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 فلك نوح
 ؟هل واقع حق�قى

 

       
جبل  فوق  ارسقد نوح ك لفى حق�قة ما جاء �الكتاب المقدس من أن فبل و�شكك �شك ال�عض 

 و�التالى فى وجوده �الفعل هناك إلى هذا الیوم.  �عد الطوفان أراراط
جبل أراراط هو المنطقة الجبل�ة التى تقع بین ال�حر األسود و�حر قزو�ن، ومن هذه جغراف�ًا، 

المنطقة تفترق الیناب�ع لتكو�ن نهرى دجلة والفرات. وجبل أراراط، الذى كان �سمى فى القد�م 
، هو كل المنطقة الجبل�ة، إال أن استخدام الكلمة انحصر تدر�ج�ًا فى الجبل Urartuأورارتو 

الضخم على الحدود بین ترك�ا وٕایران واالتحاد السوفیتى. وهذا الجبل البركانى له البركانى 
قمتان، واحدة یبلغ ارتفاعها س�عة عشر ألف م�ًال أى أر�عة آالف ومائتى متر (وهى التى تم 

ما تهمنا هى  ١ اكتشاف الفلك بها) والثان�ة ثالثة عشر ألف م�ًال فوق مستوى سطح ال�حر.
زت فیها األ�حاث حول فلك نوح، وهى القمة البركان�ة الجرداء التى تقع على القمة التى ترك

الحدود بین االتحاد السوفیتى وٕایران، و�صل ارتفاعها إلى حوالى س�عة عشر ألف قدم وتشغل 
 ٢مساحة تبلغ أر�عة وعشرون میل مر�ع.

جبل أراراط، كما من  وقد ترددت كثیر من األسئلة حول صحة حق�قة وجود الفلك فى هذا الموقع
اإلجا�ة مفقودة إلى أبد الدهور، لكن  أنكان الظن هو لسنوات طو�لة ذكر الكتاب المقدس، و 

التكنولوج�ا الحدیثة والمكتشفات الجیولوج�ة فى هذه األ�ام بدأت تكشف كثیر من األسرار التى 
جبل فوق تجو�ف طو�ًال ما ظلت مخف�ة. فها هو الفلك فوق جبل أراراط على الجانب الشمالى لل

على مر السنوات، وكما سنرى فى الصور التى تم  كما شهد شهود الع�ان Ahora Gorgeأهورا 
 التقاطها �عدة وسائل حدیثة على مدى زمنى.

1 Nelson’s New Illustrated Bible Dictionary, p. 97. 
2 Ancient Secrets of the Bible, Noah's Ark What Happened to it? 
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  ٣تقار�ر شهود الع�ان للفلك على مر القرون 

 لع�انتقار�ر شهود اردًا على ما یثار حول صحة وجود الفلك فوق جبل أراراط، �كفینا أن نورد 
الذین اتفقت آراؤهم رغم اختالف العصور والحضارات واألعمار والمستوى العلمى لهم، ورغم 
الت�این الزمنى بین واقعة وأخرى، مما یؤكد صدق الحق�قة و�فّند مزاعم من یهاجمون الكتاب 

 المقدس.
مشاهد لفلك، أنه قد درس كل تقار�ر لمؤرخ مشاهد  Richard Bright�قول ر�تشارد برایت  •

الفلك التار�خ�ة لجبل أراراط، وأنه فى خالل المائة والخمسون عامًا الماض�ة دخل كثیر من 
منها فوجد أن هناك توافق مذهل بین شهود  ٣٤الوصف فى تفاصیل دق�قة. وقد قارن 

 الع�ان رغم أنهم ال �عرفون �عضهم ال�عض مطلقًا.

الدراسات الحضار�ة أن رئ�س الكهنة أستاذ  Dr. Rodney Vliet�قول الدكتور رودنى فلیت  •
قبل الم�الد، وكتب عن  ٤٧٥قد زار جبل أراراط عام  Berosusالكلدانى والمؤرخ بروسوس 

 الظاهرة التى شهدها قائًال أنه كان من السهل تمییز الفلك فى مكان استقراره فوق الجلید. 

 
 ماركو بولو

أن  The Travelsفى كتا�ه  Marco Poloم  كتب المكتشف الشهیر ماركو بولو ١٢٦٩فى عام  •
 فلك نوح �ستقر عال�ًا على القمم الثلج�ة لجبل أراراط.

