
 أبو داري: يكتبها ويقدمها لكم 
 . العزيزيا جمهوريبداية صباح الخير 

 
 قصة طوفان نوح

 
 !!  الجور والظلم والطواغيت ؟النفاق و هل يسلط الرب طوفان لنوحا جديد لخالص الشعب األحوازي من 

 !!؟"عوج ابن عناق " الطوفان الجديد  وهل يكون الشعب األحوازي هو يمثل في
 

بمستوى  آانت   من الكتابة والقراءة ولكن قصصهم   ينآنا صغارا  ويقص علينا المسنين قصص عديدة  ومهما آانوا اغلبهم محروم         
 .!!!عالي جدا 

رب     ) عوج ابن عناق    ) (( عوي ابن عناك    ( من بين تلك القصص آانت قصة        في زمن طوفان سيدنا نوح عليه السالم ، حين آمر ال
اء الشرب ، وهو       و اليود هو  معموال   (  ليبني الفلك قبل ان تبكي السماء وتنفتح يودان عيونها          نبيه نوح    د م اعز  لتبري د الم من جل

ثال         وما عليها  األرض وتغمر المياه    .) بمثابة الثالجة في عصرنا الحاضر       اء م ذا لسته ببن ك ه ة  "  ، أن بناء الفل ل   " الدوب سهال ، ب
وح واهل       . - ذآر وانثى    –هي سفينة آبيرة لتحمل في بطنها من آل دابة وطائر وزاحف زوجا              ه      عالوة على سيدنا ن ه ومن يتبع  بيت

ه              . من الصالحين المؤمنين   ادى رب وح ون رائص النبي ن اء بني البشر ، فارتعشت ف ى فن وعندما وصل خطاب الرب في تصميمه عل
ة عرشك                            ى مالئك ى عل ه وفضلته حت ذي خلقت ة صديقك آدم ال ه فهو من ذري ى هالآ اوي عل وذّآره بأن هذا البشر الذي انت يارب ن

ه ؟؟        المقربين ، فكيف ياسيدي      وي هالك ذريت رب       .    اآلن تن ه ال ال ل ه وفضلته ولكنني      :  فق م اني خلقت ا خلقت ،     أالننع ى م ادم عل  ن
 الطبع البلبدن :المثل الشعبي   (  فنائهم   إال بعد   إصالحهم ، وال يمكن     أنفسهم بحق   وظلما حتى  فجورا   أملوهاوألنهم فسدوا في األرض     

 )ما يغيره اّال الكفن 
 .؟؟   ويبدي حياته من جديدأخرى للبشر الذي سوف يوجد على األرض مرة أباح  يا نوأنتولتكون 
رة   كأواي ،   - ذآر وانثى    – لتشرع ببناء الفلك حاال وليرآب فيه من آل جنس زوج واحد             أؤمركاذن اني     ان تجادلني في هذا الشأن م
 .فتوآل نوح على اهللا وشرع ببناء السفينة !!.    أخرى

ارئ  لي سمحما قصته علي جدتي واحب لو       م عته  الى هنا نترك ما سم     ه                الق ا نقلت ذه القصة وطبق م ا من ه ه نموذج دم ل ريم ألق  الك
 . أيضا التراثية األحوازية واعتقاداتنا المقدسة صللقصلتكون مصداقية  . األخرىآتب التاريخ والكتب المقدسة 

ول من آتاب تاريخ حضارة وادي الرافدين لالستاذ المهندس الدآتور        ما قريناه في آتب التاريخ ومنها على سبيل المثال في الجزء اال           
ي    اإلصحاحفي سفر التكوين ، ) التوراة  ( آذلك نقال عن العهد القديم      " احمد سوسة   " ا يل رب  ((  السادس والتاسع ، جاء م ورأى ال

ار وان تصور   .  قد آثر في األرض     اإلنسانان شر    ه  أفك ا  قلب وم     إنم ل ي ه عمل     ف.  هو شرير آ رب ان .  في األرض  اإلنسان حزن ال
ه   اإلنسان  عن وجه األرض  أمحوفقال الرب . وتأسف في قلبه     ذي خلقت ور السماء      .  ال اب وطي ائم ودب ألني حزنت    . اإلنسان مع به

 .وأما نوح فوجد نعمة في عين الرب. اني عملتهم
ين    .  مع اهللاوسار نوح. آان نوح رجال بارا آامال في أجياله  : هذه مواليد نوح    (( ة بن وح ثالث ا ويافث    : وولد ن  وفسدت  .ساما وحام

 .))  آان آل البشر قد افسد طريقه على األرضإذ . هي فسدت فإذاورأى اهللا … اهللا وامتألت ظلماأماماألرض 
امي    أتت نهاية آل بشر قد      :فقال اهللا لنوح     نهم     .  أم ا م م مع األرض    . ألن األرض امتألت ظلم ا مهلكه ا أن ا من    اصن . فه ع لنفسك فلك

