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 )1(..) إليه(هرمان هّسه وجتليات التعدد إىل التكامل 

،"سد هارتا) "رواية(لظروف اضطرارية، قرأت أمس عمل 
 ، "ن هسههلرما"

هذه الظروف االضطرارية ليست سرًا، فهو الكتاب الذى سوف
 ىف الندوة الثقافية2007-11-2نناقشه يوم اجلمعة القادم 

الىت تعقدها مستشفى دار املقطم للصحة النفسية باالشرتاك مع
مدحت. د.مجعية الطب النفسى التطورى، وسوف يقوم مبناقشته أ

 . هيثم عبد الفتاح. اجليار، وأ

 طيب أين الظروف االضطراية؟ 

 أن أقاطع هذه-واألمر آذلك-ذلك أنىن آنت قد قررت 
الندوة احتجاجا على اهتزاز قيمها، وتراجع نظامها، األمر

 ،)1974منذ (الذى التزمنا به شهريا ألآثر من ثلث قرن 

آنا قد اشرتطنا أن يكون العمل، قيد املناقشة، ىف هذه 
ضور، وذلك قبل موعد الندوة بوقتالندوة، ىف متناول احل

آاف، حىت تتم قراءته من معظم احلضور، وقبل التقدمي، ومن مث
يأتى التقدمي إضافة نقدية، وتكون املناقشة جادة مثمرة، مبا
ميكن به أن حنقق أهداف الندوة الىت حددناها منذ البداية،

 :ذلك بعد أن تعاهدنا على ما يلى

) املقدم أو املقدمان، مثال(تا واحدا أال تكون الندوة صو: أوال

 أال تكون استعراضا َسرديا، : ثانيًا

 أال تكون مباهاة موسوعية، : ثالثًا

  احتفالية اجتماعية للمؤانسة غري املعلنة-جمرد–أال تكون : رابعًا

 إذن ملاذا الندوة؟

أننا نأمل أن حتقق) ورحنا نكرر ذلك بسخٍف حلوح(تصورنا، 
 مني واحلضورالندوة للمقد

 ) ال جمرد زيادة معلوماتية(إضافة معرفية : أوال

  دعوة إلعادة النظر: ثانيًا
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 ) بأى درجة(حتريكا للوعى : ثالثًا

آنا دائما نقول ِجدا آاهلزل، أو(أمال ىف تغيٍري ما : رابعًا
 ). هزال آاجلّد، ولو واحد ىف األلف

 طيب، هل حققت الندوة بعد ثلث قرن أيا من هذا ؟ 

 أظن ال : اإلجابة 

 . وال أستطيع أن أنفى بإطالق 
الذى حدث أن احلضور األفاضل، ويرتاوح عددهم حول الثالثني،
أصبحوا هم نفس الوجوه تقريبًا ، وال اعرتاض على ذلك فهذا

للزمالء من) شبه إلزامى(جناح ىف ذاته، يضاف إليهم حضور 
،األطباء النفسيني واملعاجلني واألخصائني العاملني باملستشفى
هؤالء وأولئك، برغم انتظام احلضور أخذ يرتاجع التزامهم
رويدا رويدا مبا ىف ذلك االلتزام بقراءة العمل مسبقا، طبعا

ألن) منظمِّى الندوة(هذا يرجع أساسا إىل خطإ من جانبنا 
مع أننا نلتزم(العمل املقدم عادة يكون صعب احلصول عليه 

 تقصري آخر، هو أنناباإلضافة إىل) بتصويره إن آان غري متاح
آنا ال خنطر الضيوف األفاضل باسم العمل ومكان نشره قبل
الندوة بوقت آاٍف، وبالتاىل ال يتمكن الضيوف من قراءته

 . استعدادا للندوة 

الحظت آل ذلك ىف السنوات األخرية، مث شككت ىف مصداقيةحني 
همع أنىن اعترب هذ (وجدوى احلضور اإللزامى للزمالء األصغر

