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 حضر� مر�� بش
 �لدين {مو� 	£د
�ملصلح �ملوعو� �

�خلليفة �لثا¡ حلضر� �إلماC �ملهدj /�ملسيح �ملوعو� �

:b/,� من

في �حا� �لقر��

(سو�� هو�)

﴿ِتْلَك ِمْن َ�ْنَباِ� �ْلَغْيِب ُنوِحيَها ِ�َلْيَك 
َما ُكْنَت َتْعَلُمَها َ�ْنَت َ$َال َقْوُمَك ِمْن 
َقْبِل َهَذ� َفاْصِبْر 2�َِّ �ْلَعاِقَبَة ِلْلُمتَِّقني﴾ 

(هو�: ٥٠)      
  

�لتفسـ8:
 E	  Iضو/ بكل  �آلية   eهذ تبيِّن   
�أل/لني  	حد�¨  يسر�  ال   Eلقر��
	نبا0  -©ا  بل   ،
/	ساط  Xكحكايا
سو6  	حد�¨  	©ا   j	 �لغيب.. 
�هللا   Eكأ/ �ملستقبل.   Z 	مثا�ا  تقع 
تعاc يقوq: -©ا يا {مد، 	خبا, عّما 
/قع لِنوE/� I شك، /لكننا نقصد 
ستو�جه  	نك   �p« E	 �كرها  من 
�آلية  ُختمت  مماثلة. /لذلك  	حد�ث¬ 
�لعاقبة   E-  pفاص﴿  :cتعا بقوله 
 Cقو �مَّرنا  كما  	ّنه  مبع®  للمتقني﴾ 
كذلك  منهم  به  �من  من  -ال   Iنو
قومك،  من  جز°0  ©لك  سو6 
/نسل  نسلك  من   xُنخر /سو6 
�ملؤمنني بك 	مة جديد� سو6 ترفع 
�من  /�لتقو� Z كل   Uلصد� لو�0 

عالًيا خّفاًقا.               
�لبعض  يزعم  كيف  �ملر0  /يعجُب 
 E	 ة ـvلصر� Xآليا� eـ ,غم هذ
�لقر�E ال يقصد بسر� هذe �ألحد�¨ 
-ال �كر 	ساط
 �أل/لني فقط ؟! �حلق 
	نه ال يذكر 	jّ حا�¨ من �ملاضي 

حكمة ذكر أحداث األولني
 � القرآن الكرمي
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-ال لينبئ بأE �ملسلمني 	يض¬ سو6 
حد¨  ما  /هذ�  مثله.   Eيو�جهو
ٍ̈ من �لتا,يخ  بالفعل. فما من حا�
�لقر�E �لكرمي -ال /قد   eلقدمي سر��
/	تباعه،   �  qلّرسو� مع  مثله  /قع 

	/سيقع بأمته Z �ملستقبل.
�ملسلمني  لد�   
كب �ختال6  هنا� 
 Eطوفا  qحو /�ليهو�  /�ملسيحيني 
 eنه ³ يكن بوسعي �كر	مبا / ،Iنو
لذلك  معينة  �ية  حتت  بالتفصيل 
	�كر هنا 9ثي /,	يي حوله مع �,�0 

�آلخرين.
 " �´ه   Iنو /�لد   Eبأ �لتو,��   qتقو
المك " �لذj كاZ E �جليل �لتاسع 
 Iنو Eملا كا/ .� C�� من نسل
 Cحا/ Cس مائة سنة ُ/لد له ساµ بن�
/يافث (�لتكوين ٥،٦). عندما ,	� 
�هللا فسا� 	هل �أل,� قّر, تدم
هم. 
�هللا   e,فاختا باً,�  ,جًال   Iنو  Eكا/
يأخذ   E	/ سفينًة،  يصنع   E	  eمر	/
 E	/ ،Eعند �لطوفا e/ال�	هله /	فيها 
�لبهائم  كل  من  كذلك  معه  يأخذ 
/	نثى،  �كًر�  سبعًة،  سبعًة  �لطاهر� 
منها  فيأخذ   qليست 9ال �ل�  /	ما 