ك مساآن     .خشب جفر  ار           .  تجعل الفل ه من داخل ومن خارج بالق ذا تصنعه     . وتطلي ة  :وهك ك وخمسين          ثالثمائ  ذراع يكون طول الفل
ى حد ذراع من فوق                 . ذراعا عرضه وثالثين ذراعا ارتفاعه     ه ال ك ، وتكمل ه     . وتصنع آوى للفل ك في جانب اب الفل مساآن  . وتضع ب

 آل ما في  .فها أنا  آت  بطوفان الماء على األرض ألهلك آل جسد فيه روح حياة من تحت السماء     . تجعله  سفلية ومتوسطة وعلوية    
ين               .  ونساء بنيك معك       وامرأتكفتدخل الفلك أنت وبنوك     .  ولكن أقيم عهدي معك    .األرض يموت  ل ذي جسد اثن ل حي، من آ  ومن آ

را      . معك  الستبقائه من آل تدخل الى الفلك       ى تكون ذآ ور  من    .وأنث ات األرض              آأجناسها  الطي ل دباب ائم آأجناسها ومن آ  ومن البه
دك      .  الستبقائهاإليك اثنين من آل تدخل   .آأجناسها ه عن ل واجمع ام يؤآ ل طع ا     . وأنت فخذ لنفسك من آ ا طعام ك وله ل  . فيكون ل ففع

د ان انفجر  .. هكذا فعل. نوح حسب آل ما أمره به اهللا     ات       وصارت الطوفان على األرض بع ابيع الغمر العظيم وانفتحت طاق ل ين ت آ
ة .السماء  ين ليل ا وأربع ين يوم ى األرض أربع ان المطر عل اريخ و الكتب السماوية .  وآ ا جاء في آتب الت اقي م رك ب ا نت ى هن ال
 . أخرى ونتائج الطوفان في حدوثه وآذلك بعد رجوع المياه وخروج سكان الفلك الى اليابسة مرة األخرىالمقدسة 

ا رجع الى ما قصتها جدتي عن الطوفان وعن نوح          فن ى                       أآملته داول حت اء الشعوب وهو مت زمن وبق اء ال ل شعبي والتي بقي بق  بمث
 .))!!!حالنا حال عوي ابن عناك يسئل القوافل والطروش على رجله : والمثل هو ((  . اآلن في مجتمعنا األحوازي 

 : المثل صاغ هذا المثل أبوواما آيف 
ان من          يبني وعندما آمر اهللا على نبينا نوح  أن          تقول جدتي  ه ، وآ ذي حوالي ين   السفينة ، فحاول النبي ان يستعين بالناس ال ذه  ب ه

ده داخل      , و آانت جدتي توصف عوي ابن عناق هذا انه طويل جدا            .)) َعَوي ابن عناق    (( الناس شخص  يسمى      د ي ه يم الى حد ان
وح من عوي      !!!. سماء ليشوي الحيتان التي يصطادها على عين الشمس    نحو اليدهالبحر ويصطاد الحوت ، ثم يمد      فطلب النبي ن

ات      األخشاب في جمع    يساعدهابن عناق ان     ذهب عوي لجلب       .  من الغاب دء    شاب األخف ة و ب ة  أوال من الغاب ه  بتهيئ  بالكاف  –  الوآ
ى           ) الوفاءأي   ( –االعجمية   ذه اللحظات فجاءه     .رأسه  ليكون بين رأسه وبين آارة الخشب التي يضعها عل  بصورة  إبليس  وفي ه

ان في       األخشابفأجاب عوي ، انه يجمع .  ما ذا تفعل هنا يا عوي ؟؟     :انسان صديق وقال له      وح ، وألن الطوف  لصنع سفينة النبي ن
ن              أراجيف هذه آلها    :فقال له ابليس    . الطريق   اق ورجع    وتخيالت وهذيان من نوح وليس لها أساس ، فاغوى الشيطان عوي اب  عن

ذا مجرد           . عوي بدون آارة من الخشب     ان ه ر الطوف ك وألن خب ام وقال لنوح اني تراجعت عن جلب االخشاب ل ه فنظر   !!. أوه  ألي
ارة من الشخب                  :النبي نوح وسأله     ذا  … آه … :فأجاب عوي   .  اذن وما هذا الذي تحمله على رأسك اليس هذه هي آ اء ه د  الوف  ق
 !!نسيته على رأسي 

ذا وانت روح اجلب                   :  نوح   فقال له  ك ه ي االخشاب    صدقني أن الطوفان آت ال محال ، فاسمع آالمي واعطيني وقائ وح   ( ل دما ن عن
نعم هكذا آانت جدتي توصف لنا  !! الوفاء عوي ابن عناق ، تصور انها هي الكارة نفسها وذلك على آبر هذا             وفاءعليه السالم رأى    