 
المتخصص فى تار�خ العهد القد�م أن �طل�موس Dr. Carl Davis �قول الدكتور كارل داف�س  •

ق م ذكر أن الفلك موجود على جبل أراراط. وفى نفس الزمان  ٣٠المؤرخ المصرى عام 
الدمشقى وهو مؤرخ هیرودس الكبیر أن الفلك رسا فوق قمة جبل أراراط كتب ن�كوالس 

 وأضاف أن هذا البناء الخشبى الزال هناك.

3 Ancient Secrets of the Bible, Noah’s Ark: What Happened to It? Group Productions Presentation. 
                                                 



أن هناك الكثیر  David Richardson�قول عالم العلوم اإلنسان�ة الدكتور دافید ر�تشاردسون  •
اراط. وهناك من األدلة التار�خ�ة القد�مة على مدى ألفى عام أن الفلك موجود فوق جبل أر 

تقار�ر كتبها مؤرخى العصور المختلفة المشهور�ن، إلى جانب تقار�ر شهود الع�ان التى 
 تضیف مصداق�ة هامة لوجود الفلك �الفعل بل لوجوده �التحدید فوق جبل أراراط.

   
     Friedrich ذهب الطبیب األلمانى والروسى األصل فر�در�ك �اروت  ١٨٢٩فى عام  •

Parrot  إلى جبل أراراط، وهو �عتبر أول غر�ى �ستكشف المنطقة. وقبل أن یتسلق الجبل
اتجه �اروت إلى كاتدرائ�ة أتشم�از�ن فى أرمین�ا حیث رأى صلی�ًا قیل له أنه من الخشب 

 ٩بوصة وارتفاعه  ١٢م. كان طول هذا الصلیب حوالى  ٣١٨المأخوذ من فلك نوح عام 
وت الجبل حوالى س�عة آالف قدم فوجد قر�ة أهورا حیث كان بوصة ولونه بن�ًا. ثم تسلق �ار 

 دیر القد�س �عقوب. وهناك رأى مخطوطات قد�مة و�قا�ا من الفلك.

      
 فى دیر �عقوب لتى كانت مذخورة امن الفلك تش�ه  �قا�ا                         قطع أخشاب من الفلك             

عشر عامًا من استكشاف �اروت لجبل أراراط قاسى الجبل ، أى �عد إحدى ١٨٤٠فى یونیو  •
من زلزال عنیف دّمر الدیر وأغلب المنازل والم�انى �المنطقة فاختفى الدیر وكل �قا�ا الفلك 
التى كانت مذخورة  ف�ه تحت الصخور الناتجة عن االنكسار الذى حدث �الجبل، والذى نتج 

 .Grand Canyonر أعمق من الجرف العظ�م وهو جرف �عتب  Ahora Gorgeعنه تجو�ف أهورا
أرسلت �عثة إلى جبل أراراط من الحكومة الترك�ة لرصد التدمیر الذى أحدثه  ١٨٨٣فى عام  •

الزلزال. وقد كتب فر�ق ال�عثة فى تقر�ره عن اكتشاف الجزء األمامى من سفینة قد�مة جدًا 
د أخذوا ق�اسات الفلك، كما قدم عند قمة الجبل. وق ١٤,٠٠٠�ارزة من الجلید على ارتفاع 

دخلوا إلى داخله، وحدد الفر�ق رؤ�ة مرا�ط وأقفاص بداخل هذه السفینة الضخمة. لكن مع 
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األسف لم یثر هذا التقر�ر إال القلیل من االهتمام �سبب شعب�ة نظر�ة النشوء الحدیثة 
 لتشارلز دارو�ن.

     
 Georgeسمه جورج هاجو��ان تسلق جبل أراراط طفل أرمنى الجنس�ة ا ١٩٠٢فى عام  •

Hagopian  كان وقتئذ یبلغ من العمر ثمان سنوات وهو من �حیرة فانVan Lake  ،بترك�ا
فصار أصغر شاهد ع�ان. كان عم جورج قد اصطح�ه إلى جبل أراراط، وكان صیف ذلك 
 العام متمیزًا �الدفء، مما جعل الفلك واضحًا للرؤ�ة من كال جانب�ه، فتمكنا من الوصول

