ﮐﺘﺎب اﯾﻮب
1

در زﻣﯿﻦ ﻋﻮص ،ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻮب ﻧﺎم داﺷﺖ؛ و آن ﻣﺮد ﮐﺎﻣﻞ و راﺳﺖ و

ﺧﺪاﺗﺮس ﺑﻮد و از ﺑﺪی اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﻧﻤﻮد2 .و ﺑﺮای او ،ﻫﻔﺖ ﭘﺴﺮ و ﺳﻪ دﺧﺘﺮ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ3 .و اﻣﻮال
او ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺳﻪ ﻫﺰار ﺷﺘﺮ و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺟﻔﺖ ﮔﺎو و ﭘﺎﻧﺼﺪ اﻻغ ﻣﺎده ﺑﻮد و ﻧﻮﮐﺮان ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﺜﯿﺮ داﺷﺖ و آن ﻣﺮد از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻨﯽ ﻣﺸﺮق ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد.
4و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ،در روزش ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﺳﺘﺎده،
ﺳﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد را دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﮐﻞ و ﺷﺮب ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ5 .و واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن دوره
روزﻫﺎی ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺮ ﻣﯽرﻓﺖ ،اﯾﻮب ﻓﺮﺳﺘﺎده ،اﯾﺸﺎن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﺑﺎﻣﺪادان
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻮب ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺴﺮان
ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده ،ﺧﺪا را در دل ﺧﻮد ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ« و اﯾﻮب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد.
6و روزی واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﺪا آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ؛ و ﺷﯿﻄﺎن ﻧﯿﺰ
در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن آﻣﺪ7 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻔﺖ» :از ﮐﺠﺎ آﻣﺪی؟« ﺷﯿﻄﺎن در ﺟﻮاب ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
»از ﺗﺮدد ﮐﺮدن در زﻣﯿﻦ و ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن در آن8 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ در ﺑﻨﺪه ﻣﻦ اﯾﻮب
ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﻣﺜﻞ او در زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﺮد ﮐﺎﻣﻞ و راﺳﺖ و ﺧﺪاﺗﺮس ﮐﻪ از ﮔﻨﺎه اﺟﺘﻨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ!« 9ﺷﯿﻄﺎن در ﺟﻮاب ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ اﯾﻮب ﻣﺠﺎﻧﺎ از ﺧﺪا ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ؟ 10آﯾﺎ ﺗﻮ ﮔﺮد او و
ﮔﺮد ﺧﺎﻧﻪ او و ﮔﺮد ﻫﻤﻪ اﻣﻮال او ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺣﺼﺎر ﻧﮑﺸﯿﺪی و اﻋﻤﺎل دﺳﺖ او را ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺪادی و
ﻣﻮاﺷﯽ او در زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪ؟ 11ﻟﯿﮑﻦ اﻵن دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﮐﻦ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ او را ﻟﻤﺲ
ﻧﻤﺎ و ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ،ﺗﻮ را ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد12 «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ ﻫﻤﻪ اﻣﻮاﻟﺶ در
دﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ؛ ﻟﯿﮑﻦ دﺳﺘﺖ را ﺑﺮ ﺧﻮد او دراز ﻣﮑﻦ «.ﭘﺲ ﺷﯿﻄﺎن از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
13و روزی واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺶ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﺷﺮاب
ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ14 .و رﺳﻮﻟﯽ ﻧﺰد اﯾﻮب آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﮔﺎوان ﺷﯿﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎده اﻻﻏﺎن ﻧﺰد آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﭼﺮﯾﺪﻧﺪ15 .و ﺳﺎﺑﯿﺎن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ آورده ،ﺑﺮدﻧﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ
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ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺧﺒﺮ دﻫﻢ16 «.و او ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :آﺗﺶ
ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن اﻓﺘﺎد و ﮔﻠﻪ و ﺟﻮاﻧﺎن را ﺳﻮزاﻧﯿﺪه ،آﻧﻬﺎ را ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ
ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺧﺒﺮ دﻫﻢ17 «.و او ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﮐﻠﺪاﻧﯿﺎن ﺳﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺑﺮ ﺷﺘﺮان ﻫﺠﻮم آورده ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺮدﻧﺪ و ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رﻫﺎﯾﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺧﺒﺮ دﻫﻢ18 «.و او ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﺖ
در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ 19ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪی از ﻃﺮف ﺑﯿﺎﺑﺎن
آﻣﺪه ،ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﺧﺎﻧﻪ را زد و ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻣﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺧﺒﺮ
دﻫﻢ«.
20آﻧﮕﺎه اﯾﻮب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را درﯾﺪ و ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺗﺮاﺷﯿﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ،ﺳﺠﺪه
ﮐﺮد 21و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮﻫﻨﻪ از رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪم و ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ! ﺧﺪاوﻧﺪ داد
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﻓﺖ! و ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد!« 22در اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اﯾﻮب ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮد و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺟﻬﺎﻟﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪاد.
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و روزی واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﺪا آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ؛ و

ﺷﯿﻄﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد2 .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻔﺖ» :از
ﮐﺠﺎ آﻣﺪی؟« ﺷﯿﻄﺎن در ﺟﻮاب ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ» :از ﺗﺮدد ﻧﻤﻮدن در ﺟﻬﺎن و از ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن در آن«.
3ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ در ﺑﻨﺪه ﻣﻦ اﯾﻮب ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻤﻮدی ﮐﻪ ﻣﺜﻞ او در زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﺮد
ﮐﺎﻣﻞ و راﺳﺖ و ﺧﺪاﺗﺮس ﮐﻪ از ﺑﺪی اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺎ اﻵن ﮐﺎﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮد را ﻗﺎﯾﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﺮ آن واداﺷﺘﯽ ﮐﻪ او را ﺑﯽﺳﺒﺐ اذﯾﺖ رﺳﺎﻧﻢ4 «.ﺷﯿﻄﺎن در ﺟﻮاب ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
»ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻮض ﭘﻮﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ اﻧﺴﺎن دارد ﺑﺮای ﺟﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داد5 .ﻟﯿﮑﻦ اﻵن دﺳﺖ ﺧﻮد

را دراز ﮐﺮده ،اﺳﺘﺨﻮان و ﮔﻮﺷﺖ او را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎ و ﺗﻮ را ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد6 «.ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﮏ او در دﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺎن او را ﺣﻔﻆ ﮐﻦ«.
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7ﭘﺲ ﺷﯿﻄﺎن از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،اﯾﻮب را از ﮐﻒ ﭘﺎ ﺗﺎ ﮐﻠﻪاش ﺑﻪ دﻣﻠﻬﺎی ﺳﺨﺖ
ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ8 .و او ﺳﻔﺎﻟﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺑﺨﺮاﺷﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد9 .و زﻧﺶ
او را ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﮐﺎﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه ﻣﯽداری؟ ﺧﺪا را ﺗﺮک ﮐﻦ و ﺑﻤﯿﺮ!«
10او وی را ﮔﻔﺖ» :ﻣﺜﻞ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن اﺑﻠﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ! آﯾﺎ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را از ﺧﺪا ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ و ﺑﺪی
را ﻧﯿﺎﺑﯿﻢ؟« در اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اﯾﻮب ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮد.
11و ﭼﻮن ﺳﻪ دوﺳﺖ اﯾﻮب ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺪی را ﮐﻪ ﺑﺮ او واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از
ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ اﻟﯿﻔﺎز ﺗﯿﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻠﺪد ﺷﻮﺣﯽ و ﺳﻮﻓﺮ ﻧﻌﻤﺎﺗﯽ رواﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﺪه ،او را ﺗﻌﺰﯾﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺗﺴﻠﯽ دﻫﻨﺪ12 .و ﭼﻮن ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را از دور ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده،
او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،آواز ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮده ،ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮد را درﯾﺪه ،ﺧﺎک ﺑﺴﻮی
آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد اﻓﺸﺎﻧﺪﻧﺪ13 .و ﻫﻔﺖ روز و ﻫﻔﺖ ﺷﺐ ﻫﻤﺮاه او ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﺎ وی
ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ درد او ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ.
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و ﺑﻌﺪ از آن اﯾﻮب دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده ،روز ﺧﻮد را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮد2 .و اﯾﻮب

ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»3 :روزی ﮐﻪ در آن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪم ،ﻫﻼک ﺷﻮد و ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺮدی در رﺣﻢ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ4 ،آن روز ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﻮد .و ﺧﺪا از ﺑﺎﻻ ﺑﺮ آن اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﻨﺪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ او ﻧﺘﺎﺑﺪ5 .ﺗﺎرﯾﮑﯽ و
ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت ،آن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورﻧﺪ .اﺑﺮ ﺑﺮ آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد .ﮐﺴﻮﻓﺎت روز آن را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ6 .و آن
ﺷﺐ را ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ ﻓﺮو ﮔﯿﺮد و در ﻣﯿﺎن روزﻫﺎی ﺳﺎل ﺷﺎدی ﻧﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻫﻬﺎ داﺧﻞ ﻧﺸﻮد.
7اﯾﻨﮏ آن ﺷﺐ ﻧﺎزاد ﺑﺎﺷﺪ و آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ در آن ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﻮد8 .ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روز ،آن را ﻧﻔﺮﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﯿﺪن ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن ﻣﺎﻫﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ9 .ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺷﻔﻖ آن ،ﺗﺎرﯾﮏ ﮔﺮدد و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻮر
ﺑﮑﺸﺪ و ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻣﮋﮔﺎن ﺳﺤﺮ را ﻧﺒﯿﻨﺪ10 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ درﻫﺎی رﺣﻢ ﻣﺎدرم را ﻧﺒﺴﺖ ،و ﻣﺸﻘﺖ را از
ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﺴﺘﻮر ﻧﺴﺎﺧﺖ.
»11ﭼﺮا از رﺣﻢ ﻣﺎدرم ﻧﻤﺮدم؟ و ﭼﻮن از ﺷﮑﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم ،ﭼﺮا ﺟﺎن ﻧﺪادم؟ 12ﭼﺮا زاﻧﻮﻫﺎ
ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻣﮑﯿﺪم؟ 13زﯾﺮا ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪم و آرام ﻣﯽﺷﺪم .در ﺧﻮاب
ﻣﯽﺑﻮدم و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ14 ،ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﻣﺸﯿﺮان ﺟﻬﺎن ،ﮐﻪ ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﻨﺎ
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ﻧﻤﻮدﻧﺪ15 ،ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺮوران ﮐﻪ ﻃﻼ داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻧﻘﺮه ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ16 ،ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻘﻂ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﺑﻮدم ،ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ17 .در آﻧﺠﺎ ﺷﺮﯾﺮان از ﺷﻮرش ﺑﺎز
ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﺧﺴﺘﮕﺎن ﻣﯽآراﻣﻨﺪ18 ،در آﻧﺠﺎ اﺳﯿﺮان در اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،و آواز
ﮐﺎرﮔﺬاران را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﻧﺪ19 .ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ در آﻧﺠﺎ ﯾﮏاﻧﺪ ،و ﻏﻼم از آﻗﺎﯾﺶ آزاد اﺳﺖ20 .ﭼﺮا
روﺷﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ داده ﺷﻮد؟ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻠﺦﺟﺎﻧﺎن؟ 21ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮت را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮای آن ﺣﻔﺮه ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﻨﺠﻬﺎ22 .ﮐﻪ ﺷﺎدی و اﺑﺘﻬﺎج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺴﺮور
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻮن ﻗﺒﺮ را ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ؟ 23ﭼﺮا ﻧﻮر داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ راﻫﺶ ﻣﺴﺘﻮر اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﺪا
اﻃﺮاﻓﺶ را ﻣﺴﺘﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ 24زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻦ ،ﭘﯿﺶ از ﺧﻮراﮐﻢ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﻌﺮه ﻣﻦ ،ﻣﺜﻞ آب
رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد25 .زﯾﺮا ﺗﺮﺳﯽ ﮐﻪ از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ،ﺑﺮ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺷﺪ .و آﻧﭽﻪ از آن ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻢ ﺑﺮ
ﻣﻦ رﺳﯿﺪ26 .ﻣﻄﻤﺌﻦ و آرام ﻧﺒﻮدم و راﺣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ آﻣﺪ«.

4

و اﻟﯿﻔﺎز ﺗﯿﻤﺎﻧﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺟﺮأت ﮐﺮده ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،آﯾﺎ

ﺗﻮ را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎزاﯾﺴﺘﺪ؟ 3اﯾﻨﮏ ﺑﺴﯿﺎری را ادب
آﻣﻮﺧﺘﻪای و دﺳﺘﻬﺎی ﺿﻌﯿﻒ را ﺗﻘﻮﯾﺖ دادهای4 .ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ ﻟﻐﺰﻧﺪه را ﻗﺎﯾﻢ داﺷﺖ ،و ﺗﻮ زاﻧﻮﻫﺎی
ﻟﺮزﻧﺪه را ﺗﻘﻮﯾﺖ دادی5 .ﻟﯿﮑﻦ اﻵن ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﻠﻮل ﺷﺪهای؛ ﺗﻮ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮔﺸﺘﻪای6 .آﯾﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺗﻘﻮای ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ؟ و اﻣﯿﺪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﮐﺎﻣﻠﯿﺖ رﻓﺘﺎر ﺗﻮ ﻧﯽ؟ 7اﻵن ﻓﮑﺮ
ﮐﻦ! ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻫﻼک ﺷﺪ؟ و راﺳﺘﺎن در ﮐﺠﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ؟ 8ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ دﯾﺪم آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﺮارت را ﺷﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻘﺎوت را ﻣﯽﮐﺎرﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن را ﻣﯽدروﻧﺪ9 .از ﻧﻔﺨﻪ ﺧﺪا ﻫﻼک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
از ﺑﺎد ﻏﻀﺐ او ﺗﺒﺎه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ10 .ﻏﺮش ﺷﯿﺮ و ﻧﻌﺮه ﺳﺒﻊ و دﻧﺪان ﺷﯿﺮﺑﭽﻪﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
11ﺷﯿﺮ ﻧﺮ از ﻧﺎﺑﻮدن ﺷﮑﺎر ﻫﻼک ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺷﯿﺮ ﻣﺎده ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
»12ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ در ﺧﻔﺎ رﺳﯿﺪ ،و ﮔﻮش ﻣﻦ آواز ﻧﺮﻣﯽ از آن اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮد13 .در ﺗﻔﮑﺮﻫﺎ
از رؤﯾﺎﻫﺎی ﺷﺐ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد14 ،ﺧﻮف و ﻟﺮز ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ آورد15 .آﻧﮕﺎه روﺣﯽ از ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ ،و ﻣﻮﯾﻬﺎی ﺑﺪﻧﻢ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ16 .در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎد ،اﻣﺎ ﺳﯿﻤﺎﯾﺶ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻨﻤﻮدم .ﺻﻮرﺗﯽ در ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮم ﺑﻮد .ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
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ﺑﻮد و آوازی ﺷﻨﯿﺪم 17ﮐﻪ آﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮد؟ و آﯾﺎ ﻣﺮد در ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻟﻖ
ﺧﻮد ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟ 18اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ﺧﺎدﻣﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارد ،و ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮﯾﺶ ،ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ19 .ﭘﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎده ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﻠﯿﻦ ،ﮐﻪ اﺳﺎس اﯾﺸﺎن در ﻏﺒﺎر اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺪ ﻓﺸﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ! 20از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺎم ﺧﺮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻫﻼک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺴﯽ آن را
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﯽآورد21 .آﯾﺎ ﻃﻨﺎب ﺧﯿﻤﻪ اﯾﺸﺎن از اﯾﺸﺎن ﮐﻨﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ ﭘﺲ ﺑﺪون ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ.

5

»اﻵن اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﮐﻦ و آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺟﻮاب دﻫﺪ؟ و ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از

ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد؟ 2زﯾﺮا ﻏﺼﻪ ،اﺣﻤﻖ را ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺣﺴﺪ ،اﺑﻠﻪ را ﻣﯽﻣﯿﺮاﻧﺪ3 .ﻣﻦ اﺣﻤﻖ را
دﯾﺪم ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺴﮑﻦ او را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮدم4 .ﻓﺮزﻧﺪان او از اﻣﻨﯿﺖ دور ﻫﺴﺘﻨﺪ و
در دروازه ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ5 .ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﻣﺤﺼﻮل او را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،و آن را ﻧﯿﺰ
از ﻣﯿﺎن ﺧﺎرﻫﺎ ﻣﯽﭼﯿﻨﻨﺪ ،و دﻫﺎن ﺗﻠﻪ ﺑﺮای دوﻟﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺎز اﺳﺖ6 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻼ از ﻏﺒﺎر در ﻧﻤﯽآﯾﺪ،
و ﻣﺸﻘﺖ از زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽروﯾﺪ7 .ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻣﺸﻘﺖ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺮارهﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﭘﺮد.
8و ﻟﮑﻦ ﻣﻦ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮدم ،و دﻋﻮی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﺳﭙﺮدم9 ،ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻋﻈﯿﻢ و
ﺑﯽﻗﯿﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺑﯽﺷﻤﺎر؛ 10ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎران ﻣﯽﺑﺎراﻧﺪ ،و آب ﺑﺮ روی ﺻﺨﺮهﻫﺎ
ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزد11 ،ﺗﺎ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﻣﺎﺗﻤﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ 12ﮐﻪ
ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺣﯿﻠﻪﮔﺮان را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد؛
13ﮐﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎن را در ﺣﯿﻠﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﻣﺸﻮرت ﻣﮑﺎران ﻣﺸﻮش ﻣﯽﺷﻮد14 .در روز ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﻪ وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ،ﻣﺜﻞ ﺷﺐ ﮐﻮراﻧﻪ راه ﻣﯽروﻧﺪ؛ 15ﮐﻪ ﻣﺴﮑﯿﻦ را از ﺷﻤﺸﯿﺮ دﻫﺎن
اﯾﺸﺎن ،و از دﺳﺖ زورآور ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ16 .ﭘﺲ اﻣﯿﺪ ،ﺑﺮای ذﻟﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺮارت دﻫﺎن
ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﻨﺪد.
»17ﻫﺎن ،ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺗﻨﺒﯿﻬﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﺄدﯾﺐ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ را ﺧﻮار
ﻣﺸﻤﺎر18 .زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺳﺎزد و اﻟﺘﯿﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ و دﺳﺖ او ﺷﻔﺎ ﻣﯽدﻫﺪ19 .در
ﺷﺶ ﺑﻼ ،ﺗﻮ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد و در ﻫﻔﺖ ﺑﻼ،ﻫﯿﭻ ﺿﺮر ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ20 .در ﻗﺤﻂ ﺗﻮ را از
ﻣﻮت ﻓﺪﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،و در ﺟﻨﮓ از دم ﺷﻤﺸﯿﺮ21 .از ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زﺑﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﭼﻮن
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ﻫﻼﮐﺖ آﯾﺪ ،از آن ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ22 .ﺑﺮ ﺧﺮاﺑﯽ و ﺗﻨﮕﺴﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ ،و از وﺣﻮش زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﺷﺖ23 .زﯾﺮا ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺻﺤﺮا ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد ،و وﺣﻮش ﺻﺤﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﻠﺢ
ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐﺮد24 .و ﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺗﻮ اﯾﻤﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮد را ﺗﺠﺴﺲ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و
ﭼﯿﺰی ﻣﻔﻘﻮد ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ25 .و ﺧﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ذرﯾﺘﺖ ﮐﺜﯿﺮ اﺳﺖ و اوﻻد ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒ زﻣﯿﻦ.
26و در ﺷﯿﺨﻮﺧﯿﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﺧﻮاﻫﯽ رﻓﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻓﻪ ﮔﻨﺪم ﮐﻪ در ﻣﻮﺳﻤﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد27 .اﯾﻨﮏ
اﯾﻦ را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻮ اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺪان«.

