
 17I12I2007א – אא
 

17I12I2007א

 אאא−108

 :ورد هذا اخلاطر ىف مقال أمس باحلرف الواحد

 إن احلياة احلقيقية هى حرآة دائبة بني املستحيل واملمكن
 بني املمكن واملستحيل: وبالعكس 
وهى ليست جمرد حرآة ىف احملل بل إا ىف صورهتا احليوية،  

  ممكنا،تسعى طول الوقت أن جتعل املستحيل
 .وىف نفس الوقت أن حتول دون أن يتحول املمكن إىل مستحيل 

 قيل وآيف يكون ذلك؟

 :وىف هذا نقول اليوم
 أليس طلب املستحيل دون حسابات، هو اجلنون نفسه؟

 .ليس متاما

اجلنون هو نتاج التعجل ىف حتقيق املستحيل، مث تفعيله
)أو آالف(بعيدا عن أرض الواقع، ىف وحدة زمنية أقصر مئات 

املرات الىت ميكن أن يتحقق فيها؟ ومن مثَّ حتقيق ما يشبهه،
 .وليس هو

إرادة املستحيل ىف ذاهتا ليست جنونا، بل لعلها أرقى أنواع
 .الوجود، مىت أمكن ترويضها ِفْعًال يوميا، ال جمرد خيال مرسوم

الطريق إىل، وعلى املوتىف الفرتة األخرية، وأنا أتعرف على 
حماوالت التواصل املتعدد املستوياتانه وتعاىل، وعلى  سبحاحلق
، إزددت متسكا بأنهحرآية الفطرة، وعلى )احلب املتكامل(

الىت أنتمى إليها وأحاول(يستحيل ضمان تواصل حرآة التطور 
:إال باحرتام) تنميتها ىف تنظريى العلمى وممارسىت املهنية

 .إمكانية املستحيل

نوع من األحياء أنه ميكن أنهل من املمكن أن يتصور  
 يصبح نوعًا آخرا؟ 

 .طبعا ال
يبدو هذا مستحيال، بدليل أن األنواع الىت نزعم أننا 

 .! تطورنا منها مازالت موجودة

 هذه إجابة مغلوطة
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األنواع املتبقية حاال ليست هى هى األنواع الىت تطورت عرب
هكذا" إنسان"ماليني السنني لتحقق املستحيل فيظهر ما هو 

 .بإذن اهللا

ف وأتابع اهلجوم األحدث على نظرية داروين، حىت بلغىنأعر
أهنم منعوا تدريسها ىف بعض واليات أمريكا، وأحلوا حملها

، متصورين أهنم بذلك يشريون إىل اهللا عز"العقل الذآى"نظرية 
وجل، وهم هبذا الرتاجع التجهيلى ال يضيفون شيئا حقيقيا إىل

رفة اهللا، هذا اختزالمعرفة الدين، وال معرفة الكون، وال مع
بشع ليس فقط للعلم، وإمنا حلرآية التوجه إىل احلق سبحانه

 وتعاىل،

دع(ال أعرف أى دين حقيقى يتعارض مع تطور األحياء،  
جانبا رجال الدين، إن آان للدين رجاال غري آل خلق اهللا

 ،)مجيعا

فرحا شديدا بفيلسوف رائع هو) منذ عامني(فرحت مؤخرا  
يعود بنظرية التطور إىل Daniale Dennetيت دانييل دين

آان ذلك من خالل. موقعها مع مناقشة ناقدة، وحتديث هادف
آتابه الذى أرجو أن تتاح الفرصة ملناقشته ىف هذه النشرة

 Kinds of "أنواع العقول"هو آتاب . هنا يوما بعد يوم
Minds ترمجة جيدة إالمصطفى فهمى. الذى قام برتمجته د 

 . بغري وجه حقتطور العقولالعنوان الذى ترجم إىل 

من خالل هذا الكتاب وغريه استعادت نظرية التطور
 حيويتها وعادت حتتل مكانتها الالئقة هبا فأطمأننت،

ظرية سوف تعرفجمرد أن تصدق اخلطوط العريضة هلذه الن 
أن يتنازل نوع عن وجوده ليصبح نوعًا(مباشرة أن املستحيل 

