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رحيل

سالم يفوت ...أركيولوجي المعرفة

قاطع التذاكر األخير
أحمد محسن

أحد فرسان الفلسفة
املغربية ّ
ترجل ليل
السبت عن صهوته .منذ
الستينيات ،انشغل بقضايا
اإلبستمولوجيا ،وكان أحد
واضعي خارطة الطريق نحو
العقالنية التي انشغل بها
خالل مساره

أصدر كتابًا مشتركًا
مع عبد السالم بنعبد
العالي هو «درس
االبستمولوجيا»

الدار البيضاء ــ محمد الخضيري
حني أعلن رحيل سالم يفوت ( 1947ـ ـ
 )2013يوم السبت املاضي ،انتشرت
على الصحف وامل��واق��ع اإللكترونية
رس���ائ���ل ك��ث��ي��رة ت��ن��ع��ى أح����د ف��رس��ان
ال��ف��ل��س��ف��ة امل��غ��رب��ي��ة ال�����ذي ت ّ
���رج���ل عن
ص��ه��وت��ه .ك��ي��ف ال ،وه���و أح���د م��راج��ع
الفكر العربي الحديث الذي ال تخلو
ال��ك��ت��ب ال��ف��ك��ري��ة ال��ك��ث��ي��رة م��ن اإلح��ال��ة
إل��ى ترجماته ومؤلفاته .ك��ان ناقدًا
ً
ومحلال وأركيولوجيًا للمعرفة في
ال��ف��ض��اء ال��ف��ك��ري ال��ع��رب��ي اإلس�لام��ي.
ك����م����ا ك��������ان أح��������د واض������ع������ي خ����ارط����ة
ال���ط���ري���ق ن���ح���و ال��ع��ق�لان��ي��ة وف��ل��س��ف��ة
العلوم التي انشغل بها خالل مساره.
كان يفوت متعمقًا في الفكر الفلسفي
ال������ح������دي������ث ،وم����م����ح����ص����ًا ل����ك����ب����ري����ات
أطروحاته ومدارسه ومناهجه .هذا
م��ا خ ّ��ول��ه أن ي��ك��ون م��ن أب���رز فالسفة
الجامعيني .يكفي
املغرب وأساتذته ّ
ف��ق��ط أن ن��ش��ي��ر إل����ى أن�����ه ش��غ��ل ل���ـ 12
سنة منصب رئيس شعبة الفلسفة
الخامس» ،أعرق
في «جامعة محمد
ّ
ً
الجامعات املغربية التي مثلت منارة
للعقلنة والفكر الحديث ف��ي املغرب
وال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ،وك���ان ف�لاس��ف��ة من
قامة محمد عابد الجابري ،وطه عبد
ال��رح��م��ن ،وس���ال���م ي���ف���وت ،وع��ب��د ال��ل��ه
العروي ،وعبد السالم بنعبد العالي،
وم���ح���م���د س��ب��ي�لا وآخ����ري����ن ي���ق ّ���دم���ون
محاضراتهم في قاعاتها.
ان���ش���غ���ل ي���ف���وت ب��اإلب��س��ت��م��ول��وج��ي��ا.
ط���ي���ل���ة ث��ل�اث��ي�ن س����ن����ة ،ح ّ
�������رر ال���ع���دي���د
م����ن امل����ؤل����ف����اتّ ،
ودرس�����ه�����ا ل��ج��ي��ل م��ن
الجامعيني امل��غ��ارب��ة وال��ع��رب ال��ذي��ن
ي��������ذك��������رون ل�������ه ف����ض����ل����ه ف�������ي ت���وج���ي���ه
وم��ت��اب��ع��ة أب��ح��اث��ه��م ال��ج��ام��ع��ي��ة .كما
ان���ش���غ���ل ب��ال��ت��رج��م��ة ال��ف��ل��س��ف��ي��ةَ .م���ن

