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مالك الرمياوي

ان .. عبد المحسن القطَّ
الفكر والممارسة في سرية للحضور

فصل من حياة قابلة للت�كرار

املتجدد،  امليالد  كثافَة  متلُك  حضورك،  يف  كنَت  هكذا 
احلضور  ببذور  مليئة  تهدم  حلظَة  موتك،  كان  وكذلك 
وقفة  هو  كموتك،  موت  حافة  على  فالوقوف  والكثافة، 
لغة  يف  املعنى  ببالغة  مفعمة  حافة  على  حد، سفر  عند 
بلغة  احلياة  سر  لكشف  للموت  واستكشاف  الشعراء، 
يكون  الذي  الشهود  أو  املخاطبة  من  نوع  املستكشفني، 
يف نهاية طريق السفر إلى املطلق يف لغة العارفني، وهو 
عبور احلد الكتشاف املمكن بلغة؛ الفالسفة، فاحلد عند 
هو  ما  بقدر  شيء،  نهاية  ليس  األوائل  اإلغريق  فالسفة 

بداية املمكن، أو البداية املمكنة لشيء جديد.

»كما لو أنهم سمعوا خبر تهدم عالم ... أو ميالد منقذ ...«.

قابل  هو  عما  للبحث  احلضور،  لسيرة  كتابة  لذلك، هي 
للحدث، كشف  الداللي  التمثيل  إعادة  من  كنوع  للتكرار، 
يقدم  مسرحي  وعرض  )أبستمولوجي(،  معريف  حساب 
املتمردة  الهوية  تكرار  يف  كتجربة  التجربة،  دراماتيكية 
الداخلية،  ممكناتها  واجتراح  الذات  وبناء  وصناعتها، 
مشروع  ضمن  العام  الشأن  يف  تدخلها  سيرورة  ورصد 
مصيري تقاطعي، جتربة قائمة على التكرار واالختالف، 
مفعمة باملعاناة واألمل، مثقلة بأسئلة الوجود وقلق املصير، 
الفكرية  واالكتشافات  الوجدانية  باالنكشافات  مشحونة 

والعملية.
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هي فصل يف »جتربة حياة قابلة للتكرار«؛ التكرار كفضاء 
ال  تكرار  اختالف،  على  مفتوح  تكرار  والكثرة،  للتنويع 
هو  بل  االستعادة،  أو  للتقليد  قابلة  حياة  أنها  أبداً  يعني 
التكرار الذي يؤكد االختالف يف الهوية والتجربة، ولكنه 
اختالف يوسع مفهومها وحدودها، فال ميكن للتكرار أن 
قطيعة  يكون  أن  لالختالف  ميكن  ال  كما  مطابقة،  يكون 
جذرية، ألن يف كل تكرار حدثه وحداثته، ويف كل اختالف 
غير  القطان  احملسن  عبد  فحياة  معاً،  وتاريخه  تكراره 
االستعادة، لكن جتربته قابلة لالستلهام  قابلة للتقليد أو 
اختالفها  وقراءة  وتنوعها  تكرارها  استلهام  والقراءة؛ 
للمعنى  اخلالقة  والقراءة  اخلالق  االستلهام  ومشروعها، 

واملمكن معاً.

»يافا لقد سقطت« .. مشهد االفتتاح يف تراجيديا حياة 
ان، هكذا عبر عن احلدث بكل ما يف  عبد احملسن القطَّ
أو  منقذ،  موت  حكاية  يعلن  كأمنا  فجائعية،  من  اجلملة 
تهّدم عالم كامل؛ حلظة إزاحة الستارة وسقوط كل ما كان 
يف  يدرس  لكي  ووطنه  أسرته  غادر  الذي  فاالبن  سابقاً، 
بيروت، يحمل معه شوقه لالستكشاف واملعرفة ووصية أم 
تتكفل مبصروفه وإعالة العائلة، يف ظل موت األب وغيابه، 

أم توصي ابنها مبا هو أكثر شهرة وإغواء يف بيروت )نساء 
لم  ابنها  تودع  التي  فاألم  بالرقص(،  املشهورات  بيروت 
يهدد  قد  بيروت  راقصات  من  أكثر  خطراً  هناك  أن  تَر 
مصيرهم، لكن الرقص اخلطر كان يف مكان آخر، اخلطر 
االحتالل،  قبضة  يف  الوطن  سقوط  يافا،  زلزال  يف  كان 

وتشرد العائلة، وانفتاح املصير على االحتماالت كلها.