الندوات مهما آان موضوعها مبثابة جزء جوهرى أساسى ىف
تدريب الذين يعملون ىف هذه املستشفى باعتبارها مستشفى

، وظلتبدأت أقلق على مسار ومصري الندوة، )اتمع العالجى
هواجسى تتزايد مع التمادى ىف عدم االلتزام، حىت أنىن آنت

 قرأ العملمن الذى: عنأحيانا ىف بداية آل ندوة أسأل 
اللى") متصنعًا املزاح( أفعل ذلك وأنا أقول أحيانا مسبقًا،

الذى آان مسئوال( حىت رىن ابىن حممد – "قرا العمل يرفع إيده
باعتبار أن) عن هذه الندوات الثقافية عددا من السنوات

احلضور ليسوا تالميذا ىف سنه ثالثة إعدادى، وليس من حقى أن
 فتوقفُت مَكرها عن مثل ذلك "  الواجبعمل"أسأهلم عن الذى 

 أين االضطرار بعد آل هذا احلكى ؟ : مرة أخرى 

الذى حصل أنىن حني بدأت آتابة هذه النشرة اليومية
 ، رجوت2007لإلنسان والتطور ىف هذا املوقع منذ أول سبتمرب 

ومجاعات احلضور اإللزامى أن. ممن أعرف من ضيوف الندوة
 أمكن ذلك استكماال لفكرة احلوار الىتيتابعو ما أآتب، ما

تتبناها الندوة، رجوهتم أن يتابعوىن ولو ىف البداية، حىت
 إىل أن أستقر على منهج، أو أتعرف على يصححوىن، ويوجهوىن

املخاَطب، أو أحدد اهلدْف، خاصة ىف مرحلة التجريب األوىل الىت
ائى أىمازلت فيها حىت اآلن، وانتظرت من أىٍّ ممن وصلهم رج

تعليق أو نقد أو إشارة، فلم حيدث أى من ذلك، فكررت الطلب
وآتبت بعضه ىف بعض اليوميات هنا، ومل يستجب أحد، فطرحت

 :على نفسى أسئلة على الوجه التاىل
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ألسُت أنا هو هو الذى حيرصون على أن أحضر الندوة،  -1
 ألحرك النقاش وأساهم ىف التعقيب؟

.فس اإلجتاهأليس ما أآتبه ىف هذه اليومية هو ىف ن  -2
 "حتريك الوعى واألمل ىف التغيري ؟" ولنفس الغرض 

أليس اهلدف ىف اية النهاية هو أن نتحرك معًا لنفهم  -3
 فنعمل، آلُّ مبا تيسر له، أىَّ شئ، بأى قدر، لعل وعسى؟

أليست هذه اليومية هى امتداد لة اإلنسان والتطور -4
يفة الىت هتدف هلاالىت آانت تصدر فصلية، لتؤدى نفس الوظ

الندوة واجلمعية، لعلنا حنقق نفس األمل ىف نفس اإلجتاه،
 لنفس اهلدف؟

 على هذهالرد اعتربت أن -ورمبا حلاجىت الشخصية–بصراحة  
، من واقع هذا الصمت، والعزوف عنجاءىن سلبااألسئلة 

املشارآة ىف مناقشة هذه النشرة اليومية اإللكرتونية لة
طور، وخرجت من ذلك بأن علّى أن أراجع من جديداإلنسان والت

ما وصلت إليه حال هذه الندوات، وتزايدت شكوآى ىف احتمال
 .السالفة الذآر) وال أقول أحالمها( حتقيق أى من أهدافها 

2007(نتيجة لذلك، اعتذرت عن عدم حضور ندوة أآتوبر 
اتحكاي"مع أن موضوعها آان ىف بؤرة إهتمامى ) الشهر املاضى

تأليف. من القصص الشعبيةجمموعة خمتارة . "الدقهلية
"مثل وموال" هذا املوضوع يتصل مباشرة بباب ،)فتوح أمحد.د(