وجوه المدينة

«االستنساخ املمنوع» لوحة ملاغريت ()1937
ع���رف���وه وك���ت���ب���وا ع���ن���ه ،ي���ش���ي���رون في
ّالعديد م��ن ال��ش��ه��ادات امل��ن��ش��ورة إلى
أن����ه ك���ان ي��ت��اب��ع ب��ن��ه��م م��ا ي��ص��در من
ك��ت��اب��ات وم���ق���االت ف���ي ال��ف��ل��س��ف��ة ،وال
ي��ت��ردد ف��ي ن��ق��ل م��ا ي��روق��ه منها إل��ى
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ،مل��ش��اط��رت��ه��ا م���ع من
ليسوا على اطالع على لغات أخرى.
«ات��ح��اد ك��ت��اب امل��غ��رب» ال���ذي يعتبر
عام ،1977
الراحل أحد أعضائه منذ ً ّ
أصدر بيانًا نعاه فيه ،قائال إنه «كان
ينتصر لقيم الفلسفة والعقالنية في
املجتمع املغربي ،وهو ما عكسه في
مجمل أعماله الفكرية واملسؤوليات
ال����ت����ي اض���ط���ل���ع ب���ه���ا ط��������وال م���س���اره
العلمي والتربوي والجامعي».
ول��د ي��ف��وت ف��ي ال���دار البيضاء ،ون��ال
ش���ه���ادة اإلج������ازة ف���ي ال��ف��ل��س��ف��ة سنة
 ،1968أي ف��ي تلك ال��ف��ت��رة م��ن تاريخ
امل���غ���رب ال��ت��ي ش��ه��دت غ��ل��ي��ان��ًا ف��ك��ري��ًا
َ
وثقافيًا نهل من الفلسفة الفرنسية
التي كانت تمور حينها بالعديد من

األطروحات واملدارس الجديدة .كانت
البداية مع «مظاهر النزعة اإلخبارية
في بنيوية ليفي  -ستروس» (،)1972
وتلتها كتابات مرجعية عديدة ،إلى
أن ح��از دك��ت��وراه ال��دول��ة سنة .1985
ان���ش���غ���ل ي���ف���وت ب���ت���دري���س ال��ف��ل��س��ف��ة.
وكانت البداية مع التعليم الثانوي
ف���ي ال�����دار ال��ب��ي��ض��اء ،ق��ب��ل أن ينطلق
ف����ي ال���ت���دري���س ف����ي «ج���ام���ع���ة م��ح��م��د
الخامس» منذ عام .1978
خ�ل�ال م��س��اره ،ارت��ب��ط ب��ص��داق��ات مع
العديد م��ن املفكرين املغاربة ككمال
ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ،وع��ب��د ال��س�لام بنعبد
ال����ع����ال����ي ال��������ذي أص��������در م����ع����ه ك���ت���اب���ًا
مشتركًا هو «درس االبستمولوجيا»
( )1985ومحمد نور الدين أفاية الذي
اش���رف ي��ف��وت ع��ل��ى ب��ح��ث ال��دك��ت��وراه
الخاص به .صداقته بطلبته ورفاقه
على درب الفلسفة ك��ان��ت نابعة من
ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ت��واض��ع وم�� ّح��ب��ة العلم
أس��اس��ًا .ه��ذا ما جعله يفضل أس��وار

ال���ج���ام���ع���ة وامل����ع����اه����د وامل����ح����اض����رات
وال��ن��دوات ،ويبتعد ع��ن ال��ش��أن العام
ف�����ي ص���ب���غ���ت���ه ال����ي����وم����ي����ة وع�������ن ح ّ
����ب
الظهور اإلع�لام��ي .ك��ان يفوت معلمًا
للفلسفة في األس��اس ،ولم يبخل في
استثمار حياته ال��ت��ي رب��ت على 66
عامًا في الدفاع عن املعرفة الفلسفية،
وخ��ص��وص��ًا ف��ل��س��ف��ة ال���ع���ل���وم .ول��ه��ذا
أش������رف م���ن���ذ أواس�������ط ال��ت��س��ع��ي��ن��ي��ات
ع��ل��ى م��ؤل��ف��ات م��رج��ع��ي��ة ف��ي التفكير
امل�����ع�����رف�����ي ،وف�������ي االب���س���ت���م���ول���وج���ي���ا
ه���ي« :ك��ي��ف ي����ؤرخ ل��ل��ع��ل��م؟» (،)1996
و«ال���ت���ف���س���ي���ر وال����ت����أوي����ل ف����ي ال��ع��ل��م»
( ،)1997و«مفهوم التقدم في العلم»
( .)2004ص�������درت ل���ل���راح���ل ال���ع���دي���د
م��ن امل��ؤل��ف��ات ،ح��ي��ث ج���زء ه���ام منها
ن��ش��رت��ه «دار ال��ط��ل��ي��ع��ة» ال��ب��ي��روت��ي��ة
بينها «م��ف��ه��وم ال���واق���ع ف��ي التفكير
العلمي املعاصر» ( ،)1980و«الفلسفة
وال����ع����ل����م وال����ع����ق��ل�ان����ي����ة امل����ع����اص����رة»
( ،)1982و«العقالنية امل��ع��اص��رة بني
النقد والحقيقة» ( .)1989و«فلسفة
ال��ع��ل��م امل��ع��اص��ر ومفهومها ل��ل��واق��ع»
( .)1985كما انشغل الراحل بالنبش
ك��أرك��ي��ول��وج��ي ف���ي أص�����ول ال��ف��ل��س��ف��ة
ال���ع���رب���ي���ة اإلس��ل�ام����ي����ة ك���ـ«ح���ف���ري���ات
املعرفة العربية اإلسالمية» (،)1986
و«اب�������������ن ح���������زم وال�����ف�����ك�����ر ال���ف���ل���س���ف���ي
ف�����ي امل�����غ�����رب واألن�������دل�������س» (،)1986
و«حفريات االستشراق :في نقد العقل
االس��ت��ش��راق��ي» ( ،)1989و«ال��ف��ل��س��ف��ة
وال���ع���ل���م ف����ي ال���ع���ص���ر ال��ك�لاس��ي��ك��ي»،
( )1990و«الزمان التاريخي» (.)1991
ك��م��ا ت��رج��م مل��ي��ش��ال ف��وك��و «ح��ف��ري��ات
امل���ع���رف���ة» ،ول��ج��ي��ل دول������وز «امل��ع��رف��ة
والسلطة :مدخل لدراسة فوكو» .قبل
س��ن��ة ،ت��وق��ف س��ال��م ي��ف��وت ع��ن العمل
ف��ي ال��ج��ام��ع��ة ،ق��ب��ل أن يخطفه امل��وت
في أحد مستشفيات الدار البيضاء.

