أرض نود
ﺑﻘﻠﻢ أريك ليونز

ﺑعد أن قتل قاﺑيل أخاه هاﺑيل وأعﻠن أنه سيكون "تائها شاردا" ﻣن قﺒل ﷲ )سفر التكوين  ،(١٢:٤يﻘول الكتاب المﻘدس أنه "خرج ﻣن أﻣام الرب
وأقام ﺑأرض نود" ) .(١٦:٤كانت هذه هي اﻷرض التي "عرف فيها قاﺑيل اﻣرأته" ) ،(١٧:٤وهناك ولد أﺑنه ،أخنوخ.
عندﻣا يﻘرأ المرء عن أرض نود في الفصل الراﺑع ﻣن سفر التكوين ،فإنه غالﺒا ﻣا يتصور أرضا تعيش فيها ﻣجموعة كﺒيرة ﻣن الناس لدى
وفود قاﺑيل إليها؛ ﻷن الكتاب المﻘدس يعطي هذه اﻷرض اسما )"نود"( ،يفترض كثيرون أنها كانت قد سميت ﺑهذا اﻻسﻢ قﺒل رحيل قاﺑيل
إليها .عﻼوة عﻠى ذلك ،هناك كثيرين يعتﻘدون أن قاﺑيل وجد اﻣرأته في هذه اﻷرض .ﺑناء عﻠى هذه اﻻفتراضات ،فﻘد ذهب الﺒعض في
ﻣزاعمهﻢ إلى حد أن ﷲ كان قد خﻠق عﻠى نحو خاص ﺑشرا آخرين إلى جانب آدم وحواء ،وإﻻ لما كانت هناك أرض تدعى نود ،ولما كان في
وسع قاﺑيل العثور عﻠى زوجة هناك .هل هذه اﻻفتراضات واﻻستنتاجات صحيحة؟ ﻣاذا يمكن أن يﻘال عن هذه اﻷﻣور؟

ﻣن المحتمل جدا أن ﻣوسى ،عندﻣا كتب اسﻢ "نود" )سفر التكوين  ،(١٦:٤استخدم أسﻠوﺑا ﻣجازيا يسمى "التوقع أو تﺒكير اﻻنتياب" )نسﺒة شيء
ﻣا ،ﻣثل حدث أو اسﻢ ،إلى فترة ساﺑﻘة لتاريخه الحﻘيﻘي( .غالﺒا ﻣا يستخدم تﺒكير اﻻنتياب لغرض التيسير ،لكي يتمكن الﻘارئ أو الجمهور ﻣن
فهﻢ ﻣا يجري إﺑﻼغه ﺑشكل أفضل .عﻠى سﺒيل المثال ،قد أقول" ،كنت عﻠى عﻼقة ﻣع زوجتي ﻣدة عاﻣين قﺒل زواجنا" ،في حين أنها في
الواقع ،لﻢ تكن زوجتي آنذاك ،ﺑل صديﻘة عزيزة جدا .أو ،قد نشاهد ﺑرناﻣجا تﻠفزيونيا خاصا حول الرئيس جورج دﺑﻠيو ﺑوش عندﻣا كان
صﺒيا ،لكن الحﻘيﻘة هي ،لﻢ يكن جورج دﺑﻠيو ﺑوش رئيسا لﻠوﻻيات المتحدة عندﻣا كان طفﻼ .ﻣن وقت ﻵخر ،يستخدم هذا اﻷسﻠوب في التعﺒير
حتى في الكتاب المﻘدس .في يوحنا  ،١١يتحدث الكتاب المﻘدس عن اﻣرأة تدعى ﻣريﻢ والتي "دهنت قدﻣي الرب ﺑالطيب" ) ،(٢ ،١:١١في حين
أن هذا الحدث لﻢ يجري في الواقع إﻻ ﺑعد ثﻼثة أشهر .تحدث يوحنا عنه وكأنه قد وقع ﺑالفعل ﻷنه عندﻣا كتب إنجيﻠه كان هذا الحدث ﻣعروفا
عموﻣا .يمكن العثور عﻠى ﻣثال آخر عﻠى تﺒكير اﻻنتياب في سفر التكوين  ٣:١٣حيث نﻘرأ أن إﺑراهيﻢ "ﻣضى ﺑمراحﻠه ﻣن النﻘب إلى ﺑيت
أيل" ،في حين أن هذه المنطﻘة في الواقع لﻢ تدعى ﺑﺒيت أيل حتى وقت ﻻحق عندﻣا أطﻠق يعﻘوب عﻠيها هذا اﻻسﻢ )تكوين  .(١٩:٢٨ﻣع ذلك،
عندﻣا كتب ﻣوسى عن هذا اﻻسﻢ ﺑعد ﻣئات السنين ،كان ﻣن المناسب أن يستخدﻣه حتى عند الكتاﺑة عن وقت يسﺒق التاريخ الفعﻠي الذي أعطي
فيه اﻻسﻢ.