إل�ه. و�قول جورج أن ما رآه كان ضخمًا جدًا أضخم من أى بناء رآه فى ح�اته. وكان عمه 
س�حمله إلى السطح لكنهم اضطروا أن یرصوا كثیر من الحجارة فوق �عضها لیتمكنا من 
الوصول، ثم دفعه عمه إلى أعلى، فاستطاع أن �صل إلى سطح السفینة. و�قول جورج أن 

ن لهم قصصًا حول الفلك، وها هو اآلن �قف عل�ه �الفعل. و�قول أفراد أسرته كانوا �قصو 
أنه رأى ثقب قر�ب فى السطح، فذهب إل�ه ونظر إلى الداخل لكنه لم یتمكن من رؤ�ة شئ 
ألن الداخل كان مظلمًا جدًا. وكانت هناك قطع من الخشب المكسور متناثرة هنا وهناك، 

. على طول جانب الجزء األ�من فى لكن السطح كان صل�ًا وكان المشى عل�ه ممكناً 
 الوسط، كانت هناك فتحات مثل النوافذ، لكن جورج لم �ستطع أن یرى شئ �الداخل.

        
�عد مضى سنوات من هذا الحدث وصف جورج هاجو��ان ما رآه لعالم اآلثار الدكتور إلفر�د  •

الذى قال أن جورج رأى الفلك مكشوفًا تمامًا، والحظ أ�ضًا على الجانب  Dr. Elfred Leeلي 
األ�من وجود عوارض خشب�ة متصلة �طر�قة جمیلة بواسطة أوتاد خشب�ة دق�قة، واستطاع 
أن یرى لون الخشب، فما رآه لم �كن تكو�ن حجرى (كما یدعى ال�عض). لكنه كان �ال شك 

أنه نتیجة للزلزال المدمر   Dr. Leeالدكتور لي بناء من الخشب صنع ید إنسان. و�ضیف 
 حدث صدع كبیر وانه�ارات وأن الفلك انفلق إلى نصفین وهذا ما نراه الیوم.
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رائد جبل أراراط أن هذه الصورة التقطت فى شهر أغسطس  John Wanvig�قول جون وانفیج  •
على مدار بواسطة قمر صناعى فرنسى، وأن جبل أراراط �غط�ه الجلید  ١٩٨٦من عام 

السنة. وأن هناك تغیرات جو�ة وفقًا للفصول، ففرص رؤ�ة الفلك ترتفع خالل األشهر األخیرة 
من الصیف مثل شهرى أغسطس وسبتمبر. ولكن، هناك دورات مناخ�ة تأتى كل �ضعة 
سنوات �كون فیها الجو أكثر دفئًا، مما یز�د من ذو�ان الجلید الذى �غطى القمة، فتصیر 

مكنة و�سهل بلوغه فقط خالل هذه الفترات حیث تكون الحرارة أكثر دفئًا. رؤ�ة الفلك م
ولكن، من الممكن أن تأتى �عثة لل�حث عن الفلك وتمشى فوق الجلید الذى فوق الفلك وال 

 تدرك أنه هناك. (وهذا ما یجعل ال�عض أح�انًا ال یرون الفلك بینما غیرهم یرونه).

 
ة األولى �قلیل حكى الط�ار الروسى المقدم زابلوتسكى �عد الحرب العالم� ١٩١٦فى عام   •

Lieutenant Zabolotsky  قصته الجدیرة �الذكر عن رؤ�ة فلك نوح فقال: كنت مع مجموعة
میل شمال شرق جبل أراراط.. وكنت قد أرسلت فى طلعة  ٢٥صغیرة من الط�ار�ن حوالى 

قاتم اللون وضخم، وهو فى  إخت�ار�ة، فلما درت حول الجبل استطعت أن أحدد وجود بناء
حجم السفن الحر��ة. كان هذا البناء ع�ارة عن مرك�ة عجی�ة المنظر، لكنها سفینة، بوضوح 

 ولها قمة دائر�ة.

نفسه أرسل مجموعتین من   Tsar Nicholas لما وصلت أخ�ار زابلوتسكى إلى التزار ن�كوالس •
لجنود الفلك فعًال، وأخذوا مقای�سه، الجنود لتحدید مكان هذا الكشف الفائق وتوث�قه. ووجد ا

وتم عمل تقار�ر فوتوغراف�ة لهذه السفینة الضخمة. لكن مع األسف جرت هذه األحداث 
والثورة الشیوع�ة فى روس�ا على وشك االندالع، ونتیجة لذلك فقد فقدت التقار�ر والصور، أو 

 قد تكون مخ�أة فى مكان سرى فى الكرملین. لكنهم رأوا الفلك.

