
 

ناحوم
 

  یانک م  او اهل هک  دانيم ی قدر م همين.   نيست  در دست ی دقيق ، اطالع ی نب ، ناحوم تابک   اينء  نويسندهء درباره
 .  است  بوده  القوش  نام به
 . خداوند ی و مهربان  قدرتء  درباره  است ی از توصيفهاي او سرشار تابک

 نينوا،   به ی نب  از سفر يونس  پس  قرن کي. ندک ی م ی آشور پيشگوي ی امپراطور  سقوط  به  راجع ناحوم
ا ار خود رک  توبه  نينوا حالت ی ديگر اهال نونکا. شود ی م  اعالم  ناحومء  بوسيله ی پيشگوي  آشور، اين پايتخت
 را  بالند و آن ی خود م ی امپراطور  قدرت آنها به. اند  شده  فاسد و ظالم  از پيش اند و بيش  داده از دست

 .دانند ی م زوال یب
   به  بابل  آشور در مقابل  عظيم ی، امپراطور  ناحوم ی از پيشگوي  پس  سال حدود پنجاه.  م.  ق 612اما در 

 ء  در صحنه  از وجود آن ی آثار  هيچ سال 2500 تا  هک شد،  سانک ي کخا با  شهر نينوا چنان. زانو درآمد
 . آمدند  نايل  آن یها  خرابه شفک   به  باستانشناسان  سرانجام هکتا اين. روزگار پيدا نبود

  هکرد ک او اعتماد   به توان ی و م  است  دنيا مسلط  بر تمام  قادر مطلق ی خدا هکسازد  یار مک آش تابک  اين
 .آورد ی م  عمل گويد به ی م آنچه

  خداوند از نينوا انتقام
   به  نينوا استء  در باره  رؤيا را که خداوند اين

 و  خداوند غيور است2:  داد  نشان  القوشی ناحوم
گيرد و با   می  ورزند، انتقام  مخالفت  با وی  که از کسانی

خداوند دير 3. کند  می  را مجازات  شديد آنان خشم
. گذارد سزا نمی رگز بی را ه  گناه شود ولی  می خشمگين
   در گردبادهای توان  را می  و آن  است  او عظيم قدرت

  ابرها خاک.  کرد  شديد مشاهده  و طوفانهای وحشتناک
 خداوند درياها و رودها   فرمان به4!  او هستند زير پای
   و کرمل  باشان  سبز و خرم شوند، چراگاههای  می خشک
 و   طراوت رسبز لبنان س روند و جنگلهای  می از بين
در حضور او کوهها 5. دهند  می  خود را از دست خرمی
گردد   می  متالشی شوند، زمين ها ناپديد می لرزند، تپه می

 .شوند  نابود می و ساکنانش
ند؟ ک  ی خدا ايستادگ  بتواند در برابر خشم هک  يستک6

وهها در برابر کريزد و  ی فرو م  او مانند آتش غضب
 .شوند ی خرد م او خشم

   پناهگاه  و در روز بال و سختی خداوند نيکوست7
  کنند مراقبت  می  او توکل  به  که او از کسانی. باشد می
   شديد از بين  خود را با سيالبی  دشمنان ولی8نمايد،  می
 .کند  می  روانه  مرگ  ظلمت برد و آنها را به می

؟ او  یند هست با خداو ر مخالفتک ف  نينوا، چرا به یا9
  ی در خواهد آورد، بطور ی تو را از پا  ضربه کبا ي
او 10 . ینک   مقاومت  توانست ی ديگر نخواه هک

   آتش  داخل  به  پيچيده  بهم ی خارها  را مثل دشمنانش
   آتش یها  در شعله اهک  اندازد و آنها همچون یم

  هک  يستک تو   پادشاه اين11 .شوند ی دود م  شده سوخته
خداوند 12 ند؟ک  ند بضد خداوند توطئهک ی م جرأت

   و بزرگ ی قو  آشور هرقدر هم سپاه«: فرمايد یم
 .باشد، محو و نابود خواهد شد

!  ام ردهک   شما را تنبيه یافک   اندازه ، به  من  قوم یا«
 و شما را از  نمک ی م  شما را پاره ی زنجيرها کاين13

 ». سازم یاد م آشور آز  پادشاه قيد اسارت
 تو را از  نسل«: فرمايد ی آشور م  پادشاه خداوند به14
بتها و .  نماند ی از تو باق ی و نشان  تا نام برم ی م بين