بني وصية األم ورؤيا المعلم
بني وصية األم: احذر من راقصات بيروت، ووصية املعلم 
»ال تكن عبداً كن احملسن، هكذا قال السكاكيني لي...«، 
اسمه  إنتاج  ليعيد  املعلم  رؤيا  الصغير  احملسن  حمل 
»عبد احملسن«، من اسم موسوم بصفة العبودية املضافة 
لتوصيف معرف إلى الصفة الكاملة بتعريفها وفاعليتها، 
هنا بدأت مالمح االنبناء لشخص يشرع يف تقرير مصيره، 
ليس من خالل مقولة املعلم، على أهميتها، بل من خالل 
يسمع  لم  فاملريد  كمقولة،  حملها  للفكرة؛  املُريد  حمل 
بشيء،  القيام  أقرر  تبنيها، فحني  قرر  بل  معلمه،  مقولة 
فأنا أقرر نفسي، وأجد نفسي، وأؤكدها بأفعالي، هكذا 
الشخص  حالة  يتجاوز  أن  الشخص  يقرر  حني  يحدث 
»احملسن«  ملك  هنا  املشروع،  الشخص  باجتاه  احملدود 

عبد احملسن القطان خالل زيارة ملعرض »الدهشة والفضول« يف سرية رام اهلل الذي نظمه استوديو العلوم/برنامج البحث والتطوير التربوي، 2016.
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الصورة اخليالية ملشروعه، صورة فيها شيء من النبوءة، 
وشيء من الرومانسية.

يكن  لم  عاماً،  خمسني  بعد  املقولة  يردد  كان  حني  لكنه 
رؤيا  يف  كتجربة  يقدمها  بل  رومانسية،  كنبوءة  يرددها 
مقولة  يحكي  كنص  الفعل،  على  مقولته  وقدرة  األستاذ، 
بعد أن تكرست حقيقًة يف الهوية والواقع، لم يقلها كمقولة 

تُلفظ، بل كتلفظ حتقق وصار حياة تعاش قبل أن تُروى.

جسدها،  التي  أستاذه  رؤيا  تلميذاً  كان  من  يروي  فأن 
أن  بعد  أستاذه  من  سمعها  التي  الرؤيا  قصة  يروي 
مارسها وكان جتسيدها، فإنه حدث يشبه مواجهة املؤرخ 
والبطل، الشاعر والفاعل؛ تلك املواجهة التي تنتج احلدث 
ما  تاريخاً، وهذا  مجرَد حدٍث صار  كان  وتاريخيته، فما 
كان »القطان« يقصده حني كان يترك احملسن الشيخ يروي 
قصة عبد احملسن الصغير وأستاذه، فكأنه يروي النبوءة 
لكي يعمم جتربة حتققها، يؤكد قوة الفكرة والقدرة على 
بنائها، وهو املشغول بصناعة التاريخ، ليس تاريخ ذاته، بل 
تاريخ املجتمع، فقد أكد دائماً على »أن النجاح ال مغزى 
االجتماعية«.  باملسؤولية  قوي  إحساس  يواكبه  لم  إذا  له 

فما كان يشغله هو املجتمع، مجتمع كان دوماً يراه مجتمعاً 
حيوياً، مجتمعاً ميلك القدرة على امتالك احلدث وامتالك 
سلطة حتويله إلى حلظة جتربة، بحيث ميثل عنصراً يف 

سجال يتابعه البشر فيما بينهم.

لقد جمع عبد احملسن القطان يف حكايته هموم البطل 
ويف  احلدث  صناعة  يف  فانشغل  معاً،  املؤرخ  ومنهجية 
ورفض  الهزمية  على  متّرد  فقد  تاريخ،  إلى  حتويله 
وواقعه، فواجهها بإميان  روحه  مست  هزمية  شروطها؛ 
يرى أن من املمكن يف املدى القصير أن يُصنع التاريخ 
يف  التاريخية  األرباح  لكن  املنتصرين،  أيدي  على 
املعارف والثقافات، على املدى البعيد، تأتي على أيدي 

املهزومني«.