ابنة التزار وآخر عضو حى من   Anastatiaناشرة كتاب أنستاس�ا Megan Butler ان بتلر میج •
األسرة المالكة فى روس�ا، تقول أن كاتب الكتاب فى حدیث خاص له مع أنستاس�ا حكت له 
عن �عثة قام بها والدها التزار إلى جبل أراراط لق�اس والتقاط صور لفلك نوح. وقالت أنها 
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عل واطلعت على تقار�ر ال�عثة، وأنها كانت تل�س صلی�ًا مصنوع من خشب رأت الصور �الف
 فلك نوح.

   
خالل الحرب العالم�ة الثان�ة طار كثیر من ط�ارى الحلفاء فوق جبل أراراط. و�قول فینس  •

من السالح الجوى األمر�كى أنه أثناء وجوده فى شمال أفر�ق�ا شد سمعه Vence Will و�ل 
أطراف الحدیث الذى كان الض�اط یتناقلونه بخصوص صور التقطوها لفلك نوح أثناء 
طیرانهم فوق ترك�ا وجبل أراراط. فقال: دعونى أقول لكم ما رأیت فى الثالث صور. أوًال 

فینة بزاو�ة.. وحینما تنظر من الناح�ة ال�منى حددت الثالث صور وجود ثلج ینزل فوق الس
تجد فتحة حیث ُفِلق الفلك نتیجة للزلزال فتستط�ع أن تمیز وجود ط�قات ووجود بناء �طول 

. وأنا مقتنع أنا وكل ١٩٤٤عام  Stars and Stripsالجانب... وقد وضعت صورة مماثلة فى 
 زمالئى أننا �ال شك أمام فلك نوح.

 
الكاتب الفرنسى المكتشف المهندس فرناند نافارا �الفلك أثناء خدمته العسكر�ة بدأ اهتمام  •

قاده �عض  ١٩٥٢كشاب، مما جعله یبدأ سلسلة من الرحالت إلى جبل أراراط. ففى عام 
المرشدین إلى المستوى العادى للجبل، فاجتهد أن �كمل �مفرده. و�قول أنه فى ذلك الحین لم 

ًا لكنه رأى شكل قاتم اللون متجمد تحت الثلج وعرف أنه البد �ستطع أن یرى الفلك مكشوف
 أن �عود ل�كتشف ما هو هذا الشئ.

عاد مرة أخرى برفقة إبنه رافائیل، وسجال فیلمًا واقع�ًا لهذه  ١٩٥٥وفى یولیو من عام 
عامًا دافئًا جعل الثلج یذوب أكثر من المستوى المعتاد. فعلم نافارا  ١٩٥٥الرحلة. كان عام 

 نه إن كان له أن �صل إلى الفلك فإن هذا الوقت هو أنسب وقت.أ
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رافائیل كان األول فى اكتشاف وجود شئ، فنزل نافارا �حرص إلى عمق الجرف لكى �سهل 
عل�ه رؤ�ة الخشب مع أنه كان متجمدًا، فرآه، لكنه لم �ستطع أن �عرف حجمه، وأخذ منه 

ذلك وكان متحمسًا جدًا هو وابنه كما �كون لوحًا یبلغ طوله حوالى خمس أقدام. كان �حلم ب
الحماس فى مناس�ة الكر�سماس كما �قول هو بنفسه. حاول نافارا أن �حمل لوح الخشب 
فوق ظهره أثناء نزوله من الجبل لكن اللوح كان ثق�ًال بدرجة لم تمكنه من االحتفاظ بتوازنه. 

أنه على أ�ة حال سوف  فتضایق جدًا أنه سوف �ضطر إلى قطع قطعة الخشب، لكنه علم
 �قطعها �عد ذلك لكى یرسل عینات منها لإلخت�ار.