،  نمک ی را م  و قبرت نمک ی تو را نابود م یها بتخانه
 ». یا  فاسد شده  بر اثر گناه چون

 
  نينوا خبر سقوط

  ، خبر خوش  شدهوهها سرازيرک از  یببينيد، قاصد15
 خود را  ی يهودا، عيدها یا. دهند ی را ندا م یپيروز

  ، چون نک خدا وفا   خود را به یبرگزار نما و نذرها
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   هميشه یاو برا. گردد ی، ديگر هرگز برنم دشمن
 !  است  شده نک  ريشه

 
  سپاهيان! *  است  بسرآمده  نينوا، عمرت یا

 و   برج پس. اند ردهک  ، تو را محاصره دشمن
 نما و  یبان  را ديده جاده.  نک   خود را تقويت یباروها

 را   اسرائيل تو سرزمين(2 .  باش  دشمنء منتظر حمله
   را به  و قدرتشان  خداوند عزت ی، ول یردک  ويران
 .)گرداند ی باز م ايشان

   نظامی های لباس! زنند  می  برق  دشمن  سرخ سپرهای3
 آنها را   درخشان های عرابه!  ا ببين آنها ر  رنگ سرخ

   پيش  اسبها بهء  بوسيله  در کنار هم  نما که مشاهده
 !  است  حمله  آماده دشمن. کنند  می حرکت

 از   سرعت  تو در خيابانها و ميدانها به های عرابه4
  روند و مثل  جلو می گيرند؛ مانند برق  می  پيشی هم

 فرياد   سر افسرانش بر پادشاه5! درخشند  می مشعل
   بطرف ، با عجله  شده زند و آنها دستپاچه می

 را برپا  دوند تا سنگرهايشان  شهر می ديوارهای
  های دريچه!   است  دير شده اما خيلی6. سازند

   کرده  شهر رخنه  داخل  به دشمن.   باز است رودخانه
!   است  فرا گرفته  را وحشت  سلطنتی کاخ.  است

اند؛ او را  ها آورده  کوچه  به نينوا را برهنه ء ملکه7
روند   او می  بدنبال  گريان هايش اند و نديمه اسير کرده

شهر نينوا 8. زنند  می نالند و سينه ها می  فاخته و مثل
   آن اهالی.  باشد  شده  سوراخ  که  است  آبی  مخزن چون

  ه ک  فريادهايی ريزند و به  می  بيرون  از آن با شتاب
 .کنند  نمی دارد توجهی آنها را از فرار باز می

!  يغما ببريد طالها را به!  کنيد ها را غارت نقره9
شهر نينوا 10!  کنيد  را تاراج حسابش  بی گنجهای
   آب دلها از ترس.   است  شده  و متروک خراب
 و   نمانده  در مردم لرزند، رمقی اند، زانوها می شده
 .  است ه از صورتها پريد رنگ

   و محل  شيرانء  بيشه ، آن  بزرگ  نينوای ، آن اينک11
   بدون  پير و جوان  در آن  که ؟ نينوايی  کجاست دليران

                                                 
اين فصل تسخير نينوا به دست سپاهيان ماد و بابل در    *

 .کند را پيشگويی می. م. ق612سال 

 .کردند  می  زندگی  و دلهره ترس
، و  ی شير، نيرومند بود  چون ی زمان هک نينوا  یا12

 را   و فرزندانت  تا زنان یردک ی م  را پايمال دشمنانت
 و   را از غنايم هايت  و شهرها و خانه ینکسير 
 خداوند  نونک ا هک  بدان13 ! ی پر ساز  جنگ اسيران

 را  هايت او عرابه.   است  بضد تو برخاسته قادر متعال
ديگر . ندک ی م ک تو را هال سوزاند و دليران یم

 آورد  ی نخواه ی، اسير  مغلوب یهرگز از سرزمينها
 .ردک  یواه نخ یمرانک ح  زمين یو رو

 
  بر نينوا یوا

 و   و قتل  از دروغ  که  بر نينوا، شهری وای
  های  ضربه  صدای به2.  پر است  غارت

!  کنيد آيد گوش  وارد می  بر پيکر اسبان ها که تازيانه
   مهيب  و تاز اسبها و صدای  چرخها، تاخت غرش
 و   درخشان  شمشيرهای به3! ها را بشنويد عرابه
  شدگان اجساد کشته.  کنيد  نگاه  سواران  براق های نيزه

   راه  در حين اند و مردم  شده  انباشته  هم  جا روی در همه
 .افتند  آنها می  روی رفتن

