
ومنَاح تَابك  
  

  غضب اهللا على نينوى

١ 

. الْمولَى منْتَقم ويغْضب جِدا. الْمولَى ِإلَه غَيور ومنْتَقم٢. هذَا كتَاب رْؤيا نَاحوم اَأللْقُوشي. وحي عن نينَوى١
ض بِهظُ بِغَضتَفحيو اِئهدَأع نم منْتَقلَى يوالْمهومخُص بِال ٣. د بذْنالْم كتْرال ي نَّهلَكو ،ةالْقُو يمظعو يمللَى حوالْم

يوبخُ الْبحر فَيجِفُّ، وتَنْشَفُ ٤. السحاب هو غُبار قَدميه. حيثُ يسير الْمولَى تَحدثُ زوبعةٌ وعواصفٌ. عقَابٍ
تَرتَعشُ . تَهتَز الْجِباُل َأمامه وتَذُوب التِّالُل٥. تَذْبُل خُضرةُ باشَان والْكَرمَل، يذْبُل زهر لُبنَان. هارِكُلُّ اَألنْ

 الشَّديد؟ ينْصب سخْطُه من يقفُ َأمام غَضبِه؟ ومن يحتَمُل غَيظَه٦. اَألرض في محضرِِه، الدنْيا وكُلُّ سكَّانها
نْهم خُورالص مدكَالنَّارِ، تَنْه.  

٧هلَيع كَّلُونتَوي ني بِمتَنعيو ،يقمِ الضوي يٌأ فلْجم وه ،اِلحنَا صبى ٨. رينَون كلها، فَييدانًا شَدضُل فَيسري نَّهلَكو
طَارِديا، وامِإلَى الظَّالمِتَم هاءدِإلَى ٩.  َأع تَاجال تَح ةبرى بِضينَولَى ني عقْضي اِهللا؟ ِإنَّه دض ونراذَا تَتَآمبِم

.  َأو قَشٌّ يابِسفَتَْأكُُل النَّار َأهلَها كََأنَّهم حزمةٌ من الشَّوك، َأو جماعةٌ من السكَارى الْمتَرنِّحين١٠! تكْرارٍ
١١وءبِالس يرشيلَى، ووالْم دض بِالشَّر رتَآمي داحو جى خَرينَوا ني نْكم.  
قَبتُكُم وال ُأعاقبكُم َأما َأنْتُم يا شَعبِي، فَِإنِّي عا. مع َأن َأهَل نينَوى َأقْوِياء وكَثيرون، ُأبِيدهم وُأفْنيهِم: "قَاَل اُهللا١٢

لَن يكُون لَكُم 'وَأمر الْمولَى بِهذَا بِشَْأنك يا نينَوى، ١٤. واآلن َأكْسر نيرهم عنْكُم، وُأحطِّم قُيودكُم١٣. مرةً ُأخْرى
كُممسُل امحٌل يالتَّ' نَس كُمتآِله دبعم نم ُأبِيدو َأن قُّونتَحال تَس َألنَّكُم كُمرقَب لَكُم دَأعوكَةَ، وبالمسوتَةَ ونْحيَل الْماثم

عيدي يا يهوذَا ! ِإنَّه يعلن السالم! سيْأتي ِإلَينَا من يحمُل بشْرى الْخَيرِ عبر الْجِباِل! انْظُروا١٥." تَعيشُوا
اديَأعكي نُذُورفَأوو ،ا. كامتَم لَكه ى، َألنَّهةً ُأخْررم كاجِمهي لَن يرفَالشِّر.  

  
 سقوط نينوى

٢ 

سيرد ٢. اُحرسي الْحصن، راقبِي الطَّرِيقَ، استَعدي ِللْمعركَة، شَددي قُوتَك جِدا. جاء علَيك الْمهاجِم يا نينَوى١
مهومَأتْلَفُوا كُرو موهلَبس بِينالنَّاه َأن عم ،قُوبعي ينكُلِّ ب اءهلَى بوى٣. الْمينَوا نتَاِل يِللْق دتَعسي كودع ! وستُر

م رالشَّر يرطي ،زِيمرا قنُهلَو هنُودج ابيث ،اءرمح طَاِلهوَِأبركَالس احمالر تَزتَه ،اتكَبرالْم يددح ٤. ن عفتَنْد
  .الْمركَباتُ بِعنْف في الشَّوارِعِ، تَجرِي هنَا وهنَاك في الساحات، منْظَرها كََأنَّها مشَاعٌل تَجرِي، كََأنَّها برقٌ



٥طَاِلهَأب نسَأح كلي الْمنَاديهِمشْيي مف ونثَّرتَعي منَّها. ، لَكهتايمِلح اجِزوالْح ونيمقى، يينَوورِ نِإلَى س ونرِعسي .
٦رالْقَص ارنْهرِ، يالنَّه ابوَأب حلَى٧. تَنْفَتع نرِبضامِ، يما كالْحارِيهوج ةً، تَنُوحيركَةُ َأسلتُْؤخَذُ الْمنورِهدص  .
ِإذَن تَعالَوا ٩! قفُوا! قفُوا: لَم يلْتَفتُوا ِلمن قَاَل لَهم. صارتْ نينَوى كَبِركَة جفَّ ماُؤها، َألن َأهلَها هربوا منْها٨

بالذَّه بنَنْهةَ، وضالْف بنَنْه .ا الْكَثيها، فةَ لَهايها ال نهيٍلكُنُوزمجيسٍ وكُلِّ نَف نم ير.  
يذَوب قَلْبهم، تَنْهار عزِيمتُهم، كُلُّهم يرتَعشُون، وتَصفَر وجوههم . صارتْ نينَوى مسلُوبةً وفَارِغَةً وخَرِبة١٠ً

