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وعول الصخور
في هذا الجزء يتكلم الرب مع ايوب عن امر اخر وهو وعول الصخور ومعلومات عنها ويقول ذلك في شكل
اسئلة أليوب قائال
سفر أيوب 39
 1: 39اتعرف وقت والدة وعول الصخور او تالحظ مخاض االيائل
 2: 39اتحسب الشهور التي تكملها او تعلم ميقات والدتهن
 3: 39يبركن ويضعن اوالدهن يدفعن اوجاعهن

 4: 39تبلغ اوالدهن تربو في البرية تخرج وال تعود اليهن
وهذا سؤال قد يبدوا للبعض بسيط وأيضا هو في سياق أسئلة غاية في التعقيد عن الفلك او المياه او
الثلج وغيره فلماذا سؤال بسيط كهذا في المنتصف
ولكن الحقيقة هو سؤال غير بسيط بالمرة وسنعرف لماذا
فاألول نفهم عما يتكلم العدد
العدد يقول في العبري
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From H3276; an ibex (as climbing): - wild goat.
ايبيكس والوعول البرية

هذه منها عدة أنواع والنوع المتكلم عنه في منطقة الشرق في مديان هو يختلف عن Alpine ibex
فالمتكلم عنه هو  Nubian Ibexوهو نوع نادر االن وكان هناك مشكلة كبيرة في متابعته ومعرفة
توقيتاته .فهو سريع جدا صعب تتبعه وأيضا يستطيع ان يتسلق بسهوله بل يقف على فروع الشجر من
مرونته

فكما قلت هو ليس سؤال بسيط الن وعول الجبلية هذه في زمن أيوب وأيضا حتى زمن حديث لم يكن أحد
تمكن من رصد والدة وعول الجبلية التي يتكلم عنها هنا

فهذه الوعول في وقت والدة النساء هي خاصة وسرية تنطلق الماكن بعيدة صعب تسلقها وتختفي في
أماكن جبلية وال أحد استطاع في الماضي ان يالحظها تلد او حتى يسجل متى تلد او يحسب ويتوقع هذا
فهو ال ترقد فترة او في يظهر عليها بل تختفي وتظهر بعدها بفترة ومعها الصغير
وقال بليني الصغير انه ال أحد يعرف متى يتم وقتها
but how many the wild goats of the rock fulfil is not said

Nat. Hist. l. 8. c. 50.
فحتى مع تقدير الفترة ولكن يوم والدتها صعب تخمينه
Ib. & l. 2. c. 47. Aristot. Hist. Animal. l. 6. c. 29. Solinus, c. 31.
بل استلزم االمر دراسة استمرت عشر سنوات من متخصصين بأدوات وكاميرات وأساليب رصد حتى تمكنوا
أخي ار من رصد وقت والدتها في الجبال وكل ما استطاعوا هو تسجيل ما يقرب من خمس حاالت فقط بعد
كل هذا المجهود الشاق لمدة عشر سنوات بأدوات متخصصة
وأيضا بالنسبة الالم الوالدة لوحظ انها تاكل من عشب اسمه  seselisهو يساعد على الوالدة ويجعلها
أسهل ثم عشب اخر وهو  arosبعد الوالدة غالبا يقلل األلم
Cicero de Natura Deoram, l. 2. Plin. Nat. Hist. c. 8. 32. Aristot. Hist.
Animal. l. 9. c. 5.
مع مالحظة ان سؤال الرب أليوب هو مدعاه التضاع االنسان الذي يجب ان يقر امام الرب ويقول أنى ال
اعرف كل شيء عن الطبيعة التي انت خلقتها يا رب

والمجد هلل دائما

