ﻣﺎء ﻓﻲ أعﻣﺎق اﻷرض
بقلم أريك ليونز
أحد اﻷسئلة التي طرحهﺎ كثيرون عبر السنين هو" :أين ذهبت جميع ميﺎه الطوفﺎن؟" إذا كﺎنت اﻷرض كلهﺎ ذات مرة ،كمﺎ
يشير الكتﺎب المقدس ،مﻐمورة تمﺎمﺎ بﺎلمﺎء )تكوين  ،(٢٤-١٧ :٧ﻓﻣﺎذا حدث لكل الﻣيﺎه؟ طرح المتشكك بيل بتلر هذا السؤال
في مقﺎل بعنوان "الخلق = الجهل المتعمد" ) ،(٢٠٠٢حيث زعم أن من يؤمن بمصداقية رواية الطوفﺎن الكتﺎبي هو انسﺎن
جﺎهل ،لسبب واحد على اﻷقل ،وهو أنه ﻻ يستطيع أن يفسر منطقيﺎ أين ذهبت ميﺎه الطوفﺎن.
لقد سبق لموقع أﭘولوجيتكس ﭘرس أن أجﺎب على اتهﺎمﺎت بتلر )انظر ليونز ،(٢٠٠٢ ،ولكن في ضوء نتﺎئج أبحﺎث مؤخرة،
يبدو من المنﺎسب إعﺎدة النظر في واحد من انتقﺎداته .كتب بتلر:
إذا كﺎن سطح اﻷرض مﻐطى بمﺎ يزيد على  ٢٩٠٠٠قدم إضﺎفي من الميﺎه ،فكيف تتخلص منه؟ المﺎء هو أقل كثﺎفة من
صخور سطح اﻷرض .وبﺎلتﺎلي فإنه لن يتسرب تحت سطح اﻷرض .حتى إذا دفعته إلى أسفل بﺎلقوة ،فأين هو؟ لم يحدث قط
ان بلغ اي بئر للنفط أو الﻐﺎز محيطﺎ جوفيﺎ يزيد سمكه على  ٢٩٠٠٠قدم.
كمﺎ هو الحﺎل كثيرا مع نقﺎد الكتﺎب المقدس ،فإن الزمن ليس حليفهم .إذ قد سﺎعد الزمن مرارا وتكرارا على مر التﺎريخ ،على
تبرئة كتبة اﻹنجيل ،سواء عن طريق عثور علمﺎء اﻵثﺎر على بقﺎيﺎ شعب معين من الشعوب المذكورة في الكتﺎب المقدس،
والتي زعم النقﺎد ذات مرة عدم وجودهم )على سبيل المثﺎل ،الحثيين ،راجع بت ،(٢٠٠٢ ،أو اكتشﺎف العلمﺎء أخيرا سبب
كون اليوم الثﺎمن من عمر الطفل هو اليوم المثﺎلي للختﺎن )راجع سفر التكوين ١١:١٧؛ هولت ومﺎكينتوش ،١٩٥٣ ،ص
 ،(١٢٦مرة تلو اﻷخرى أثبت الزمن في النهﺎية بأنه حليف للكتﺎب المقدس ،وعدو لنظريﺎت اﻹنسﺎن المتﻐيرة بﺎستمرار )راجع
هﺎروب وثومﭘسون .(٢٠٠٢ ،تأمل تعليقﺎت بتلر .لقد أكد بثقة أن ميﺎه الطوفﺎن ﻻ تستطيع أن "تتسرب تحت سطح اﻷرض"،
ثم تسﺎءل" :حتى إذا دفعتهﺎ إلى أسفل بﺎلقوة ]ميﺎه الطوفﺎن[ ،فأين هي؟" على مﺎ يبدو ،لم يكن أحد في عﺎم  ٢٠٠٢يعرف شيئﺎ
عن كميﺎت كبيرة من الميﺎه تحت طبقة قشرة اﻷرض .ولكن بمرور الزمن ،اكتشف العلمﺎء شيئﺎ مختلفﺎ.
قدم الكﺎتب كير ذان أحد موظفي موقع  Livescience.comتقريرا قﺎل فيه أن "العلمﺎء الذين مسحوا العمق الداخلي
لﻸرض ،وجدوا أدلة على وجود خزان ضخم ﻣن الﻣيﺎه تحت شرق آسيﺎ ﻣسﺎو ﻓﻲ الحجم للﻣحيط الﻣتجﻣد الشﻣﺎلﻲ على أقل
تقدير" )ذان  ،٢٠٠٧أضيف التشديد( .ثم أضﺎف كير ذان أن "اﻻكتشﺎف"" ،يمثل المرة اﻷولى التي عثر فيهﺎ على مثل هذه
الكتلة الكبيرة ﻣن الﻣيﺎه في أعﻣﺎق الكوكب" ) ،٢٠٠٧اضيف التشديد( .انتقد بتلر رواية الطوفﺎن الكتﺎبي ﻷن ميﺎه الطوفﺎن
وفقﺎ لمﺎ يعتقد عمومﺎ" ،لن تتسرب تحت سطح" اﻷرض ،ومع ذلك فقد تم اكتشﺎف كميﺎت كبيرة من الميﺎه "في أعمﺎق
الكوكب" بﺎﻹضﺎفة إلى ذلك ،يقدر البﺎحثون أن مﺎ يصل إلى  ١٠٠٠/١من الصخور الﻐﺎئرة ﻓﻲ أعﻣﺎق اﻷرض في ذلك الجزء
من العﺎلم ]شرق آسيﺎ[ هو ﻣﺎء" )ذان(.
لقد أصبح الزمن مرة أخرى ،عدوا لنقﺎد الكتﺎب المقدس .على الرغم من أنه ﻻ يمكن ﻷي شخص أن يكون على يقين ممﺎ
حدث لجميع الميﺎه التي غمرت اﻷرض ذات مرة ،فمن الممكن جدا أن ﷲ أرسل بعضﺎ منهﺎ ليستقر "في أعمﺎق الكوكب" .بأي
حﺎل ،من غير المنطقي أن يرفض المرء رواية الطوفﺎن في سفر التكوين ﻷنه يفترض أن ميﺎه الطوفﺎن ﻻ تستطيع أن تتسرب
إلى أسفل تحت قشرة اﻷرض ،ويجعلنﺎ نتسﺎءل كيف سيستجيب نقﺎد الطوفﺎن لﻸنبﺎء عن "خزان ميﺎه هﺎئل تحت شرق آسيﺎ".
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يسعدنﺎ منح اﻷذن ﻻستنسﺎخ المواد المدرجة في قسم "التنﺎقضﺎت المزعومة" في مجملهﺎ ،شريطة مراعﺎة البنود التﺎلية(١) :
يجب تسمية موقع 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؛ ) (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.

