَة

قِْسمَتِي.» ُ »الله تَقُوُل: نَفسِي ٢٤
فِيهِ. رَجائِي وَأَضُع ُ أنتَظِرُه وَلِهَذا
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يَنتَظِرُهُ. ِمَْن ل ُ الله َ هُو ٌ صاِلح ٢٥
يَطلُبُهُ. ذِي َّ لِل ٌ صاِلح

بِهُدُوءٍ َ يَرُجو أْن ِ لِلمَرْء َحسٌَن ٢٦
اللهِ. خَلاَص

َشبابِهِ. فِي َ ة َّ المَسؤُولِي يَحمَِل أْن جُِل َّ لِلر َحسٌَن ٢٧
وَيَسكَُت، ُ وَحدَه َيجلَِس أْن ٢٨
عَلَيهِ. َ ة َّ المَسؤُولِي ُ الله يََضُع عِندَما

مُنَكسِراً، راِب ُّ الت فِي ُ فَمَه يََضَع أْن ٢٩
رَجاءٌ. ُ لَه يَكُونُ ُ فَلَعَلَّه

بُهُ، يَضرِ ذِي َّ لِل ُ ه خَّدَ يُعطَِي أْن ٣٠
مَهانَةً. وَيَْشبََع

الأبَدِ. إلَى َ البَشَر يَرفُُض لا ّبَ َّ الر لِأّنَ ٣١
أيضاً، َ حمَة َّ الر ُ يُظهِر ابتَلَى وَلَوْ ُ ه َّ لِأن ٣٢

ِتَةِ. اب َّ الث ِ تِه َّ َمحَب فَيِْض ِبحَسَِب
أحَدَا ُيحزِنُ وَلا يُؤذَِي لا ُ ه َّ لِأن ٣٣

خاطِرٍ. طِيِب عَْن
مِنّا ً واِحدا يَسَحُق ِحينَ يَفرَُح لا ٣٤
الأْرِض. فِي يَن َحُجوزِ الم َ البَشَر َنحُن

َ العَدالَة أحَدُهُمُ يُعَوُِّج ِحينَ يَفرَُح وَلا ٣٥
عَينَيهِ. أمامَ َ آخَر يَغِّشَ وَ
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َحكَمَةِ، الم فِي إنساٌن َحّقُ يُغتََصُب ِحينَ ٣٦
ذَلَِك؟ ّبُ َّ الر يَرَى ألا

فَيَِصيرَ، يَقُوُل الَّذِي مَِن ٣٧
ِبحُدُوثِهِ؟ ُ الله أمَرَ إْن إلّا
العَلِيِّ بِأْمرِ َتخرُُج ألا ٣٨

مَعاً؟ ُ وَالحَسَنَة ُ يِّئَة الّسَ ُ الُأمُور
ٌ حَيّ إنساٌن رُ يَتَذَمَّ ِماذا ل ٣٩
َخطاياهُ؟ عَلَى ِ مُعاقَبَتِه مِْن

فِيهِ، وَنُدَقِّْق ُسلُوكَنا لِنَفَحْص ٤٠
اللهِ. إلَى وَلنَرِجــْع

أيدِينا مََع بَنا قُلُو لِنَرفَْع ٤١
ماواِت. الّسَ فِي ِ الله إلَى
وَعََصيْنا. ْدنا َّ تَمَر ٤٢
لَنا. ْ تَغفِر لَْم وَأنَت

وَطارَْدتَنا. بِغََضبَِك يتَنا غَّطَ ٤٣
رَحمَةٍ. بِلا قَتَلَْت

بِسَحابَةٍ، يَت تَغَّطَ ٤٤
إلَيَك. الوُُصوِل مَِن َصلاةٍ كُّلَ ً مانِعا

ً ُمامَة وَق ً وََسخا نَبدُو َجعَلْتَنا ٤٥
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َكثِيرَةٍ. ُشعُوٍب بَينَ
هُْم ُّ كُل أعداؤُنا يَفتَُح ٤٦
مُستَهزِئِينَ. عَلَينا أفواهَهُْم

وََخطَرٌ، رُعٌب عَلَينا وَقََع ٤٧
وَهَلاكٌ. دَمارٌ

عَينَيَّ مِْن َتجرِي ماءٍ جَداوُِل ٤٨
َشعبِي. ِ ابْنَة دَمارِ بِسَبَِب
ً دُمُوعا عَينِي تَسكُُب ٤٩

انقِطاٍع. بِلا
ماواِت، الّسَ مَِن ُ الله َ يَنظُر أْن إلَى َسأبكِي ٥٠

َيجرِي. ما وَيَرَى
نَفسِي عَينِي أتعَسَْت ٥١
مَدِينَتِي. عَلَى بُكائِي بِسَبَِب
داٍع، دُونَ عادُونِي الَّذِيَن ٥٢