النكبة وتراجيديا المشهد
لم تكن النكبة اإلله الرحيم الذي يشارك يف خلق األشياء 
اجلميلة، النكبة كانت سقوط يافا، وتشرد العائلة، وفقدان 
يتعلم  أن  منه  مطلوباً  طالباً  كان  البقاء، فمن  أسباب  كل 
الجئة،  لعائلة  معياًل  أصبح  اليتيمة،  العائلة  ليعيل  ويعود 
وإلى  عودة؟  أي  لكنها  سقطت«  قد  فيافا  عائداً  »قفلت 

عبد احملسن القطان خالل زيارته مهرجان »أيام العلوم«/برنامج البحث والتطوير التربوي، رام اهلل، 2015.
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أين؟ هي عودة إلى األردن، للبحث عما كان عائلة، وأصبح 
مجموعة من الالجئني، منذ تلك اللحظة لن تكون هناك 
عودة كاملة وال نهائية، بل عودة مؤجلة دوماً ومفتوحة على 
التكرار، عودة تتبعتها عودات كثيرة، وإلى أماكن متعددة 
له، وترحابها  ضيافتها  من  الرغم  على  أماكن  العالم،  يف 
فكرة  العودة  وبقيت  منايَف وشتاتاً،  منظوره  يف  بقيت  به، 

مؤجلة، فكرة تتكرر، تخلق معناها واختالفها.

فكل عودة من عوداته، كانت عودة كاملة يف مجال الفكر 
واملعنى، فعندما أكمل التعليم اجلامعي عاد، عاد ليس إلى 
يافا التي سقطت، بل عاد إلى أسرته يف عمان كي يطعم 
أفواهاً حتتاج الطعام، عاد إلى مسؤوليته، »بعت فراشي 
كي أؤّمن ثمن العودة إلى عمان«، هذه ستارة ثانية تفتح 
على مشهد دراماتيكي من التجربة احلياتية التي صنعت 

فكر احملسن وسيرة مشروعه.

أن يبيع فراشه لكي يؤّمن تذكرة السفر، هذه هي الواقعة 

التي خلقت كامل املجاز، هي الصورة املجازية لرحلة كبرى 
النوم  فراش  تقدم  أن  مشروع،  إلى  الشخص  فيها  حتّول 
وما فيه من أحالم الشباب ودفء مرحلة الدراسة، لصالح 
هو  وقلق، هذا  وبحث  ترحال  من  فيها  وما  السفر  فكرة 
املجاز الذي أضيف إلى نبوءة املعلم »كن احملسن«، ووصية 
األم »إياك من راقصات بيروت«، يضاف إليها فكرة هجر 
أحالم النوم، للشروع يف أحالم أشد قسوة، ولكنها أحالم 

أكثر قدرة على البقاء.

هي الهجرة الثانية، إذا كانت األولى باجتاه بيروت ألجل 
فإن  كله،  العمر  هجرة  إلى  النكبة  بفعل  التعلم، وحتولت 
الهجرة الثانية هي هجرة فراش النوم واللجوء إلى السفر، 
سفر لن يتوقف وسيتحول إلى مشروع، السفر يف العالم 
للبحث عن مكان للسكن فيه، هنا بدأ املشروع، وقد أعد 
»حولت  املمارسة  وعدة  البدء  مقومات  كل  له  صاحبه 
بناء  التجارة«،  إلى  والسياسية  االقتصاد  من  تخصصي 
القصدية املبنية على احلاجة »ألطعم سبعة أفواه«، حترير 

عبد احملسن القطان خالل حضوره عرضاً موسيقياً لألطفال يف مركز الطفل يف غزة، 2010.
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اجلسد من دفء الفراش، اخلروج من حالة االنغراس يف 
العالم إلى حالة السفر فيه إلعادة صناعته، إنه االنغماس 

يف صناعة الذات.