�ثنني �كر° /	ُنثى (�لتكوين٦).
 j� هَلَك كل	 Eعندما جا0 �لطوفا/
/من  نوح¬  -ال  �أل,�،  على  حيا� 
 ،Eحيو�/  Eنسا- من  �لفلك   Z معه

 Xفعّمر/� �أل,� من جديد. /�ستو
 qجبا على   Eلطوفا� بعد  �لسفينة 
هو   q·ف (�لتكوين:٨/٧).   º�,,َ	
مرً�  �ليابسه  على  ليعيشو�   eال�/	/
 bفغر �لز,�عة.   Z /عملو�  	خر�، 
كرم¬، /شر| من خـمرe، فسكر 
 jلذ�  Cحا �بنه   eفأبصر /تعّر�، 
بذلك.  /يافث  سام¬  	خويه   pخ	
�لو,�0   c- -ليه مشي¬   E�
فأتى �ألخ
/َسَتَر� عو,ته،  فلما 	فاU �عا على 
	/الُ�   Eُِكنعا  Eٌقائال:ملعو  Cحا �بنه 
باسم  	,ض¬   E/سيعمر �لذين   Cحا
 Cلذ,ية سا /ليكونو� عبيد°   ،Eكنعا

/يافث(�لتكوين ٩). 
 e0بنا	  E	 �لتو,��  من  يتبني  كما 
هي  منطقة   Eلطوفا� بعد  �ستوطنو� 
 E	 حالي¬، -� /,� فيها Uلعر�� �,	
بابل  على  حاC صا, حاكم¬  حفيد 

/ما جاَ/َ,ها (�لتكوين ١٠).

 Eبيا بني  بسيط  �ختال6  /هنا� 
 Xيا�/,  Z  �,/ ما  /بني  �لتو,�� 
بنا  يهو�ية 	خر�، /لكن ال حاجة 
ال  	نه  -ال  تفاصيلها،   Z للخو� 
بأb من �إلشا,� - c	E 	حد كتب 
باسم  �ملعر/6  �ليهو�ية   Xلر/�يا�
نوح¬   E	 يذكر   "eغا�	 "مد,�� 
ُسمي ֲדذ� �السم الختر�عه �ملحر�¨ 
 (Noah ليهو�ية ، كلمة� (�ملوسوعة 
 jهو �لذ eبا	 E	 ��,بينما تذكر �لتو

´ّاe ֲדذ� �السم .
 Z لبيانني� بني  �لتوفيق  /قد حا/لو� 
 E- بقو�م:   "
ش يا   eُسفر" كتا| 
 ،jملعّز�  eمعنا/ "مناحيم"   éّا  eبا	
  Eبعد �لطوفا "Iطلق عليه "نو	قد ُ/

(�ملوسوعة �ليهو�ية).
 Eكو Z يًضا	ليهوُ� � j	 قد �ختلفو�/
نوI صاحل¬ 	C ال؟ فقاq بعضهم هو 
با, تقي، /ير� �آلخر/E 	نه صا¾ 
�لبعض   epعت� بينما  ما،  حٍد   c-
 Eنه قد جنا من �لطـوفا	شـرير°، /
�لذيـن  �لصـاحلني  بسبـب 
من  }ـرجو�   E	 �ملقد,  من   Eكا

صلبـه. 
Yموعة  /هو  ـ  �لتلمو�   Z  �,//
نبيا   Eكا 	نه  ـ  يهو�ية   Xيا�/,
تد/ين شريعته   Z 	بد /	نه  شا,ًعا، 
بعد حا�¨ �لطوفاE بثمانية /عشرين 