أآرر التذآرة بأن قرود اليوم الىت(هو هو الذى حدث ) آخر
:رضيت باملمكن ليست هى أجدادنا الذين عربوا إىل املستحيل

 !).حنن

حني بزغ ما يسمى. مث حدثت الكارثة الرائعة الواعدة
، الورطة البديعة للجنس البشرىالوعى، مث الوعى بالوعى

 .دون ما نعرف من أحياء

وبدال من أن حيرتم هذا الوعى قوانني هذه املسرية، احتواه
العقل األحدث وراح يصنف األحداث والتخطيط واألحالم واآلمال

 ،"مستحيل"و" ممكن"إىل 

بدا ذلك إضافة جيدة،: ىف أول األمر، ورمبا من حيث املبدأ
 . مسرية التطوراملفروض أن تدعم

ْمل جتِر األمور هكذا متاما، إْذ مل ُنحسن استخدام هذا الوعى
والوعى بالوعى، لدعم مسرية اخرتاق املمكن وجتاوزه واستيعابه

ميارس أغلب نشاطه" العقل"لتحقيق املستحيل، راح ما يسمى 
بديال عن الواقع احمليط، وعن األصل الكامن معًا، بشكل أو

 بذلك إجنازات رائعة، لكن على حساب ضمور بآخر، وقد أجنز 
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إمكانيات أساسية مازال ميتلكها الكائن البشرى، وهى
 .اإلمكانات الىت آان أجداده حيققون هبا املستحيل

ننتقل بعد هذه املقدمة الىت أحسبها ضرورية إىل إشكالة
 .اإلنسان املعاصر ىف عالقته هبذه املسألة من منظور التطور

 الفرض وتداعياته

بدأ ىف طرح أهم فروض هذه املداخلة،من هذا املنطلق ن
 .وبعض ما يرتتب عليها

اإلنسان، مهما بلغ غروره وهو يرتبع على قمة اهلرم
احليوى، ومهما بلغ اعتزازه بعقله، له وعى ظاهر، تتحرك

 أقل ظهورا فيه وظائف سلوآية بالغة احلذق، ووعى آلى
لىيستوعب آال من تارخيه، وقوانني توجهه، وهذا الوعى الك

)وطبعا ال شعور فرويد(يتجاوز الالشعور اجلمعى لكارل يونج 
 "لدانييل دينيت"وهو يقرتب من أنواع العقول 

 :انطالقا من هذا الفرض يرتتب ما يلى 

من خالل هذا الوعى الكلى املمتد، يعى الكائن: أوال
البشرى تلك احلقيقة الىت أوردناها ىف املقدمة، دون احلاجة إىل

إن التاريخ احليوىدنيت، تلك احلقيقة الىت تقول داروين أو 
 .ال يعرتف باملستحيل

 الىتالفطرةنفس هذا الوعى يلتقط ماهية : ثانيا
إا حرآية وليست آيانا، وأا: وصفناها قبًال ىف فرض يقول

، مث أضفنا أن هذاتوجه مضطرد، وليست بداية نتجاوزها
مما ال تعرف(، "هى إليهما"التوجه يتجه هبذه احلرآية إىل ما 

، وبالتاىل علينا أن ندرك، قوانينها، الىت من)وال نعرف
 ".أوًال"أمهها ما جاء ىف 

الذى ينفى املستحيل نتيجة" الوعى"إن هذا : ثالثا
لليقني من حرآية النمو والتطور، يصطدم بوصاية العقل

بكل معطياته احملكمة الضرورية من قوانني(من جهة ) الظاهر(
ال(آما يصطدم بسكون الواقع األقرب ) لوم وتقنيناتوع

 .من جهة أخرى) الواقع الطبيعى

 ويشري إىلالتارخيىيظل هذا الوعى حاضرا حيتوى : رابعا 
 .هنا واآلن: ىف نفس الوقت" اآلتى"

 فما احلل؟

 :تنوعيات احللول

يتم التعامل مع هذا الوعى األعمق بطرق متعددة نوجز
 :أمهها آما يلى

بإمكانية"قد يتم إنكار هذا الوعى احلقيقى : أوال
 بكل احليل والتربيرات املوضوعية والدفاعية،"املستحيل