َكعُْصفُوٍر. اصطادُونِي
يَةٍ. هاوِ فِي بِإلقائِي َحياتِي يُنهُوا أْن حاوَلُوا ٥٣

ِحجارَةً. عَلَيَّ وَألقُوا
رَْأسِي، فَوَْق ُ ِياه الم َطغَِت ٥٤
أمرِي.» »انتََهى فَقُلُْت:
ُ الله يا أدعُو بِاْسمَِك ٥٥
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ُحفرَةٍ. أعمَِق مِْن
فَاْسمَْع. إلَيَك ُل أتَوَّسَ ٥٦

وَاْستِغاثَتِي! دِي ُّ تَنَه عَْن ُأذُنَيَك تَسُّدَ وَلا
أدعُوكَ. ِحينَ اقتَرِْب ٥٧
َتخَْف.» »لا لِي: قُْل
. رَّبُ يا تِي َّ قَِضي تَوَّلَ ٥٨

َحياتِي! افْدِ
ُظلِمُْت. َكيَف ُ الله يا ْ انظُر ٥٩

بِالعَدِل. لِي اقِْض
انتِقامِهِْم، أعماِل كُّلَ ْ انظُر ٦٠

! عَلَيَّ مُؤامَراتِهِْم كُّلَ
تَعيِيرَهُْم، ُ الله يا اْسمَْع ٦١

! عَلَيَّ مُؤامَراتِهِْم كُّلَ
عَلَيَّ أعدائِي مُ َّ يَتَكَل هارِ النَّ َطواَل ٦٢

الّشائِعاِت. يُطلِقُونَ وَ
بِها، رُونَ يَتَنَّدَ َّتِي ال ُأغنِيَتَهُمُ أصبَحُت قَْد أنا ها ٦٣

الغَسَِق. إلَى الفَجرِ مَِن
يهِْم ُتجازِ ُ الله يا لَيتََك ٦٤
أيادِيهِْم. ُ فَعَلَتْه ما َحْسَب
بِهِْم قُلُو فِي ً عَذابا َضْع ٦٥
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لَعنَتَُك. عَلَيهِْم وَلْتَكُْن
بِغََضبَِك، طارِْدهُْم ٦٦

اللهِ. سَماواِت َتحِت مِْن وَافنِهِْم

٤
القُْدس عَلَى الهُُجوِم ُ مَظاهِر
يقَهُ، ِ بَر هَُب الذَّ فَقَدَ قَدَ ها ١
لَمَعانَهُ. فَقَدَ هَِب الذَّ أفَضُل

وَهُناكَ هُنا ُ َسة المُقَّدَ ُ َّمِينَة الث ُ الحِجارَة ُلقَى ت
رُقاِت. الّطُ كُّلِ زَوايا فِي

صِْهيَوْنَ! أبناءِ أثْمََن كانَ ما ٢
. قِّيَ َّ الن هَِب بِالذَّ يُوزَنُونَ

رَِخيَصةً، ً ِيَة آن فَيُحسُبُونَ الآنَ أمّا
الفَخّارِي. َصنَعَها ةٍ َّ ي فَخّارِ كَأْوعِيَةٍ

آوَى بَناُت ى َّ َحت ٣
. ِصغارَهُّنَ يُرِضعَْن

ً َكثِيِرا ْت تَقَّسَ فَقَْد َشعبِي ُ ابنَة أمّا
ةِ. َّ ي ِّ البَر فِي عاِم َّ كَالن

ِ ِبحَنَكِه ِضيِع َّ الر لِسانُ َلُصُق ي ٤
العَطَِش. مَِن
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خُبْزاً، يَطلُبُونَ ُ غار وَالّصِ
يَداً. لَهُْم يَمُّدُ مَْن وَلا

الأطايِِب، أكَل دُوا َّ تَعَو وَالَّذِيَن ٥
مُعدَمُونَ. رُقاِت الّطُ فِي هُْم

الثِّياِب أغلَى لِبَْس دُوا َّ تَعَو وَالَّذِيَن
المَزابِِل. وََسَط يَعِيشُونَ

َسدُومَ. َ ة َّ َخطِي َشعبِي ُ إْثم َ َتجاوَز ٦
بِسَدُومَ، ُأطِيَح ٍ لَحظَة وَفِي
إنسان.* يَدِ دُوِن مِْن

لِْج َّ الث مَِن أنقَى فِيها ُسونَ َّ المُكَر كانَ ٧
َلِيِب. الح مَِن ً بَياضا وَأَشّدَ