وكأن اهللا تعـا6 يقـول: 
إنهـا يـا Fمـد، أخبار 
دون  ِلنـوح  وقـع  عمـاّ 
شـك، ولكننا نقصد من 
ذكرهـا أن PـOك أنك 
سـتواجه أحداثـًا مماثلة.
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عام¬. * /كانت شريعته حتتوj على 
 Cشي0 من �ملسائل �لطبيعية /�ألحكا
�ملماثلة ملا /,� Z شر� موسى �، 
عّلمه   jلذ� هو  ,�فائيل  �مللك   E	/
�لطب /شيئ¬ من خو�À �ألعشا|، 
/منه  	خر�،   Xلغا  c- كتابه  /ُنقل 
�لطب.  علم   Eليونا�/ ��نو�  	خذ 

(�ملوسوعة �ليهو�ية).
/باملناسبة فقد فاX علما0 �ليهو� هنا 
	نه ³ يبق Z �لدنيا بعد �لطوفاE -ال 
	/ال� نوI فقط ـ كما يزعموE ـ 
 ،I/ال� نو	يع سكا©ا من � Eكا �-
تر�ة  	ية   c- 9اجة   Eْ�َ- كانو�  فما 
لشرعه -� كانو� يفهموE لغة جدهم 

!Iنو
 Xحكايا /جوُ�  �لعجب   
يث /مما 
 Eتر�¨ �لسكا Z Iنو Eمشاֲדة لطوفا
�لقد�مى Z كل قا,� تقريب¬(�ملوسوعة 
 Xلر/�يا� حتكي  حيث  �لتو,�تّية). 
 Iعن شخص كنو Eليونا� Z لقدمية�
 E	 يع�  مما  كطوفانه،   Eطوفا /عن 
	/,/با 	يض¬ كانت على علم 9ا�¨ 
 E	 كما  �لقبيل.   هذ�  من  تا,}ي 

�لسكاE �لقد�مى من 	مريكا �لشمالية 
 .Iقصص¬ مشاֲדه حلا�¨ نو Eكوv
�أل´ا0   Z  
كب تشابه  هنا�  بل 
/�ألمو, �ألخر� Z ,/�ياX �تلفة من 
 Xتلفة. فمثًال تذكر �لر/�يا� X�,قا
 Eلطوفا� بطل  �سم  �لبابلية  �لقدمية 
�لعاقل"،   j	" -ند,�)  (هسيس  هو 
/هذ�  �مللو�.  بني  �لعاشر   Eكا /	نه 
نوح¬   Eبأ �لتو,��   Z  �,/ ملا  مشابه 
 � C�� من �جليل �لعاشر بعد Eكا
�لقصص  تذكر  بينما  (�لتكوين:٥). 
�لبطل  �سم   E	 �لشمالية  	مريكا  من 

هو (كنياE)، /معناe �لعاقل 	يًضا.
� هنا� ,/�ياX متشاֲדة لد� �لقدما0 
من -ير�E /مصر /��ند تتحد¨ كلها 
 E	/ �لقدمي،   Z عظيم   Eطوفا عن 
عبد  سفينة   Z منه  جنو�  فقط  �لقلة 
صا¾. حيث تذكر �لر/�ياX ��ندية 
من  تلّقى  صاحل¬  عبد°   E	 /�لبابلية 
 qقبل حد/ثه. تقو Eلطوفا�  pهللا خ�
�لر/�ياX �لبابلية 	نه تلقى هذ� �إلنذ�, 
 E- ندية منها�� qبينما تقو ،Cملنا� Z
(�ملوسوعة  /قوعه  من  حّذ,ته  �آل�ة 
 Xتذكر �لر/�يا/ .(Deluge ليهو�ية�
 Xستو�  jلذ� �جلبل  �سم   E	 �لبابلية 
/قد  	,مينيا.  جبل  هو  �لسفينة  عليه 
 jجلو�� Eبأ Eملسلمو� E/ملفسر� qقا
	,مينيا  جبل  هو   Eلقر��  Z �ملذكو, 