كانت لحظات عظ�مة تحقق فیها أمل �عید. لكن هل هذا الخشب هو من فلك نوح؟ لقد تأكد 
أن هذا النوع من الخشب الذى وجده نافارا ال ُیزرع فى جبل أراراط. والحق�قة أنه ل�ست هناك 

 من هذا الجبل.میل  ٣٠٠غا�ات إال على �عد 
أخذ نافارا قطعة الخشب التى وجدها لتختبر فى ثالث معامل مختلفة، فقیل له أن عمرها 

سنة، وهذا یتفق مع زمن قصة الطوفان التى وردت فى الكتاب المقدس. فقد أثبت  ٥٠٠٠
االخت�ار العلمى بدون شك أن هذا الخشب قد�م جدًا وأنه یوجد �الفعل شئ سرى وغامض 

 اراط. فوق جبل أر 

 
مصّور البیت األب�ض األمر�كى أنه كان یومًا �طیر مع الرئ�س   Ron Bennettقال رون بینیت •

األمر�كى السابق ج�مى كارتر من بولندا إلى طهران لحضور احتفاالت لیلة رأس السنة عند 
 الش�عة. وفى أثناء الطیران حینما كنا فوق شرق ترك�ا.. قال أحد الموجودین أننا لو نظرنا

إلى أسفل سوف نرى سفینة نوح. فنظرت وهناك فى منتصف الطر�ق إلى قمة الجبل كانت 
هناك سفینة ضخمة قاتمة اللون وواضحة للرؤ�ة، وكان جزء منها مغطى �الجلید أو الثلج. 

 وأنا مقتنع على أساس ما رأیته هناك أن هذه هى سفینة نوح.
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لك وهم أناس عادیین ل�س لهم أى أهداف للفشهادة ثالثة من شهود الع�ان وهنا سوف نورد 
یر�دون بلوغها، وال كتب یروجون لها، وال رسائل دكتوراه یر�دون نشرها. فلم �كتب واحد منهم 

 كتا�ًا وال عّلم على منبر، لكن خبرتهم عن رؤ�ة الفلك خاصة وشخص�ة وتحرك المشاعر:

            
ع�ان للفلك. وقد كان إد بهلنج یخدم شاهد Ed Behling صار إد بهلنج  ١٩٧٣فى عام  •

إمدادات الدفاع على �عد مائة میل جنوب غرب جبل أراراط. وفى وجوده هناك نشأت عالقة 
بینه و�ین شخص تركى اسمه مصطفى، و�دون هذه العالقة كان من المستحیل أن یرى 

قد كان هدفى الفلك ألن أهل ال�الد فى هذه المنطقة �شكون فى الغر�اء. و�قول إد بهلنج: ل
حینما تركت الوال�ات المتحدة قاصدًا ترك�ا أن أرى أقصى ما �مكننى رؤ�ته هناك. كنت أنا 
ومصطفى أصدقاء وعلى عالقة طی�ة وهو كان فى هذا الوقت من العام فى الج�ش. تكلمت 
معه یومًا وقلت له إنى أحب أن نذهب لنرى الفلك سو�ًا، فقال أن له عم كبیر �عرف مكان 

ك وأن عمه سوف �أخذنا إلى هناك، فكان أمرًا ش�قًا �النس�ة لى. ثم ذهبنا �الفعل فوجدنا الفل
أنفسنا فى هذه الخ�مة القد�مة والمعسكر القد�م الخاص �عم مصطفى. كان هذا العم �عرف 
كل شئ، وكان أكبر الكل. لقد تردد العم فى أخذنا إلى فوق لكن حینما كلمه مصطفى 

سألته إن كان ممكنًا أن آخذ الكامیرا فقال أنه �فّضل أال آخذها وقال أن استطاع أن �قنعه. ف
أراراط قر��ة من الحدود الروس�ة وأنت أمر�كى وأنا تركى، مما قد �ضعنا فى وضع غیر 
مرغوب ف�ه.. ثم أخذنا عم مصطفى إلى أعلى جانب الجبل الضخم وكنا ندور حول 

ها قافلة. كان العم �علم تمامًا أین یتجه. وأنا الصخور وفوق المنحدرات وأسفل الجروف؛ كأن
تعبت وكنت أتساءل متى تأتى نها�ة ما نحن ف�ه، متى سنرى الفلك، إن لم نره فورًا سوف 
أعود. وهنا ضحك العم وأشار إلى أسفل. وٕاذ بى فجأة أرى هذه السفینة الضخمة المهی�ة 

.. نزلنا ومشینا بجانبها تحتى فى وسط الض�اب، وكأنها صورة فى حلم. ها هى هناك.
قدم تحتها ألنها كانت مستقرة على رف،  ١٠٠أو  ١٧٥واتجهنا إلى نقطة ت�عد حوالى 

فنظرنا إلى أعلى ورأیناها من هناك. فوهتها من النها�ة كانت مر�عة. لكن وسعها كان أكثر 

٨ 
 



�ة. لكن من الطول. أما الجوانب فخشنة ومهتكة قل�ًال واستطعت أن أرى ما �ش�ه ألواح خشب
�المقارنة �الرف الذى كانت عل�ه كانت تبدو أضخم. هذا فوق الخ�ال، وأنا أفكر ف�ه فى 

 عین فكرى وهو صعب التخیل.