املهمة،  صياغة  من  صاحبها  مّكنت  التي  العناصر  إنها 
مهمة الشروع يف العالم؛ أن أُوجد يف العالم يعني أني أعي 
دوري فيه )أُوجد يف عالم يوجد فيه شيء ما، ال بد أن 
أقوم به، وما يجب أن أقوم به ينتمي إلى البنية التي هي 
العالم اخلاص بي(؛ املهمة التي مّكنت صاحبها ليس من 
البدء يف حتقيق الشروط الواقعية للمشروع فحسب، بل 
والشروط الداخلية؛ شروط الهجرة من كهف الذات إلى 
وعد الشمس. »القطان« يخرج من الكهف، يفك القيود، 
يقابل الشمس، يتوقف عن البقاء ظاًل أو خياالً على جدار، 
حقيقته  حقيقته؛  مع  الشخص  لقاء  إنه  حقيقته،  ويواجه 
الوقوف  خالل  من  نهاية،  ال  ما  إلى  بناءها  سيكرر  التي 
قبالة مصيره، يقول إنه تخصص يف االقتصاد والسياسة، 
لو  يود  وكان  واألدب،  التاريخ  حب  السكاكيني  من  وتعلم 
حّول  النكبة  مواجهة  ضوء  يف  لكن،  فيهما،  يتخصص 
تخصصه باجتاه التجارة كصيغة عملية، سوف تساعده يف 
مجال العمل، ولكنه يؤطر ذلك يف اإلطار الفكري والقيمي 
إذن،  االجتاه«.  أغير  ولم  التخصص  »غيرت  به  اخلاص 
يواجهه  وصالبة،  بعناد  أمامه  ويقف  مصيره  يعرف  هو 
معطيات  يواجه  املادية،  شروطها  أسست  مثالية  بخيالية 
الواقع ومنطوياته الفيزيقية وامليتافيزيقية، يقاوم األفول 
يؤسس  حتجرت،  التي  القوى  شرعية  نقض  على  ويعمل 
يف  والرغبة  بالغربة،  اإلحساس  جتمع  جديدة  إلرادة 
رافضة،  لفعالية  ليؤسس  ملتزمة،  إرادة  ضمن  التغيير، 

هناك ما يجب أن يزول، وهناك ما يجب أن يولد.

المشروع وخصوصية الت�كرار
صناعة  يف  منغمس  أنك  يعني  مشروع  لك  يكون  أن 
مصيرك، فاملشروع تصميم عملي حلالة مستقبلية تعتمد 
للتكرار،  القابلة  احلياة  الفصل، فصل  بدأ  هنا  أنا،  عليَّ 
خاص،  هو  مبا  حافل  تكرار  بالعمومية،  يحتفل  ال  تكرار 
ما  بل  العام،  ليس  يتكرر  فما  للتكرار،  قابل  هو  ولذلك 
ينطوي  فالتكرار  نوعه،  من  الفريد  استبداله،  ميكن  ال 
على معنى يصبح فيه العام نفسه شيئاً خاصاً، هنا بدأت 
خصوصية جتربة عبد احملسن القطان، معلم يف األردن، 
التحرير،  منظمة  يف  الكويت، وسياسي  يف  أعمال  ورجل 

جتارب وحلقات، كل جتربة هي مبثابة ورشة داخلية ثرية 
وحميمية وحقيقية مع الذات ويف داخلها.

حتذيرات  »القطان«  التقط  تونغ،  تسي  ماو  مع  لقاء  يف 
حكيم الصني ونصائحه للثوار اجلدد يف الشرق األوسط، 
اإلمبريالية  تتركم  لن  النفط؟  حقل  يف  ثورة  قال:  حيث 
القادة  تطرق  على  مالحظته  معرض  ويف  العاملية. 
قال  العاملية،  الثورة  أدبيات  من  يقرأون  ملا  الفلسطينيني 
التي  الكتب  قامة  تزيد  وأن  إياكم  ولكن  اقرأوا،  ماو: 
تقرأونها على طول قاماتكم، فتصبحون ترون الكتب بدل 
أن تروا الواقع. محطة من محطات بناء الذهن والرؤيا، 
ذهن يلتقط األفكار ويضعها يف السياق العملي ويترجمها 
إلى استراتيجية ممارسة، حلقات وورش من تكوين الهوية 
وتكرارها، لكنه التكرار الذي يجد خصوصيته، خصوصية 
مرتبطة بفكرة احلرية، فاحلر وحده هو من ميلك القدرة 
فاخلاضعون  الدولوزي،  باملعني  التكرار  التكرار؛  على 
عاجزون عن التكرار، ألّنهم تعودوا أن يفرغوا أنفسهم من 

القدرة على تغييرها.