المُرجاِن، مَِن ً حُمرَة َ أكثَر أجسامُهُْم كانَْت
الأزرَِق. كَالياقُوِت وَمَنظَرُهُْم

الّسِخاِم. مَِن ً َسوادا أَشّدَ صارُوا وَالآنَ ٨
رُقاِت. الّطُ فِي النّاَس زُونَ َّ ُمَي ي فَلا

بِعَظمِهِْم. ِجلْدُهُْم التََصَق
كَالخَشَِب. وَيَبَِس

ً حالا أفَضَل كانُوا الحَرِب فِي قُتِلُوا الَّذِيَن ٩
٤:٦ *

يّة. العبر اللغةِ فِي المقطع هَذا فهِم فِي ٌ بَة ُصعُو هُناكَ إنسان. يَدِ دُوِن مِْن
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ُجوعاً. ماتُوا الَّذِيَن مَِن
ً حالا أفَضَل كانُوا يُوُف الّسُ اختَرَقَْتهُمُ الَّذِيَن
الحُقُوِل. ثِمارِ مِْن َمحرُومِينَ ماتُوا الَّذِيَن مَِن

ً َحنانا هاِت الُأمَّ ُ أكثَر ١٠
، بِأيدِيهِّنَ أولادَهُّنَ َطبَْخَن
لَهُّن ً َطعاما فَأصبَُحوا
َشعبِي. ُسحَِق عِندَما
غَيظَهُ. ُ الله َ أظهَر غََضبِهِ.١١ نارَ وََسَكَب
ناراً، صِْهيَوْنَ فِي َ أضْرَم
أساساتِها. فَالْتَهَمَْت

ذَلَِك، الأْرِض مُلُوكُ يَُصّدِْق لَْم ١٢
العالَِم. فِي ساِكٍن أّيُ وَلا

ُمِكُن ي ً وَعَدُّوا ً َخْصما أّنَ يَُصّدِقُوا لَْم
القُْدِس. بَوّاباِت يَدخُلا أْن

أنبِيائِها َخطايا بِسَبَِب هَذا كانَ ١٣
كَهَنَتِها، وَآثاِم

وََسطِها فِي َسفَكُوا الَّذِيَن
ياءِ. ِ الأبر َ دَم

رُقاِت، الّطُ فِي كَالعِْمياِن هامُوا ١٤
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ِم. بِالدَّ ِخينَ مُلَّطَ
مَلابِسُهُْم. سَْت َّ تَنَج

أبَداً. يُلْمََس أْن يَنْبَغِي لا ما لَمَسَْت
َنجِسُونَ! ْ أنتُم »ابتَعِدُوا! آخَرُونَ: عَلَيهِْم يُنادِي وَالآنَ ١٥

تَلْمَسُونا«! لا ابتَعِدُوا! ابتَعِدُوا!
عُوُب: الّشُ وَقالَِت وُُجوهِهِْم. عَلَى فَهامُوا بِهِْم، حَّلَ مارُ الدَّ

بَعْدُ.» فِيما بَينَنا نُسِكنَهُْم »لَْن
تَهُْم، َّ َشت ُ نَفسُه ُ الله ١٦
بَعْدُ. يَرعاهُْم وَلا
الـكَهَنَةَ، يُكرَمُوا لَْم

يُوِخ. الّشُ عَلَى أْشفَقُوا وَلا
ُ نَنظُر وََنحُن عُيُونُنا َضعُفَْت ١٧

جَدوَى. دُونَ لـَِكْن يُعِينُنا، مَْن إلَى
مُتَوَقِّعِينَ بُرِْجنا مِْن وَراقَبْنا راقَبْنا

ُتخَلِّْصنا. لَْم ً ة أمَّ
ُخطانا عُوا َّ تَتَب ١٨

مَدِينَتِنا. ساحاِت فِي نَمشِيَ أْن نَستَطـِـْع فَلَْم
وَقْتُنا. انتََهى نِهايَتُنا. َبَْت اقتَر

َحّقاً. نِهايَتُنا جاءَْت
أسرَعَ مُطارِدُونا كانَ ١٩
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ماءِ. الّسَ نُسُورِ كُّلِ مِْن
بِضَراوَةٍ. طارَدُونا التِّلاِل عَلَى
كَمِيناً. ةِ َّ ي ِّ البَر فِي لَنا وَنََصبُوا

اللهُ، ُ مَسَحَه الَّذِي مَلِكُنا ى َّ َحت ٢٠
ِنا، َيات ِلح كَالهَواءِ َ هُو الَّذِي