جند  /هنا   .(
كث /�بن  (�لكشا6 
/بني  �لبابلية  �لر/�ية  بني  تو�فق¬ 
موطن¬  كانت  بابل   E	 /مبا   .Eلقر��
�لتو,��  تشهد  كما  ـ   Iنو أل/ال� 
ـ  فال بد من ترجيح �لر/�ية �لبابلية 
نر�  /	ننا ال  على غ
ها، خصوص¬ 
 Eلبابليو� 	j مكسب ميكن 	i Eنيه 
على  /�لك   ،Iنو حا�¨  �كر  من 
عكس �لتو,�� �ل� قد حا/q مؤلفوها 
�نطباع¬  للعا³  يعطو�   E	 جاهدين 
/كأE تا,يخ �لدنيا كله منحصر فيما 

تذكر �لتو,�� فقط.
فيه �كر  �لتر�¨ ��ندj فنجد  	ما    
بطل �لطوفاZ E كتا| باسم (ست 
بت برÄن) حيث /,� فيها 	E (َمُنو) 
إلله  �بن¬   Eكا/  ،Eنسا-  q/	 هو 
يغَتِسل   Eكا  .(Xشَو�/َ�ِ) �لشمس 
مرً�، فوقعت Z يدe ´كة. فتوسلت 
فإن�  سر�حي  	طلقت  لو  قائلة:  -ليه 
 ،Cعظيم قا� Eجنيك من طوفا	سو6 
/ملا   .�
كب سفينة  بصنع  /نصحته 
جا0 �لطوفاE 	خذX �لسمكة �لسفينَة 
نزq(منو) عند  قمة جبل، حيث   c-
فوهب  قربان¬.   Cقّد/  Eلطوفا� هد/0 
 ،Cٌ	 �ا   Eتكو  E	  E/� بنت¬،  له  �هللا 
 Eيكو  E	  E/�  bلنا� تكاثر  /منها 
-١١٢ À لبا| �لثامن�) .x/� ا�

.(١١٣

 �,/ jلكن �لذ/ ،
* هكذ� /,� Z �لتفس
 �لكب
 Z بتد/ينها بد	  بأنه   qيقو �ليهو�ية  �ملوسوعة   Z
�خلامس   Cلعا�  Z  j	 /�لعشرين  �لثامن  �ليوبيل 

. Eلسبعني بعد �لطوفا�/
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(مها  كتا|  من  هي  �لثانية  /�لر/�ية 
ֲדا,تا) -� جا0 فيه 	نه كاE مع (منو) 
 E	/ ،|أللبا� F/	 من E/سبعة �خر
 j	 (اÄبر) لو�قع� Z لسمكة كانت�
�إلله، /	©ا عّلمت (منو) كيف }لق 
-١٦٤  À) /	ناس¬.  	خر�  ��ًة 

(١٦٥
كتا|   Z �لثالثة  �لر/�ية   X�,//
باسم (شرميد ֲדاغوX بر�E)، /تذكر 
بعض  �صطحبو�  	©م  �لر/�ية   eهذ
 À سفينتهم (با| ٢٤ Z Xحليو�نا�

.(٨٦٠-٨٦٣
�ملصا�,   X��  Xلر/�يا�  eهذ فكل 
�ملختلفة متفقة Z معظم �ألمو, ح# 
�أل´ا0  بني   °
كب تشاֲד¬  هنا�   E-/
 Xلر/�يا� Z لو�,�� فيها. فاسم �لبطل�
 ،(Iنو) ��,لتو� Z/ ،(منو) ندية هو��
�لتلمو� (مناحيم)، /كلها 	´ا0   Z/
متشاֲדة جد°. مع �لعلم 	E (مناحيم) 
 Eية يضيفوpلع� Z أل©م ،(Iمنا) صله	
(مي) للتعظيم /�الحتر�C. كذلك هنا� 
 Z �لو�,��  �أل´ا0  معا¡   Z تشابه 
كما  /�ألمريكية،  �لبابلية   Xلر/�يا�
سائر   E	 كما  قليل.  قبل  -ليه  	شرنا 
سفينة  /جو�  على  متفقة   Xلر/�يا�
فقط.   Àشخا	 بضعة  /جنا�  /�حد� 
  qعلى شي0 فإمنا يد q� E- كل هذ�/
كا,ثة  حد/¨  على  قطعية  �اللًة 