 "باملمكن"الرضا الدائم وبالتاىل يتم القبول بنوع من 
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حىت لو سكنت احلرآة متاما، حتىلو ُسلِّمت مفاتيحه لغري أهله
العلم الوصى األيديولوجى أو الدين اجلامد اللفظى، أو(

تكيفى، أو االنشقاق اجلانىب التفريغى، أوالتسليم املائع ال
 ).التنظري البديل املعقلن

قد يتم إطالق هذا الوعى األعمق تفعيال متسارعا: ثانيا
احلواجز الىت تفرض عليه اخلمود أو" أغلب"أو " آل"ليكسر 

اإللغاء، مبا يشمل آسر الغطاء والقفز فوق احلواجز دون أى
قيق املستقبل الذى تعد بهحساب للعواقب، وأيضا يشمل ذلك حت
حتقيقاهنا واآلن ) تفعيله(حرآية هذا الوعى، يشمل حتقيقه 

وما معتقدات املهدى املنتظر، متاح، شائها مرضّيا بأقرب رمز
 .أو ضالالت النبوة واأللوهية إال بعض ذلك

قد خيتفى هذا الوعى ىف االغرتاب ىف خيال منسوج، ال: ثالثا
قد يظهر ىف صورة مرضية، أو يتجلى ىفيتجاوز مستوى اخليال، و

 .بعض االنتاج الفىن املتواضع، أو حىت ىف ما يسمى أحالم اليقظة

بأن تستوعب هذا) الطبيعى(قد حيدث السماح : رابعا
الوعى احلرآية اإليقاعية للنشاط احلامل، فال يظهر من آثار
هذا الوعى إال احلل اليومى الرتاآمى الذى ال منيزه عادة

 إال بعد فرتة طويلة) راد النمو املستمراضط(

 قد يتم استيعاب هذا التحدى لتحقيق املستحيل ىف:خامسا 
 .النمو بني مرحلة ومرحلة) أزمات(قفزات 

ىف عدد قليل ممن تتاح هلم الفرصة ميكن حتمل: سادسا
وعٍى، وليس جمرد وعى فائق ىف الوعى بنفى املستحيلمسئولية 

 ىف نفس الوقت–إىل حتقيقة، مع الرضا ، مث يتواصل السعى آامن
 بأى قدر من املمكن الذى يتحقق لفرتة، متهيدا النطالق جديد-

 .ملعاودة السعى لكسر املستحيل، وهكذا

 وله جتلياته املختلفة ىف جماالتاحلل االبداعىهذا هو  
حرآية(اإلبداع سواء إبداع الذات، أو االبداع اخلالقى 

  أو االبداع الثورى،،)الوجود وجتليات اإلبداع

وميكن أن يكون الناتج اإلبداعى مبثابة ختطيط واعد 
 .يهز استحالة املستحيلملستقبل قادم 

 ):سادسا(هذا املسار األخري 

 ضوعيا لتحقيقه،يعرف أنه يطلب املستحيل ويعمل مو
 لكنه يرضى باملمكن الذى يتحقق منه أوال بأول،

 لينطلق منه من جديد استكماال للمسرية لتحقيق املستحيل التاىل

 الذى ال يتحقق منه إال ممكنا حمدودا،

 وهكذا تستمر احلرآة ويتواصل اإليقاع

 استدراك
يبدو هذا التنظري بعيدا عن التطبيق اليومى لكىن أظن* 

 .ري ذلك، ولسوف أورد مثاليني عمليني على الوجه التاىلاألمر غ
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 :مثال من املمارسة املهنية
خاصة(ىف آثري من األحيان يبدو شفاء مريض مَا مستحيال 

املستحيل، أولئك الذين يتناثرون وهم يكسرون حواجز 
،)وحيطمون سقفه، فتتفسخ ذواهتم ويتمادى تراجعهم وتدهورهم

 املريض حىتحني يبلغنا مدى هذا اخلراب الذى انتهى إليه
استتب التدهور، وجتّمد ىف هذا السكون اخلامل، نعلن العجز،
ونبالغ ىف التمادى ىف التسكني باملهدئات اجلسيمة طول الوقت