فَخِّهِْم. فِي وَقََع
عَنْهُ: ُلْنا ق الَّذِي َ وَهُو

الُأمَِم.» بَينَ ِ ظِلِّه َتحَت »َسنَعِيُش
أدُومُ. ُ الابنَة تُها َّ أي وَاحتَفِلِي غَنِّي ٢١
عُوَص. أْرَض تَسكُنِينَ مَْن يا
الكَْأُس. ُّ َستَمُر ً أيضا عَلَيِك
يَن. َّ وَتَتَعَر ِيَن َستَسكَر

صِْهيَوْنُ. ُ يزَة العَزِ تُها َّ أي عِقابُِك َسيَنتَِهي ٢٢
نَْفيُِك. يَطُوَل وَلَْن

أدُومُ. ُ الابْنَة تُها َّ أي آثامِِك عَلَى َستُعاقَبِينَ َك َّ لـِِكن
َخطاياِك. َسيُعَرِّي

٥
الله إلَى ِنا.دُعاءٌ ب حَّلَ ما ُ الله يا ْ انظُر ١

تَعيِيرِنا. إلَى ْ وَانظُر ْع َّ تَطَل



مَراثِي ٥:١١ xxvii مَراثِي ٥:٢

َباءِ، لِلغُر صارَْت وَرِثْناها َّتِي ال الأْرُض ٢
لِلأجانِِب. بُيُوتُنا وَُأعطِيَْت
آباءٍ، دُونَ صِرْنا ً أيتاما ٣

هاتُنا. ُأمَّ وَكَأرامَِل
ماءَنا، نَشْرَُب بِالماِل ٤
َحطَبِنا. ثَمََن وَنَدفَُع

َكثٍَب. عَْن يُلاِحقُونَنا ٥
أنفاَسنا. َلتَقِْط ن وَلَْم تَعِبْنا،

َ ور وَأّشُ َ مِصْر إلَى أيادِينا مَدَْدنا ٦
يَكفِينا. َطعامٌ لَنا لِيَكُونَ

مَوْتَى، الآنَ وَهُمُ آباؤُنا، أخطَأ ٧
آثامِهِْم. عَواقِِب مِْن نُعانِي وََنحُن

َيحكُمُونَنا، العَبِيدُ ٨
تِهِْم. َّ قُو مِْن ُيحَرِّرُنا مَْن وَلَيَس
َطعامَنا، لِنَجلَِب ُ ُنخاطِر ِنا ِبحَيات ٩

المُطارِدِ. َسيِف بِسَبَِب
َكفُرٍْن جُلُودُنا ْت اْسوَدَّ ١٠

َجاعَةِ. الم ى َّ حُم بِسَبَِب
صِْهيَوْنَ، َ نِساء العَدُّوِ ُجنُودُ اغتََصَب ١١

يَهُوذا. مُدُِن فِي العَذارَى
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الُأمَراءُ، ُشنَِق بِأمرِهِْم ١٢
يُوُخ. الّشُ رِ َّ يُوَق وَلَْم

َّحَى، الر َ َحجَر ُختارُونَ الم َشبابُنا َ يُدِير ١٣
الفِتيانُ. ُ ر َّ يَتَعَث الّشاّقِ العَمَِل وَمَِن

البَوّابَةِ، عِندَ ُلُوِس الج عَِن يُوُخ الّشُ َكّفَ ١٤
المُوِسيقَى. عَزِف عَْن بّانُ الّشُ وََكّفَ

الفَرَِح، عَِن بُنا قُلُو فَْت َّ تَوَق ١٥
بُكاءٍ. إلَى رَقُْصنا َل َّ وََتحَو

رَْأِسنا. عَْن التّاُج َسقََط ١٦
أخطَْأنا! نا َّ لِأن يلَنا، وَ يا

مُكتَئِبَةٌ. بُنا قُلُو ِ كُلِّه لِهَذا ١٧
رَجاءً. تَرَى لا كُلِّها، ِ هَذِه وَبِسَبَِب
المَهُجورِ صِْهيَوْنَ َجبَِل عَلَى ١٨

عالُِب. َّ الث تَسرَُح
تَسُودُ. الأبَدِ إلَى ُ الله يا َك َّ لـَِكن ١٩
ِجيٍل. بَعْدَ ً ِجيلا يَدُومُ عَْرُشَك

تَتَجاهَلُنا؟ تَظَّلُ ِماذا ل ٢٠
يلاً؟ َطوِ هَكَذا تَترُكُنا ِماذا ل

فَنَرِْجــَع، ُ الله يا إلَيَْك أْرِجعْنا ٢١
قَدِيماً. كانَْت َكما َحياتَنا وَاْجعَْل
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تامّاً؟ ً رَفْضا رَفَِضتَنا َك َّ لَعَل أْم ٢٢
عَلَينا؟ ً َكثِيرا وَغَِضبَْت
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