ن���ع���رف���ه ج��م��ي��ع��ن��ا ،م��ع��ظ��م��ن��ا ع���ل���ى األرج������ح،
ن��ح��ن ال���ذي���ن ي��ح��ق ل��ن��ا أن ن��ن��ع��ت أن��ف��س��ن��ا بـ
ّ
«السينفيليني» ،هنا في لبنان .ال أعتقد أن
بيننا من يتذكره خارج شباك التذاكر ،لكني
ّ
أك��اد أج��زم ب��أن كثيرين يعرفونه أكثر مما يعتقدون.
ل��ق��د رأوه ح��ت��ى ح���ف���رت ص���ورت���ه ف���ي رؤوس���ه���م م��ك��ان��ًا
واضحًا لها .لسنوات طويلة ال نعرف عددها بالضبط،
ارتبطت سينما «صوفيل» الوديعة بهذا الرجل .قاطع
التذاكر الذي يبتسم أكثر مما يعبس .وليس تعميمًا،
ً
لكن قاطع التذاكر ،ع��ادة ،ألسباب غير مفهومة ،يكون
ً
ّ
عابسًا ع��ادة .غير أن طوني
ع���رم���ان (ال�����ص�����ورة) ل���م يكن
ك���ذل���ك .ول���ه���ذا ال���رج���ل فضل
ع�������ل ّ
�������ي ،رب������م������ا ال ي���ع���ت���ب���ره
البعض كثيرًا ،أو يضعه في
املصاف الوظيفي الطبيعي.
ك�����ون�����ي واح�����������دًا م������ن ال����ذي����ن
ي��ض��ي��ع��ون ،ح��ت��ى ف��ي صالة
س���ي���ن���م���ا ،ح���ت���ى ب��ي�ن ب���اب�ي�ن.
ل��ط��امل��ا أرش��دن��ي ه���ذا ال��رج��ل
إل����ى ال���ب���اب ال��ص��ح��ي��ح ،إل��ى
الصالة الصحيحة .ويعني
ل������ي ذل��������ك ك����ث����ي����رًا م������ن دون لقد شاهدت
مبالغة .لقد شاهدت معظم معظم أفالم
أف���ل���ام ف���ي���دري���ك���و ف��ي��ل��ل��ي��ن��ي فيلليني
وبرتولوتشي وآالن
رينيه ،وبرتولوتشي
وغ��ي��ره��م ك��ث��ي��ري��ن ب��إش��راف
ت����ق����ري����ب����ًا م����ب����اش����ر م������ن ه����ذا بإشراف مباشر
الرجل .لم أكترث في حياتي من طوني
إن ك�����ان ال���ع���م ط ً���ون���ي م��ل��م��ًا عرمان
ب��ال��س��ي��ن��م��ا ف���ع�ل�ا ،وش��غ��وف��ًا
ب��ه��ا ،م��ث��ل��ن��ا ،ن��ح��ن ال��ذي��ن لم
نحترمه بما يكفي ،ونحاول
أن ن���ف���ت���ح م���ع���ه ح���دي���ث���ًا ع��ن
السينما وأحوالها .اكتفينا
دائمًا بتناول بطاقات املرور على عجل ،وتركه بال رأفة
في روتني متعب خلف تلك النافذة الضيقة .واآلن أفكر،
ملاذا صمموها على هذا النحو القاسي ،بحيث ال تبدو
ً
من وجه الرجل الجالس خلفها إال يداه .كان رجال من
يدين .ال يشبه ّأيًا من الشخصيات التي شاهدناها في
األفالم التي كان شاهدًا عليها بدوره .ذلك رغم أنه كان
خلف شاشة دائمة ،وف��ي ع��رض متواصل ،من دون أن
يحظى بالتقدير ال��ذي يستحقه .وسينما «صوفيل»
تستحق التحية هنا أي��ض��ًا .إنها آخ��ر سينما تحترم
شغفنا تقريبًا .ل��م تحضر مطعمًا إل��ى ال��ص��االت بعد،
ول��م تستبدل ك��راس��ي السينما بكنبات وث��ي��رة تصلح
ل��ل��ن��وم ال ل���ول���وج ح���ي���وات اآلخ���ري���ن ،ال��ت��ي ه���ي وظيفة
السينما بالضبط .ت��ب��دو امل��ق��ارب��ة بعيدة زم��ن��ي��ًا ،لكن
طوني عرمان يذكر ،بطريقة ما ،بألفريدو في «سينما
باراديسو» للمخرج اإليطالي جوسيبي تورناتوري.
على األقل في الجانب املعروف من شخصيته :تمسكه
بهذه الصالة ،والعالقة العضوية بينه وبينها .لطاملا
ً
سألت نفسي س��ؤاال ع��اب��رًا ،لم أبحث له عن ج��واب :أال
يمل هذا الرجل من الجلوس خلف الزجاج؟ أال يشعر
ب��رغ��ب��ة ع��ارم��ة ف��ي تكسير ه���ذا ال��زج��اج ال��ت��اف��ه؟ فكرت
أيضًا ،متى يتسنى له أن يشاهد األفالم .اآلن أنا متأكد
أن���ه ل���م ي��ف��وت��ه��ا .رب���م���ا ،م���ع ال���ف���ارق ،ت��ك��ون «ص��وف��ي��ل»،
نسخة لبنانية منمقة ،لـ «سينما باراديسو» ايطاليا،
مع الفوارق الكبيرة طبعًا .ربما ،تشبهها ،ألن الجملة
االخ���ي���رة ال��ت��ي ي��ق��ول��ه��ا أص��ح��اب «س��ي��ن��م��ا ب��ارادي��س��و»
ً
ف��ي نهاية الفيلم :العالم ّ
تغير .وف��ع�لا ،إن��ه تغير .لقد
أح��ض��روا السوشي إل��ى ال��ص��االت األخ���رى ،لكن طوني
عرمان ظل وفيًا ،لـ «سينما باراديسو» لسنوات طويلة.
وب��ع��دم��ا منحنا م��ا اس��ت��ط��اع م��ن ت���ذاك���ر ،ق��ط��ع لنفسه
واحدة ،وغادر الشباك أخيرًا.

