ﻣﺎء ﻓﻲ أعﻣﺎق اﻷرض
بقلم أريك ليونز
أحد اﻷسئلة الذي طرحه كثيرون عبر السنين هو" :أين ذهبت جميع مياه الطوفان؟" إذا كانت اﻷرض كلها ذات مرة ،مﻐمورة
ﺗماما بالماء ،كما يشير الكﺗاب المقدس )ﺗكوين  ،(٢٤-١٧ :٧ﻓﻣﺎذا حدث لكل الﻣيﺎه؟ طرح المﺗشكك بيل بﺗلر هذا السؤال في
مقال بعنوان "الخلق = الجهل المﺗعمد" ) ،(٢٠٠٢قال فيه 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 ،وهو بالﺗالي 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 .مرارا وﺗكرارا على مر الﺗاريخ ،ساعد الزمن في 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 الكﺗاب 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(.
مرة أخرى ،اصبح الزمن عدو 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 الم واد 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.