 طول العمر، ألن هذا هو املمكن، 

البديل املزعج الرائع هلذا االستسالم للمستحيل هو تبىن
 حتقيق وعيه، وذلك باحرتام اندفاعة املريض إىل"نفى املستحيل"

بإمكانية آسر املستحيل، مع تبصرته خبيبة أسلوبه، وحني تصل
فعال املهدىإىل املريض أنه ) غري لفظية عادة(الرسالة 

، وأنهجملرد أن التطور مستمر) مثل أى واحد فينا(، املنتظر
 ىف حني يسميه نيتشه االنسان األعلى آما يسميه يسميه املهدى،

لب املتصوفة إليه بأمساء وصفاتبونج التفرد، ويسعى أغ
 أن هذه هى طبيعتنا وأنه– ممارسة –رائعة أخرى، حني يبلغه 

 مبا تيسرً:مل يفعل شيئا إال أنه أعلنها مبكرًا، حاًال، شطحا
له من ألفاظ وصور، فرتجم هذا النزوع الطبيعى إىل أنه

حينئذ تبدأ مسرية العالج" املهدى املنتظر أو النىب أو اهللا"
 .وجه خمتلف وإيقاع خمتلفبت

 :عن استحالة التواصل املتكامل) 2(مثال 
يسمى( املتكامل مشروع التواصلىف عمق الوعى اليقظ يبدو 

مستحيال، املتعدد املستويات مع آخر حقيقى، )أحيانا احلب
ولقد أشرنا إىل مثل ذلك ىف مواجهة هذه اإلشكالة مثال ىف نشرة

هذه االستحالة تفرض نفسها 2007-10-8يومية " من حيب من"
بكل حجمه هذا ومواصفاتهإذا حضر التواصل مْطلبًا بْدئيا 

تلك، فتقفز احللول والبدائل والتأجيالت ورمبا التشوية بنفس
حديثنا عن التعامل معاألساليب الىت أشرنا إليها حاال ىف 

 ":الوعى بنفى املستحيل"

بالتفعيل الشاطح أو والتسليم لالستحالة باإلنكارإما 
– أو باالنسحاب أو باللجوء إىل اخليال أو باالنشقاقأو 

 . باإلبداع واالستمرار -نادرا 

ويتوقف جتاوز هذه االستحالة إىل املمكن بقدر ما يبذل
 على أرضع وجتديد العالقةإبدا من جهد ملواصلة الطرفان

الواقع ىف حتد متواصل، يستلهم هذا القانون احليوى األساسى
 .القائل بإمكانية املستحيل

 تعقيب
 .ما أصعب آل هذا التنظري، وأسخفه

آل ما أود اخلروج به من آل هذا هو التوصية بعدم
 .التنازل عن حقنا ىف حتقيق املستحيل
 حقيقهوىف الوقت نفسه عدم التعجل لت

مبوضوعية إمكانية) رمبا السرى(مع استمرار الوعى 
 املستحيل، طول الوقت
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 ال أعرف هل هذا ممكن؟

 أم أنه ال سبيل أمامنا إال االستسهال أو االستسالم؟

 استشهادات قدمية
التحدى القائل بإمكانية، املستحيل باعتبار ذلك طبيعة
حيوية، هو جاٍر طول الوقت، بشكل تلقائى ودون قصد عادة،

 . أنه ال حيتاج لكل هذا التنظري–رة أخرى  م–ويبدو 

ضبطُت نفسى أهنى آثريا من أعماىل بتقرير قبول هذا
 .ما نقرر ذلك بقدر املستحيل هو املمكنأن : التحدى

اآتشفت بعض ذلك ىف هناية قصيدة أو هناية رواية بشكل
 مباشر أو غري مباشر

 :وفيما يلى بعض ما خرج مىن آأمثلة

  
 "سر اللعبة"ديوان 

 )109 – 108ص (
  .. .  ال
    العاجز لفظى    ترقُب   من   يا

    املتحذلق   الفن   بعيون
  غنائى    روح   تفهم   أو

 األعشي   العلم   حبساب
    شعرا   أآتب أىن    حتسب   ال

 اهلارب   العجز   خبيال
 ناري أطفئ  أىن    أو

 الباآى    الدوح   بدموع
    ال . . ال  ..  ال  ..  ال

  قدرى    هذا
................ 
................ 