/من  عاملي،   
تأث �ا   Eكا عظيمة 
	جل �لك شهدX عليه �لشعو| من 

كل �لعا³ /سجلته تو�,}ها.
حد/¨  �ملستحيل  من  -نه  /حيث 
�لكر�  كل  يغطي  عاملي   Eطوفا
 Z  Eلعلمانيو� ير�  فلذ�  �أل,ضية 
 E	 /لقصة ال تعد� E	 لعصر �حلديث�
تكوE حكاية متثيلية فقط، حيث قالو� 
بأE كل ما Z �ألمر 	E بعض �ألقدمني 
 Cألجر�� E�,/� كانو� قد حتدثو� عن
�لتمثيلي،  �ألسلو|  ֲדذ�  �لفلكية 
 eلتمثيل، /حّولو� �لناb ֲדذ�  فا»د� 
�لتو,�تية،  (�ملوسوعة  	سطو,�    c-

.(Deluge

 /لكن هنا� سؤ�ًال له ِثقله /	Äيته: 
كيف ميكن 	E يكتسب هذ� �لتمثيل-

�ألÄية   eهذ كل  يسّمونه-  كما 
 
�لتأث هذ�  يتر�   E	/ /�لشعبية، 
�ملعمو,�،   Eسكا قلو|   Z �لعميق 
	Ëا0  كل  من   bلنا� حفظه  /ملا�� 

من   e
غ  E/� �لشكل  ֲדذ�  �لعا³ 
�لقصص /�ألساط
؟

 Iيطر �خر  سؤ�ًال  هنا�   Eّ-  �  
قصًة    Iنو قصة  كانت   ��- نفسه: 
ينسجها   ³ 	نه  شك  فال  	سطو,ية 
�لعا³،  من  /�حد�  منطقة  	هل  -ال 
�لعاملي  �النتشا,  هذ�  نالت  فكيف 
تو�,يخ   Z ُسّجلت  ح#   Cلقد� منذ 
�لدياناX كلها. َمْن ِمن �لعقال0 يسّلم 
 qلقصة منسوجة من خيا بأنه ميكن 
 Z موغل  �من   Z /�حد،  بلد  	هل 
�لقدC، حيث كانت �التصاالX بني 
 qتنا  E	 للغاية..  {د/��  �لشعو| 
هذ� �النتشا, �لو�سع Z مناطق نائية 
لد�  تكتسب   E	/ �تلفة،   Xبلغا/
تصبح  9يث  متسا/ية  	Äية  	هلها 

جز�0ً من تا,يخ �لدياناX كلها!
 eهذ  Xحا� ملا  نظر°  ـ  	نه  /�حلق 
/تعظيم  عاملي  �نتشا,  من  �لقصة 
مر  على   qٍمتو� متو�تر  بشكل   
خط

... ميكن لقصة منسوجة من خيال أهل بلد واحد، � زمن 
موغل � القدم، حيث كانت االتصاالت بني الشـعوب 
Fدودة للغاية.. أن تنال هذا االنتشار الواسع � مناطق 
نائية وبلغات aتلفة، وأن تكتسـب لـدى أهلها أهمية 

متساوية gيث تصبح جزًءا من تاريخ الديانات كلها!
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 E	 ّال-  Eلعصو, ـ ال يسع �إلنسا�
 X�� يعتر6 بصحتها، /بأ©ا كانت
 .jعا� 
طابع عاملي /��X /قع غ
/بعد �لتوصل -c هذe �لنتيجة يسهل 
 Eلقر�� Eبيا E	 �,يد E	 0على �ملر
�لنتيجة   eهذ مع  يتفق  �حلا�¨  عن 
يتعا,�  ال  كما  جزئياִדا،  كل   Z
ما  كل   �- �لطبيعية،  �لنو�ميس  مع 
طوفان¬   E- هو  �لكرمي   Eلقر�� يقوله 
 Z ³منطقة من �لعا Z ¨عظيم¬ حد