الذى ظل يصدر طوال عشرين عامًا ىف جملة اإلنسان والتطور،
وآنت أحرره بدون اسم، حىت مجعت بعضه ونشر ىف آتاب اهلالل

 "مثل وموال": بنفس االسم

اعتذرت عن ندوة الشهر املاضى وأنا متأمل أشد األمل، ذلك
ألا أول مّره اعتذر فيها احتجاجا هكذا منذ أآثر من ثالثني

 للقائمنيعامًا، وتصورت أن هذا االعتذار االحتجاجى سيحدث
جتعلنا نعيد النظر ىف آل شئ، طبعا آان" صدمة"على الندوة 

،"رجل مهم"هذا التصور مرتبطا بفكرتى عن نفسى أنىن البد 
، وأن األمور سوف تنصلح، قال ماذا؟وأم سوف يفتقدونىن جدا

 . نظرا حلرصهم على أال أعتذر ثانية

ة للندوةبالنسب" صحة سالمىت"يسألوا ىف الذى حدث أم مل 
القادمة، انتظرت وال صوت وال خرب، حىت وجدت نفسى أننا

 ومل يبق على الندوة القادمة2007 أآتوبر 23أصحبنا ىف يوم 
إال بضعة أيام، ومل خيربىن أحد مبوضوعها بعد، وال) 2007نوفمرب2(

بسمه حممد نسخة. أرسلت ىل االبنة الكرمية سكرترية الندوة د
 . هى استشارتىن ىف موضوعها آما اعتادت مما سيقدم فيها، وال

 يبدو–) إفاقىت أنا(قلت ىف نفسى، هكذا تكون اإلفاقة  
  أخريا استغنوا عن خدماتى،–أم 

وأيضا انتبهت أنىن البد آنت مغرورا ىف تقدير أمهيىت، 
 . وحرصهم على حضورى 

 ما علينا 
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بسمة وسألتها عن موضوع الندوة. تطفلت على ابنىت د
يا خرب يا!! ، هلريمان هيسه"سد هارتا " روايةفأخربتىن أا 

 ؟2005الذى قدمته سنه " دميان"، أليس هو صاحب !بسمه
ىف نفس السنة" أيام من حياتى"نعم، وقدمنا له أيضا : قالت

وِلَم ْمل ختربيىن حىت اآلن ومل يبق على الندوة: "تقريبًا، قلت هلا 
 سوى أيام، أين الكتاب؟ 

ن قد تصورت أنىن ألومهاأشفقت عليها خشية أن تكو"
بصفتها الشخصية، ومل تقل ىل طبعا أم أو أا استغنت عن
خدماتى، وال حىت أا فهمت أنىن قاطعت الندوات آلها فأشفقت

املهم وعدتىن أن. أن تضغط علّى، ومل تقل ىل أيضا ما ال أعرفه
 مصرا-أو أبدو آذلك–ترسل ىل الكتاب، وأنا مازلت حمتجا 

  احلضورعلى عدم

 مث ماذا؟

 . وصلىن الكتاب") مقموص يعىن( "وأنا ىف هذه احلالة من االحتجاج 

أبديته ىف الندوة الىت" دميان"وألن ىل رأيا ىف رواية 
 وألنه آان ىل نفسه،" هريمان هسه"ناقشناها فيه، وأيضا ىف 

 سريته الذاتية،  هى" من حياتى أيام"اعرتاض شديد أن نعترب 
 أمامى وأقرأ آتابه اجلديد  أن أزيح آل مامل أستطع إال

، ووجدتىن أنتهى منها ىف"سد هارتا " !)يقال روايته(املقرتح 
 ، !!)مضطرا (جلسة واحدة من فرط ما شدتىن 

أرجع إىل سريته: أوال: استتبَع ذلك أنىن وجدت نفسى
، وأيضا إىل دميان"أيام من حياتى"الذاتية املزعومة 
 أقرر أن اآتب ناقدا هذه:ثانياو  وأقرأمها من جديد