مْأوى اُألسود ومرعى اَألشْباِل؟ َأين اَألسد واللَّبوةُ واَألشْباُل الَّتي كَانَتْ تَسرح فيها  فََأين اآلن نينَوى١١. جميعا
بِالْفَراِئسِ هنَاك افْتَرس اَألسد ما يكْفي َألشْباِله، وخَنَقَ الْفَرِيسةَ ِللَبواته، ومَأل مغَاراته ١٢وال يزعجها َأحد؟ 

ثَثبِالْج آوِيهمو.  
١٣يرلَى الْقَدوقَاَل الْمال : "وو ،انَكفُ شُبيْأكُُل السيخَانًا، ود بِحتَّى تُصح كاتكَبررِقُ مى، فَُأحينَوا ني كدَأنَا ض

تَ روص دَأح عمسال يضِ، وي اَألرةً ففَرِيس ي لَكقُأبدعا بيمف كلس".  
  

 نهاية رهيبة

٣ 

تَضرِب السياطُ، وتَدور الْعجالتُ، ٢. ال يتَوقَّفُ فيها الْقَتُْل. ِإنَّها مملُوءةٌ كَذبا ونَهبا! ويٌل ِللمدينَة سافكَة الدم١ِ
جرحى كَثيرون، َأكْوام من ! دم الْفُرسان، ويلْمع السيفُ، ويبرقُ الرمحويتَق٣َوتَقْفز الْخَيُل، وتَنْدفع الْمركَباتُ، 

ثَثبِالْج ثَّرتَعي اِئرالسو ،ددتَى بِال عوالْقَتْلَى، م.  
٤حة السديس نَةالْفَات ةراهالْع ينَةدى الْمينَوبِ نبذَا بِسكُلُّ ه ارِسِلتُم وبا، والشُّعتَهآِله دبِلتَع ماُألم تي َأغْررِ، الَّت

َأنَا ضدك يا نينَوى، ُأعريك وَأفْضحك َأمام اُألممِ وُأخْجِلُك َأمامِ الْمماِلك، : "وقَاَل الْمولَى الْقَدير٥. سحرها
خَرِبتْ نينَوى، فَمن ': فَيهرب منْك كُلُّ من يراك ويقُوُل٧. خَ، وُأهينُك، وَأجعلُك منْظَراوَأقْذفُ علَيك اَألوسا٦

  "يا نينَوى، َأين َأجِد لَك من يعزيك؟' يبكي علَيها؟
٨لَهوحلَى النِّيِل وي عةَ الَّتيبط نم نسَأح ْل َأنْتاههورس اءالْما، ويهمحي رالنَّه ؟ كَاناهيةً ٩. ا الْمتْ قُودتَماسو

مزقَ اَألعداء . ومع ذَِلك وقَعتْ َأسيرةً وطُرِدت١٠ْ. بِال حدود من الْحبشَةَ ومصر، وتَحالَفَتْ مع فُوطَ وِليبيا
وَأنْت َأيضا يا ١١. َألْقَوا قُرعةً علَى شُرفَاِئها، وقَيدوا بِالسالسِل كُلَّ عظَماِئها. لِّ شَارِعٍَأطْفَالَها في رْأسِ كُ

ودالْع نٍأ ملْجم نع ينثحتَبو ،ينتَخْتَفو كَرِينى تَسينَون.  
١٢كونصالتِّ كُلُّ ح ارمقُطُ ثا تَسقُطُ كَمةَتَسرالشَّج زهي ني فَمِ مف ةج١٣. ينِ النَّاض مِإنَّه ،كوشياُنْظُرِي ِإلَى ج

اءكَالنِّس !اِئكدا َألعرِهلَى آخةٌ عفْتُوحم كاتُ بِالدابوب .كابوَأب النَّار َأكَلَت. 
. اخْلطي الطِّين واصنَعي الطُّوب ِلبِنَاء التَّحصينَات. ي دفَاعكشَدد. َأعدي ِلنَفْسك ماء ِلوقْت الْحصار١٤ِ
تَكَاثَرِي كَالْجراد، زِيدي في . وكَالْجراد الَّذي يْأكُُل الْخُضرةَ تَْأكُلُك الْحرب. ولَكن تَْأكُلُك النَّار، يقْتُلُك السيف١٥ُ



نْدكَالْج دد١٦. بِالْع ونيرطيضِ وةَ اَألررخُض ْأكُلُوني ادركَالْج منَّهلَكو ،اءمومِ السنُج نا مددع َأكْثَر كارتُج
ين تُشْرِقُ الشَّمس رَؤساُؤك كَالْجراد، قَادتُك كََأسرابِ الْجراد الَّتي تَحلُّ علَى الْحاِئط في يومٍ بارِد، وح١٧. بعيدا

  .تَطير بعيدا، وال يعلَم َأحد َأين راحتْ
١٨مهعمجي نال ماِل، ولَى الْجِبع كبتَشَتَّتَ شَعوا، وتَاحرِلي اُؤكظَمع قَدر ،تُكقَاد نَام ،َأشُّور كلا م١٩. ي كركَس

يمدع كحرج ،ربجال يالشِّفَاء  . نْهانَى معو وددبِال ح كشَر ا َألنحفَر هيدفِّقُ بِيصي كرخَب عمسي نكُلُّ م
يعمالْج.  

  