قدمي �لزماE /	با� 
�يًعا؛  	هلها 
 cتعا �هللا   E	/
بطل  على  َل  تفضَّ
 Xكاpب  Eلطوفا�
/كتب  خاصٍة؛ 
 
غ غلبًة  لنسله 
بسبب  عا�ية 

هنا�  كانت  /	نه  /تقو�e؛  صالحه 
/لكّن  �لعا³   Z 	خر�  	مم  عندئذ 
/-منا  يشملهم؛   ³  Eلطوفا� عذ�| 
القى هؤال0 مص
هم Z موعد كتبه 
�هللا عليهم؛ /	E �لطوفاE كاE شديًد� 
iد/�   ³  bلنا�  E	 لد,جة  /عا,ًما 
�ملال� -ال Z �لسفن، -� هطلت 	مطا, 
 Xتفجر كما  �لسما0،  من  غزير� 
�لعيوE �أل,ضية باملياe ح# �,تفعت 

.qجلبا� �,�ُ c- من غز�,ִדا

/هذe 	حد�¨ /�قعية ال Yاq ألحد 
�لكرمي   Eلقر��  Eفإ ينكرها.    E	
 Eملختلفة من ش# �لبلد�� Xلر/�يا�/
متفقة على 	©ا كانت منطقة جبلية، 
/��ي¬  	©ا كانت   Eلقر�� بل /}pنا 
{اًطا بسلسة من �جلباq. فمن �ملمكن 
متاًما 	E يكوE مدخل �لو��j ضيًقا 
/كما vد¨  {ا�ية،   qجبا لوجو� 
Z معظم �لو�ياE �جلبلية فإE مدخله 
جليدية  قطع   /	 بصخو,  �نسّد  قد 

كب
� �Ëد,X نتيجة �لز�q عنيف، 
 Eعيو  Xتفجر 	خر�  ناحية  /من 
�ملا0 من حتت �أل,�، فا,تفع سطح 
�ملياe �ملتجمعة Z �لو��j ح# غطت 
حا�¨  حد¨  /قد   .qجلبا� قمم 
سنة  �لتبت   qجبا  Z لذلك  مماثل 
 Z jعندما سقط ©ر جليد C١٩٢٨

.Eحد �لو�يا	
مرحلة   Z قع/ قد  �حلا�¨   E	 /مبا 
/مبا  �إلنسانية،  �حلضا,�  من  بد�ئية 

 q/	  Eكا  Cلسال� عليه  نوح¬   E	
تصفه   �- �ملرحلة،  تلك   Z  Eنسا-
 q/	  Eكا بأنه  �لشريفة  �ألحا�يث 
�لرسل (�لبخا,j، �ألنبيا0).. /تؤكد 
من  ثبت  فقد  �لك..  	يضا  �لتو,�� 
مؤسس   Eكا نوح¬   E	 هذ�  كل 
 Xلر/�يا�  E-/ �إلنسانية.  �حلضا,� 
	يض¬ تصدU �لك، أل©ا  ��ند/سية 
تصف (منو) كأ/q -نساE، /لكنها 
معه  �خرين  سبعة  جنا�  	يضا  تذكر 
من �لطوفاE. /-�� ما 
	خذنا هذين �ألمرين 
 c- نصل  باالعتبا, 
هذ�   Eبأ �لنتيجة 
 q/	  Eكا  qلرسو�
مرحلة   Z  Eنسا-
�حلضا,ية،  �حليا� 
/ليس 	/q َبشر على 

.Uإلطال�
�لثالثة   Xلبيانا�  eهذ  Uتفا� /بعد 
��امة من �أل�ياE �ملختلفة Z �ملناطق 
 qاY هنا�  يبقى  ال  فإنه  �ملتباينة 
للشك  Z	E نوح¬ هو �لذj 	,سى 
	نه  �لك  /�َملدنية.  �حلضا,�   bسا	
�لشعو|  من  شعب  vقق  عندما 
فإ©م  /َمَدني¬  حضا,ي¬  ���ها,° 
بينما  سريًعا،   E/يتكاثر/  Eيتناسلو
تأخذ �لشعو| �ملجا/,� �خلاضعة �م 