     
، ومثله مثل إد  Ed Davisتجند فى الشرق األوسط شخص آخر هو إد داف�س ١٩٤٣فى عام  •

الذى كان  Abas Abasبهلنج فقد إستطاع إد د�ف�س أن �كّون صداقة مع ع�اس ع�اس 
یخدمه هناك وأراد أن یرد له جمیله �أن �صح�ه لیرى فلك نوح على جبل أراراط. و�قول إد 
د�ف�س، أن ع�اس قال أننا لن �ستط�ع أن نرى الفلك فى هذا الوقت، فسوف أعود إل�ك 
حینما تكون رؤ�ة الفلك ممكنة. و�عد مضى شهر�ن عاد إلّى وقال أننا �مكننا أن نرى الفلك. 

 ٢٠�طنا مع �عضنا ال�عض �حبل طو�ل �حیث تكون المسافة بین كل واحد واآلخر حوالى رُ 
قدم. لم أشعر یومًا �البرودة، والرطو�ة، والجوع، واإلرهاق فى ح�اتى مثلما شعرت فى هذا 
الیوم. ولما وصلنا حاولوا أن یجعلونى أرى الفلك. حینما كنت واقفًا كان یبدو كقطعة صخر 

ثم تحركنا إلى الخلف فاستطعنا أن نرى المؤخرة. كانت مهی�ة. تشعر كأن أحدًا كبیرة زرقاء. 
یرق�ك، شیئًا كان یجرى، ال أعرف كیف أصف مشاعرى، تشعر كأن أحدًا هناك.. شئ.. 

 قوة فائقة حاضرة. أنه فلك نوح.

عالم اآلثار القصة التى سردها إد د�ف�س عن Larry Williams حینما سمع الرى و�ل�امز 
لفلك قرر أوًال أن �حقق فى القصة، وثان�ًا أن یتحقق من الشخص نفسه. وأرسل رسالة ا

إخ�ار�ة لمن ی�حثون عن المواقع األثر�ة �قول فیها أنه سافر حول العالم محققًا فى المواقع 
وفى القصص، وأنه تعلم شئ واحد وهو أن الشخص یجب عل�ه أال یثق فى كل الروا�ات. 

 د�ف�س فى اخت�ار تحدید كذب.ثم طلب أن یدخل إد 

، كان Polygraphذهب الرى ول�امز إلى نیو مكس�كو واستأجر أكبر خبراء مكشاف الكذب 
سنة خبرة فى البول�س، وسرد له القصة التى یرو�ها إد د�ف�س عن رؤ�ته للفلك، فقال  ١٥له 

الخبیر له الخبیر اتركنى معه نصف ساعة فقط وسوف أكشفه. �عد ساعتین كاملتین خرج 
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وقال: �ا الرى ال أستط�ع أن أقول لك أى جبل تسلقه إد د�ف�س، وال أستط�ع أن أقول إن 
 كان ما رآه هو فلك نوح، لكنى أقول لك هذا إن إد د�ف�س رآى سفینة، وٕاد د�ف�س ال �كذب.

    
التركى الجنس�ة وهو مدیر مكتب   Dr. Ahmed Ali Arslan �قول الدكتور أحمد على أرسالن •

واشنطون للصحف الترك�ة ومذ�ع لصوت أمر�كا ما یلى: تع�ش أسرتى فى أراراط، وهى 
المدینة الترك�ة بین جبل أراراط واالتحاد السوفیتى سا�قًا. نشأت هناك وتسلقت قمة جبل 

 Fernandأراراط أكثر من خمسین مرة مع كثیر من المستكشفین العالمیین مثل فیرناند نفارا

Navarras   ج�م إرو�ن والراحلJim Irwin تسلقت الجزء الشمالى لجبل  ١٩٨٩. وفى عام
والجانب األكثر خطورة لجبل أراراط،  Ahora Gorgeأراراط وهو الجانب العلوى لتجو�ف أهورا 

المغطى �الثلج والذى �ه الصدع الخطیر. وأخذت تصر�ح، نظرًا لجنسیتى الترك�ة، لعمل 
هرت فى صور التقطت بواسطة القمر الصناعى اخت�ارات على مساحات معینة كانت قد ظ

على أنها موقع فلك نوح. كنت قر��ًا من الجانب وفجأة بدأ الثلج والجلید فى االنهمار وٕانتهى 
بى المقام إلى الوقوع واالنزالق حوالى مائة قدم، ولحسن الحظ لم أقع فى الشق وٕاال مت.. 