6

و اﯾﻮب ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﮐﺎش ﮐﻪ ﻏﺼﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد ،و ﻣﺸﻘﺖ ﻣﺮا در

ﻣﯿﺰان ﺑﺎ آن ﺑﮕﺬارﻧﺪ3 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻵن از رﯾﮓ درﯾﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﺘﺮ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻬﻮده
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ4 .زﯾﺮا ﺗﯿﺮﻫﺎی ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ در اﻧﺪرون ﻣﻦ اﺳﺖ ،و روح ﻣﻦ زﻫﺮ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽآﺷﺎﻣﺪ ،و
ﺗﺮﺳﻬﺎی ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺻﻒآراﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ5 .آﯾﺎ ﮔﻮرﺧﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻋﻠﻒ ﻋﺮﻋﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ و ﯾﺎ ﮔﺎو ﺑﺮ
آذوﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻧﮓ ﻣﯽزﻧﺪ؟ 6آﯾﺎ ﭼﯿﺰ ﺑﯽﻣﺰه ،ﺑﯽﻧﻤﮏ ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد؟ و ﯾﺎ در ﺳﻔﯿﺪه ﺗﺨﻢ ،ﻃﻌﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ 7ﺟﺎن ﻣﻦ از ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﮐﺮاﻫﺖ دارد .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺧﻮراک ،زﺷﺖ اﺳﺖ.
»8ﮐﺎش ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻣﻦ ﺑﺮآورده ﺷﻮد ،و ﺧﺪا آرزوی ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ! 9و ﺧﺪا راﺿﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﺮا ﺧﺮد ﮐﻨﺪ ،و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﻣﺮا ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎزد! 10آﻧﮕﺎه ﻣﻌﻬﺬا ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽﺷﺪ و
در ﻋﺬاب اﻟﯿﻢ ﺷﺎد ﻣﯽﺷﺪم ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺣﻀﺮت ﻗﺪوس را اﻧﮑﺎر ﻧﻨﻤﻮدم11 .ﻣﻦ ﭼﻪ ﻗﻮت دارم
ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﻢ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ 12آﯾﺎ ﻗﻮت ﻣﻦ ﻗﻮت ﺳﻨﮕﻬﺎ اﺳﺖ؟ و ﯾﺎ
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ؟ 13آﯾﺎ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﯽاﻋﺎﻧﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟ و ﻣﺴﺎﻋﺪت از ﻣﻦ ﻣﻄﺮود ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
14ﺣﻖ ﺷﮑﺴﺘﻪدل از دوﺳﺘﺶ ﺗﺮﺣﻢ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﺗﺮس ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ15 .اﻣﺎ
ﺑﺮادران ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺐ دادﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ رودﺧﺎﻧﻪ وادﯾﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ؛ 16ﮐﻪ از ﯾﺦ ﺳﯿﺎهﻓﺎم
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺮف در آﻧﻬﺎ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ17 .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آب از آﻧﻬﺎ ﻣﯽرود ،ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و ﭼﻮن ﮔﺮﻣﺎ
ﺷﻮد ،از ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ18 .ﮐﺎرواﻧﯿﺎن از راه ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و در ﺑﯿﺎﺑﺎن داﺧﻞ
ﺷﺪه ،ﻫﻼک ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ19 .ﮐﺎرواﻧﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺎﻓﻠﻪﻫﺎی ﺳﺒﺎ اﻣﯿﺪ آﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻨﺪ.
20از اﻣﯿﺪ ﺧﻮد ﺧﺠﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﮔﺸﺘﻨﺪ21 .زﯾﺮا ﮐﻪ اﻵن ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ
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ﺷﺪهاﯾﺪ ،ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ دﯾﺪﯾﺪ و ﺗﺮﺳﺎن ﮔﺸﺘﯿﺪ22 .آﯾﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ؟ ﯾﺎ ارﻣﻐﺎﻧﯽ از اﻣﻮال
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ؟ 23ﯾﺎ ﻣﺮا از دﺳﺖ دﺷﻤﻦ رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ؟ و ﻣﺮا از دﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻓﺪﯾﻪ دﻫﯿﺪ؟
»24ﻣﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﯿﺪ و ﻣﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ،و ﻣﺮا ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدم.
25ﺳﺨﻨﺎن راﺳﺘﯽ ﭼﻘﺪر زورآور اﺳﺖ! اﻣﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ؟ 26آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺳﺨﻨﺎن را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺄﯾﻮس را ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎد اﺳﺖ؟ 27ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﺮای ﯾﺘﯿﻢ ﻗﺮﻋﻪ
ﻣﯽاﻧﺪازﯾﺪ و دوﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺎل ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﺪ28 .ﭘﺲ اﻵن اﻟﺘﻔﺎت ﮐﺮده ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
و روﺑﻪروی ﺷﻤﺎ دروغ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ29 .ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎز ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ زﯾﺮا ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻦ
ﻗﺎﯾﻢ اﺳﺖ30 .آﯾﺎ در زﺑﺎن ﻣﻦ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ و آﯾﺎ ﮐﺎم ﻣﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻓﺎﺳﺪ را ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﯽدﻫﺪ؟

7

»آﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪهای ﻧﯿﺴﺖ؟ و روزﻫﺎی وی ﻣﺜﻞ روزﻫﺎی

ﻣﺰدور ﻧﯽ؟ 2ﻣﺜﻞ ﻏﻼم ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﻪ اﺷﺘﯿﺎق دارد ،و ﻣﺰدوری ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺰد ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ،
3ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺑﻄﺎﻟﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺷﺒﻬﺎی ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺸﺘﻪ4 .ﭼﻮن
ﻣﯽﺧﻮاﺑﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﮐﯽ ﺑﺮﺧﯿﺰم؟ و ﺷﺐ ﺑﮕﺬرد و ﺗﺎ ﺳﭙﯿﺪه ﺻﺒﺢ از ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮدﯾﺪن ﺧﺴﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮم5 .ﺟﺴﺪم از ﮐﺮﻣﻬﺎ و ﭘﺎرهﻫﺎی ﺧﺎک ﻣﻠﺒﺲ اﺳﺖ ،و ﭘﻮﺳﺘﻢ ﺗﺮاﮐﯿﺪه و ﻣﻘﺮوح ﻣﯽﺷﻮد.
6روزﻫﺎﯾﻢ از ﻣﺎﮐﻮی ﺟﻮﻻ ﺗﯿﺰروﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﺪون اﻣﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد7 .ﺑﻪ ﯾﺎد آور ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﺎد
اﺳﺖ ،و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ8 .ﭼﺸﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،و ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد9 .ﻣﺜﻞ اﺑﺮ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ،ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮر ﻓﺮود ﻣﯽرود ،ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ10 .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ،
و ﻣﮑﺎﻧﺶ ﺑﺎز او را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ11 .ﭘﺲ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺴﺖ .از ﺗﻨﮕﯽ روح ﺧﻮد
ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﻢ ،و از ﺗﻠﺨﯽ ﺟﺎﻧﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد12 .آﯾﺎ ﻣﻦ درﯾﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﻧﻬﻨﮕﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﮐﺸﯿﮑﭽﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯽ؟ 13ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺨﺖﺧﻮاﺑﻢ ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺑﺴﺘﺮم ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺮا
رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ 14آﻧﮕﺎه ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﻬﺎ ﺗﺮﺳﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪی ،و ﺑﻪ رؤﯾﺎﻫﺎ ﻣﺮا ﻫﺮاﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﯽ15 .ﺑﻪ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺧﻔﻪ ﺷﺪن را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد و ﻣﺮگ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ16 .ﮐﺎﻫﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮم و
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ .ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﻦ زﯾﺮا روزﻫﺎﯾﻢ ﻧﻔﺴﯽ اﺳﺖ.
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»17اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯽ ،و دل ﺧﻮد را ﺑﺎ او ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزی؟ 18و ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد
از او ﺗﻔﻘﺪ ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ او را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯽ؟ 19ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﯽ؟ ﻣﺮا
واﮔﺬار ﺗﺎ آب دﻫﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮو ﺑﺮم20 .ﻣﻦ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ای ﭘﺎﺳﺒﺎن ﺑﻨﯽآدم ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﺑﺮای
ﭼﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺘﻪای ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪهام؟ 21و ﭼﺮا ﮔﻨﺎﻫﻢ
را ﻧﻤﯽآﻣﺮزی ،و ﺧﻄﺎﯾﻢ را دور ﻧﻤﯽﺳﺎزی؟ زﯾﺮا ﮐﻪ اﻵن در ﺧﺎک ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﺑﯿﺪ ،و ﻣﺮا ﺗﻔﺤﺺ
ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد«.
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ﭘﺲ ﺑﻠﺪد ﺷﻮﺣﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ و

ﺳﺨﻨﺎن دﻫﺎﻧﺖ ﺑـﺎد ﺷﺪﯾـﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد؟ 3آﯾﺎ ﺧـﺪا داوری را ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزد؟ ﯾﺎ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺼﺎف
را ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 4ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ ﺑﻪ او ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺼﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻧﻤﻮد5 .اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ ﺧﺪا را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮدی و ﻧﺰد ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻀﺮع ﻣﯽﻧﻤﻮدی6 ،اﮔﺮ ﭘﺎک و
راﺳﺖ ﻣﯽﺑﻮدی ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻣﺴﮑﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ را ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ7 .و اﮔﺮ ﭼﻪ
اﺑﺘﺪاﯾﺖ ﺻﻐﯿﺮ ﻣﯽﺑﻮد ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر رﻓﯿﻊ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ8 .زﯾﺮا ﮐﻪ از ﻗﺮﻧﻬﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺆال ﮐﻦ ،و ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن ﺗﻔﺤﺺ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎ9 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺎ دﯾﺮوزی ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،و روزﻫﺎی
ﻣﺎ ﺳﺎﯾﻪای ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ10 .آﯾﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﻮ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻧﺮاﻧﻨﺪ؟ و از دل ﺧﻮد
ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎرﻧﺪ؟ 11آﯾﺎ ﻧﯽ ،ﺑﯽﺧﻼب ﻣﯽروﯾﺪ ،ﯾﺎ ﻗﺼﺐ ،ﺑﯽآب ﻧﻤﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ 12ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﺳﺒﺰ اﺳﺖ و ﺑﺮﯾﺪه ﻧﺸﺪه ،ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﮔﯿﺎه ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮد؛ 13ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ راه ﺟﻤﯿﻊ
ﻓﺮاﻣﻮشﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا .و اﻣﯿﺪ رﯾﺎﮐﺎر ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد14 ،ﮐﻪ اﻣﯿﺪ او ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﻋﺘﻤﺎدش ﺧﺎﻧﻪ
ﻋﻨﮑﺒﻮت اﺳﺖ15 .ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺪ؛ ﺑﻪ آن ﻣﺘﻤﺴﮏ ﻣﯽﺷﻮد و ﻟﯿﮑﻦ ﻗﺎﯾﻢ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ16 .ﭘﯿﺶ روی آﻓﺘﺎب ،ﺗﺮ و ﺗﺎزه ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ در ﺑﺎﻏﺶ ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
17رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﺗﻮدهﻫﺎی ﺳﻨﮓ درﻫﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻼخ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ18 .اﮔﺮ از ﺟﺎی ﺧﻮد
ﮐﻨﺪه ﺷﻮد ،او را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ19 .اﯾﻨﮏ ﺧﻮﺷﯽ ﻃﺮﯾﻘﺶ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮان
از ﺧﺎک ﺧﻮاﻫﻨﺪ روﯾﯿﺪ20 .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪا ﻣﺮد ﮐﺎﻣﻞ را ﺣﻘﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد ،و ﺷﺮﯾﺮ را دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ،
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21ﺗﺎ دﻫﺎن ﺗﻮ را از ﺧﻨﺪه ﭘﺮ ﮐﻨﺪ ،و ﻟﺒﻬﺎﯾﺖ را از آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ22 .ﺧﺼﻤﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﻠﺒﺲ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺮﯾﺮان ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.
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ﭘﺲ اﯾﻮب در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ اﻧﺴﺎن ﻧﺰد ﺧﺪا

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮد؟ 3اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ وی ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻫﺰار او را ﺟﻮاب ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
4او در ذﻫﻦ ﺣﮑﯿﻢ و در ﻗﻮت ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده و ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ 5آﻧﮑﻪ
ﮐﻮﻫﻬﺎ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ،و در ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ آﻧﻬﺎ را واژﮔﻮن ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ6 ،ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را
از ﻣﮑﺎﻧﺶ ﻣﯽﺟﻨﺒﺎﻧﺪ ،و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﯾﺶ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﺷﻮد؛ 7ﮐﻪ آﻓﺘﺎب را اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﻃﻠﻮع ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و
ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﻣﺨﺘﻮم ﻣﯽﺳﺎزد؛ 8ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ را ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻬﺎی درﯾﺎ ﻣﯽﺧﺮاﻣﺪ؛
9ﮐﻪ دب اﮐﺒﺮ و ﺟﺒﺎر و ﺛﺮﯾﺎ را آﻓﺮﯾﺪ ،و ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺟﻨﻮب را؛ 10ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯽﻗﯿﺎس را ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﯽﺷﻤﺎر را11 .اﯾﻨﮏ از ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬرد و او را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ،و ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و او را
اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ12 .اﯾﻨﮏ او ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮاﻧﺪ
ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ 13ﺧﺪا ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻧﻤﯽدارد و ﻣﺪدﮐﺎران رﺣﺐ زﯾﺮ او ﺧﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
»14ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ' ،ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ او را ﺟﻮاب دﻫﻢ و ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﮕﺰﯾﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ او
ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ 15ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﺎدل ﻣﯽﺑﻮدم ،او را ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدادم ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺰد داور ﺧﻮد اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮدم16 .اﮔﺮ او را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم و ﻣﺮا ﺟﻮاب ﻣﯽداد ،ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﮐﻪ آواز ﻣﺮا ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
17زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻨﺪﺑﺎدی ﺧﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯽﺳﺒﺐ ،زﺧﻤﻬﺎی ﻣﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺳﺎزد18 .ﻣﺮا ﻧﻤﯽﮔﺬارد
ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯿﻬﺎ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ19 .اﮔﺮ درﺑﺎره ﻗﻮت ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﯿﻢ ،اﯾﻨﮏ او ﻗﺎدر اﺳﺖ؛
و اﮔﺮ درﺑﺎره اﻧﺼﺎف ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﻗﺖ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ؟ 20اﮔﺮ ﻋﺎدل ﻣﯽﺑﻮدم دﻫﺎﻧﻢ ﻣﺮا
ﻣﺠﺮم ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،و اﮔﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺑﻮدم ﻣﺮا ﻓﺎﺳﻖ ﻣﯽﺷﻤﺮد21 .اﮔﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻣﮑﺮوه ﻣﯽدارم22 .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ او
ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ و ﺷﺮﯾﺮ را ﻫﻼک ﻣﯽﺳﺎزد23 .اﮔﺮ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺘﻬﺰا
ﻣﯽﮐﻨﺪ24 .ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺮﯾﺮان داده ﺷﺪه اﺳﺖ و روی ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﺶ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ 25و روزﻫﺎﯾﻢ از ﭘﯿﮏ ﺗﯿﺰرﻓﺘﺎر ﺗﻨﺪروﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را
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ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ26 .ﻣﺜﻞ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺗﯿﺰرﻓﺘﺎر ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد و ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎب ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﮑﺎر ﻓﺮود آﯾﺪ27 .اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ و ﺗﺮش روﯾﯽ ﺧﻮد را دور ﮐﺮده ،ﮔﺸﺎدهرو ﺷﻮم28 ،از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﻘﺘﻬﺎی
ﺧﻮد ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ و ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺷﻤﺮد29 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻠﺰم ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﯿﺠﺎ
زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﻢ؟ 30اﮔﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ آب ﺑﺮف ﻏﺴﻞ دﻫﻢ ،و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﻨﺎن ﭘﺎک ﮐﻨﻢ،
31آﻧﮕﺎه ﻣﺮا در ﻟﺠﻦ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮی ،و رﺧﺘﻬﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﻣﮑﺮوه ﻣﯽدارد32 .زﯾﺮا ﮐﻪ او ﻣﺜﻞ ﻣﻦ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ او را ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ33 .در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺣﮑﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮ ﻫـﺮ دو ﻣـﺎ
دﺳﺖ ﺑﮕﺬارد34 .ﮐﺎش ﮐﻪ ﻋﺼﺎی ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﺮدارد ،و ﻫﯿﺒﺖ او ﻣﺮا ﻧﺘﺮﺳﺎﻧﺪ35 .آﻧﮕﺎه ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ و از او ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻦ در ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ.
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»ﺟﺎﻧﻢ از ﺣﯿﺎﺗﻢ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﺎﻟﻪ ﺧﻮد را روان ﻣﯽﺳﺎزم و در ﺗﻠﺨﯽ ﺟﺎن

ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﻢ2 .و ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻣﺮا ﻣﻠﺰم ﻣﺴﺎز ،و ﻣﺮا ﺑﻔﻬﻤﺎن ﮐﻪ از ﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎزﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ 3آﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻋﻤﻞ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺎری ،و ﺑﺮ
ﻣﺸﻮرت ﺷﺮﯾﺮان ﺑﺘﺎﺑﯽ؟ 4آﯾﺎ ﺗﻮ را ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺸﺮ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﻣﺜﻞ دﯾﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ 5آﯾﺎ روزﻫﺎی
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ روزﻫﺎی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺗﻮ ﻣﺜﻞ روزﻫﺎی ﻣﺮد اﺳﺖ 6ﮐﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﺮا ﺗﻔﺤﺺ
ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺑﺮای ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ ﺗﺠﺴﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟ 7اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ و از دﺳﺖ ﺗﻮ
رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﻧﯿﺴﺖ.
»8دﺳﺘﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮا ﺟﻤﯿﻌﺎ و ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺳﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﺮا آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و آﯾﺎ ﻣﺮا ﻫﻼک
ﻣﯽﺳﺎزی؟ 9ﺑﻪ ﯾﺎدآور ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﺳﻔﺎل ﺳﺎﺧﺘﯽ و آﯾﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻏﺒﺎر ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ؟ 10آﯾﺎ ﻣﺮا ﻣﺜﻞ
ﺷﯿﺮ ﻧﺮﯾﺨﺘﯽ و ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﭘﻨﯿﺮ ،ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﺴﺎﺧﺘﯽ؟ 11ﻣﺮا ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻠﺒﺲ ﻧﻤﻮدی و ﻣﺮا ﺑﺎ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ و ﭘﯿﻬﺎ ﺑﺎﻓﺘﯽ12 .ﺣﯿﺎت و اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮدی و ﻟﻄﻒ ﺗﻮ روح ﻣﺮا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮد.
13اﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را در دل ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدی ،و ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ﺑﻮد14 .اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدم،
ﻣﺮا ﻧﺸﺎن ﮐﺮدی و ﻣﺮا از ﻣﻌﺼﯿﺘﻢ ﻣﺒﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ15 .اﮔﺮ ﺷﺮﯾﺮ ﻫﺴﺘﻢ وای ﺑﺮ ﻣﻦ! و اﮔﺮ ﻋﺎدل
ﻫﺴﺘﻢ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﻢ اﻓﺮاﺷﺖ ،زﯾﺮا از اﻫﺎﻧﺖ ﭘﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺧـﻮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ! 16و اﮔﺮ
)ﺳﺮم( ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷـﻮد ،ﻣﺜـﻞ ﺷﯿـﺮ ﻣﺮا ﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫـﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎز ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ
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ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ17 .ﮔﻮاﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﯽ درﭘﯽ ﻣﯽآوری و ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﯽ و
اﻓﻮاج ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻨﻨﺪ18 .ﭘﺲ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺮا از رﺣﻢ ﺑﯿﺮون آوردی؟ ﮐﺎش ﮐﻪ ﺟﺎن
ﻣﯽدادم و ﭼﺸﻤﯽ ﻣﺮا ﻧﻤﯽدﯾﺪ19 .ﭘﺲ ﻣﯽﺑﻮدم ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺒـﻮدم و از رﺣﻢ ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﺑﺮده
ﻣﯽﺷﺪم20 .آﯾﺎ روزﻫﺎﯾﻢ ﻗﻠﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﻦ ،و از ﻣﻦ دﺳﺖ ﺑﺮدار ﺗﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﮔﺸﺎدهرو
ﺷﻮم21 ،ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﺮوم ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺸﺖ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻇﻠﻤﺖ و ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت! 22ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﻣﺜﻞ ﻇﻠﻤﺎت ،زﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت و ﺑﯽﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ آن ﻣﺜﻞ ﻇﻠﻤﺎت اﺳﺖ«.
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و ﺻﻮﻓﺮ ﻧﻌﻤﺎﺗﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :آﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﺳﺨﻨﺎن ﺟﻮاب ﻧﺒﺎﯾﺪ داد و ﻣﺮد

ﭘﺮﮔﻮ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮد؟ 3آﯾﺎ ﺑﯿﻬﻮدهﮔﻮﯾﯽ ﺗﻮ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺳﺎﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺳﺨﺮﯾﻪ ﮐﻨﯽ و ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را
ﺧﺠﻞ ﻧﺴﺎزد؟ 4و ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ ﭘﺎک اﺳﺖ ،و ﻣﻦ در ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻫﺴﺘﻢ5 .و ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺎشﮐﻪ
ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ6 ،و اﺳﺮار ﺣﮑﻤﺖ را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ در
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد دو ﻃﺮف دارد .ﭘﺲ ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﺪا ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ ﺗﻮ را ﺳﺰا داده اﺳﺖ7 .آﯾﺎ
ﻋﻤﻖﻫﺎی ﺧﺪا را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد؟ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﻪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻮاﻧﯽ رﺳﯿﺪ؟ 8ﻣﺜﻞ ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎی آﺳﻤﺎن
اﺳﺖ؛ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟ ﮔﻮدﺗﺮ از ﻫﺎوﯾﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﯽ داﻧﺴﺖ؟ 9ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ آن از ﺟﻬﺎن ﻃﻮﯾﻞﺗﺮ و
از درﯾﺎ ﭘﻬﻦﺗﺮ اﺳﺖ10 .اﮔﺮ ﺳﺨﺖ ﺑﮕﯿﺮد و ﺣﺒﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 11زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﻣﺮدم را ﻣﯽداﻧﺪ و ﺷﺮارت را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ در آن ﺗﺄﻣﻞ ﻧﮑﻨﺪ.
12و ﻣﺮد ﺟﺎﻫﻞ آﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﺧﺮ وﺣﺸﯽ ،اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد13 .اﮔﺮ ﺗﻮ دل ﺧﻮد را
راﺳﺖ ﺳﺎزی و دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی او دراز ﮐﻨﯽ14 ،اﮔﺮ در دﺳﺖ ﺗﻮ ﺷﺮارت ﺑﺎﺷﺪ ،آن را از
ﺧﻮد دور ﮐﻦ ،و ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ در ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺗﻮ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺸﻮد15 .ﭘﺲ ﯾﻘﯿﻨﺎ روی ﺧﻮد را ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﺮﺧﻮاﻫﯽ
اﻓﺮاﺷﺖ ،و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺷﺪه ،ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ16 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺸﻘﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ،و آن را
ﻣﺜﻞ آب رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯽ آورد17 ،و روزﮔﺎر ﺗﻮ از وﻗﺖ ﻇﻬﺮ روﺷﻦﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و اﮔﺮﭼﻪ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺻﺒﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ18 .و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻣﯿﺪ داری ،و اﻃﺮاف ﺧﻮد را
ﺗﺠﺴﺲ ﻧﻤﻮده ،اﯾﻤﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪ19 .و ﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺗﺮﺳﺎﻧﻨـﺪهای ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ،و ﺑﺴـﯿﺎری
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ﺗـﻮ را ﺗﻤﻠﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد20 .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﺮﯾﺮان ﮐﺎﻫﯿـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد و ﻣﻠﺠـﺎی اﯾﺸـﺎن از اﯾﺸـﺎن
ﻧﺎﺑـﻮد ﻣﯽﮔﺮدد و اﻣﯿﺪ اﯾﺸﺎن ﺟﺎن ﮐﻨﺪن اﯾﺸﺎن اﺳﺖ«.
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ﭘﺲ اﯾﻮب در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﻫﺴﺘﯿﺪ ،و ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ

ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد3 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻓﻬﻢ ﻫﺴﺖ ،و از ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ .و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ؟ 4ﺑﺮای رﻓﯿﻖ ﺧﻮد ﻣﺴﺨﺮه ﮔﺮدﯾﺪهام .ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺧﺪا را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و او را
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﺮد ﻋﺎدل و ﮐﺎﻣﻞ ،ﻣﺴﺨﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ5 .در اﻓﮑﺎر آﺳﻮدﮔﺎن ،ﺑﺮای ﻣﺼﯿﺒﺖ اﻫﺎﻧﺖ
اﺳﺖ .ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮﮐﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻠﻐﺰد6 .ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی دزدان ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ و آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را
ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ اﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد را در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.
»7ﻟﯿﮑﻦ اﻵن از ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺑﭙﺮس و ﺗﻮ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .و از ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺎن
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد8 .ﯾﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺮان و ﺗﻮ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،و ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
رﺳﺎﻧﯿﺪ9 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎ آورده اﺳﺖ،
10ﮐﻪ ﺟﺎن ﺟﻤﯿﻊ زﻧﺪﮔﺎن در دﺳﺖ وی اﺳﺖ ،و روح ﺟﻤﯿﻊ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ؟ 11آﯾﺎ ﮔﻮش ﺳﺨﻨﺎن را
ﻧﻤﯽآزﻣﺎﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮراک ﺧﻮد را ﻣﯽﭼﺸﺪ؟ 12ﻧﺰد ﭘﯿﺮان ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ ،و ﻋﻤﺮ دراز ﻓﻄﺎﻧﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ13 .ﻟﯿﮑﻦ ﺣﮑﻤﺖ و ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺰد وی اﺳﺖ .ﻣﺸﻮرت و ﻓﻄﺎﻧﺖ از آن او اﺳﺖ14 .اﯾﻨﮏ او
ﻣﻨﻬﺪم ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد؛ اﻧﺴﺎن را ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﺸﻮد15 .اﯾﻨﮏ آﺑﻬﺎ را ﺑﺎز ﻣﯽدارد
و ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،و آﻧﻬﺎ را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻣﯿﻦ را واژﮔﻮن ﻣﯽﺳﺎزد16 .ﻗﻮت و وﺟﻮد ﻧﺰد وی اﺳﺖ.
ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده از آن او اﺳﺖ17 .ﻣﺸﯿﺮان را ﻏﺎرتزده ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ ،و ﺣﺎﮐﻤﺎن را اﺣﻤﻖ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ18 .ﺑﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و در ﮐﻤﺮ اﯾﺸﺎن ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪد19 .ﮐﺎﻫﻨﺎن را ﻏﺎرت زده
ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ ،و زورآوران را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﯽﺳﺎزد20 .ﺑﻼﻏﺖ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و ﻓﻬﻢ ﭘﯿﺮان را
ﺑﺮﻣﯽدارد21 .اﻫﺎﻧﺖ را ﺑﺮ ﻧﺠﯿﺒﺎن ﻣﯽرﯾﺰد و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﻘﺘﺪران را ﺳﺴﺖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ22 .ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ
را از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﻨﮑﺸﻒ ﻣﯽﺳﺎزد ،و ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت را ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد23 .اﻣﺖﻫﺎ را ﺗﺮﻗﯽ
ﻣﯽدﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻫﻼک ﻣﯽﺳﺎزد؛ اﻣﺖﻫﺎ را وﺳﻌﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺟﻼی وﻃﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ24 .ﻋﻘﻞ
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رؤﺳﺎی ﻗﻮمﻫﺎی زﻣﯿﻦ را ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ ،و اﯾﺸﺎن را در ﺑﯿﺎﺑﺎن آواره ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ راه ﻧﯿﺴﺖ25 .در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻮراﻧﻪ راه ﻣﯽروﻧﺪ و ﻧﻮر ﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﺸﺎن را ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﺎن اﻓﺘﺎن و ﺧﯿﺰان ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.

13

»اﯾﻨﮏ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را دﯾﺪه ،و ﮔﻮش ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﯿﺪه و ﻓﻬﻤﯿﺪه

اﺳﺖ2 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﻢ .و ﻣﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ3 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ ،و آرزو دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ4 .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ دروﻏﻬﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و ﺟﻤﯿﻊ
ﺷﻤﺎ ﻃﺒﯿﺒﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ5 .ﮐﺎشﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽﺑﻮد.
6ﭘﺲ ﺣﺠﺖ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و دﻋﻮی ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ را ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ7 .آﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
راﻧﺪ؟ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ او ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد؟ 8آﯾﺎ ﺑﺮای او ﻃﺮفداری ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد؟ و ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺧﺪا دﻋﻮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟ 9آﯾﺎ ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺷﻤﺎ را ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎن را
ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،او را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ10 .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﮔﺮ در ﺧﻔﺎ ﻃﺮفداری
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ11 .آﯾﺎ ﺟﻼل او ﺷﻤﺎ را ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ؟ و ﻫﯿﺒﺖ او ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
12ذﮐﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ،ﻣﺜﻠْﻬﺎی ﻏﺒﺎر اﺳﺖ ،و ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﺷﻤﺎ ،ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﮔﻞ اﺳﺖ.
»13از ﻣﻦ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ،و ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺷﻮد14 .ﭼﺮا
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻧﺪاﻧﻢ ﺑﮕﯿﺮم و ﺟﺎن ﺧﻮد را در دﺳﺘﻢ ﺑﻨﻬﻢ؟ 15اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮا ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﺮای او اﻧﺘﻈﺎر
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ .ﻟﯿﮑﻦ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ16 .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،زﯾﺮا رﯾﺎﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد17 .ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،و دﻋﻮی ﻣﻦ ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ18 .اﯾﻨﮏ اﻵن دﻋﻮی ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺧﻮاﻫﻢ
ﺷﺪ19 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻣﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﭘﺲ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه ،ﺟﺎن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد20 .ﻓﻘﻂ دو
ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﮑﻦ .آﻧﮕﺎه ﺧﻮد را از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ21 .دﺳﺖ ﺧﻮد را از ﻣﻦ دور ﮐﻦ و
ﻫﯿﺒﺖ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺴﺎزد22 .آﻧﮕﺎه ﺑﺨﻮان و ﻣﻦ ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻢ داد ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﻣﺮا
ﺟﻮاب ﺑﺪه23 .ﺧﻄﺎﯾﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﮔﻨﺎه ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎن24 .ﭼﺮا روی ﺧﻮد را
از ﻣﻦ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯽ؟ و ﻣﺮا دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻤﺎری؟ 25آﯾﺎ ﺑﺮﮔﯽ را ﮐﻪ از ﺑﺎد راﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﯽﮔﺮﯾﺰاﻧﯽ؟ و ﮐﺎه ﺧﺸﮏ را ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ 26زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺗﻠﺦ را ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯽ ،و
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ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺟﻮاﻧﯽام را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﻣﯽﺳﺎزی27 .و ﭘﺎﯾﻬﺎی ﻣﺮا در ﮐﻨﺪه ﻣﯽﮔﺬاری ،و ﺟﻤﯿﻊ راﻫﻬﺎﯾﻢ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﮔﺮد ﮐﻒ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ﺧﻂ ﻣﯽﮐﺸﯽ؛ 28و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﺜﻞ ﭼﯿﺰ ﮔﻨﺪﯾﺪه ﻓﺎﺳﺪ ،و ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻪ
ﺑﯿﺪ ﺧﻮرده ﻫﺴﺘﻢ.

14

»اﻧﺴﺎن ﮐﻪ از زن زاﯾﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﻠﯿﻞاﻻﯾﺎم و ﭘﺮ از زﺣﻤﺎت اﺳﺖ2 .ﻣﺜﻞ ﮔﻞ

ﻣﯽروﯾﺪ و ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد و ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ3 .و آﯾﺎ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺺ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را
ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﯽ و ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽآوری؟ 4ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﻃﺎﻫﺮ را از ﭼﯿﺰ ﻧﺠﺲ ﺑﯿﺮون
آورد؟ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﺴﺖ5 .ﭼﻮﻧﮑﻪ روزﻫﺎﯾﺶ ﻣﻘﺪر اﺳﺖ و ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻫﻬﺎﯾﺶ ﻧﺰد ﺗﻮﺳﺖ و ﺣﺪی از
ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪای ﮐﻪ از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد6 .از او رو ﺑﮕﺮدان ﺗﺎ آرام ﮔﯿﺮد ،و ﻣﺜﻞ ﻣﺰدور
روزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.
»7زﯾﺮا ﺑﺮای درﺧﺖ اﻣﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮد ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ روﯾﯿﺪ ،و رﻣﻮﻧﻬﺎﯾﺶ ﻧﺎﺑﻮد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ8 ،اﮔﺮ ﭼﻪ رﯾﺸﻪاش در زﻣﯿﻦ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﻮد ،و ﺗﻨﻪ آن در ﺧﺎک ﺑﻤﯿﺮد9 .ﻟﯿﮑﻦ از ﺑﻮی آب،
رﻣﻮﻧﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺎل ﻧﻮ ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﻣﯽآورد10 .اﻣﺎ ﻣﺮد ﻣﯽﻣﯿﺮد و ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺷﻮد؛ و آدﻣﯽ ﭼﻮن
ﺟﺎن را ﺳﭙﺎرد ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ 11ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﺑﻬﺎ از درﯾﺎ زاﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺿﺎﯾﻊ و ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮔﺮدد،
12ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ و ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﯿﺰد ،ﺗﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪن آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﯿﺪار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و از ﺧﻮاب
ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ13 .ﮐﺎشﮐﻪ ﻣﺮا در ﻫﺎوﯾﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯽ؛ و ﺗﺎ ﻏﻀﺒﺖ ﻓﺮو ﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﻣﺮا
ﻣﺴﺘﻮر ﺳﺎزی؛ و ﺑﺮاﯾﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد آوری14 .اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﻤﯿﺮد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ زﻧﺪه
ﺷﻮد؟ در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺪ15 .ﺗﻮ ﻧﺪا
ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻢ داد ،و ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺎق ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ16 .اﻣﺎ اﻵن
ﻗﺪﻣﻬﺎی ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻤﺎری؛ و آﯾﺎ ﺑﺮﮔﻨﺎه ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ 17ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﻦ در ﮐﯿﺴﻪ ﻣﺨﺘﻮم اﺳﺖ،
و ﺧﻄﺎی ﻣﺮا ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪای18 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﺨﺮه از ﻣﮑﺎﻧﺶ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد19 .آب ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﻣﯽﺳﺎﯾﺪ ،و ﺳﯿﻠﻬﺎﯾﺶ ﺧﺎک زﻣﯿﻦ را ﻣﯽﺑﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪ اﻧﺴﺎن
را ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮐﻨﯽ؛ 20ﺑﺮ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﭘﺲ ﻣﯽرود .روی او را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﯽ و او را رﻫﺎ
ﻣﯽﮐﻨﯽ21 .ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﺰت ﻣﯽرﺳﻨﺪ و او ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﯾﺎ ﺑﻪ ذﻟﺖ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
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ﻧﻤﯽآورد22 .ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻓﻘﻂ ﺟﺴﺪ او از درد ﺑﯽﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺟﺎن او ﻣﺎﺗﻢ
ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
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ﭘﺲ اﻟﯿﻔﺎز ﺗﯿﻤﺎﻧﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :آﯾﺎ ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ ،از ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﺟﻮاب دﻫﺪ؟

و ﺑﻄﻦ ﺧﻮد را از ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ ﭘﺮ ﺳﺎزد؟ 3آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ و ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﻧﻔﻊ ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﺪ؟ 4اﻣﺎ ﺗﻮ ﺧﺪاﺗﺮﺳﯽ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺗﻘﻮا را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽﺳﺎزی5 .زﯾﺮا
ﮐﻪ دﻫﺎﻧﺖ ،ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺗﻮ را ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺳﺎزد و زﺑﺎن ﺣﯿﻠﻪﮔﺮان را اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ6 .دﻫﺎن ﺧﻮدت ﺗﻮ را
ﻣﻠﺰم ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﻪ ﻣﻦ ،و ﻟﺒﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ7 .آﯾﺎ ﺷﺨﺺ اول از آدﻣﯿﺎن زاﯾﯿﺪه
ﺷﺪهای؟ و ﭘﯿﺶ از ﺗﻠﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهای؟ 8آﯾﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﺨﻔﯽ ﺧﺪا را ﺷﻨﯿﺪهای و ﺣﮑﻤﺖ را ﺑﺮ
ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪای؟ 9ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ؟ و ﭼﻪ ﻣﯽﻓﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ؟
10ﻧﺰد ﻣﺎ رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان و ﭘﯿﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در روزﻫﺎ از ﭘﺪر ﺗﻮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻧﺪ11 .آﯾﺎ ﺗﺴﻠﯽﻫﺎی ﺧﺪا ﺑﺮای
ﺗﻮ ﮐﻢ اﺳﺖ و ﮐﻼم ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ؟ 12ﭼﺮا دﻟﺖ ﺗﻮ را ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ ؟ و ﭼﺮا ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﯽ
13ﮐﻪ روح ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎن را از دﻫﺎﻧﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآوری؟
»14اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻮﻟﻮد زن ﮐﻪ ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮد؟ 15اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ﻣﻘﺪﺳﺎن
ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارد ،و آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮش ﭘﺎک ﻧﯿﺴﺖ16 .ﭘﺲ از ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﮑﺮوه و ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻪ
ﺷﺮارت را ﻣﺜﻞ آب ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ17 .ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و آﻧﭽﻪ دﯾﺪهام ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ؛ 18ﮐﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎن آن را از ﭘﺪران ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ19 ،ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ زﻣﯿﻦ داده ﺷﺪ ،و ﻫﯿﭻ ﻏﺮﯾﺒﯽ از ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﻋﺒﻮر ﻧﮑﺮد؛ 20ﺷﺮﯾﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎﯾﺶ
ﻣﺒﺘﻼی درد اﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺮد ﻇﺎﻟﻢ ﻣﻬﯿﺎ اﺳﺖ21 .ﺻﺪای ﺗﺮﺳﻬﺎ در ﮔﻮش وی
اﺳﺖ .در وﻗﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﺎراجﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ وی ﻣﯽآﯾﺪ22 .ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮای او ﻣﺮاﻗﺐ اﺳﺖ23 .ﺑﺮای ﻧﺎن ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﺠﺎﺳﺖ .و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ روز ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻧﺰد او ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ24 .ﺗﻨﮕﯽ و ﺿﯿﻖ او را ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻬﯿﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
25زﯾﺮا دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪا دراز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﮑﺒﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ26 .ﺑﺎ ﮔﺮدن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮ او
ﺗﺎﺧﺖ ﻣﯽآورد ،ﺑﺎ ﮔﻞﻣﯿﺨﻬﺎی ﺳﺨﺖ ﺳﭙﺮ ﺧﻮﯾﺶ27 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ،و ﮐﻤﺮ
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ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺤﻢ ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ28 .و در ﺷﻬﺮﻫﺎی وﯾﺮان و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮن ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﺧﺮاب ﺷﺪن اﺳﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮد29 .او ﻏﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دوﻟﺘﺶ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،و اﻣﻼک او
در زﻣﯿﻦ زﯾﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ30 .از ﺗﺎرﯾﮑﯽ رﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و آﺗﺶ ،ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ
ﺧﺸﮑﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﻔْﺨﻪ دﻫﺎن او زاﺋﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ31 .ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﺪ ،واﻻ
ﺑﻄﺎﻟﺖ اﺟﺮت او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد32 .ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن وﻗﺘﺶ ﺗﻤﺎﻣﺎ ادا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﺎﺧﻪ او ﺳﺒﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ33 .ﻣﺜﻞ ﻣﻮ ،ﻏﻮره ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺸﺎﻧﺪ ،و ﻣﺜﻞ زﯾﺘﻮن ،ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ رﯾﺨﺖ؛ 34زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺟﻤﺎﻋﺖ رﯾﺎﮐﺎران ،ﺑﯽﮐﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی رﺷﻮهﺧﻮاران را آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ35 .ﺑﻪ
ﺷﻘﺎوت ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻌﺼﯿﺖ را ﻣﯽزاﯾﻨﺪ و ﺷﮑﻢ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﯾﺐ را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
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ﭘﺲ اﯾﻮب در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﺴﯿﺎر ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪم .ﺗﺴﻠﯽ دﻫﻨﺪﮔﺎن

ﻣﺰاﺣﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ3 .آﯾﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎﻃﻞ را اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺟﻮاب دادن
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ 4ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،اﮔﺮ ﺟﺎن ﺷﻤﺎ در ﺟﺎی ﺟﺎن ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮد ،و
ﺳﺨﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﻢ ،و ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﻢ5 ،ﻟﯿﮑﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽدادم و ﺗﺴﻠﯽ ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ ﻏﻢ ﺷﻤﺎ را رﻓﻊ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
»6اﮔﺮ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ ،ﻏﻢ ﻣﻦ رﻓﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮم ﻣﺮا ﭼﻪ راﺣﺖ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد؟ 7ﻟﯿﮑﻦ اﻵن او ﻣﺮا ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺮا وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪای8 .ﻣﺮا ﺳﺨﺖ
ﮔﺮﻓﺘﯽ و اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻻﻏﺮی ﻣﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،روﺑﺮوﯾﻢ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﺪ.
9در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﻣﺮا درﯾﺪه و ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﻣﻦ اﻓﺸﺮده و ﻣﺜﻞ دﺷﻤﻨﻢ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﯿﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ10 .دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮ رﺧﺴﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎر
زدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ11 .ﺧﺪا ﻣﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده ،و ﻣﺮا ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺷﺮﯾﺮان اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ12 .ﭼﻮن در راﺣﺖ ﺑﻮدم ﻣﺮا ﭘﺎرهﭘﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﮔﺮدن ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻣﺮا ﺧﺮد ﮐﺮده ،و ﻣﺮا ﺑﺮای ﻫﺪف ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ13 .ﺗﯿﺮﻫﺎﯾﺶ ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮد .ﮔﺮدهﻫﺎﯾﻢ را
ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و زﻫﺮه ﻣﺮا ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽرﯾﺰد14 .ﻣﺮا زﺧﻢ ﺑﺮ زﺧﻢ ،ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺳﺎزد
و ﻣﺜﻞ ﺟﺒﺎر ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽآورد15 .ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﻼس دوﺧﺘﻪام ،و ﺷﺎخ ﺧﻮد را در ﺧﺎک ﺧﻮار
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ﻧﻤﻮدهام16 .روی ﻣﻦ از ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﺳﺮخ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﻣﮋﮔﺎﻧﻢ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت اﺳﺖ17 .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﯿﭻ
ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ در دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،و دﻋﺎی ﻣﻦ ﭘﺎک اﺳﺖ18 .ای زﻣﯿﻦ ﺧﻮن ﻣﺮا ﻣﭙﻮﺷﺎن ،و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ
ﻣﺮا آرام ﻧﺒﺎﺷﺪ19 .اﯾﻨﮏ اﻵن ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،و ﮔﻮاه ﻣﻦ در اﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﯿﻦ20 .دوﺳﺘﺎﻧﻢ
ﻣﺮا اﺳﺘﻬﺰا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻧﺰد ﺧﺪا اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺰد21 .و آﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺤﺎﺟﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻨﯽآدم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 22زﯾﺮا ﺳﺎﻟﻬﺎی اﻧﺪک ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ
ﺑﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدم ،ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ.
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»روح ﻣﻦ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ،و روزﻫﺎﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﻗﺒﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.

2ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻬﺰاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺰد ﻣﻨﻨﺪ ،و ﭼﺸﻢ ﻣﻦ در ﻣﻨﺎزﻋﺖ اﯾﺸﺎن داﺋﻤﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ3 .اﻵن ﮔﺮو
ﺑﺪه و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻦ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺎش .واﻻ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ دﻫﺪ؟ 4ﭼﻮﻧﮑﻪ دل اﯾﺸﺎن را
از ﺣﮑﻤﺖ ﻣﻨﻊ ﮐﺮدهای ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ5 .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎراج
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺸﻤﺎن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺗﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ6 .ﻣﺮا ﻧﺰد اﻣﺖﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ روﯾﺶ آب دﻫﺎن اﻧﺪازﻧﺪ ﺷﺪهام7 .ﭼﺸﻢ ﻣﻦ از ﻏﺼﻪ ﮐﺎﻫﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎﯾﻢ ﻣﺜﻞ
ﺳﺎﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪه8 .راﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ،ﺣﯿﺮان ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺮ رﯾﺎﮐﺎران
ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪ9 .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮد ﻋﺎدل ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺴﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﭘﺎک دارد ،در
ﻗﻮت ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
»10اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،اﻵن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ11 .روزﻫﺎی ﻣﻦ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و ﻗﺼﺪﻫﺎی ﻣﻦ و ﻓﮑﺮﻫﺎی دﻟﻢ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ12 .ﺷﺐ را ﺑﻪ روز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ13 .وﻗﺘﯽﮐﻪ اﻣﯿﺪ دارم ﻫﺎوﯾﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﻢ14 ،و ﺑﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺗﻮ ﭘﺪر ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﻪ ﮐﺮم ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ15 .ﭘﺲ اﻣﯿﺪ ﻣﻦ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ؟ 16ﺗﺎ
ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮو ﻣﯽرود ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺧﺎک ﻧﺰول )ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ(«.
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ﭘﺲ ﺑﻠﺪد ﺷﻮﺣﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺑﺮایﺳﺨﻨﺎن ،داﻣﻬﺎ

ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪ؟ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد3 .ﭼﺮا ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺎﯾﻢ ﺷﻤﺮده ﺷﻮﯾﻢ؟ و در ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ 4ای ﮐﻪ در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﯽ ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺮوک
ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺻﺨﺮه از ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد؟ 5اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﺮﯾﺮان ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺷﻌﻠﻪ
آﺗﺶ اﯾﺸﺎن ﻧﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد6 .در ﺧﯿﻤﻪ او روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﺒﺪل ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﭼﺮاﻏﺶ ﺑﺮ او
ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ7 .ﻗﺪﻣﻬﺎی ﻗﻮﺗﺶ ﺗﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮد .و ﻣﺸﻮرت ﺧﻮدش او را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﮑﻨﺪ.
8زﯾﺮا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻬﺎی ﺧﻮد در دام ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،و ﺑﻪ روی ﺗﻠﻪﻫﺎ راه ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ9 .ﺗﻠﻪ ﭘﺎﺷﻨﻪ او را ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ،و دام ،او را ﺑﻪ زور ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ10 .دام ﺑﺮاﯾﺶ در زﻣﯿﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺗﻠﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ در راه11 .ﺗﺮﺳﻬﺎ از ﻫﺮ ﻃﺮف او را ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ او ﭼﺴﺒﯿﺪه ،وی را ﻣﯽﮔﺮﯾﺰاﻧﺪ.
12ﺷﻘﺎوت ،ﺑﺮای او ﮔﺮﺳﻨﻪ اﺳﺖ ،و ذﻟﺖ ،ﺑﺮای ﻟﻐﺰﯾﺪن او ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ13 .اﻋﻀﺎی ﺟﺴﺪ او را
ﻣﯽﺧﻮرد .ﻧﺨﺴﺖزاده ﻣﻮت ،ﺟﺴﺪ او را ﻣﯽﺧﻮرد14 .آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽداﺷﺖ ،از ﺧﯿﻤﻪ او رﺑﻮده
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺧﻮد او ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺮﺳﻬﺎ راﻧﺪه ﻣﯽﮔﺮدد15 .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از وی ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ در ﺧﯿﻤﻪ او ﺳﺎﮐﻦ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و ﮔﻮﮔﺮد ﺑﺮ ﻣﺴﮑﻦ او ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد16 .رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ از زﯾﺮ ﻣﯽﺧﺸﮑﺪ ،و ﺷﺎﺧﻪاش از
ﺑﺎﻻ ﺑﺮﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ17 .ﯾﺎدﮔﺎر او از زﻣﯿﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮔﺮدد ،و در ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ اﺳﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ18 .از
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ راﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و او را از رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﯾﺰاﻧﯿﺪ19 .او را در ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﺶ
ﻧﻪ اوﻻد و ﻧﻪ ذرﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و در ﻣﺄوای او ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ20 .ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ از روزﮔﺎرش
ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ،ﺗﺮس ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد21 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦﻫﺎی
ﺷﺮﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﮑﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ«.
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ﭘﺲ اﯾﻮب در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺟﺎن ﻣﺮا ﻣﯽرﻧﺠﺎﻧﯿﺪ؟ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن

ﺧﻮد ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ؟ 3اﯾﻦ ده ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺬﻣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،و ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ 4و اﮔﺮ ﻓﯽاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺧﻄﺎ ﮐﺮدهام ،ﺧﻄﺎی ﻣﻦ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ5 .اﮔﺮ ﻓﯽاﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺗﮑﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻋﺎر ﻣﺮا ﺑﺮ ﻣﻦ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﺪ6 ،ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا دﻋﻮی ﻣﺮا ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و ﺑﻪ دام
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ﺧﻮد ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ7 .اﯾﻨﮏ از ﻇﻠﻢ ،ﺗﻀﺮع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﯽﺷﻮم و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ
و دادرﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ8 .ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮا ﺣﺼﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺮ راﻫﻬﺎی ﻣﻦ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﮔﺬارده اﺳﺖ9 .ﺟﻼل ﻣﺮا از ﻣﻦ ﮐﻨﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎج را از ﺳﺮ ﻣﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ10 ،ﻣﺮا از ﻫﺮ
ﻃﺮف ﺧﺮاب ﻧﻤﻮده ،ﭘﺲ ﻫﻼک ﺷﺪم .و ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ،رﯾﺸﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﺮا ﮐﻨﺪه اﺳﺖ11 .ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﻣﻦ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ،و ﻣﺮا ﯾﮑﯽ از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺷﻤﺮده اﺳﺖ12 .ﻓﻮﺟﻬﺎی او ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و راه ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻦ اردو ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
»13ﺑﺮادراﻧﻢ را از ﻧﺰد ﻣﻦ دور ﮐﺮده اﺳﺖ و آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﻢ از ﻣﻦ ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
14ﺧﻮﯾﺸﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﺗﺮک ﻧﻤﻮده و آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ15 .ﻧﺰﯾﻼن ﺧﺎﻧﻪام و ﮐﻨﯿﺰاﻧﻢ ﻣﺮا ﻏﺮﯾﺐ
ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،و در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪهام16 .ﻏﻼم ﺧﻮد را ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﺮا ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،اﮔﺮ
ﭼﻪ او را ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد اﻟﺘﻤﺎس ﺑﮑﻨﻢ17 .ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﻧﺰد زﻧﻢ ﻣﮑﺮوه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻀﺮع ﻣﻦ ﻧﺰد اوﻻد
رﺣﻢ ﻣﺎدرم18 .ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﺮا ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰم ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺣﺮف
ﻣﯽزﻧﻨﺪ19 .ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﻣﺸﻮرﺗﻢ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻢ از ﻣﻦ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ20 .اﺳﺘﺨﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺘﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﺧﻼﺻﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻪام21 .ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺣﻢ ﮐﻨﯿﺪ! ﺗﺮﺣﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ای دوﺳﺘﺎﻧﻢ! زﯾﺮا دﺳﺖ ﺧﺪا ﻣﺮا ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
22ﭼﺮا ﻣﺜﻞ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ واز ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻦ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ23 .ﮐﺎش ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ اﻵن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ! ﮐﺎشﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ24 ،و ﺑﺎ ﻗﻠﻢ آﻫﻨﯿﻦ و ﺳﺮب ﺑﺮ ﺻﺨﺮهای ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﮐﻨﺪه
ﻣﯽﺷﺪ! 25و ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ وﻟﯽ ﻣﻦ زﻧﺪه اﺳﺖ ،و در اﯾﺎم آﺧﺮ ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ26 .و ﺑﻌﺪ
از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻦ ﺗﻠﻒ ﺷﻮد ،ﺑﺪون ﺟﺴﺪم ﻧﯿﺰ ﺧﺪا را ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ27 .و ﻣﻦ او را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ .و ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻧﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮی .اﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﺮدهﻫﺎﯾﻢ در اﻧﺪروﻧﻢ
ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ28 .اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ او ﺟﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺣﺎل آﻧﮕﺎه اﺻﻞ اﻣﺮ در ﻣﻦ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
29ﭘﺲ از ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺰاﻫﺎی ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻏﻀﺒﻨﺎک اﺳﺖ ،ﺗﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ داوری
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
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ﭘﺲ ﺻﻮﻓﺮ ﻧﻌﻤﺎﺗﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﮑﺮﻫﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺟﻮاب

دادن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ،ﻣﻦ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ3 .ﺳﺮزﻧﺶ ﺗﻮﺑﯿﺦ ﺧﻮد را ﺷﻨﯿﺪم ،و از
ﻓﻄﺎﻧﺘﻢ روح ﻣﻦ ﻣﺮا ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ4 .آﯾﺎ اﯾﻦ را از ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪای ،از زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار
داده ﺷﺪ5 ،ﮐﻪ ﺷﺎدی ﺷﺮﯾﺮان ،اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،و ﺧﻮﺷﯽ رﯾﺎﮐﺎران ،ﻟﺤﻈﻪای؟ 6اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﻮﮐﺖ او
ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ،و ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﺑﺮاﻓﺮازد7 ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺜﻞ ﻓﻀﻠﻪ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻫﻼک
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ 8ﻣﺜﻞ ﺧﻮاب ،ﻣﯽﭘﺮد و ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﻣﺜﻞ
رؤﯾﺎی ﺷﺐ ،او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﯾﺰاﻧﯿﺪ9 .ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ او را دﯾﺪه اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ،و ﻣﮑﺎﻧﺶ ﺑﺎز
ﺑﺮ او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ10 .ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﺰد ﻓﻘﯿﺮان ﺗﺬﻟﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،و دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ دوﻟﺖ او را ﭘﺲ
ﺧﻮاﻫﺪ داد11 .اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﺶ از ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﺮ اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻤﺮاه او در ﺧﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ12 .اﮔﺮ ﭼﻪ
ﺷﺮارت در دﻫﺎﻧﺶ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و آن را زﯾﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ13 .اﮔﺮ ﭼﻪ او را درﯾﻎ دارد و از
دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ ،و آن را در ﻣﯿﺎن ﮐﺎم ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارد14 .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮراک او در اﺣﺸﺎﯾﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد،
و در اﻧﺪروﻧﺶ زﻫﺮﻣﺎر ﻣﯽﮔﺮدد15 .دوﻟﺖ را ﻓﺮو ﺑﺮده اﺳﺖ و آن را ﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و ﺧﺪا آن را
از ﺷﮑﻤﺶ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد16 .او زﻫﺮ ﻣﺎرﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﮑﯿﺪ ،و زﺑﺎن اﻓﻌﯽ او را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ.
17ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺮ ﻧﻬﺮﻫﺎ و ﺟﻮﯾﻬﺎی ﺷﻬﺪ و ﺷﯿﺮ18 .ﺛﻤﺮه زﺣﻤﺖ ﺧﻮد را رد
ﮐﺮده ،آن را ﻓﺮو ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،و ﺑﺮﺣﺴﺐ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺷﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد19 .زﯾﺮا
ﻓﻘﯿﺮان را زﺑﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺧﺎﻧﻪای را ﮐﻪ دزدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
»20زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺣﺮص ﺧﻮد ﻗﻨﺎﻋﺖ را ﻧﺪاﻧﺴﺖ .ﭘﺲ از ﻧﻔﺎﯾﺲ 21ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮﺧﻮرداری او دوام ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ22 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ دوﻟﺖ او ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺮدد ،در
ﺗﻨﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،و دﺳﺖ ﻫﻤﻪ ذﻟﯿﻼن ﺑﺮ او اﺳﺘﯿﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ23 .در وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺷﮑﻢ ﺧﻮد را ﭘﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺪا ﺣﺪت ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﺣﯿﻨﯽﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرد آن را ﺑﺮ او ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺎراﻧﯿﺪ24 .از اﺳﻠﺤﻪ آﻫﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﮐﻤﺎن ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ ،او را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻔﺖ25 .آن را ﻣﯽﮐﺸﺪ و
از ﺟﺴﺪش ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﭘﯿﮑﺎن ﺑﺮاق از زﻫﺮهاش درﻣﯽرود و ﺗﺮﺳﻬﺎ ﺑﺮ او اﺳﺘﯿﻼ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
26ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺮای ذﺧﺎﯾﺮ او ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .و آﺗﺶ ﻧﺪﻣﯿﺪه آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،و
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﭼﺎدرش ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد27 .آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻋﺼﯿﺎﻧﺶ را ﻣﮑﺸﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،و
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زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺿﺪ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ28 .ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎﻧﻪاش زاﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و در روز ﻏﻀﺐ او ﻧﺎﺑﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ29 .اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ از ﺧﺪا و ﻣﯿﺮاث ﻣﻘﺪر او از ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ«.
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ﭘﺲ اﯾﻮب در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﮐﻼم ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،و اﯾﻦ ،ﺗﺴﻠﯽ ﺷﻤﺎ

ﺑﺎﺷﺪ3 .ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،و ﺑﻌﺪ از ﮔﻔﺘﻨﻢ اﺳﺘﻬﺰا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ4 .و اﻣﺎ ﻣﻦ ،آﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺘﻢ ﻧﺰد اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﯽﺻﺒﺮ ﻧﺒﺎﺷﻢ؟ 5ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ،و دﺳﺖ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
6ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورم ،ﺣﯿﺮان ﻣﯽﺷﻮم و ﻟﺮزه ﺟﺴﺪ ﻣﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد7 .ﭼﺮا ﺷﺮﯾﺮان زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﭘﯿﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﻮی ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؟ 8ذرﯾﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
اوﻻد اﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن9 .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن ،از ﺗﺮس اﯾﻤﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺼﺎی ﺧﺪا ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﻧﻤﯽآﯾﺪ10 .ﮔﺎو ﻧﺮ اﯾﺸﺎن ﺟﻤﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎو اﯾﺸﺎن ﻣﯽزاﯾﺪ و ﺳﻘﻂ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
11ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﮔﻠﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و اﻃﻔﺎل اﯾﺸﺎن رﻗﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ12 .ﺑﺎ دف وﻋﻮد
ﻣﯽﺳﺮاﯾﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺻﺪای ﻧﺎی ﺷﺎدی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ13 .روزﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و
ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺮود ﻣﯽروﻧﺪ14 .و ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :از ﻣﺎ دور ﺷﻮ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮ
را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ15 .ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،و ﻣﺎ را ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﮐﻪ از او اﺳﺘﺪﻋﺎ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ16 .اﯾﻨﮏ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪی اﯾﺸﺎن در دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎشﮐﻪ ﻣﺸﻮرت ﺷﺮﯾﺮان از ﻣﻦ دور
ﺑﺎﺷﺪ.
»17ﺑﺴﺎ ﭼﺮاغ ﺷﺮﯾﺮان ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد و ذﻟﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،و ﺧﺪا در ﻏﻀﺐ
ﺧﻮد دردﻫﺎ را ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ18 .ﻣﺜﻞ ﺳﻔﺎل ﭘﯿﺶ روی ﺑﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﮐﻪ ﮔﺮدﺑﺎد
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ19 .ﺧﺪا ﮔﻨﺎﻫﺶ را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و او را ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و
ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ20 .ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻫﻼﮐﺖ او را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ،و از ﺧﺸﻢ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪ21 .زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او در ﺧﺎﻧﻪاش او را ﭼﻪ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻬﺎﯾﺶ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﻮد؟ 22آﯾﺎ ﺧﺪا
را ﻋﻠﻢ ﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ؟ ﭼﻮﻧﮑﻪ او ﺑﺮ اﻋﻠﯽ' ﻋﻠﯿﯿﻦ داوری ﻣﯽﮐﻨﺪ23 .ﯾﮑﯽ در ﻋﯿﻦ ﻗﻮت ﺧﻮد ﻣﯽﻣﯿﺮد،
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎﻟﮑﻞ در اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ24 .ﻗﺪﺣﻬﺎی او ﭘﺮ از ﺷﯿﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺶ ﺗﺮ و
ﺗﺎزه اﺳﺖ25 .و دﯾﮕﺮی در ﺗﻠﺨﯽ ﺟﺎن ﻣﯽﻣﯿﺮد و از ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻫﯿﭻ ﻟﺬت ﻧﻤﯽﺑﺮد26 .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﻫﻢ در ﺧﺎک
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ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ و ﮐﺮﻣﻬﺎ اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ27 .اﯾﻨﮏ اﻓﮑﺎر ﺷﻤﺎ را ﻣﯽداﻧﻢ و ﺗﺪﺑﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ28 .زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﯿﺮ ،و ﺧﯿﻤﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺮﯾﺮان؟ 29آﯾﺎ از راه ﮔﺬرﯾﺎن
ﻧﭙﺮﺳﯿﺪﯾﺪ؟ و دﻻﯾﻞ اﯾﺸﺎن را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﻮد30 ،ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮان ﺑﺮای روز ذﻟﺖ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در روز ﻏﻀﺐ ،ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ31 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ راﻫﺶ را ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،و
ﺟﺰای آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟ 32ﮐﻪ آﺧﺮ او را ﺑﻪ ﻗﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ،و ﺑﺮ ﻣﺰار او
ﻧﮕﺎﻫﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد33 .ﮐﻠﻮﺧﻬﺎی وادی ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻤﯿﻊ آدﻣﯿﺎن در ﻋﻘﺐ او
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻞ از او ﺑﯿﺸﻤﺎره رﻓﺘﻪاﻧﺪ34 .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﮐﻪ در
ﺟﻮاﺑﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺾ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ!«
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ﭘﺲ اﻟﯿﻔﺎز ﺗﯿﻤﺎﻧﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :آﯾﺎ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﺪا ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮد

داﻧﺎ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ3 .آﯾﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﺮای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮﺷﯽ رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﯾﺎ
اﮔﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد را راﺳﺖ ﺳﺎزی ،او را ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟ 4آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮس ﺗﻮ ،ﺗﻮ را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ 5آﯾﺎ ﺷﺮارت ﺗﻮ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﺼﯿﺎن ﺗﻮ ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ ﻧﯽ6 ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
از ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﯽﺳﺒﺐ ﮔﺮو ﮔﺮﻓﺘﯽ و ﻟﺒﺎس ﺑﺮﻫﻨﮕﺎن را ﮐﻨﺪی7 ،ﺑﻪ ﺗﺸﻨﮕﺎن آب ﻧﻨﻮﺷﺎﻧﯿﺪی ،و از
ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﻧﺎن درﯾﻎ داﺷﺘﯽ؟ 8اﻣﺎ ﻣﺮد ﺟﺒﺎر ،زﻣﯿﻦ از آن او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮد ﻋﺎﻟﯿﺠﺎه ،در آن ﺳﺎﮐﻦ
ﻣﯽﺷﻮد9 .ﺑﯿﻮهزﻧﺎن را ﺗﻬﯽدﺳﺖ رد ﻧﻤﻮدی ،و ﺑﺎزوﻫﺎی ﯾﺘﯿﻤﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ10 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻣﻬﺎ ﺗﻮ را
اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺮس ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﻮ را ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽﺳﺎزد11 .ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ و ﺳﯿﻼﺑﻬﺎ
ﺗﻮ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ12 .آﯾﺎ ﺧﺪا ﻣﺜﻞ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ؟ و ﺳﺮ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﻨﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
13و ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﺧﺪا ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﺪ و آﯾﺎ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ داوری ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد؟ 14اﺑﺮﻫﺎ ﺳﺘﺮ اوﺳﺖ ﭘﺲ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،و ﺑﺮ داﯾﺮه اﻓﻼک ﻣﯽﺧﺮاﻣﺪ15 .آﯾﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺪﻣﺎ را ﻧﺸﺎن ﮐﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺮﯾﺮ در آن
ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ16 ،ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺧﻮد رﺑﻮده ﺷﺪﻧﺪ ،و اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ 17ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﻣﺎ دور ﺷﻮ و ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺮد؟ 18و ﺣﺎل آﻧﮕﺎه او ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن را
از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﭘﺮ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ﻣﺸﻮرت ﺷﺮﯾﺮان از ﻣﻦ دور ﺷﻮد.
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»19ﻋﺎدﻻن ﭼﻮن آن را ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺮ اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻬﺰا ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد20 .آﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺸﺪﻧﺪ؟ و آﺗﺶ ﺑﻘﯿﻪ اﯾﺸﺎن را ﻧﺴﻮزاﻧﯿﺪ؟ 21ﭘﺲ ﺣﺎل ﺑﺎ او
اﻧﺲ ﺑﮕﯿﺮ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎش .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ22 .ﺗﻌﻠﯿﻢ را از دﻫﺎﻧﺶ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎ،
و ﮐﻠﻤﺎت او را در دل ﺧﻮد ﺑﻨﻪ23 .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﺷﺮارت را
از ﺧﯿﻤﻪ ﺧﻮد دور ﻧﻤﺎﯾﯽ؛ 24و اﮔﺮ ﮔﻨﺞ ﺧﻮد را در ﺧﺎک و ﻃﻼی اوﻓﯿﺮ را در ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻧﻬﺮﻫﺎ
ﺑﮕﺬاری25 ،آﻧﮕﺎه ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻨﺞ ﺗﻮ و ﻧﻘﺮه ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد26 ،زﯾﺮا در آﻧﻮﻗﺖ از ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻠﺬذ ﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،و روی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﺮﺧﻮاﻫﯽ اﻓﺮاﺷﺖ27 .ﻧﺰد او دﻋﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد
و او ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،و ﻧﺬرﻫﺎی ﺧﻮد را ادا ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ28 .اﻣﺮی را ﺟﺰم ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد و
ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ راﻫﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺑﯿﺪ29 .وﻗﺘﯽﮐﻪ ذﻟﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ:
رﻓﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻓﺮوﺗﻨﺎن را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد30 .ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﻫﺎﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ
دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮ رﻫﺎﻧﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
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ﭘﺲ اﯾﻮب در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ ،و ﺿﺮب ﻣﻦ

از ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﮕﯿﻨﺘﺮ3 .ﮐﺎش ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ او را ﮐﺠﺎ ﯾﺎﺑﻢ ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﺰد ﮐﺮﺳﯽ او ﺑﯿﺎﯾﻢ4 .آﻧﮕﺎه دﻋﻮی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدادم ،و دﻫﺎن ﺧﻮد را از ﺣﺠﺖﻫﺎ ﭘﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻢ5 .ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در
ﺟﻮاب ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ،و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم6 .آﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻗﻮت ﺧﻮد
ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد؟ ﺣﺎﺷﺎ! ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎت ﻣﯽﮐﺮد7 .آﻧﮕﺎه ﻣﺮد راﺳﺖ ﺑﺎ او ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد
و از داور ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ8 .اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﻣﯽروم و او ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﻐﺮب و او را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ9 .ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .و
او ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و او را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ10 ،زﯾﺮا او ﻃﺮﯾﻘﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽروم ﻣﯽداﻧﺪ و
ﭼﻮن ﻣﺮا ﻣﯽآزﻣﺎﯾﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻃﻼ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﻢ11 .ﭘﺎﯾﻢ اﺛﺮ اﻗﺪام او را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻃﺮﯾﻖ او را ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻪ ،از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ12 .از ﻓﺮﻣﺎن ﻟﺒﻬﺎی وی ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻢ و ﺳﺨﻨﺎن دﻫﺎن او را زﯾﺎده از رزق
ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدم13 .ﻟﯿﮑﻦ او واﺣﺪ اﺳﺖ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ؟ و آﻧﭽﻪ دل او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد14 .زﯾﺮا آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺪر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورد ،و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﻞ اﯾﻦ
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ﻧﺰد وی اﺳﺖ15 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ از ﺣﻀﻮر او ﻫﺮاﺳﺎن ﻫﺴﺘﻢ ،و ﭼﻮن ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ از او ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ،
16زﯾﺮا ﺧﺪا دل ﻣﺮا ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮا ﻫﺮاﺳﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪه17 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺸﺪم ،و ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ را از ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
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»ﭼﻮﻧﮑﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ از ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﻋﺎرﻓﺎن او اﯾﺎم او را

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ 2ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﮔﻠﻪﻫﺎ را ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮده،
ﻣﯽﭼﺮاﻧﻨﺪ3 .اﻻﻏﻬﺎی ﯾﺘﯿﻤﺎن را ﻣﯽراﻧﻨﺪ و ﮔﺎو ﺑﯿﻮه زﻧﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ4 .ﻓﻘﯿﺮان را از راه
ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ5 .اﯾﻨﮏ ﻣﺜﻞ ﺧﺮ وﺣﺸﯽ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ،ﺧﻮراک ﺧﻮد را ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و ﺻﺤﺮا ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺎن ﺑﺮای
ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ6 .ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﻮد را در ﺻﺤﺮا درو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺮﯾﺮان را ﺧﻮﺷﻪﭼﯿﻨﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ7 .ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﺑﯽﻟﺒﺎس ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و در ﺳﺮﻣﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ8 .از ﺑﺎران ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﻋﺪم ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ،ﺻﺨﺮهﻫﺎ را در ﺑﻐﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ 9و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺘﯿﻢ را از ﭘﺴﺘﺎن
ﻣﯽرﺑﺎﯾﻨﺪ و از ﻓﻘﯿﺮ ﮔﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ10 .ﭘﺲ اﯾﺸﺎن ﺑﯽﻟﺒﺎس و ﺑﺮﻫﻨﻪ راه ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﺎﻓﻪﻫﺎ را ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ
و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ11 .در دروازهﻫﺎی آﻧﻬﺎ روﻏﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭼﺮﺧﺸﺖ آﻧﻬﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﺸﻨﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ12 .از ﺷﻬﺮآﺑﺎد ،ﻧﻌﺮه ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺟﺎن ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﺪا ﺣﻤﺎﻗﺖ آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽآورد.
»13و دﯾﮕﺮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻮر ﻣﺘﻤﺮدﻧﺪ و راه آن را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،و در ﻃﺮﯾﻖﻫﺎﯾﺶ ﺳﻠﻮک
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ14 .ﻗﺎﺗﻞ در ﺻﺒﺢ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد و ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﮑﯿﻦ را ﻣﯽﮐﺸﺪ .و در ﺷﺐ ﻣﺜﻞ دزد ﻣﯽﺷﻮد.
15ﭼﺸﻢ زﻧﺎﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﺎم اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ،و ﺑﺮ روی ﺧﻮد
ﭘﺮده ﻣﯽﮐﺸﺪ16 .در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻘﺐ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و در روز ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
روﺷﻨﺎﯾﯽ را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ17 ،زﯾﺮا ﺻﺒﺢ ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت اﺳﺖ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﺮﺳﻬﺎی ﺳﺎﯾﻪ
ﻣﻮت را ﻣﯽداﻧﻨﺪ18 .آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی آﺑﻬﺎ ﺳﺒﮏاﻧﺪ و ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ ،و ﺑﻪ راه
ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ19 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺸﮑﯽ و ﮔﺮﻣﯽ آب ﺑﺮف را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺎوﯾﻪ
ﺧﻄﺎﮐﺎران را20 .رﺣﻢ )ﻣﺎدرش( او را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺮم ،او را ﻧﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ .و دﯾﮕﺮ ﻣﺬﮐﻮر
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ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺷﺮارت ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﺑﺮﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ21 .زن ﻋﺎﻗﺮ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽزاﯾﺪ ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ و ﺑﻪ زن
ﺑﯿﻮه اﺣﺴﺎن ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ22 ،و اﻣﺎ ﺧﺪا ﺟﺒﺎران را ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽدارد .ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ اﻣﯿﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ23 ،اﯾﺸﺎن را اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎن او ﺑﺮ راﻫﻬﺎی
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ24 .اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺖ ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﺳﺮ ﺳﻨﺒﻠﻪﻫﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ25 .و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﻼم ﻣﺮا ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮔﺮداﻧﺪ؟«

25

ﭘﺲ ﺑﻠﺪد ﺷﻮﺣﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻫﯿﺒﺖ از آن اوﺳﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ

را در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ3 .آﯾﺎ اﻓﻮاج او ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر او ﺑﺮ وی
ﻃﻠﻮع ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ 4ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻋﺎدل ﺷﻤﺮده ﺷﻮد؟ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از زن زاﯾﯿﺪه ﺷﻮد،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ؟ 5اﯾﻨﮏ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﻧﻈﺮ او ﭘﺎک ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ6 .ﭘﺲ ﭼﻨﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ زﯾﺎده اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﺰﻧﺪه زﻣﯿﻦ و ﺑﻨﯽآدم ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
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ﭘﺲ اﯾﻮب در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ»2 :ﺷﺨﺺ ﺑﯽﻗﻮت را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻋﺎﻧﺖ ﮐﺮدی؟ و

ﺑﺎزوی ﻧﺎﺗﻮان را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺠﺎت دادی؟ 3ﺷﺨﺺ ﺑﯽﺣﮑﻤﺖ را ﭼﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﻤﻮدی و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ را
ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدی؟ 4ﺑﺮای ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدی؟ و ﻧﻔﺨﻪ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺻﺎدر ﺷﺪ؟
5ارواح ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﯽﻟﺮزﻧﺪ ،زﯾﺮ آﺑﻬﺎ و ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﻬﺎ6 .ﻫﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او ﻋﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،و اﺑﺪون را
ﺳﺘﺮی ﻧﯿﺴﺖ7 .ﺷﻤﺎل را ﺑﺮ ﺟﻮ ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و زﻣﯿﻦ را ﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ آوﯾﺰان ﻣﯽﺳﺎزد8 .آﺑﻬﺎ را در
اﺑﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻨﺪد ،ﭘﺲ اﺑﺮ ،زﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﭼﺎک ﻧﻤﯽﺷﻮد9 .روی ﺗﺨﺖ ﺧﻮد را ﻣﺤﺠﻮب ﻣﯽﺳﺎزد و
اﺑﺮﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﯿﺶ آن ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ10 .ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎ ﺣﺪ ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ ﮐﺮان روﺷﻨﺎﯾﯽ و
ﺗﺎرﯾﮑﯽ11 .ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آﺳﻤﺎن ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﺷﻮد و از ﻋﺘﺎب او ﺣﯿﺮان ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ12 .ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد درﯾﺎ را ﺑﻪ
ﺗﻼﻃﻢ ﻣﯽآورد ،و ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺧﻮﯾﺶ رﻫﺐ را ﺧﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ13 .ﺑﻪ روح او آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ زﯾﻨﺖ داده ﺷﺪ ،و
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دﺳﺖ او ﻣﺎر ﺗﯿﺰ رو را ﺳﻔﺖ14 .اﯾﻨﮏ اﯾﻨﻬﺎ ﺣﻮاﺷﯽ ﻃﺮﯾﻖﻫﺎی او اﺳﺖ .و ﭼﻪ آواز آﻫﺴﺘﻪای درﺑﺎره
او ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ،ﻟﮑﻦ رﻋﺪ ﺟﺒﺮوت او را ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ؟«
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و اﯾﻮب دﯾﮕﺮﺑﺎره ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را آورده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﺪا ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﺮا

ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺮا ﺗﻠﺦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ3 ،ﮐﻪ ﻣﺎداﻣﯽﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و
ﻧﻔﺨﻪ ﺧﺪا در ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ4 ،ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و زﺑﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ
ﺗﻨﻄﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد5 .ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،و ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮم ﮐﺎﻣﻠﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را از ﺧﻮد
دور ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ6 .ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد را ﻗﺎﯾﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارم و آن را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،و دﻟﻢ ﺗﺎ زﻧﺪه
ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﺮا ﻣﺬﻣﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد7 .دﺷﻤﻦ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻘﺎوﻣﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﻄﺎﮐﺎران.
8زﯾﺮا اﻣﯿﺪ ﺷﺮﯾﺮ ﭼﯿﺴﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺧﺪا او را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯽﺳﺎزد؟ و ﺣﯿﻨﯽﮐﻪ ﺧﺪا ﺟﺎن او را ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
9آﯾﺎ ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺎد او را ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﯿﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺮ او ﻋﺎرض ﺷﻮد؟ 10آﯾﺎ در ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ﺗﻠﺬذ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،و در ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت از ﺧﺪا ﻣﺴﺄﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد؟
»11ﺷﻤﺎ را درﺑﺎره دﺳﺖ ﺧﺪا ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻢ داد و از اﻋﻤﺎل ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ﭼﯿﺰی ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻢ
داﺷﺖ12 .اﯾﻨﮏ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪهاﯾﺪ13 .اﯾﻦ اﺳﺖ
ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺮد ﺷﺮﯾﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ،و ﻣﯿﺮاث ﻇﺎﻟﻤﺎن ﮐﻪ آن را از ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ14 .اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،و ذرﯾﺖ او از ﻧﺎن ﺳﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ15 .ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن او از وﺑﺎ
دﻓﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﯿﻮه زﻧﺎﻧﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد16 ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻘﺮه را ﻣﺜﻞ ﻏﺒﺎر اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﮐﻨﺪ ،و
ﻟﺒﺎس را ﻣﺜﻞ ﮔﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزد17 .او آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺮد ﻋﺎدل آن را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪ ،و ﺻﺎﻟﺤﺎن
ﻧﻘﺮه او را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد18 .ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺪ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺷﺘﺒﺎن
ﻣﯽﺳﺎزد19 .او دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ ،اﻣﺎ دﻓﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
20ﺗﺮﺳﻬﺎ ﻣﺜﻞ آب او را ﻓﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﮔﺮدﺑﺎد او را در ﺷﺐ ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ21 .ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ او را ﺑﺮﻣﯽدارد
و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد و او را از ﻣﮑﺎﻧﺶ دور ﻣﯽاﻧﺪازد22 ،زﯾﺮا )ﺧﺪا( ﺑﺮ او ﺗﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺷﻔﻘﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از دﺳﺖ وی ﻓﺮار ﮐﺮده ،ﺑﮕﺮﯾﺰد23 .ﻣﺮدم ﮐﻔﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ او
ﺑﻬﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و او را از ﻣﮑﺎﻧﺶ ﺻﻔﯿﺮ زده ،ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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»ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﺮای ﻧﻘﺮه ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﻼ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻗﺎل

ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ2 .آﻫﻦ از ﺧﺎک ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺲ از ﺳﻨﮓ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد3 .ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﺣﺪ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﻔﺤﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻠﯿﻆ و ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت4 .ﮐﺎﻧﯽ
دور از ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از راهﮔﺬرﯾﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دور از ﻣﺮدﻣﺎن آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﺘﺤﺮک ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ5 .از زﻣﯿﻦ ﻧﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ،و ژرﻓﯿﻬﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﺳﺮﻧﮕﻮن
ﻣﯽﺷﻮد6 .ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﺶ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد اﺳﺖ و ﺷﻤﺸﻬﺎی ﻃﻼ دارد7 .آن راه را ﻫﯿﭻ ﻣﺮغ ﺷﮑﺎری
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،و ﭼﺸﻢ ﺷﺎﻫﯿﻦ آن را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ8 ،و ﺟﺎﻧﻮران درﻧﺪه ﺑﺮ آن ﻗﺪم ﻧﺰدهاﻧﺪ ،و ﺷﯿﺮ ﻏﺮان ﺑﺮ
آن ﮔﺬر ﻧﮑﺮده9 .دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺧﺎرا دراز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﮐﻮﻫﻬﺎ را از ﺑﯿﺦ ﺑﺮﻣﯽﮐﻨﻨﺪ10 .ﻧﻬﺮﻫﺎ
از ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﺸﻢ اﯾﺸﺎن ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﻔﯿﺲ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ11 .ﻧﻬﺮﻫﺎ را از ﺗﺮاوش ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه را ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورﻧﺪ12 .اﻣﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد؟ و ﺟﺎی ﻓﻄﺎﻧﺖ
ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ 13اﻧﺴﺎن ﻗﯿﻤﺖ آن را ﻧﻤﯽداﻧﺪ و در زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد14 .ﻟﺠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،و درﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ15 .زر ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻋﻮﺿﺶ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﻘﺮه
ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻧﻤﯽﮔﺮدد16 .ﺑﻪ زر ﺧﺎﻟﺺ اوﻓﯿﺮ آن را ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺰع
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﯾﺎﻗﻮت ﮐﺒﻮد17 .ﺑﺎ ﻃﻼ و آﺑﮕﯿﻨﻪ آن را ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد ،و زﯾﻮرﻫﺎی ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺪل آن
ﻧﻤﯽﺷﻮد18 .ﻣﺮﺟﺎن و ﺑﻠﻮر ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻗﯿﻤﺖ ﺣﮑﻤﺖ از ﻟﻌﻞ ﮔﺮاﻧﺘﺮ اﺳﺖ19 .زﺑﺮﺟﺪ ﺣﺒﺶ ﺑﺎ
آن ﻣﺴﺎوی ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ زر ﺧﺎﻟﺺ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻧﻤﯽﮔﺮدد20 .ﭘﺲ ﺣﮑﻤﺖ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﺪ؟ و ﻣﮑﺎن
ﻓﻄﺎﻧﺖ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ؟ 21از ﭼﺸﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪﮔﺎن ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ،و از ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ22 .اﺑﺪون
و ﻣﻮت ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آوازه آن را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ23 .ﺧﺪا راه آن را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ و او
ﻣﮑﺎﻧﺶ را ﻣﯽداﻧﺪ24 .زﯾﺮا ﮐﻪ او ﺗﺎ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﮕﺮد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ زﯾﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ25 .ﺗﺎ وزن از ﺑﺮای ﺑﺎد ﻗﺮار دﻫﺪ ،و آﺑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ26 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎران
ﻗﺮار داد ،و راﻫﯽ ﺑﺮای ﺳﻬﺎم رﻋﺪ27 .آﻧﮕﺎه آن را دﯾﺪ و آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد؛ آن را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻢ
ﺗﻔﺘﯿﺸﺶ ﻧﻤﻮد28 .و ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮏ ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ ،و از ﺑﺪی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮدن،
ﻓﻄﺎﻧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
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و اﯾﻮب ﺑﺎز ﻣﺜﻞ ﺧﻮد را آورده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﮐﺎش ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﭘﯿﺶ

ﻣﯽﺑﻮدم و ﻣﺜﻞ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﺮا در آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ3 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﭼﺮاغ او ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ
ﻣﯽﺗﺎﺑﯿﺪ ،و ﺑﺎ ﻧﻮر او ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ4 .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در روزﻫﺎی ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻮدم ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ
ﺳﺮ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ5 .وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﻮد ،و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﻦ
ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ6 .ﺣﯿﻨﯽﮐﻪ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺮه ﻣﯽﺷﺴﺘﻢ و ﺻﺨﺮه ،ﻧﻬﺮﻫﺎی روﻏﻦ را ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻣﯽرﯾﺨﺖ7 .ﭼﻮن ﺑﻪ دروازه ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻢ و ﮐﺮﺳﯽ ﺧﻮد را در ﭼﻬﺎر ﺳﻮق ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻢ.
8ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮا دﯾﺪه ،ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﭘﯿﺮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ9 .ﺳﺮوران از ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎزﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،و دﺳﺖ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ10 .آواز ﺷﺮﯾﻔﺎن ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﺷﺪ و زﺑﺎن ﺑﻪ
ﮐﺎم اﯾﺸﺎن ﻣﯽﭼﺴﺒﯿﺪ11 .زﯾﺮا ﮔﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ،ﻣﺮا ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﻣﯽدﯾﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽداد12 .زﯾﺮا ﻓﻘﯿﺮی ﮐﻪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﯽﮐﺮد او را ﻣﯽرﻫﺎﻧﯿﺪم ،و ﯾﺘﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺰ
ﻣﻌﺎون ﻧﺪاﺷﺖ13 .ﺑﺮﮐﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﻫﻼﮐﺖ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و دل ﺑﯿﻮهزن را ﺧﻮش
ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻢ14 .ﻋﺪاﻟﺖ را ﭘﻮﺷﯿﺪم و ﻣﺮا ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎﺧﺖ ،و اﻧﺼﺎف ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ردا و ﺗﺎج ﺑﻮد15 .ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﮐﻮران ﭼﺸﻢ ﺑﻮدم ،و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻟﻨﮕﺎن ﭘﺎی16 .ﺑﺮای ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﭘﺪر ﺑﻮدم ،و دﻋﻮاﯾﯽ را ﮐﻪ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ،ﺗﻔﺤﺺ ﻣﯽﮐﺮدم17 .دﻧﺪاﻧﻬﺎی آﺳﯿﺎی ﺷﺮﯾﺮ را ﻣﯽﺷﮑﺴﺘﻢ و ﺷﮑﺎر را از دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﺶ
ﻣﯽرﺑﻮدم.
»18و ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ،در آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺟﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﭙﺮد و اﯾﺎم ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺜﻞ ﻋﻨﻘﺎ ﻃﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺖ19 .رﯾﺸﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺑﻬﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ،و ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﻢ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
20ﺟﻼل ﻣﻦ در ﻣﻦ ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﮐﻤﺎﻧﻢ در دﺳﺘﻢ ﻧﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ21 .ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﻣﺸﻮرت ﻣﻦ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ22 .ﺑﻌﺪ از ﮐﻼم ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻗﻮل
ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻓﺮو ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ23 .و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺎران اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و دﻫﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺜﻞ
ﺑﺎران آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ24 .اﮔﺮ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪم ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻧﻮر ﭼﻬﺮه ﻣﺮا ﺗﺎرﯾﮏ
ﻧﻤﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ25 .راه را ﺑﺮای اﯾﺸﺎن اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده ،ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ ،و در ﻣﯿﺎن ﻟﺸﮑﺮ ،ﻣﺜﻞ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﻮدم ،و ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽﮐﻪ ﻧﻮﺣﻪﮔﺮان را ﺗﺴﻠﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
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»و اﻣﺎ اﻵن ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ از ﻣﻦ ﺧﺮدﺳﺎﻟﺘﺮﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﺰا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﮐﺮاﻫﺖ

ﻣﯽداﺷﺘﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪران اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺳﮕﺎن ﮔﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﺬارم2 .ﻗﻮت دﺳﺘﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻦ
ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه داﺷﺖ؟ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺸﺎن ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد3 ،از اﺣﺘﯿﺎج و ﻗﺤﻄﯽ ﺑﯽﺗﺎب ﺷﺪه ،زﻣﯿﻦ
ﺧﺸﮏ را در ﻇﻠﻤﺖ ﺧﺮاﺑﯽ و وﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺧﺎﯾﯿﺪﻧﺪ4 .ﺧﺒﺎزی را در ﻣﯿﺎن ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ﻣﯽﭼﯿﺪﻧﺪ ،و رﯾﺸﻪ
ﺷﻮرﮔﯿﺎه ﻧﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻮد5 .از ﻣﯿﺎن )ﻣﺮدﻣﺎن( راﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .از ﻋﻘﺐ اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ دزدان ،ﻫﯿﺎﻫﻮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ6 .در ﮔﺮﯾﻮهﻫﺎی وادﯾﻬﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،در ﺣﻔﺮهﻫﺎی زﻣﯿﻦ و در ﺻﺨﺮهﻫﺎ7 .در ﻣﯿﺎن
ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ﻋﺮﻋﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮ ﺧﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ8 .اﺑﻨﺎی اﺣﻤﻘﺎن و اﺑﻨﺎی ﻣﺮدم ﺑﯽﻧﺎم ،ﺑﯿﺮون
از زﻣﯿﻦ راﻧﺪه ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ9 .و اﻣﺎ اﻵن ﺳﺮود اﯾﺸﺎن ﺷﺪهام و از ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﮔﺮدﯾﺪهام.
10ﻣﺮا ﻣﮑﺮوه داﺷﺘﻪ ،از ﻣﻦ دور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و از آب دﻫﺎن ﺑﺮ روﯾﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ،ﺑﺎز ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ11 .ﭼﻮﻧﮑﻪ
زه را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎز ﮐﺮده ،ﻣﺮا ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ﻟﮕﺎم را ﭘﯿﺶ روﯾﻢ رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ12 .از ﻃﺮف راﺳﺖ ﻣﻦ
اﻧﺒﻮه ﻋﻮاماﻟﻨﺎس ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ را از ﭘﯿﺶ در ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،و راﻫﻬﺎی ﻫﻼﮐﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﯿﺎ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ13 .راه ﻣﺮا ﺧﺮاب ﮐﺮده ،ﺑﻪ اذﯾﺘﻢ اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺧﻮد ﻣﻌﺎوﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ14 .ﮔﻮﯾﺎ از
ﺛﻠﻤﻪﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،و از ﻣﯿﺎن ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورﻧﺪ15 .ﺗﺮﺳﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،آﺑﺮوی
ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﺑﺎد ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻓﯿﺮوزی ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﺑﺮ ﻣﯽﮔﺬرد16 .و اﻵن ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،و روزﻫﺎی ﻣﺼﯿﺒﺖ ،ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ17 .ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ در اﻧﺪرون ﻣﻦ ﺳﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﭘﯿﻬﺎﯾﻢ آرام ﻧﺪارد18 .از ﺷﺪت ﺳﺨﺘﯽ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﭘﯿﺮاﻫﻨﻢ
ﺗﻨﮓ ﻣﯽﮔﯿﺮد19 .ﻣﺮا در ﮔﻞ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﺎک و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮔﺮدﯾﺪهام.
»20ﻧﺰد ﺗﻮ ﺗﻀﺮع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻣﺮا ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ،و ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰم و ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽاﻧﺪازی.
21ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻣﺘﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﺮﺣﻢ ﺷﺪهای؛ ﺑﺎ ﻗﻮت دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ22 .ﻣﺮا
ﺑﻪ ﺑﺎد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺮآن ﺳﻮار ﮔﺮداﻧﯿﺪی ،و ﻣﺮا در ﺗﻨﺪﺑﺎد ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﯽ23 .زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﻣﻮت ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﺎن ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ24 .ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻮده وﯾﺮان
دﺳﺖ ﺧﻮد را دراز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و ﭼﻮن ﮐﺴﯽ در ﺑﻼ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮد ،آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ 25آﯾﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪی ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮدم ،و دﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﮑﯿﻦ رﻧﺠﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ26 .ﻟﮑﻦ
ﭼﻮن اﻣﯿﺪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ داﺷﺘﻢ ﺑﺪی آﻣﺪ؛ و ﭼﻮن اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻮر ﮐﺸﯿﺪم ﻇﻠﻤﺖ رﺳﯿﺪ27 .اﺣﺸﺎﯾﻢ ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ و
آرام ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،و روزﻫﺎی ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﺮا درﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ28 .ﻣﺎﺗﻢ ﮐﻨﺎن ﺑﯽآﻓﺘﺎب ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﻢ و در
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ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﺗﻀﺮع ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ29 .ﺑﺮادر ﺷﻐﺎﻻن ﺷﺪهام ،و رﻓﯿﻖ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﮔﺮدﯾﺪهام30 .ﭘﻮﺳﺖ
ﻣﻦ ﺳﯿﺎه ﮔﺸﺘﻪ ،از ﻣﻦ ﻣﯽرﯾﺰد ،و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﻢ از ﺣﺮارت ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ31 .ﺑﺮﺑﻂ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﻣﺒﺪل ﺷﺪه و ﻧﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ آواز ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن.

31

»ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪام ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ دوﺷﯿﺰهای ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﻢ؟ 2زﯾﺮا

ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺪا از اﻋﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﻧﺼﯿﺐ ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ،از اﻋﻠﯽ'ﻋﻠﯿﯿﻦ؟ 3آﯾﺎ آن ﺑﺮای ﺷﺮﯾﺮان ﻫﻼﮐﺖ
ﻧﯿﺴﺖ؟ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺎﻣﻼن ﺑﺪی ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻧﯽ؟ 4آﯾﺎ او راﻫﻬﺎی ﻣﺮا ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ؟ و ﺟﻤﯿﻊ ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﻢ را
ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد؟ 5اﮔﺮ ﺑﺎ دروغ راه ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﯿﺪ6 ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺴﻨﺠﺪ،
ﺗﺎ ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻠﯿﺖ ﻣﺮا ﺑﺪاﻧﺪ7 .اﮔﺮ ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﻢ از ﻃﺮﯾﻖ آواره ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﻗﻠﺒﻢ در ﭘﯽ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ رﻓﺘﻪ ،و
ﻟﮑﻪای ﺑﻪ دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ8 ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﮐﺸﺖ ﮐﻨﻢ و دﯾﮕﺮی ﺑﺨﻮرد ،و ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻦ از رﯾﺸﻪ
ﮐﻨﺪه ﺷﻮد9 .اﮔﺮ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ زﻧﯽ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﻧﺰد در ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد در ﮐﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ10 ،ﭘﺲ
زن ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ آﺳﯿﺎ ﮐﻨﺪ ،و دﯾﮕﺮان ﺑﺮ او ﺧﻢ ﺷﻮﻧﺪ11 .زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﻗﺒﺎﺣﺖ ﻣﯽﺑﻮد و
ﺗﻘﺼﯿﺮی ﺳﺰاوار ﺣﮑﻢ داوران12 .ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻦ آﺗﺸﯽ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪون ﻣﯽﺳﻮزاﻧﯿﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺮا از رﯾﺸﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ13 ،اﮔﺮ دﻋﻮی ﺑﻨﺪه و ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد را رد ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻋﯽ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ14 .ﭘﺲ ﭼﻮن ﺧﺪا ﺑﻪ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد؟ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ او
ﭼﻪ ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻢ داد؟ 15آﯾﺎ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺮا در رﺣﻢ آﻓﺮﯾﺪ او را ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪ؟ و آﯾﺎ ﮐﺲ واﺣﺪ،
ﻣﺎ را در رﺣﻢ ﻧﺴﺮﺷﺖ؟
»16اﮔﺮ ﻣﺮاد ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را از اﯾﺸﺎن ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻢ ،و ﭼﺸﻤﺎن ﺑﯿﻮهزﻧﺎن را ﺗﺎر ﮔﺮداﻧﯿﺪه،
17اﮔﺮ ﻟﻘﻤﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﻢ ،و ﯾﺘﯿﻢ از آن ﺗﻨﺎول ﻧﻨﻤﻮده18 ،و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ او از ﺟﻮاﻧﯽام
ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،و از ﺑﻄﻦ ﻣﺎدرم ﺑﯿﻮهزن را رﻫﺒﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮدم؛ 19اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را از
ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻼک دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،و ﻣﺴﮑﯿﻦ را ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ؛ 20اﮔﺮ ﮐﻤﺮﻫﺎی او ﻣﺮا ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ،و از
ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﻦ ﮔﺮم ﻧﺸﺪه؛ 21اﮔﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﯾﺘﯿﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ اﻋﺎﻧﺖ ﺧﻮد
را در دروازه ﻣﯽدﯾﺪم؛ 22ﭘﺲ ﺑﺎزوی ﻣﻦ از ﮐﺘﻔﻢ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،و ﺳﺎﻋﺪم از ﻗﻠﻢ آن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد23 .زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻫﻼﮐﺖ از ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺮس ﻣﯽﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺒﺮﯾﺎﯾﯽ او ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ24 ،اﮔﺮ ﻃﻼ را اﻣﯿﺪ
ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺑﻪ زر ﺧﺎﻟﺺ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ؛ 25اﮔﺮ از ﻓﺮاواﻧﯽ دوﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺎدی
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ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،و از اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد؛ 26اﮔﺮ ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﻣﯽﺗﺎﺑﯿﺪ ﺑﺮ آن ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﺮ ﻣﺎه ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﺎ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد27 ،و دل ﻣﻦ ﺧﻔﯿﮥ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و دﻫﺎﻧﻢ
دﺳﺘﻢ را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ28 .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺼﺎص ﻣﯽﺑﻮد زﯾﺮا ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل را ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﺷﺪم.
29اﮔﺮ از ﻣﺼﯿﺒﺖ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﺷﺎدی ﻣﯽﮐﺮدم ﯾﺎ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻼ ﺑﻪ او ﻋﺎرض ﻣﯽﺷﺪ وﺟﺪ ﻣﯽﻧﻤﻮدم،
30و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد را از ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪن ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ،ﺑﺮ ﺟﺎن او ﻟﻌﻨﺖ را ﺳﺆال ﻧﻨﻤﻮدم31 .اﮔﺮ اﻫﻞ
ﺧﯿﻤﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﺖ او ﺳﯿﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ32 ،ﻏﺮﯾﺐ در ﮐﻮﭼﻪ ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻧﻤﯽﺑﺮد و در ﺧﻮد را ﺑﻪ روی ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯽﮔﺸﻮدم33 .اﮔﺮ ﻣﺜﻞ آدم ،ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪم و
ﻋﺼﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ را در ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻢ34 ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ از اﻧﺒﻮه ﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم و
اﻫﺎﻧﺖ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺮا ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﭘﺲ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪه ،از در ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽرﻓﺘﻢ35 .ﮐﺎش ﮐﺴﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ؛ اﯾﻨﮏ اﻣﻀﺎی ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮا ﺟﻮاب دﻫﺪ .و اﯾﻨﮏ
ﮐﺘﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ36 .ﯾﻘﯿﻨﺎ ﮐﻪ آن را ﺑﺮ دوش ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻢ و ﻣﺜﻞ ﺗﺎج ﺑﺮ ﺧﻮد
ﻣﯽﺑﺴﺘﻢ37 .ﺷﻤﺎره ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای او ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدم و ﻣﺜﻞ اﻣﯿﺮی ﺑﻪ او ﺗﻘﺮب ﻣﯽﺟﺴﺘﻢ.
38اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺮزﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ39 ،اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را
ﺑﺪون ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺧﻮردم و ﺟﺎن ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﺶ را ﺗﻠﻒ ﻣﯽﻧﻤﻮدم40 ،ﭘﺲ ﺧﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻮض ﮔﻨﺪم و ﮐﺮﮐﺎس
ﺑﻪ ﻋﻮض ﺟﻮ ﺑﺮوﯾﺪ«.
ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻮب ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.

32

ﭘﺲ آن ﺳﻪ ﻣﺮد از ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ اﯾﻮب ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ او در ﻧﻈﺮ ﺧﻮد

ﻋﺎدل ﺑﻮد2 .آﻧﮕﺎه ﺧﺸﻢ اﻟﯿﻬﻮ اﺑﻦ ﺑﺮﮐﺌﯿﻞ ﺑﻮزی ﮐﻪ از ﻗﺒﯿﻠﻪ رام ﺑﻮد ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪ ،و ﻏﻀﺒﺶ ﺑﺮ اﯾﻮب
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﺧﺪا ﻋﺎدلﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد؛ 3و ﺧﺸﻤﺶ ﺑﺮ ﺳﻪ رﻓﯿﻖ ﺧﻮد
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻮب را ﻣﺠﺮم ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ4 .و اﻟﯿﻬﻮ
از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ اﯾﻮب درﻧﮓ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﻋﻤﺮ ،از وی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ5 .اﻣﺎ ﭼﻮن
اﻟﯿﻬﻮ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آن ﺳﻪ ﻣﺮد ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺧﺸﻤﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
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6و اﻟﯿﻬﻮ اﺑﻦ ﺑﺮﮐﺌﯿﻞ ﺑﻮزی ﺑﻪ ﺳﺨﻦ آﻣﺪه ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ در ﻋﻤﺮ ﺻﻐﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ ،و ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺳﻔﯿﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪه ،ﺟﺮأت ﻧﮑﺮدم ﮐﻪ رأی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ7 .و ﮔﻔﺘﻢ روزﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ،و
ﮐﺜﺮت ﺳﺎﻟﻬﺎ ،ﺣﮑﻤﺖ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ8 .ﻟﯿﮑﻦ در اﻧﺴﺎن روﺣﯽ ﻫﺴﺖ ،و ﻧﻔﺨﻪ ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ،اﯾﺸﺎن را
ﻓﻄﺎﻧﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ9 .ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ دارﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﭘﯿﺮان ﮐﻪ اﻧﺼﺎف را ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ10 .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ رأی ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد11 .اﯾﻨﮏ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ درﻧﮓ
ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﺮاﻫﯿﻦ ﺷﻤﺎ را ﮔﻮش ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺎن را ﮐﺎوش ﮔﺮدﯾﺪ12 .و ﻣﻦ در ﺷﻤﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﻮدم و
اﯾﻨﮏ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻮب را ﻣﻠﺰم ﺳﺎزد .ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺎن او را ﺟﻮاب دﻫﺪ13 .ﻣﺒﺎدا ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ
ﺣﮑﻤﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ،ﺧﺪا او را ﻣﻐﻠﻮب ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﻪ اﻧﺴﺎن14 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺿﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺪاده اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ او را ﺟﻮاب ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد15 .اﯾﺸﺎن ﺣﯿﺮان ﺷﺪه ،دﯾﮕﺮ
ﺟﻮاب ﻧﺪادﻧﺪ ،و ﺳﺨﻦ از اﯾﺸﺎن ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺷﺪ16 .ﭘﺲ آﯾﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﻢ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ و
ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪه ،دﯾﮕﺮ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ؟ 17ﭘﺲ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از ﺣﺼﻪ ﺧﻮد ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻢ داد ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ رأی
ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد18 .زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺳﺨﻨﺎن ،ﻣﻤﻠﻮ ﻫﺴﺘﻢ .و روح ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻦ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﻣﯽآورد.
19اﯾﻨﮏ دل ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺷﺮاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺘﻮح ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺜﻞ ﻣﺸﮑﻬﺎی ﺗﺎزه ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺑﺘﺮﮐﺪ.
20ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ راﻧﺪ ﺗﺎ راﺣﺖ ﯾﺎﺑﻢ و ﻟﺒﻬﺎی ﺧﻮد را ﮔﺸﻮده ،ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻢ داد21 .ﺣﺎﺷﺎ از ﻣﻦ ﮐﻪ
ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﻪ اﺣﺪی ﮐﻼم ﺗﻤﻠﻖآﻣﯿﺰ ﮔﻮﯾﻢ22 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻤﻠﻖآﻣﯿﺰ ﻋﺎرف
ﻧﯿﺴﺘﻢ .واﻻ ﺧﺎﻟﻘﻢ ﻣﺮا ﺑﻪ زودی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮداﺷﺖ.
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»ﻟﯿﮑﻦ ای اﯾﻮب ،ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻼم ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﮕﯿﺮ.

2اﯾﻨﮏ اﻵن دﻫﺎن ﺧﻮد را ﮔﺸﻮدم ،و زﺑﺎﻧﻢ در ﮐﺎﻣﻢ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪ3 .ﮐﻼم ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻖ راﺳﺘﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و ﻟﺒﻬﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻨﻄﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد4 .روح ﺧﺪا ﻣﺮا آﻓﺮﯾﺪه ،و ﻧﻔﺨﻪ ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮا
زﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ5 .اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺮا ﺟﻮاب ده ،و ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ ،ﮐﻼم را ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﺎﯾﺴﺖ.
6اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ از ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از ﮔﻞ ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪهام7 .اﯾﻨﮏ ﻫﯿﺒﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،و وﻗﺎر ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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»8ﯾﻘﯿﻨﺎ در ﮔﻮش ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯽ و آواز ﮐﻼم ﺗﻮ را ﺷﻨﯿﺪم 9ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﻦ زﮐﯽ و ﺑﯽﺗﻘﺼﯿﺮ
ﻫﺴﺘﻢ؛ ﻣﻦ ﭘﺎک ﻫﺴﺘﻢ و در ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ10 .اﯾﻨﮏ او ﻋﻠﺘﻬﺎ ﺑﺮﻣﻦ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ و ﻣﺮا دﺷﻤﻦ ﺧﻮد
ﻣﯽﺷﻤﺎرد11 .ﭘﺎﯾﻬﺎﯾﻢ را در ﮐﻨﺪه ﻣﯽﮔﺬارد و ﻫﻤﻪ راﻫﻬﺎﯾﻢ را ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ12 .ﻫﺎن در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮ
ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺘﯽ .ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﻢ ،زﯾﺮا ﺧﺪا از اﻧﺴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ13 .ﭼﺮا ﺑﺎ او ﻣﻌﺎرﺿﻪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد اﻃﻼع ﻧﻤﯽدﻫﺪ؟ 14زﯾﺮا ﺧﺪا ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ دو دﻓﻌﻪ و اﻧﺴﺎن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ15 .در ﺧﻮاب ،در رؤﯾﺎی ﺷﺐ ،ﭼﻮن ﺧﻮاب ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ
اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد در ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ16 .آﻧﮕﺎه ﮔﻮﺷﻬﺎی اﻧﺴﺎن را
ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و ﺗﺄدﯾﺐ اﯾﺸﺎن را ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺳﺎزد17 .ﺗﺎ اﻧﺴﺎن را از اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺗﮑﺒﺮ را از ﻣﺮدﻣﺎن
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ18 .ﺟﺎن او را از ﺣﻔﺮه ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد و ﺣﯿﺎت او را از ﻫﻼﮐﺖ ﺷﻤﺸﯿﺮ19 .ﺑﺎ درد در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد
ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و اﺿﻄﺮاب داﯾﻤﯽ در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی وی اﺳﺖ20 .ﭘﺲ ﺟﺎن او ﻧﺎن را ﻣﮑﺮوه ﻣﯽدارد
و ﻧﻔﺲ او ﺧﻮراک ﻟﻄﯿﻒ را21 .ﮔﻮﺷﺖ او ﭼﻨﺎن ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی وی ﮐﻪ
دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ22 .ﺟﺎن او ﺑﻪ ﺣﻔﺮه ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﯿﺎت او ﺑﻪ ﻫﻼکﮐﻨﻨﺪﮔﺎن.
»23اﮔﺮ ﺑﺮای وی ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻫﺰار ﻓﺮﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
راﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ وی اﻋﻼن ﻧﻤﺎﯾﺪ24 ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮ او ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :او را از ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﻫﺎوﯾﻪ ﺑﺮﻫﺎن ،ﻣﻦ ﮐﻔﺎرهای ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدهام25 .ﮔﻮﺷﺖ او از ﮔﻮﺷﺖ ﻃﻔﻞ ﻟﻄﯿﻒﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺑﻪ اﯾﺎم
ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ26 .ﻧﺰد ﺧﺪا دﻋﺎ ﮐﺮده ،او را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد ،و روی او را ﺑﺎ
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ .و ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ او رد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد27 .ﭘﺲ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺮود
ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :ﮔﻨﺎه ﮐﺮدم و راﺳﺘﯽ را ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎﺧﺘﻢ ،و ﻣﮑﺎﻓﺎت آن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪ28 .ﻧﻔﺲ
ﻣﺮا از ﻓﺮورﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺎوﯾﻪ ﻓﺪﯾﻪ داد ،و ﺟﺎن ﻣﻦ ،ﻧﻮر را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ29 .اﯾﻨﮏ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را
ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد ،دو دﻓﻌﻪ و ﺳﻪ دﻓﻌﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن30 .ﺗﺎ ﺟﺎن او را از ﻫﻼﮐﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و او را از
ﻧﻮر زﻧﺪﮔﺎن ،ﻣﻨﻮر ﺳﺎزد31 .ای اﯾﻮب ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺮا اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎ ،و ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش ﺗﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ راﻧﻢ.
32اﮔﺮ ﺳﺨﻨﯽ داری ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮاب ﺑﺪه؛ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﻮ زﯾﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻮ را ﻣﺒﺮی' ﺳﺎزم33 .و اﮔﺮ ﻧﻪ ،ﺗﻮ
ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ .ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎش ﺗﺎ ﺣﮑﻤﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﻫﻢ«.
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ﭘﺲ اﻟﯿﻬﻮ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ای ﺣﮑﯿﻤﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،و ای

ﻋﺎرﻓﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﮔﯿﺮﯾﺪ3 .زﯾﺮا ﮔﻮش ،ﺳﺨﻨﺎن را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺎم ،ﻃﻌﺎم را ذوق
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ4 .اﻧﺼﺎف را ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،و در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ5 .ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻮب ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻫﺴﺘﻢ .و ﺧﺪا داد ﻣﺮا از ﻣﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ6 .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﺼﺎف ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ دروﻏﮕﻮ
ﺷﻤﺮده ﺷﺪهام ،و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﯽﺗﻘﺼﯿﺮم ،ﺟﺮاﺣﺖ ﻣﻦ ﻋﻼجﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ7 .ﮐﺪام ﺷﺨﺺ ﻣﺜﻞ اﯾﻮب اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﺨﺮﯾﻪ را ﻣﺜﻞ آب ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ 8ﮐﻪ در رﻓﺎﻗﺖ ﺑﺪﮐﺎران ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺷﺮﯾﺮ رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ 9زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن را ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﺪا را ﺑﺠﻮﯾﺪ10 .ﭘﺲ اﻵن ای
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﻄﺎﻧﺖ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ؛ ﺣﺎﺷﺎ از ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﺪی ﮐﻨﺪ ،و از ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ ،ﮐﻪ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ11 .زﯾﺮا ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻠﺶ ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﺑﺮ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﻮاﻓﻖ راﻫﺶ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ12 .و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺪی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺼﺎف را ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤﯽﺳﺎزد13 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ او
ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﻮده ،و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را ﺑﻪ او ﺳﭙﺮده ﺑﺎﺷﺪ14 .اﮔﺮ او دل ﺧﻮد را ﺑﻪ وی
ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎزد ،اﮔﺮ روح و ﻧﻔﺨﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﯿﺮد15 ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻼک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک راﺟﻊ ﻣﯽﮔﺮدد16 .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻓﻬﻢ داری اﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮ ،و ﺑﻪ آواز ﮐﻼم ﻣﻦ ﮔﻮش ده.
17آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﻧﺼﺎف ﻧﻔﺮت دارد ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد؟ و آﯾﺎ ﻋﺎدل ﮐﺒﯿﺮ را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه اﺳﻨﺎد
ﻣﯽدﻫﯽ؟ 18آﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ ﻟﺌﯿﻢ ﻫﺴﺘﯽ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺠﯿﺒﺎن ﮐﻪ ﺷﺮﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ؟ 19ﭘﺲ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ اﻣﯿﺮان را ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و دوﻟﺘﻤﻨﺪ را ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ
اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻬﺎی ویاﻧﺪ؟ 20در ﻟﺤﻈﻪای در ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ .ﻗﻮم ﻣﺸﻮش ﺷﺪه ،ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ،
و زورآوران ﺑﯽواﺳﻄﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﻼک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
»21زﯾﺮا ﭼﺸﻤﺎن او ﺑﺮ راﻫﻬﺎی اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺪﻣﻬﺎﯾﺶ را ﻣﯽﻧﮕﺮد22 .ﻇﻠﻤﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت ﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎران ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را درآن ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ23 .زﯾﺮا اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ
اﺣﺪی ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ او ﭘﯿﺶ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ24 .زورآوران را ﺑﺪون ﺗﻔﺤﺺ ﺧﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ25 .ﻫﺮآﯾﻨﻪ اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه
اﯾﺸﺎن را واژﮔﻮن ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪ26 .ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺮﯾﺮان اﯾﺸﺎن را ﻣﯽزﻧﺪ ،در ﻣﮑﺎن
ﻧﻈﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن27 .از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ او ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪﻧﺪ ،و در ﻫﻤﻪ ﻃﺮﯾﻘﻬﺎی وی ﺗﺄﻣﻞ
ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ28 .ﺗﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻓﻘﯿﺮ را ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،و او ﻓﻐﺎن ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را ﺑﺸﻨﻮد29 .ﭼﻮن او آراﻣﯽ دﻫﺪ
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ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﺿﻄﺮاب اﻧﺪازد ،و ﭼﻮن روی ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪ؟ ﺧﻮاه ﺑﻪ
اﻣﺘﯽ ﺧﻮاه ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ30 ،ﺗﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﺎﺟﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻗﻮم را ﺑﻪ دام ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻧﺴﺎزﻧﺪ31 .ﻟﯿﮑﻦ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺳﺰا ﯾﺎﻓﺘﻢ ،دﯾﮕﺮ ﻋﺼﯿﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻢ ورزﯾﺪ32 ،و
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮز ،و اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدم ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد؟ 33آﯾﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ رأی
ﺗﻮ ﺟﺰا داده ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻮ رد ﻣﯽﮐﻨﯽ ﭘﺲ ﺗﻮ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻦ و ﻧﻪ ﻣﻦ ،و آﻧﭽﻪ ﺻﻮاب ﻣﯽداﻧﯽ
ﺑﮕﻮ؟ 34ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﻄﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﻮد 35ﮐﻪ اﯾﻮب
ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ و ﮐﻼم او از روی ﺗﻌﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ36 .ﮐﺎش ﮐﻪ اﯾﻮب ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ آزﻣﻮده
ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﯾﺮان ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ37 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﻃﻐﯿﺎن را ﻣﺰﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن
ﻣﺎ دﺳﺘﮏ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪا ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«.

35

و اﻟﯿﻬﻮ ﺑﺎز ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺷﺪه ،ﮔﻔﺖ»2 :آﯾﺎ اﯾﻦ را اﻧﺼﺎف ﻣﯽﺷﻤﺎری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﻦ از

ﺧﺪا ﻋﺎدلﺗﺮ ﻫﺴﺘﻢ؟ 3زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻪای ﺑﺮای ﺗﻮ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﻨﺎﻫﻢ
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ4 .ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و رﻓﻘﺎﯾﺖ را ﺑﺎ ﺗﻮ5 .ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ و
ﺑﺒﯿﻦ و اﻓﻼک را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻧﺪ6 .اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدی ﺑﻪ او ﭼﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪی؟ و اﮔﺮ
ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪ ﺑﺮای وی ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ 7اﮔﺮ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺷﺪی ﺑﻪ او ﭼﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪی؟ و ﯾﺎ از دﺳﺖ
ﺗﻮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ 8ﺷﺮارت ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺮدی ﭼﻮن ﺗﻮ )ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ( و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺑﻨﯽآدم
)ﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ(9 .از ﮐﺜﺮت ﻇﻠﻤﻬﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪ و از دﺳﺖ زورآوران اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ10 ،و
ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﻣﻦ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﺳﺮودﻫﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ 11و ﻣﺎ را از ﺑﻬﺎﯾﻢ
زﻣﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ ،و از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ12 .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﮑﺒﺮ ﺷﺮﯾﺮان ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ او اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ13 ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﺑﻄﺎﻟﺖ را ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد و ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮآن ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ14 .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ او را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ دﻋﻮی در ﺣﻀﻮر وی اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮ او
ﺑﺎش15 .و اﻣﺎ اﻵن از اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ در ﻏﻀﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﮔﻨﺎه اﻋﺘﻨﺎ
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ16 ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻮب دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«.
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و اﻟﯿﻬﻮ ﺑﺎز ﮔﻔﺖ»2 :ﺑﺮای ﻣﻦ اﻧﺪﮐﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺗﻮ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻢ ،زﯾﺮا از

ﺑﺮای ﺧﺪا ﻫﻨﻮز ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ3 .ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را از دور ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻋﺪاﻟﺖ را
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد4 .ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻼم ﻣﻦ دروغ ﻧﯿﺴﺖ ،و آﻧﮑﻪ در ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻧﺰد ﺗﻮ
ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ5 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪا ﻗﺪﯾﺮ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ را اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و در ﻗﻮت ﻋﻘﻞ ﻗﺎدر اﺳﺖ6 .ﺷﺮﯾﺮ را
زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽدارد و داد ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ7 .ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را از ﻋﺎدﻻن ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﺸﺎن
را ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺳﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ8 .اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺮدﻧﺪ.
9آﻧﮕﺎه اﻋﻤﺎل اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و ﺗﻘﺼﯿﺮﻫﺎی اﯾﺸﺎن را از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﺒﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ10 ،و
ﮔﻮﺷﻬﺎی اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ﺗﺄدﯾﺐ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ از ﮔﻨﺎه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ11 .ﭘﺲ اﮔﺮ
ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و او را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﯾﺎم ﺧﻮﯾﺶ را در ﺳﻌﺎدت ﺑﺴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ،و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را در
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ12 .و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ از ﺗﯿﻎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد ،و ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺟﺎن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﭙﺮد13 .اﻣﺎ
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دل ،ﻓﺎﺟﺮﻧﺪ ﻏﻀﺐ را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﭼﻮن اﯾﺸﺎن را ﻣﯽﺑﻨﺪد اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
14اﯾﺸﺎن در ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺣﯿﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻓﺎﺳﻘﺎن )ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد(15 .ﻣﺼﯿﺒﺖﮐﺸﺎن را
ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﮔﻮش اﯾﺸﺎن را در ﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»16ﭘﺲ ﺗﻮ را ﻧﯿﺰ از دﻫﺎن ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد ،در ﻣﮑﺎن وﺳﯿﻊ ﮐﻪ در آن ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻤﯽﺑﻮد
و زاد ﺳﻔﺮه ﺗﻮ از ﻓﺮﺑﻬﯽ ﻣﻤﻠﻮ ﻣﯽﺷﺪ17 .و ﺗﻮ از داوری ﺷﺮﯾﺮ ﭘﺮ ﻫﺴﺘﯽ ،ﻟﯿﮑﻦ داوری و اﻧﺼﺎف ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﻠﺘﺼﻘﻨﺪ18 .ﺑﺎﺣﺬر ﺑﺎش ﻣﺒﺎدا ﺧﺸﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪی ﺑﺒﺮد ،و زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﻔﺎره ﺗﻮ را ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزد19 .آﯾﺎ
او دوﻟﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﺪ آورد؟ ﻧﯽ ،ﻧﻪ ﻃﻼ و ﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮای ﺗﻮاﻧﮕﺮی را20 .ﺑﺮای ﺷﺐ
آرزوﻣﻨﺪ ﻣﺒﺎش ،ﮐﻪ اﻣﺖﻫﺎ را از ﺟﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺮد21 .ﺑﺎ ﺣﺬر ﺑﺎش ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺸﻮی ،زﯾﺮا
ﮐﻪ ﺗﻮ آن را ﺑﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهای22 .اﯾﻨﮏ ﺧﺪا در ﻗﻮت ﺧﻮد ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
او ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﺪ؟ 23ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻖ او را ﺑﻪ او ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﻮ
ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧﻤﻮدهای ؟ 24ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ اﻋﻤﺎل او را ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﻣﺮدﻣﺎن
ﻣﯽﺳﺮاﯾﻨﺪ25 .ﺟﻤﯿﻊ آدﻣﯿﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ .ﻣﺮدﻣﺎن آﻧﻬﺎ را از دور ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ26 .اﯾﻨﮏ
ﺧﺪا ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ و او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،و ﺷﻤﺎره ﺳﺎﻟﻬﺎی او را ﺗﻔﺤﺺ ﻧﺘﻮان ﮐﺮد27 .زﯾﺮا ﮐﻪ ﻗﻄﺮهﻫﺎی
آب را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﺎران را از ﺑﺨﺎرات آن ﻣﯽﭼﮑﺎﻧﺪ28 .ﮐﻪ اﺑﺮﻫﺎ آن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽرﯾﺰد
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و ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﺗﺮاود29 .آﯾﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ اﺑﺮﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻬﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ رﻋﺪﻫﺎی
ﺧﯿﻤﻪ او را ﺑﺪاﻧﺪ؟ 30اﯾﻨﮏ ﻧﻮر ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ و ﻋﻤﻖﻫﺎی درﯾﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ31 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﻮمﻫﺎ را داوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و رزق را ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ32 .دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮق
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،و آن را ﺑﺮ ﻫﺪف ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽﺳﺎزد33 .رﻋﺪش از او ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﻮاﺷﯽ از ﺑﺮآﻣﺪن او
اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
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»از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ دل ﻣﻦ ﻣﯽﻟﺮزد و از ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺘﺤﺮک ﻣﯽﮔﺮدد2 .ﮔﻮش داده،

ﺻﺪای آواز او را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،و زﻣﺰﻣﻪای را ﮐﻪ از دﻫﺎن وی ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد3 ،آن را در زﯾﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،و ﺑﺮق ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺎ ﮐﺮاﻧﻬﺎی زﻣﯿﻦ4 .ﺑﻌﺪ از آن ﺻﺪای ﻏﺮش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آواز
ﺟﻼل ﺧﻮﯾﺶ رﻋﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﭼﻮن آوازش ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ5 .ﺧﺪا از آواز ﺧﻮد
رﻋﺪﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻋﻤﺎل ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ادراک ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورد6 .زﯾﺮا
ﺑﺮف را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻔﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎرش ﺑﺎران را و ﺑﺎرش ﺑﺎراﻧﻬﺎی زورآور ﺧﻮﯾﺶ را.
7دﺳﺖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن را ﻣﺨﺘﻮم ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮدﻣﺎن اﻋﻤﺎل او را ﺑﺪاﻧﻨﺪ8 .آﻧﮕﺎه وﺣﻮش ﺑﻪ ﻣﺄوای
ﺧﻮد ﻣﯽروﻧﺪ و در ﺑﯿﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ آرام ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ9 .از ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺟﻨﻮب ﮔﺮدﺑﺎد ﻣﯽآﯾﺪ و از
ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺷﻤﺎل ﺑﺮودت10 .از ﻧﻔﺨﻪ ﺧﺪا ﯾﺦ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﯽﮔﺮدد11 .اﺑﺮﻫﺎ را
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺳﺤﺎب ،ﺑﺮق ﺧﻮد را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ12 .و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻻﻟﺖ او ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺳﻮ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.
13ﺧﻮاه آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺗﺄدﯾﺐ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﺮای رﺣﻤﺖ.
»14ای اﯾﻮب اﯾﻦ را اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎ .ﺑﺎﯾﺴﺖ و در اﻋﻤﺎل ﻋﺠﯿﺐ ﺧﺪا ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻦ15 .آﯾﺎ ﻣﻄﻠﻊ
ﻫﺴﺘﯽ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺧﺪا ﻋﺰم ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮق ،اﺑﺮﻫﺎی ﺧﻮد را درﺧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد؟
16آﯾﺎ ﺗﻮ از ﻣﻮازﻧﻪ اﺑﺮﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﯽ؟ ﯾﺎ از اﻋﻤﺎل ﻋﺠﯿﺒﻪ او ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ،ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ؟ 17ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
رﺧﺘﻬﺎی ﺗﻮ ﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ از ﺑﺎد ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﮔﺮدد؟ 18آﯾﺎ ﻣﺜﻞ او ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ
ﻓﻠﮏ را ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻨﻪ رﯾﺨﺘﻪﺷﺪه ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﺳﺖ؟ 19ﻣﺎ را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﮔﻔﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ آورد20 .آﯾﺎ ﭼﻮن ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد
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ﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻼک ﮔﺮدد21 .و ﺣﺎل آﻓﺘﺎب را ﻧﻤﯽﺗﻮان دﯾﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺳﭙﻬﺮ درﺧﺸﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎد وزﯾﺪه ،آن را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ22 .درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻃﻼﯾﯽ از ﺷﻤﺎل ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﺰد ﺧﺪا ﺟﻼل ﻣﻬﯿﺐ
اﺳﺖ23 .ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ را ادراک ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺮد؛ او در ﻗﻮت و راﺳﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و در ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺒﯿﺮ
ﮐﻪ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد24 .ﻟﻬﺬا ﻣﺮدﻣﺎن از او ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ او ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ داﻧﺎدﻻن ﻧﻤﯽﻧﮕﺮد«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻮب را از ﻣﯿﺎن ﮔﺮدﺑﺎد ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ

ﻣﺸﻮرت را از ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯽﻋﻠﻢ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺳﺎزد؟ 3اﻵن ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﻣﺮد ﺑﺒﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ از ﺗﻮ
ﺳﺆال ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﭘﺲ ﻣﺮا اﻋﻼم ﻧﻤﺎ4 .وﻗﺘﯽﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎدم ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی؟ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ اﮔﺮ ﻓﻬﻢ
داری5 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮد؟ اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﯽ! و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﯾﺴﻤﺎﻧﮑﺎر را ﺑﺮ آن ﮐﺸﯿﺪ؟
6ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ زاوﯾﻪاش را ﻧﻬﺎد7 ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن
ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻧﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺟﻤﯿﻊ ﭘﺴﺮان ﺧﺪا آواز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ دادﻧﺪ؟ 8و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﯾﺎ را ﺑﻪ درﻫﺎ
ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ در ﺟﺴﺖ و از رﺣﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ؟ 9وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﺮﻫﺎ را ﻟﺒﺎس آن
ﮔﺮداﻧﯿﺪم و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻏﻠﯿﻆ را ﻗﻨﺪاﻗﻪ آن ﺳﺎﺧﺘﻢ؟ 10و ﺣﺪی ﺑﺮای آن ﻗﺮار دادم و ﭘﺸﺖﺑﻨﺪﻫﺎ و درﻫﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدم؟ 11و ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎ و ﺗﺠﺎوز ﻣﻨﻤﺎ ،و در اﯾﻨﺠﺎ اﻣﻮاج ﺳﺮﮐﺶ ﺗﻮ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﻮد؟
»12آﯾﺎ ﺗﻮ از اﺑﺘﺪای ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺻﺒﺢ را ﻓﺮﻣﺎن دادی ،و ﻓﺠﺮ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻌﺶ ﻋﺎرف
ﮔﺮداﻧﯿﺪی13 ،ﺗﺎ ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦ را ﻓﺮو ﮔﯿﺮد و ﺷﺮﯾﺮان از آن اﻓﺸﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ؟ 14ﻣﺜﻞ ﮔﻞ زﯾﺮ ﺧﺎﺗﻢ
ﻣﺒﺪل ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺎس ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد15 .و ﻧﻮر ﺷﺮﯾﺮان از اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
و ﺑﺎزوی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد16 .آﯾﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی درﯾﺎ داﺧﻞ ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻘﻬﺎی ﻟﺠﻪ رﻓﺘﻪای؟
17آﯾﺎ درﻫﺎی ﻣﻮت ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﯾﺎ درﻫﺎی ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻮت را دﯾﺪهای؟ 18آﯾﺎ ﭘﻬﻨﺎی زﻣﯿﻦ را
ادراک ﮐﺮدهای؟ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه اﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﻣﯽداﻧﯽ! 19راه ﻣﺴﮑﻦ ﻧﻮر ﮐﺪام اﺳﺖ ،و ﻣﮑﺎن ﻇﻠﻤﺖ ﮐﺠﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ20 ،ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺣﺪودش ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ،و راﻫﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ او را درک ﻧﻤﺎﯾﯽ؟ 21اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽداﻧﯽ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
در آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻮﻟﻮد ﺷﺪی ،و ﻋﺪد روزﻫﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ!
»22آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺰنﻫﺎی ﺑﺮف داﺧﻞ ﺷﺪه ،و ﺧﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﮕﺮگ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدهای23 ،ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وﻗﺖ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ روز ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ و ﺟﻨﮓ؟ 24ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻖ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ

ﮐﺘﺎب اﯾﻮب  /ﻓﺼﻞ ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻢ

811

ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎد ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮔﺮدد؟ 25ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ رودﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺳﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ
ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﺎﻋﻘﻪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ26 ،ﺗﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺒﺎرد و ﺑﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
آن آدﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ27 ،ﺗﺎ )زﻣﯿﻦ( وﯾﺮان و ﺑﺎﯾﺮ را ﺳﯿﺮاب ﮐﻨﺪ ،و ﻋﻠﻔﻬﺎی ﺗﺎزه را از آن ﺑﺮوﯾﺎﻧﺪ؟ 28آﯾﺎ
ﺑﺎران را ﭘﺪری ﻫﺴﺖ؟ ﯾﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺮات ﺷﺒﻨﻢ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد؟ 29از رﺣﻢ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﺦ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ؟ و ژاﻟﻪ آﺳﻤﺎن را ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد؟ 30آﺑﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺳﻄﺢ ﻟﺠﻪ ﯾﺦ
ﻣﯽﺑﻨﺪد31 .آﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﺛﺮﯾﺎ را ﻣﯽﺑﻨﺪی؟ ﯾﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺟﺒﺎر را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﯽ؟ 32آﯾﺎ ﺑﺮﺟﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﮥاﻟﺒﺮوج را
در ﻣﻮﺳﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآوری؟ و دباﮐﺒﺮ را ﺑﺎ ﺑﻨﺎت او رﻫﺒﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟ 33آﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی آﺳﻤﺎن
را ﻣﯽداﻧﯽ؟ ﯾﺎ آن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯽ؟ 34آﯾﺎ آواز ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺑﺮﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﯿﻞ آﺑﻬﺎ
ﺗﻮ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ؟ 35آﯾﺎ ﺑﺮﻗﻬﺎ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯽ ﺗﺎ رواﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﻨﮏ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ؟ 36ﮐﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ را در ﺑﺎﻃﻦ ﻧﻬﺎد ﯾﺎ ﻓﻄﺎﻧﺖ را ﺑﻪ دل ﺑﺨﺸﯿﺪ؟ 37ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ ،اﺑﺮﻫﺎ را ﺑﺸﻤﺎرد؟
و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻬﺎی آﺳﻤﺎن را ﺑﺮﯾﺰد38 ،ﭼﻮن ﻏﺒﺎر ﮔﻞﺷﺪه ،ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻠﻮﺧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﯽﭼﺴﺒﻨﺪ؟ 39آﯾﺎ ﺷﮑﺎر را ﺑﺮای ﺷﯿﺮ ﻣﺎده ﺻﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ و اﺷﺘﻬﺎی ﺷﯿﺮ ژﯾﺎن را ﺳﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ،
40ﺣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﺄوای ﺧﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﯿﺸﻪ در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ؟
41ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﺬا را ﺑﺮای ﻏﺮاب آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد ،ﭼﻮن ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪ ،و ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻧﺒﻮدن ﺧﻮراک آواره ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؟
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»آﯾﺎ وﻗﺖ زاﯾﯿﺪن ﺑﺰ ﮐﻮﻫﯽ را ﻣﯽداﻧﯽ؟ ﯾﺎ زﻣﺎن وﺿﻊ ﺣﻤﻞ آﻫﻮ را ﻧﺸﺎن

ﻣﯽدﻫﯽ؟ 2آﯾﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺣﺴﺎب ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺮد؟ ﯾﺎ زﻣﺎن زاﯾﯿﺪن آﻧﻬﺎرا ﻣﯽداﻧﯽ؟
3ﺧﻢ ﺷﺪه ،ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽزاﯾﻨﺪ و از دردﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﺎرغ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ4 .ﺑﭽﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻗﻮی ﺷﺪه ،در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﻤﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽروﻧﺪ و ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ5 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺮ وﺣﺸﯽ را رﻫﺎ ﮐﺮده ،آزاد
ﺳﺎﺧﺖ ،و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮔﻮرﺧﺮ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد6 ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن را ﺧﺎﻧﻪ او ﺳﺎﺧﺘﻢ ،و ﺷﻮرهزار را
ﻣﺴﮑﻦ او ﮔﺮداﻧﯿﺪم؟ 7ﺑﻪ ﻏﻮﻏﺎی ﺷﻬﺮ اﺳﺘﻬﺰاء ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺮوش رﻣﻪﺑﺎن را ﮔﻮش ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد8 .داﯾﺮه
ﮐﻮﻫﻬﺎ ﭼﺮاﮔﺎه او اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺒﺰه را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ9 .آﯾﺎ ﮔﺎو وﺣﺸﯽ راﺿﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺧﺪﻣﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ ﻧﺰد آﺧﻮر ﺗﻮ ﻣﻨﺰل ﮔﯿﺮد؟ 10آﯾﺎ ﮔﺎو وﺣﺸﯽ را ﺑﻪ رﯾﺴﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﯿﺎر ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺴﺖ؟ ﯾﺎ
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وادﯾﻬﺎ را از ﻋﻘﺐ ﺗﻮ ﻣﺎزو ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد؟ 11آﯾﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮﺗﺶ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﺑﺮ او اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟
و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺣﻮاﻟﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد؟ 12آﯾﺎ ﺑﺮاو ﺗﻮﮐﻞ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺖ را ﺑﺎز آورد و
آن را ﺑﻪ ﺧﺮﻣﻨﮕﺎﻫﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ؟
»13ﺑﺎل ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺑﻪ ﺷﺎدی ﻣﺘﺤﺮک ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﺎ ﭘﺮ و ﺑﺎل او ﻣﺜﻞ ﻟﻘﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ14 .زﯾﺮا ﮐﻪ
ﺗﺨﻤﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ واﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﺮ روی ﺧﺎک آﻧﻬﺎ را ﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ15 ،و ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽاﻓﺸﺮد ،و وﺣﻮش ﺻﺤﺮا آﻧﻬﺎ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ16 .ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﺎ از آن او ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺤﻨﺖ او ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﻣﺘﺄﺳﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد17 .زﯾﺮا ﺧﺪا او را از ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺤﺮوم
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و از ﻓﻄﺎﻧﺖ او را ﻧﺼﯿﺒﯽ ﻧﺪاده اﺳﺖ18 .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﺐ و ﺳﻮارش
را اﺳﺘﻬﺰا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
»19آﯾﺎ ﺗﻮ اﺳﺐ را ﻗﻮت داده و ﮔﺮدن او را ﺑﻪ ﯾﺎل ﻣﻠﺒﺲ ﮔﺮداﻧﯿﺪهای؟ 20آﯾﺎ او را ﻣﺜﻞ ﻣﻠﺦ
ﺑﻪ ﺟﺴﺖ وﺧﯿﺰ آوردهای؟ ﺧﺮوش ﺷﯿﻬﻪ او ﻣﻬﯿﺐ اﺳﺖ21 .در وادی ﭘﺎ زده ،از ﻗﻮت ﺧﻮد وﺟﺪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺴﻠﺤﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود22 .ﺑﺮ ﺧﻮف اﺳﺘﻬﺰاء ﮐﺮده ،ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و از دم
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدد23 .ﺗﺮﮐﺶ ﺑﺮ او ﭼﮑﭽﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﯿﺰه درﺧﺸﻨﺪه و ﻣﺰراق 24ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﯿﺾ
زﻣﯿﻦ را ﻣﯽﻧﻮردد .و ﭼﻮن ﮐﺮﻧﺎ ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺪ25 ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﻧﺎ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻫﻪﻫﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
و ﺟﻨﮓ را از دور اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺧﺮوش ﺳﺮداران و ﻏﻮﻏﺎ را26 .آﯾﺎ از ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻮ ﺷﺎﻫﯿﻦ
ﻣﯽﭘﺮد؟ و ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ 27آﯾﺎ از ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﻋﻘﺎب ﺻﻌﻮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و
آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزد؟ 28ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،ﻣﺄوا ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﺗﯿﺰ و ﺑﺮ
ﻣﻼذ ﻣﻨﯿﻊ29 .از آﻧﺠﺎ ﺧﻮراک ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآورد و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ از دور ﻣﯽﻧﮕﺮد30 .ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ
ﺧﻮن را ﻣﯽﻣﮑﻨﺪ و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﮕﺎﻧﻨﺪ او آﻧﺠﺎ اﺳﺖ«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮑﺮر ﮐﺮده ،اﯾﻮب را ﮔﻔﺖ»2 :آﯾﺎ ﻣﺠﺎدﻟﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻗﺎدرﻣﻄﻠﻖ

ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﺤﺎﺟﻪ ﮐﻨﺪ آن را ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ«.
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3آﻧﮕﺎه اﯾﻮب ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺖ»4 :اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﺣﻘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺟﻮاب
دﻫﻢ؟ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪام5 .ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﻔﺘﻢ و ﺗﮑﺮار ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺑﻠﮑﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ و
ﻧﺨﻮاﻫﻢ اﻓﺰود«.
6ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻮب را از ﮔﺮدﺑﺎد ﺧﻄﺎب ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ»7 :اﻵن ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ ﻣﺮد ﺑﺒﻨﺪ .از
ﺗﻮ ﺳﺆال ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻣﺮا اﻋﻼم ﮐﻦ8 .آﯾﺎ داوری ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ؟ و ﻣﺮا ﻣﻠﺰم ﻣﯽﺳﺎزی ﺗﺎ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻋﺎدل ﺑﻨﻤﺎﯾﯽ؟ 9آﯾﺎ ﺗﻮ را ﻣﺜﻞ ﺧﺪا ﺑﺎزوﯾﯽ ﻫﺴﺖ؟ و ﺑﻪ آواز ﻣﺜﻞ او رﻋﺪ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺮد؟
10اﻵن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ زﯾﻨﺖ ﺑﺪه ،و ﺑﻪ ﻋﺰت و ﺷﻮﮐﺖ ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎز11 .ﺷﺪت ﻏﻀﺐ
ﺧﻮد را ﺑﺮﯾﺰ و ﺑﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺘﮑﺒﺮ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪه ،او را ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاز12 .ﺑﺮ ﻫﺮﮐﻪ ﻣﺘﮑﺒﺮ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ
و او را ذﻟﯿﻞ ﺑﺴﺎز و ﺷﺮﯾﺮان را در ﺟﺎی اﯾﺸﺎن ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﻦ13 .اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺧﺎک ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎ و
روﯾﻬﺎی اﯾﺸﺎن را درﺟﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺤﺒﻮس ﮐﻦ14 .آﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﺗﻮ اﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﮐﻪ دﺳﺖ
راﺳﺘﺖ ﺗﻮ را ﻧﺠﺎت ﺗﻮاﻧﺪ داد15 .اﯾﻨﮏ ﺑﻬﯿﻤﻮت ﮐﻪ او را ﺑﺎ ﺗﻮ آﻓﺮﯾﺪهام ﮐﻪ ﻋﻠﻒ را ﻣﺜﻞ ﮔﺎو
ﻣﯽﺧﻮرد16 ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻗﻮت او در ﮐﻤﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ وی در رﮔﻬﺎی ﺷﮑﻤﺶ17 .دم ﺧﻮد را ﻣﺜﻞ
ﺳﺮو آزاد ﻣﯽﺟﻨﺒﺎﻧﺪ .رﮔﻬﺎی راﻧﺶ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ18 .اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺠﯿﻦ و
اﻋﻀﺎﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﺗﯿﺮﻫﺎی آﻫﻨﯿﻦ اﺳﺖ19 .او اﻓﻀﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺪا اﺳﺖ .آن ﮐﻪ او را آﻓﺮﯾﺪ ﺣﺮﺑﻪاش را
ﺑﻪ او داده اﺳﺖ20 .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﯽروﯾﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﺤﺮا
ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ 21زﯾﺮ درﺧﺘﻬﺎی ﮐﻨﺎر ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ .در ﺳﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰار و در ﺧﻼب22 .درﺧﺘﻬﺎی ﮐﻨﺎر او را ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،و ﺑﯿﺪﻫﺎی ﻧﻬﺮ ،وی را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ23 .اﯾﻨﮏ رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
او ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ و اﮔﺮ ﭼﻪ اردن در دﻫﺎﻧﺶ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﻤﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد24 .آﯾﺎ ﭼﻮن ﻧﮕﺮان اﺳﺖ او را
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻮان ﮐﺮد؟ ﯾﺎ ﺑﯿﻨﯽ وی را ﺑﺎ ﻗﻼب ﺗﻮان ﺳﻔﺖ؟
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»آﯾﺎ ﻟﻮﯾﺎﺗﺎن را ﺑﺎ ﻗﻼب ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪ؟ ﯾﺎ زﺑﺎﻧﺶ را ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎن ﺗﻮاﻧﯽ ﻓﺸﺮد؟

2آﯾﺎ در ﺑﯿﻨﯽ او ﻣﻬﺎر ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪ؟ ﯾﺎ ﭼﺎﻧﻪاش را ﺑﺎ ﻗﻼب ﺗﻮاﻧﯽ ﺳﻔﺖ؟ 3آﯾﺎ او ﻧﺰد ﺗﻮ ﺗﻀﺮع زﯾﺎد
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد؟ ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻼﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ؟ 4آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻋﻬﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ ﯾﺎ او را ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﯽ
داﯾﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺮﻓﺖ؟ 5آﯾﺎ ﺑﺎ او ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﺎزی ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺮد؟ ﯾﺎ او را ﺑﺮای ﮐﻨﯿﺰان ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﯽ
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ﺑﺴﺖ؟ 6آﯾﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ )ﺻﯿﺎدان( از او داد و ﺳﺘﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟ ﯾﺎ او را در ﻣﯿﺎن ﺗﺎﺟﺮان ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد؟ 7آﯾﺎ ﭘﻮﺳﺖ او را ﺑﺎ ﻧﯿﺰهﻫﺎ ﻣﻤﻠﻮ ﺗﻮاﻧﯽﮐﺮد؟ ﯾﺎ ﺳﺮش را ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻓﻬﺎی ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮان؟
8اﮔﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﺑﮕﺬاری ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ و دﯾﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﮐﺮد9 .اﯾﻨﮏ اﻣﯿﺪ
ﺑﻪ او ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .آﯾﺎ از رؤﯾﺘﺶ ﻧﯿﺰ آدﻣﯽ ﺑﻪ روی دراﻓﮑﻨﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ 10ﮐﺴﯽ اﯾﻨﻘﺪر ﻣﺘﻬﻮر ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ او را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ .ﭘﺲ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ؟ 11ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﺴﺘﻪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ
ﻣﻦ داده ،ﺗﺎﺑﻪ او رد ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ ﻫﺮﭼﻪ زﯾﺮ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ از آن ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
»12درﺑﺎره اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و از ﺟﺒﺮوت و ﺟﻤﺎل ﺗﺮﮐﯿﺐ او ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻢ داد.
13ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ روی ﻟﺒﺎس او را ﺑﺎز ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮد؟ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دو ﺻﻒ دﻧﺪاﻧﺶ داﺧﻞ ﺷﻮد؟
14ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ درﻫﺎی ﭼﻬﺮهاش را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ؟ داﯾﺮه دﻧﺪاﻧﻬﺎﯾﺶ ﻫﻮﻟﻨﺎک اﺳﺖ15 .ﺳﭙﺮﻫﺎی زورآورش
ﻓﺨﺮ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺤﮑﻢ وﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ16 .ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎن ﭼﺴﺒﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ
ﻧﻤﯽﮔﺬرد17 .ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎن وﺻﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻠْﺘﺼﻘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ18 .از ﻋﻄﺴﻪﻫﺎی او
ﻧﻮر ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽﮔﺮدد و ﭼﺸﻤﺎن او ﻣﺜﻞ ﭘﻠﮑﻬﺎی ﻓﺠﺮ اﺳﺖ19 .از دﻫﺎﻧﺶ ﻣﺸﻌﻠﻬﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و
ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﺑﺮﻣﯽﺟﻬﺪ20 .از ﺑﯿﻨﯽﻫﺎی او دود ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺜﻞ دﯾﮓ ﺟﻮﺷﻨﺪه و ﭘﺎﺗﯿﻞ21 .از ﻧﻔﺲ او
اﺧﮕﺮﻫﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از دﻫﺎﻧﺶ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ22 .ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﻗﻮت ﻧﺸﯿﻤﻦ دارد ،و
ﻫﯿﺒﺖ ﭘﯿﺶ روﯾﺶ رﻗﺺ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ23 .ﻃﺒﻘﺎت ﮔﻮﺷﺖ او ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺮ وی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﻧﻤﯽﺷﻮد24 .دﻟﺶ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﺳﺖ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ زﯾﺮﯾﻦ آﺳﯿﺎ ﻣﺤﮑﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ25 .ﭼﻮن او ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪان ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و از ﺧﻮف ﺑﯽﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ26 .اﮔﺮ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ او اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد اﺛﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﻧﯿﺰه و ﻧﻪ ﻣﺰراق و ﻧﻪ ﺗﯿﺮ27 .آﻫﻦ را ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﻣﯽﺷﻤﺎرد
و ﺑﺮﻧﺞ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮب ﭘﻮﺳﯿﺪه28 .ﺗﯿﺮﻫﺎی ﮐﻤﺎن او را ﻓﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻓﻼﺧﻦ ﻧﺰد او ﺑﻪ ﮐﺎه
ﻣﺒﺪل ﻣﯽﺷﻮد29 .ﻋﻤﻮد ﻣﺜﻞ ﮐﺎه ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺰراق ﻣﯽﺧﻨﺪد30 .در زﯾﺮش ﭘﺎرهﻫﺎی
ﺳﻔﺎل ﺗﯿﺰ اﺳﺖ و ﮔﺮدون ﭘﺮ ﻣﯿﺦ را ﺑﺮ ﮔﻞ ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ31 .ﻟﺠﻪ را ﻣﺜﻞ دﯾﮓ ﻣﯽﺟﻮﺷﺎﻧﺪ و درﯾﺎ را
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﺗﯿﻠﭽﻪ ﻋﻄﺎران ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ32 .راه را در ﻋﻘﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎﺑﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻟﺠﻪ را
ﺳﻔﯿﺪﻣﻮ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ33 .ﺑﺮ روی ﺧﺎک ﻧﻈﯿﺮ او ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﻮف آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ34 .ﺑﺮ
ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ و ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳﺮﮐﺶ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ«.
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و اﯾﻮب ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺟﻮاب داده ،ﮔﻔﺖ»2 :ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯽ ،و

اﺑﺪا ﻗﺼﺪ ﺗﻮ را ﻣﻨﻊ ﻧﺘﻮان ﻧﻤﻮد3 .ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻮرت را ﺑﯽﻋﻠﻢ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺳﺎزد؟ ﻟﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم ﺗﮑﻠﻢ ﻧﻤﻮدم .ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻮق از ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ4 .اﻵن ﺑﺸﻨﻮ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ
ﮔﻮﯾﻢ؛ از ﺗﻮ ﺳﺆال ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪه5 .از ﺷﻨﯿﺪن ﮔﻮش درﺑﺎره ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﻟﯿﮑﻦ اﻵن ﭼﺸﻢ
ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ6 .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﮐﺮاﻫﺖ دارم و در ﺧﺎک و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ«.
7و واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ اﯾﻮب ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻟﯿﻔﺎز
ﺗﯿﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ و ﺑﺮ دو رﻓﯿﻘﺖ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،زﯾﺮا ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻦ آﻧﭽﻪ راﺳﺖ اﺳﺖ
ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺪهام اﯾﻮب ﻧﮕﻔﺘﯿﺪ8 .ﭘﺲ ﺣﺎل ﻫﻔﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﻫﻔﺖ ﻗﻮچ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻧﺰد ﺑﻨﺪه ﻣﻦ
اﯾﻮب رﻓﺘﻪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ؛ و ﺑﻨﺪهام اﯾﻮب ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎ دﻋﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ او را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻣﺒﺎدا ﭘﺎداش ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
درﺑﺎره ﻣﻦ آﻧﭽﻪ راﺳﺖ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﺪهام اﯾﻮب ﻧﮕﻔﺘﯿﺪ«.
9ﭘﺲ اﻟﯿﻔﺎز ﺗﯿﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻠﺪد ﺷﻮﺣﯽ و ﺻﻮﻓﺮ ﻧﻌﻤﺎﺗﯽ رﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻣﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ و ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻮب را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﻮد10 .و ﭼﻮن اﯾﻮب ﺑﺮای اﺻﺤﺎب ﺧﻮد
دﻋﺎ ﮐﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺼﯿﺒﺖ او را دور ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻮب دو ﭼﻨﺪان آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد
ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد11 .و ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺮادراﻧﺶ و ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺶ و ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻗﺪﯾﻤﺶ ﻧﺰد وی آﻣﺪه ،در
ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺎ وی ﻧﺎن ﺧﻮردﻧﺪ و او را درﺑﺎره ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﺗﻌﺰﯾﺖ
ﮔﻔﺘﻪ ،ﺗﺴﻠﯽ دادﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﯾﮏ ﻗﺴﯿﻄﻪ و ﻫﺮﮐﺲ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻃﻼ ﺑﻪ او داد.
12و ﺧﺪاوﻧﺪ آﺧﺮ اﯾﻮب را ﺑﯿﺸﺘﺮ از اول او ﻣﺒﺎرک ﻓﺮﻣﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ او را ﭼﻬﺎرده ﻫﺰار
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺶ ﻫﺰار ﺷﺘﺮ و ﻫﺰار ﺟﻔﺖ ﮔﺎو و ﻫﺰار اﻻغ ﻣﺎده ﺑﻮد13 .و او را ﻫﻔﺖ ﭘﺴﺮ و ﺳﻪ دﺧﺘﺮ
ﺑﻮد14 .و دﺧﺘﺮ اول را ﯾﻤﯿﻤﻪ و دوم را ﻗﺼﯿﻌﻪ و ﺳﻮم را ﻗﺮن ﻫﻔﻮک ﻧﺎم ﻧﻬﺎد15 .و در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻦ
ﻣﺜﻞ دﺧﺘﺮان اﯾﻮب زﻧﺎن ﻧﯿﮑﻮﺻﻮرت ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ،اﯾﺸﺎن را در ﻣﯿﺎن ﺑﺮادراﻧﺸﺎن ارﺛﯽ
داد16 .و ﺑﻌﺪ از آن اﯾﻮب ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد و ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮان ﺧﻮد را ﺗﺎ
ﭘﺸﺖ ﭼﻬﺎرم دﯾﺪ17 .ﭘﺲ اﯾﻮب ﭘﯿﺮ و ﺳﺎﻟﺨـﻮرده ﺷـﺪه ،وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ.
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