عند قراءة اسﻢ نود في الفصل الراﺑع ﻣن سفر التكوين ،يجب عﻠى الﻘارئ أن يفهﻢ أن ﻣن اﻷرجح أن اﻷرض لﻢ تعطى هذا اﻻسﻢ إﻻ ﺑﻌﺪ فترة
ﻣن انتﻘال قاﺑيل إليها .يتسق هذا ﻣع ﻣعنى اسﻢ نود )"المتجول"( ،والذي ﻣن المحتمل جدا أنه أعطي ﻷن ﷲ قال أن قاﺑيل سيكون تائها في
اﻷرض )تكوين  .(١٢:٤وﺑالتالي ،يكاد يكون ﻣن المؤكد أن أرض نود لﻢ تكن ﻣنطﻘة ﻣﻠيئة ﺑالسكان الذين رحل قاﺑيل ليﻘيﻢ ﺑينهﻢ .ﻻشك في
أنها اﻣتﻸت ﺑالسكان فيما ﺑعد؛ لكنها عﻠى اﻷرجح لﻢ تكن كذلك لدى وصوله إليها.
ولكن ،قد يسأل شخص ﻣا ،ألﻢ يجد قاﺑيل اﻣرأته في أرض نود؟ في الواقع ،ﻻ يذكر الكتاب المﻘدس قط أن زوجة قاﺑيل جاءت ﻣن أرض نود.
يﻘول النص ﺑﺒساطة أن قاﺑيل "سكن في أرض نود شرقي عدن .وعرف قاﺑيل اﻣرأته فحﺒﻠت وولدت أخنوخ" )سفر التكوين .(١٧ ،١٦:٤
أن نستنتج ﺑأن ﷲ كان قد خﻠق خصيصا أناسا آخرين إلى جانب آدم وحواء ﻷنه "كانت هناك ﻣجموعة كﺒيرة ﻣن السكان الذين يعيشون في
أرض نود لدى وصول قاﺑيل" و "أن قاﺑيل حصل عﻠى زوجته ﻣن هذه المجموعة" هو ﻣنطق خاطئ وﻣحض تخمين .ﻻ يعﻠﻢ الكتاب المﻘدس
اﻻفتراضات المذكورة أعﻼه ،كما أنه ﻻ يﻠمح ولو ﻣن ﺑعيد إلى أن ﷲ كان قد خﻠق خصيصا أناسا آخرين إلى جانب آدم وحواء .في الواقع،
يعﻠمنا الكتاب المﻘدس العكس تماﻣا عندﻣا ينص صراحة عﻠى أن آدم كان اﻹنسان اﻷول ) كورينثوس اﻷولى  ،(٤٥:١٥وأن حواء هي أم ﻛﻞ
حي )تكوين  ،٢٠:٣أضيف التشديد( .يﺒدو واضحا أنه لﻢ يكن هناك أي أناس آخرين عﻠى اﻷرض ﻣعاصرون لهﻢ )ﻣا عدا ،ﺑالطﺒع ،أطفالهﻢ(.
عﻠى الرغﻢ ﻣن زعﻢ الﺒعض ﺑأن ﷲ كان قد خﻠق خصيصا أشخاصا آخرين ﺑاﻹضافة إلى آدم وحواء خﻼل أسﺒوع الخﻠق ،ﻻ يمكن الدفاع عن
ذلك ﻣنطﻘيا في ضوء ﻣا يعﻠمه الكتاب المﻘدس.
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أﭘولوجيتكس ﭘرس ﺑوصفه الناشر اﻷصﻠي؛ ) (٢يجب نشر عنوان الموقع اﻹلكتروني المحدد لﻠمادة اﻷصﻠية؛ ) (٣يجب أن يﺒﻘى اسﻢ المؤلف
ﻣصاحﺒا لﻠمادة؛ ) (٤يجب تضمين أية ﻣراجع ،حواشي ،أو تعﻠيﻘات ختاﻣية ﻣصاحﺒة لﻠمﻘال ﻣع أي استنساخ خطي لﻠمﻘال؛ ) (٥يمنع إجراء أي
نوع ﻣن التعديﻼت ﻣنعا ﺑاتا )عﻠى سﺒيل المثال ،الصور ،الرسوم الﺒيانية ،الرسوﻣات ،اﻻقتﺒاسات ،وﻣا إلى ذلك يجب أن تستنسخ ﺑالضﺒط كما
تظهر في النص اﻷصﻠي(؛ ) (٦يسمح ﺑاستنساخ المواد المكتوﺑة ﺑشكل ﻣتسﻠسل )عﻠى سﺒيل المثال ،نشر المﻘال في عدة أجزاء( طالما أن إنتاج
المادة ﺑشكل كﻠي يصﺒح ﻣتاحا ،دون تحرير ،في غضون ﻣدة ﻣعﻘولة ﻣن الزﻣن؛ ) (٧ﻻ يجوز عرض المواد لﻠﺒيع ،كﻠيا كان أم جزئيا ،وﻻ
يجوز أن تدرج ضمن ﻣواد أخرى ﻣعروضة لﻠﺒيع؛ و ) (٨يجوز استنساخ المﻘاﻻت ﺑشكل الكتروني لنشرها عﻠى ﻣواقع اﻹنترنت طالما أنه لﻢ
يتﻢ تحرير أو تغيير ﻣضمونها اﻷصﻠي ،وﺑشرط أن تنسب المﻘاﻻت إلى ﻣوقع أﭘولوجيتكس ﭘرس ،ﺑما في ذلك العنوان اﻻلكتروني عﻠى شﺒكة
اﻹنترنت الذي أخذت ﻣنه المﻘاﻻت.
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