السرية!! األعمال الثالثة معًا ىف هذه اليومية هبذا العنوان 
هرمان هسه، وجتليات التعدد إىل التكامل: الذاتية واإلبداع

 )!إليه(

  ما هذا ؟ !!! . .آسف

 قبل أن أبدأ ىف آتابة املوضوع " اليومية"انتهت 

 هل تنتظروىن حىت الغد

 .آمل ذلك

 ظةملحو
برغم أنىن مازلت عند قرارى أال أعود للندوة الثقافية

فإنىن) إال مضطرًا، يعىن يتحايلوا علّى جدًا جدًا(الشهرية 
أدعو آل زوار هذا املوقع حلضور آل من الندوة العلمية

2/11الساعة الثالثة ظهرًا والثقافية الساعة السادسة يوم 
 .ومرفق مع هذا تفاصيل ذلك

  الدعوة فإليكم
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 2007 نوفمرب 2ية اجلمعة الندوة العلم
 !تغـيـر الـذات 

 فرتات باحس آأىن ىف فيلم، أو آأىن"
 باحس آأىن باتفرج من بعيد علىَّ وعلى .. باحلم

 ..."اللى بيحصل
 ! هل سبق وأن عايشت مثل هذه اخلربة؟-

  ولو للحظات؟-

  هل هذا َعَرض؟-

  أم َمرض؟-

 !!وهل هناك داٍع للتفرقة، وما هى دالالت آل ذلك؟-

اجلمعة[أسألة متعددة جياب عليها ىف الندوة العلمية 
 ]2007الثاىن من نوفمرب 

أمحد عثمان. د: تقدمي 

  
Depersonalization 

"Sometimes I feel as if I'm in a movie, or as if I'm 
dreaming..,  

or as if ,and from a distance, I'm watching my self and 
what's going on…" 

- Have you ever lived such experience?! 

- Even if its for moments? 

- Is it a symptom? 

- Is it a syndrome? 

-And would it be of value to differentiate?! And 
what is the significant of all of that? 

Answers to all questions will be found next scientific 
seminar {Friday. Nov.2nd} 

Dr. Ahmed Othman 

حييى جعفر. د: سكرتري اللجنة العلمية

 الندوة العلمية بدار املقطم، هى ندوة:ملحوظة*  
شهرية تقام يوم اجلمعة األول من آل شهر، وهى دعوة للحوار
العلمى هتدف أساسًا إىل تناول املواضيع اإلآلينيكية،

 .والتطبيقية بشكل عملى

 بقاعة احملاضرات –د الندوة الساعة الثالثة عصرًا تعق* 
 مدينة املقطم10مبستشفى دار املقطم للصحة النفسية 

25080223 - 5080876 2 

 شارع قصر –يقوم أتوبيس خاص من أمام دار احلكمة 
 . قبل امليعاد املثبت بساعة آاملة–العيىن ظهر يوم الندوة 
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 2007 نوفمرب 2الندوة الثقافيةاجلمعة 
 :آتابتناقش الندوة 

 " سد هارتا"
 نثر من اهلند

وإذا ما أنصت سد هارتا بدقة إىل النهر هذا، إىل هذه"
األغنية املتألفة من آالف األصوات، وإذا ما امتنع عن اإلصغاء
لألمل أو الضحك وعن إقران نفسه بصوت معني من األصوات وعن
الغوص فيه، إذا ما استمع إىل اجلميع، إىل الكل وإىل الوحدة،

أوم،: ن نشيد األلف صوت العظيم يتألف من لفظ واحدفإ
 ." الكمال

 هرمان هسه: املؤلف

 جيزال فالور حّجار: ترمجة

 مكتبة نوبل: الناشر

 هيثم عبد الفتاح.  أ  -    مدحت اجليار. د.أ: تقدمي

 بسمة حممد. د: سكرتري الندوة

 ملحوظة*

 بقاعة –تعقد الندوة الساعة السادسة مساءًا  
10، شارع   رات، مبستشفى دار املقطم للصحة النفسيةاحملاض

 . مدينة املقطم
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