ار و ک زنا ی نينوا هک   است  سبب  بدان اينهمه4
 خود  ی افسونگر با زيباي  زن کجادوگر، مانند ي

داد  ی آنها ياد م  به  و آنگاه انداخت ی م م دا ها را به قوم
 . را بپرستند  دروغينش خدايان

 بضد   نينوا، من یا«: فرمايد ی م خداوند قادر متعال5
 و  ی قومها برهنگ  تمام نونک و ا ام تو برخاسته

  ثافتکتو را با 6 . تو را خواهند ديد یرسواي
 تو چقدر  هک  دهم ی م  نشان  جهان  مردم  و به پوشانم یم

،  ردهک تو را ببيند از تو فرار  هکهر 7 . یفاسد هست
» !  است  شده  ويران یلکنينوا ب«: فرياد خواهد زد

 نخواهد   تو تأسف  از سرنوشت یسک هرگز  یول
 ».خورد

 مصر بهتر  ، پايتخت  نينوا آيا تو از شهر تبس یا8
 را در بر   آن  از هر طرف  رود نيل ی آبها هک  یهست
او 9 نمود؟ ی م  را محافظت  آن ی، مانند حصار گرفته

راند و  ی م  مصر فرمان  سرزمين  و تمام بر حبشه
   بودند و در مواقع  نيرومندش  متفقين ی و ليب فوط

،  با وجود اين10 .شتافتند ی او م یيار   به یضرور

2

3



 ناحوم 3
 

 

   اسارت  را به  آن ی، اهال دشمنان. ردک   سقوط تبس
 خيابانها   را بر سنگفرش ندانشاندرآوردند و فرز

شيدند و آنها ک زنجير   را به رهبرانش. شتندک،  وبيدهک
   خدمت ، به ردهک   تقسيم  خودشان  بين  قرعه مک ح را به

 .خود درآوردند
   و مبهوت ، گيج  مست  نينوا، تو نيز مانند اشخاص ای11

 کرد تا خود را   جستجو خواهی  شد و پناهگاهی خواهی
 تو مانند  های  قلعه تمام12.   کنی  پنهان  دشمن ز چنگا

.  باشد  رسيده هايشان  ميوه  هستند که  انجيری درختان
 آنها در ء  دهند نوبر رسيده  انجير را تکان  درختان وقتی
،   زنان  همچون سربازانت13. افتد  می  تکانندگان دهان

   به ت سرزمين های دروازه. شوند  می  و درمانده ضعيف
  برای14. شوند  می  کشيده  آتش  به  باز شده  دشمن روی

!   کن  ذخيره  کافی آب!  شو  آماده  شدن محاصره
 تعمير   برای  زيادی خشتهای!  نما  را تقويت هايت قلعه

 را پا  ، گل  شده  گودالها داخل به!   کن  آماده ديوارهايت
 ! بريز سازی  خشت  را در قالبهای  و آن بزن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلعد  می  تو را ، آتش  شدن  آماده  در حين  که  بدان ولی15
  ، تو را مثل دشمن. کند  می قطعه و شمشير، تو را قطعه

 قرار گيرد   بر سر راهشان  هر چه  که ملخهايی
   زياد شوی  ملخ هر چند مثل. خورند، خواهد بلعيد می

   از ستارگان  تو که رانتاج16.   نداری  فراری  راه باز هم
 پر  حساب  بی  زيادتر بودند، تو را با ثروت آسمان
   هجوم  مانند مور و ملخ  دشمنانت کردند، ولی می

 و  بزرگان17.  تو را با خود خواهند برد ، ثروت آورده
   در سرما، روی  هستند که  ملخهايی  مثل سردارانت

   آفتاب کهشوند، اما همين  می  جمع ديوارها دور هم
کنند و ناپديد  شود، پرواز می  می آيد و هوا گرم برمی
 .گردند می

   و خون  در خاک  سرزمينت  آشور، رهبران  پادشاه ای18
ديگر ! اند  شده  تو در کوهها پراکنده قوم! اند غلطيده
   برای درمانی19!  کند  جمعشان  که  نمانده رهبری

  و عميقتر از آنست ت شود و جراحت  پيدا نمی زخمهايت
 تو باخبر شوند   از سرنوشت  که  کسانیء همه.  شفا يابد که

  توان  را نمی  کسی  خواهند زد، چون  دست از شادی
 . باشد  بوده  تو درامان  و ستم  از ظلم  که يافت