نى، بناء �ال شك مصنوع من حینما انتصبت اكتشفت على �عد مائة أو مائتى قدم م
الخشب. ال یجب أن �كون هناك؛ وهو على �عد ألف أو ألفى قدم من قمة الجبل. كان 
منظره مثل كابینة كابتن. فأخرجت الكامیرا فورًا والتقطت صورًا.. �التأكید كان هذا البناء من 

 فلك نوح. صنع ید إنسان. وما أعتقده هو أن ما رأیته وما التقت له الصور هو �ال شك

        
إن شهادة شهود الع�ان هذه شهادة مبهرة!! فمنهم أناس الزالوا على قید الح�اة مثل جورج 
هاجو��ان وٕاد بهلنج وٕاد د�ف�س وأحمد على أرسالن ومنهم مسلمین مثل مصطفى وع�اس وأحمد 
على أرسالن أ�ضًا، وكلهم تسلقوا الجبل على مدى خمسون عامًا والقصة التى یروونها متطا�قة 
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مشترك فى كل الروا�ات وهو أن موضع فلك نوح هو جبل أراراط فى الناح�ة  وهناك شئ
 الشمال�ة فوق تجو�ف أهورا.

 
أقلعت طائرة  ١٩٩٠أنه فى أغسطس من عام Dr. Carl Baugh �قول الدكتور كارل �او  •

هل�كو�تر استكشاف�ة حول جبل أراراط، وطارت فوق الواجهة الشمال�ة الشرق�ة للجبل. فى 
قت التقطنا صورة لجسم مستطیل كنا نعتقد أنه فلك نوح. تظهر فى الصورة التى ذلك الو 

 التقطتها ثلوج لكننا أخذنا الصورة إلى التحلیل بواسطة الكمبیوتر.

       
المحلل التصو�رى �القمر الصناعى: اآلن نحن أمام Mike Holman ثم �قول ما�ك هولمان  •

ده القمر الصناعى. وحینما نحدد صورة هذا الجسم صورة �الكمبیوتر للجسم األول الذى حد
نستط�ع أن نرى أنه مستطیل الشكل. وأن الجسم یتخطى سلسلة الصخور. فى رأیى إن هذا 

 الجسم هو بوضوح من عمل ید إنسان.

   
من التلفز�ون الوطنى الهولندى ما یلى: على طائرة  Jan vanden Bosch�قول جان فاندن بوش  •

؛ وفى هذه النقطة Ahora Gorgeمع ج�م إیرو�ن طرنا فوق جبل أراراط ثم حول تجو�ف أهورا 
�التحدید، رأینا �الفعل جسم یبرز من الجلید. كان �ش�ه فلك نوح. فتحمسنا لكن وقت الطیران 

إلى قواعدنا... فى هذا االستكشاف األخیر كان �قترب من االنتهاء وكان البد من العودة 
من نوعه الذى أخذ تصر�حًا من الحكومة الترك�ة، أخیرًا فى هذا المساء، أظن أننا رأینا فلك 

وج�مز إیرو�ن لم یرد أن �علن عن هذا الكشف المبهر حتى یتسلق جبل أراراط و�لتقط  نوح.
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إلى جبل أراراط. لكن شكرًا له صورًا للموقع. لكنه مات لألسف قبل أن �عود مرة أخرى 
 وللتلفز�ون الهولندى على إمداد العالم بهذه الصور الرائعة.