 املعبْد   فليحرتْق
 األصنام   رماد   الريُح   ولتذُر

 آسبت   ما   ولُتْسَأُل نفٌس
  :  مكان   آل ىف    هذا   ولُيْعَلْن

 ' انسانا   يصبح   أن   الناطق   احليوان   فشل ' 
   .. .. ..  أو

    فلنتطور
 شعرا   ندعوه   ما   حيصب   إذ
  . الواقع   األمر   عني   هو

  1978سنة" سر اللعبة"خامتة ديوان 
 دار الغد للثقافة والنشر: الناشر

 "أغوار النفس"ديوان 
......... 

  ، .. توتا  ..  توتا
  . احلدوته مىن    خلصت واهى 

  : غنوه   حاتقول  ..  حلوه   لو
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   : اهللا   من   خيلص   دا   هوه "{ 
  غىب،    ماْت   غّمْض اللى 

  ، واترعب   خاف ،  شاف واللى 
  }.  نيب   مابـقـاش

 ، ملتوته   لو
  : حدوته   حاتقول

  ، زمان   فيه   آان {  
  ، اهلوان   عيشة   رفض   واحد   

  " ربنا   خلقـة "يبقى    وحاول   إيه   قال
  ، زيـنا   زيه   إنه   مع
  . بشر : يعـىن    

  ، لقدر  ا مــا   حاسب   لـه   قالـو
  .}" فـشـر : " وقال ،  عاملــها   راح   قام   

 1978، سنة "أغوار النفس"خامتة 
 دار الغد للثقافة والنشر: الناشر

 "صاحلتىن شيخى على نفسى"اية قصيدة  

 ..... . ولكن    سخرية   ليس .. ، ال .  خافتا   ضحكا   ومسعت

 املستحيل '  : يقول أعماقى    عمق ىف    واثقا   صوتًا     ومسعت ....  
  . ' بنـا   اآلن   املمكن   النبيل   هو 

 فـعـلـمـت ،  وعيي   بعض   من   جانبا   الرقيقة   عباءتــَك     ملست
  .' آـنـتـه   أنـــك 

  . أحلم   آنت   قد أنىن    أندم   وصحوت

نشرت ىف االهرام
2003-12-15بتاريخ 

  
 "ملحمة الرحيل والعود"اية رواية   

 )املشى على الصراط: اجلزء الثالث من ثالثية(
  . منال   يا ،  هه ـ   
  . جالل   يا   هه ـ  

  . ماذا؟   إذن  ـ 
  . هذا؟   إذن ـ  
 . !  خييبك   اهللا ـ  
  . بيتك   خيرب   اهللا ـ  
 .؟ نعملها ـ  
  . طبعا   ال ـ  
 .هكذا؟ نبقى  ـ  
  . طبعا  ..  ال ـ  
 .؟ يعىن؟ ـ  
  .  موافقة يعىن  ـ  
 .ماذا؟ على  ـ  

 . .!!! املستحيل   املمكن على  ـ 
 . !! نافعة هى    ما   واهللا  _ 
  . أحسن ـ  
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 .؟ حناول   نستمر   فلماذا ـ 
 .  ؟ بديل   عندك   هل ـ  

2004-2-7بتاريخ :  دهب 
 وبعـد

 هذا ما آان من إرهاصات باآر،

جمال لتناول بعض العناوين والعناصر الىتهل يا ترى مثَّ 
،والغناء الشعرأوردناها أمس ىف مستهل النشرة، خاصة عن 

 ؟واحلق سبحانه وتعاىلممتدا، " اهلنا واآلن"و

 رمبا

داينيل: تأليف  Kinds of Minds "تطور العقول "-
املكتبة األآادميية: مصطفى فهمى، والناشر. دينيث، ترمجة د

 القاهرة" سلسلة آراسات عروض"
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