فالش
■ يضيء «ف��وق ال��رم��ل ...تحت ّالشمس» (23د ـ )1998
على معتقلي الرأي وصراعهم للتخلص من الذكريات املرعبة
التي تسكنهم ،متوقفًا عند ال��ن��دوب واألع��ط��اب الكثيرة التي
ّ
يخلفها املعتقل في النفس بشكل ع��ام ،وخصوصًا تجربة
املخرج املسرحي غسان الجباعي .يعرض «مركز بيروت
للفن» و«ن��ادي لكل الناس» الشريط الوثائقي يليه حوار
م���ع ص��اح��ب��ه ال��س��ي��ن��م��ائ��ي ال���س���وري م��ح��م��د م��ل��ص ب����إدارة
الصحافي وال��ن��اق��د ن��دي��م ج��رج��ورة .ي��ق��ام ال��ل��ق��اء ف��ي الثامنة
من مساء غد األربعاء في «مركز بيروت للفن» (كورنيش
النهر ـ بيروت) ،علمًا ّأن ملص ّقدم منذ فترة عرضًا بيروتيًا
ّ
خ��اص��ًا لفيلمه ال��روائ��ي ال��ج��دي��د «س��ل��م إل��ى دم��ش��ق» حيث
ّ
ّ
املتفجر إل��ى الشريط ال��ذي أراده في
يتسرب راه��ن س��وري��ا
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