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من العبث محاولة تغٌٌر بعض األشخاص  /األحداث التً تحمل كل مؤشرات المٌل
للتحلل ،البلى ،و اإلضرار بالنفس .
بالنسبة لً ،هؤالء الناس ٌُعرَ فون  /هذه األحداث ُتعرَ ف من خالل صفات العناد و عدم
القابلٌة للتغٌّر ،تماما ً بما ٌبدو و كأنه امتثال طبٌعً للقانون الثانً للدٌنامٌكا الحرارٌة
)(Thermodynamics؛ هذا القانون األقل مرونة من جمٌع القوانٌن الفٌزٌائٌة القوانٌن
التً اكتشفت حتى الٌوم (و هو قانون مبدأ اإلنتروبٌة  Entropyأي كون األشٌاء – إذا
ما تركت فً وسط معزول عن التأثٌر الخارجً – تمٌل بشكل ثابت للتحوّ ل من حالة
النظام الى حالة الفوضى.
ما ٌعنٌه ذلك هو أن األصل فً الجملة المادٌة هو االنتقال من حالة االنتظام إلى حالة أكثر تشتتا ً و بعثرة فال ٌمكن أن ٌحدث العكس،
كما هو الحال مع الحجر الذي إن وقع من أعلى الجبل ال ٌمكن أن ٌتدحرج من األسفل إلى قمة الجبل ،و كذلك مع زجاجة العطر
التً إن فتحتها خرجت منها جزٌئات المادة العطرٌة فانتشرت فً جو الغرفة مع تعذر إعادتها إلى الزجاجة مرة أخرى ،و المبدأ
نفسه ٌنطبق على الذرة التً إن انشطرت و انفجرت على شكل قنبلة نووٌة فإنها ال ٌمكن بأي حال أن تعود و تتجمع على بعضها
ككتلة و ال أن تلملم الطاقة التً تبعثرت منها ،فلحصول ذلك ال بد من طاقة هائلة تمارس من الخارج فتضغط هذه الجملة المادٌة و
تعٌد ترتٌب مكوناتها – و هذه على األغلب غٌر موجودة.
بل إن القانون الذي ٌقول بأن األنتروبٌا فً ازدٌاد مطرد ٌكاد ٌحتل الموقع األعلى بٌن قوانٌن الطبٌعة كلها .كان الفلكً الشهٌر آرثر
أدٌنغتون ٌقول " لو كانت لك نظرٌة مناقضة للقانون الثانً فً الثٌرمودٌنامٌك ،فلٌس لك أي أمل ستنهار فً أسوء صورة من صور
اإلذالل".
و فً السٌاقٌن االجتماعً و التارٌخًٌ ،بدو لً أن هذا القانون ٌعتبر من القوانٌن العامة الثابتة للحٌاة ،إذ ٌقرر أن األحداث – ال سٌما
التلقائً منها  -تسٌر فً اتجاه واحد فال ٌمكن عكسها .بالنسبة لً ،ال ٌعنى ذلك وجوب االستسالم ،و لكنه بالتأكٌد ٌعنً أنه متى ما
ظهرت هذه الخصائص اإلنتروبٌة واضحة ،فال جدوى من تضٌع الوقت و الطاقة فً محاولة تغٌٌرها (على مستوى األحداث ،هل
"الربٌع العربً" مثال جٌد؟ ال أدري .و لكن على مستوى األشخاص ،أعرف تماما ً أننا نضٌع الكثٌر من طاقاتنا و أعصابنا فً
محاوالت ٌائسة لتغٌٌر حٌاة من ٌهمنا أمرهم من األشخاص ذوي المٌل المرضً لتحطٌم ذواتهم ،رغم أننا ندرك تماما ً عبثٌة ما
نفعله).
ٌتداول علماء الفٌزٌاء هذه النكتة (السمجة؟) حول القانون الثانً للدٌنامٌكا الحرارٌة التً تقول أن طفل تفاخر أمام صدٌقه بقوله:
"أبً ٌستطٌع عمل أي شًء" ،فأجابه صدٌقه :و هل ٌستطٌع أبوك إعادة معجون األسنان إلى العبوّ ة؟"