ذ صبر                        فتكررة هذه ال   .!!)) عوي ابن عناك     أه د نف ة لق ة مرات ولكن في الثالث قصة بين النبي نوح وعوي ابن عناق والشيطان ثالث
ه         . . إبليس  ليضرب عوي ابن عناق ، ألنه انحرف عن الصراط المستقيم وأطاع             سيفهالنبي نوح واخذ     ان طول ول جدتي ، ان آ  وتق

عوي ابن عناق وصارت الضربة فوق آعب الرجل لعوي هذا      آعب رجل    إلى ، حتى وصل     أمتارا ، ثم قفز     أمتاراامتارا ، وطول سيفه     
ذا آقنطرة              ضفةوآانت الواقعة هذه على      . ذا الشط وبقى مطروح هك ى ه اق عل ن عن ع عوي اب ل    شط آبير جدا ، ووق أخذت القواف



ى  .!!!) جدتي تقول ، ظل إيعوص   (  وصاحبنا عوي هذا لن يحرك ساآنا غير انه ينوح    ، اياه آجسر  تعبر على جسده مستخدمة     وحت
ي ؟؟  : ( القوافل والطروش التي تعبر على جسده ويقول لهم أهللن يدري عن حال ووضع رجله ، ولكنه يسأل          .!!) شلون حال رجل

ه     فقط  دره   ان يسليه ويخّ   يديرفالبعض منهم    ام وعن قريب سوف يصحه                أن ( :، فيقول ل ى االلتي ذي      وال ..  الجراح عل نهم من ال م
م عن وضع     أسلفناولكن عوي آما ). ان جرحك وخيم جدا وتخرج منه الديدان والخزان         ( :ل له   يقويريد يقهره اآثر ، ف     ه عل  ليس ل

ان  ذا آ ا عوي ه ه ، بينم ه وليداوي وم وينظر لجرحه بعين ة ويق ن يشد حزام الهم ه ل ره، اهللا ّآ( جرحه ، وألن ه ،وايش أبشب  طول
 )عرضه  ورأسه اينوش السمأ 
و ومنذ ذلك الزمن لقد صاغ       وتقول جدتي في روايتها ان       ون عن امورهم                   أب ذين اليعرف ى الل ذا وعل ل ه ل ، المث  شيئا  وأحوالهم  المث

 !!!))حالنا حال عوي ابن عناق ، يسأل الطروش على رجله  ( ( :وهم يتكلون على الغير لعالج جراحهم 
ا استخدم قضيتنا            ال سألنا  جاءت و    وأجيال راحت   وأجيالنعم سبعة وسبعون عاما لقد مضت على قضيتنا          ا ، آم ى جراحن رون عل كثي

ا نحن       .) جريذي  للمختبر   ( الكثيرون لنكون    ارات ولكن دون أن نستفيد منه ا      .  فصارت االختب ا جهات وجهات ولكن وآأنن وجربن
 ))؟؟؟!!! من الحديدة مرق ترجئ الفأس يا طابخ(( نرجى من الحديدة مرق 

اء فالطريق الوحيد يا     وم لل   أبن ا              شعبي المظل ة واالستغالل  ، هو واضح جلي ر شعبنا من العبودي دفنا وهو تحري ى ه هو  . وصول ال
دوان                         ذا الع دحر ه ل وسيلة ل اد عن المصالح الشخصية ، واستخدام آ نفس واالبتع التوآل على اهللا قبل آل شيء ثم االعتماد على ال

دو      الفارسي الغاشم والعنصري ، وبذل الغالي والنفيس والروح والدم وتجاوز            نفس حق          .وتحطيم آل متاريس الع دفاع عن ال  وان ال
ى قضيتنا ، واّال آيف نسلك              ءواروا .مشروع  ومنها الكفاح المسلح       الم ويتوجه عل ى يسمع الع دم ، حت  أرض األحواز الضمأنة بال

وماسية وتفاوض مع الطرف  فكيف تكون دبل.  اعتبارا ؟؟لإلنسانيةطريقة  المرونة والديمقراطية و الدردشة مع عدو شرس لن يقيم          
اء ، وليكون             ا الغاصب دون ان هناك حرب ودم دة مع                       .؟؟ !!إليقافه ى مائ ن يكون تفاوض وال جلوس عل ن تكون دبلوماسية  ول  ل

زاع ،               وان فض الن دولي و تحت عن ي عدونا اّال بعد حروب ودماء ، وان هذه معادلة معروفة و متفق عليها حتى في المجتمع ال  سأل
 .؟؟!!آذلك 

رام           أناشد انني   :وختاما   ذه مر  الك ا    .  ضمير آل فرد احوازي حر شريف أن اليمر بسواليفي وقصصي ه ع ان يتقبلوه ى الجمي وعل
 . أيضا )اعذر من أنذر قد ( ك  و آنصائح وتحذيرات 

 
 
 
 
 