فقد ثبت من كل هذا أن نوحًا كان مؤسـس 
احلضارة اإلنسـانية... نصل إ6 النتيجة بأن 
هذا الرسول كان أول إنسان � مرحلة احلياة 
احلضاريـة، وليس أول َبشـر على اإلطالق.
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Z �لقّلة /�النقر�� بصو,� تلقائية. 
/كلما �ستوطن شعب متحّضر 	,� 
	ضعفوهم  حضا,ً�  منهم  	قلَّ   Cٍقو
بلد  كل   E	 فيبد/  �ثا,هم.  /{و� 
�نتشرX فيه �,يُة نوIٍ /	تباِعه �لذين 
كانو� مبثابة �حللقة �أل/Z c سلسلة 
�حلضا,� �إلنسانية.. فإ©م قضو� على 
سكانه �ألصليني ©ائي¬، 	/ 	ضعفوهم 
-� جعلو� هذe �ألمم �لضعيفة تنصهر 
كسر/�  �ألقل  على  	©م   /	 فيهم، 
 E	 �ستطاعو�  /هكذ�  شوكتهم، 
 E	/ /عا��ִדم  تقاليدهم  ينشر/� 
�لعا³.  	Ëا0  كل   Z ثا,هم� }ّلد/� 
 Eلطوفا� حا�ثة  قصة   Eفإ هكذ� 
 bنفو  Z عميق  /قع  �ا   Eكا �ل� 
بسبب  حققت  قد   �  Iنو  Cقو

�ستعما,هم �أل,� �نتشاً,� عاملي¬.
 Eطوفا  E	 صحيح¬  ليس  -نه  نعم، 
�لدنيا كلها، كما 	نه  نوI قد Íل 

أدخلوا � حكاية الطوفان أسـماء األماكن والشخصيات 
احمللية املتعارف عليها � الوطن اجلديد، وهكذا اكتسـب 
احلادث احلقيقي الواحد للطوفان طابَع أحداث عديدة.

 eهذ كل   E	 	يض¬  صحيح¬  ليس 
 
تش �ملختلفة   Eلبلد�� من  �لقصص 
 E	 �حلق  بل   ،Eطوفا من  	كثر   c-
�لطوفاE /�حد، /³ يغّط -ال منطقة 
 E	 /مبا  فقط.  �أل,�  من  /�حد� 
 Z  Eنسا-  qَ/	  Eكا  � نوح¬ 
 c/أل� �إلنسانية  �حلضا,�  مرحلة 
/	E �,يته /�,ية 	تباعه قد �نتشر/� 
بلد�E ش# /تغلبو�   Z Eلطوفا� بعد 
على 	هلها �ألصليني بسبب تفوقهم 
�خلالدين  هم  كانو�  لذ�   ،j,حلضا�
�لباقني، 	/ 	E �ألقو�C �ملغلوبة �تبعت 

�ينهم /حتّضرX 9ضا,ִדم، /هكذ� 
 Eلبلد�� eهذ Z Eعت قصة �لطوفا��
	يًضا. /بعد مر/, �من طويل عندما 
يبَق �ؤال0 �ملستوطنني �جلد� من   ³
قوC نوI 	يُة عالقة مبوطنهم �ألصلي 
هو  �جلديد  �لوطن  /صا,  �لقدمي، 
/طنهم �حلقيقي.. 	�خلو� Z حكاية 
 Xا0 �ألماكن /�لشخصيا´	 Eلطوفا�
�لوطن   Z عليها  �ملتعا,6  �ملحلية 
�حلا�¨  �كتسب  /هكذ�  �جلديد، 
طابَع   Eللطوفا �لو�حد  �حلقيقي 

	حد�¨ عديد�.

وصاحبهـا الدنيـا  مـع  إال  النـاس  مـا 

وثبـْت فـإن  الدنيـا  أخـا  يعّظمـون 

انقلبوا به  يومًا  انقلبت  فكلما 

وثبوا يشتهي  ال  مبا  عليه  يومًا 