 

 برهان وسادة الحمم
ما یؤكد بلوغ الم�اه إلى قمم الج�ال (إلى جانب ما ورد فى الكتاب المقدس) هو وجود حفر�ات 

طقة جبل أراراط اكتشفوا فعلماء اآلثار الذین �حثوا من ٤�حر�ة على قمم أعلى الج�ال فى العالم.
متحجرة تكونت تحت الم�اه. هذا التكو�ن  Pillow Lavaعلى الجبل ما �سمى وسادة حمم بركان�ة 

قدم، لف وخمسمائة) أ ١٣( ١٣،٥٠٠من الحمم وجد على القمة الثلج�ة للجبل على ارتفاع 
أى  conglomeratesكما أن وجود   ٥فالبد أن الم�اه بلغت هذا االرتفاع فى وقت من األوقات.

كتل مختلطة على جبل أراراط هو دلیل على وجود طوفان أغرق كل األرض. ألن هذه الصخور 
تختلف فى حجمها فهى تتراوح ما بین الحصاة الصغیرة والجلمود الكبیر مما یدل على أنها 

     ٦نتجت عن عمل�ة اختالط ف�ه تداخلت الحمم البركان�ة مع اضطراب م�اه عنیف.

   
 وسادة حمم   عینة من ملح البلور

أنه الحظ أمر�ن �التحدید فى جبل  Grant Richards�قول العالم الجیولوجى جرانت ر�تشاردز 
 ١٧,٠٠٠أراراط من وجهة نظر جیولوج�ة یدالن على أن هذا الجبل البركانى الذى یبلغ ارتفاعه 

وهى تكو�ن فر�د  Pillow Lavaمم قدم كان یومًا ما تحت الماء: أوًال ظهور وسادة الحألف)  ١٧(
�ظهر فقط حینما تخرج الحمم المنصهرة من األرض تحت الماء. هذا وحده یدل على أن الجبل 
كان فى وقت من األوقات تحت الماء. وثان�ًا لقد وجدنا قطع من ملح البلور على جبل أراراط 

قدم ألف)  ١٤( ١٤,٠٠٠وهى ال تتكون إال تحت الماء. هذا الملح البلورى وجد على ارتفاع 
 مما یدل على أن هذا الجبل كان تحت الماء فى وقت من األوقات.

4 Baker Encyclopedia of the Bible, p. 797. 
5 Ibid. p. 798. 
6 Ibid. 

                                                 



 حرق سدوم وعمورةدالئل علم�ة على 

َماِء َفَأْهَلَك اْلَجِم�عَ "  )٢٩: ١٧(لو "َوَلِكنَّ اْلَیْوَم الَِّذي ِف�ِه َخَرَج ُلوٌط ِمْن َسُدوَم َأْمَطَر َنارًا َوِكْبِر�تًا ِمَن السَّ

 )٦: ٢�ط٢( "ُجُرواَوإِْذ َرمََّد َمِدیَنَتْي َسُدوَم َوَعُموَرَة َحَكَم َعَلْیِهَما ِ�اِالْنِقَالِب، َواِضعًا ِعْبَرًة ِلْلَعِتیِدیَن َأْن َ�فْ "

 َوَراَء َجَسٍد آَخَر، َكَما َأنَّ َسُدوَم َوَعُموَرَة َواْلُمُدَن الَِّتي َحْوَلُهَما، ِإْذ َزَنْت َعَلى َطِر�ٍق ِمْثِلِهَما َوَمَضْت "

 )٧: ١(�ه "ُجِعَلْت ِعْبَرًة ُمَكاِبَدًة ِعَقاَب َناٍر َأَبِد�َّةٍ 
 

 

 علماء اآلثار �استكشاف ثالثة على األقل من خمس مناطق عند ال�حر المیت.قام 
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 هذه المناطق إنتهت �طر�قة مفاجئة.

 

 خر�ت بنار. هذه المناطق هناك ط�قة من رماد حر�ق عبر السطح  تدل على أن

 

نقطة هامة أخرى هى أن هناك خمس أود�ة على طول المساحة حیث كانت هذه الخمس 
 من أعلى منطقة األردن إلى وادى ال�حر المیت. حدرتن مناطق مبن�ة.
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وعمورة مرت�طین �مجموعة من المنطقتین الموجودتین فى أقصى شمال هذه األود�ة هما سدوم 
 المقابر.

 

 
 

مما یدل على وجود عدد ضخم من السكان فى  ،ألف شخص ٥٠فى هذه المقابر دفن أكثر من 
 .ذلك الوقت فى هذه المنطقة
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 الق�ائل البدو�ة فى منطقة األردن تقلید�ًا �شیرون إلى عمود الملح هذا �أنه زوجة لوط.
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