الرأي وسياسات القوة
فـ»عبد احملسن« الذي حرر اسمه أوالً من التبعية، وحرر 
جسده من السكن يف الفراش، كان قبل ذلك قد فهم درس 
معادلة  من  حتقيقهما  على  يعمل  وبدأ  والقوة،  احلرية 
نظرية إلى صيغة للعيش واملمارسة، »أذكر أني وّقعت العام 
1950 على عريضة تدعو إلى تأميم النفط العربي، وقتها 
مكتبه،  إلى  بيرونس  السيد  اجلامعة  رئيس  استدعاني 
جتاه  مبسؤولياتي  ذّكرني  يهددني  أو  ينذرني  أن  ودون 
عائلتي، ونصحني أال أخاطر بسنتي األخيرة يف اجلامعة 
بسبب نشاط سياسي متهور، نصحني قائاًل: التخرج أوالً، 
ومن ثم قل وافعل ما تشاء. كنت مجبراً على االلتفات لهذه 
املالحظة، فتسعة أفواه تنتظر قوتها يف البيت، ستة منهم 

ملتحقون باملدارس...«.

بالقوة،  احلرية  عالقة  اجلامعة  رئيس  من  تعلم  لقد 
مبجرد  يتحقق  شيئاً  ليس  الذات،  عن  والتعبير  فاحلرية 
ذاتي  قرار  هي  بل  رغبة،  ليست  فاحلرية  فيه،  الرغبة 
وجمعي يحتاج إلى بناء الشرط املوضوعي لتحققه، ووجود 
القوة واالستقاللية هو شرط احلرية ومناخها األول، هذا 
هو الدرس الثاني الذي تعلمه »القطان« وآمن به، عندما 
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حتدثت معه حول هذه احلادثة، قال لي لقد قررت حينها 
أن ال أضع اسمي على أي ورقة قبل أن أخلق القوة التي 

احمي بها الورقة، وأحقق مضمون ما وقعت عليه.

لقد آمن أن يخلق شروط الوجود، ال أن يرغب فيه فقط، 
فقد فهم عالقة احلقيقة والقوة، وعالقة احلرية والقوة، 
فن  بوصفها  أي  سياسة؛  بوصفها  احلياة  دهاليز  وخبر 
أن  قرر  عالقاتها، لذلك  ويف  القوى  حقل  داخل  التحرك 
يحّول تخصصه من االقتصاد والسياسة إلى التجارة، فقد 
رأى أن املدخل لالقتصاد السياسي هو التجارة كممارسة 
مدخاًل  ليست  هنا  التجارة  لكن  االقتصاد،  ملبادئ  عملية 
للربح، بل هي احلقل العملي لتحقيق األدوات الضرورية 
للشروع يف تنفيذ مبادئ االقتصاد السياسي؛ أي التنمية، 
وإلنسان  اجلديد  الوعي  مليالد  الفرص  وبناء  والعدالة، 

جديد.

وتخلق  تتعلم  التي  الذات  لكنها  ذاته،  يكرر  احملسن  هنا 

مسارها ضد العادة وضد القانون، »إذا كان التكرار ممكناً، 
فإنه يخص املعجزة أكثر مما يخص العادة أو القانون. هو 
ضد العادة وضد القانون، من يكرر نفسه يصبح فريداً، 
يكّف عن  فّنية«  وأكثر  أعمق  على »واقع  نفسه  يفتح  ألّنه 
ل  أن يكون مجّرد »عادة« أو مادة للقانون، فالعادةُ ال تشكِّ

إطالقاً تكراراً حقيقياً«.

لذلك، انغمس »القطان« يف خلق حالة التحرر يف ضوء رؤيا 
واضحة، فلم يتلِه يف البحث عن القطة السوداء يف الغرفة 
املعتمة، ولذلك غرس جسده يف العالم، يف االقتصاد، ويف 
فكرة  حمل  فارغ، بل  مبسدس  للتهديد  يلجأ  التجارة، لم 
وفكر  األعمال،  رجل  استراتيجيات  بني  فجمع  مثمرة، 
ويستلهم  تونغ،  تسي  ماو  يقرأ  السياسي،  املعلم، وغايات 
ويختلف  التحرير،  منظمة  يف  الرفاق  يحاور  السكاكيني، 
السياسة،  إلى  وينتمي  السياسي  العمل  يترك  معهم، 
تركيبة  ليخلق  بالثقافة،....  ويؤمن  سعيد  إدوارد  يصادق 

فريدة لرجل بال مراجع.

عبد احملسن القطان خالل حضوره عرضاً موسيقياً لألطفال يف مركز الطفل يف غزة، 2010.
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