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يف لقاء اجَريناه مع ال�سفري الدامناركي 
يف لبنان ال�سيد يان توب كري�ستين�سني، 
لوف���اة  الثاني���ة  املئوي���ة  الذك���رى  يف 
�سوري���ن  الدمنارك���ي  الفيل�س���وف 
كري�ستين�س���ني  و�س���ف  كريكيغ���ارد، 
ب�"الفّن���ان متعدد املواهب  الفيل�سوف 
ال���ذي عال���ج كل امل�سائ���ل الفل�سفي���ة 
الت���ي �سغل���ت ومل ت���زل ت�سغ���ل العامل 
حتى الآن، م���ن مو�سوع القلق الوجودي 
املزم���ن اىل ق�سي���ة اخل���وف املر�سي، 
اىل امل���وت واحلي���اة م���ا بع���د املوت"، 
"ل ن�ستطي���ع  ويق���ول كري�ستين�س���ني: 
حتديد النوع الفل�سفي الذي ينتمي اليه 
كريكيغارد، فهو كتب الدب والفل�سفة 
واملذكرات والوم�سات الفل�سفية، رغم 
حيات���ه الق�س���رية، ونذك���ر ان���ه تويف يف 
عمر ال���� 42، فه���و كان متفّرغ���اً لوقته 
بعد  والالهوتية  الفل�سفي���ة  ولدرا�ساته 
ان ورث ارث���اً مادياً من وال���ده مّكنه من 

الدرا�سة والكتابة".
ويتاب���ع ال�سف���ري الدمنارك���ي: "ُدعي 
كريكيغ���ارد بالفيل�س���وف، والالهوتي، 
الوجودي���ة  واب���ي  الدب���ي،  والناق���د 
احلديث���ة، والع���امل النف�س���ي، وال�ساعر، 

ولغ���زارة  اهتمامات���ه  لتعددي���ة  ذل���ك 
كتابات���ه الت���ي ترتكز عل���ى مفهومني 
ا�سا�سيني ي�سّكالن جوهر هذه الكتابات 

وهما: الذاتية والميان".
 ومفه���وم المي���ان عن���د كريكيغارد 
يرتب���ط با�ستجاب���ة الفردي���ة للحقيق���ة 
املتعالي���ة )اهلل(، وتناق�ض هذه التجربة 
ويتنا�سب  العقلي���ة.  امل�س���ادرات  م���ع 
الميان م���ع ال�سك، فعلى �سبيل املثال، 
لك���ي ميتل���ك الن�س���ان اميان���اً حقيقياً 
ب�)اهلل( عليه ان ي�س���ك اولً بوجود )اهلل(، 
مب���ا يحتله ال�سك للجزء العقلي من حياة 
الف���رد الذي لي�ض لالإمي���ان من دونه اّي 
قيم���ة. اذاً، ميثل ال�سك عن����راً جوهرياً 
يف جترب���ة الأمي���ان. اهت���م كريكيغ���ارد 
كذلك بالذات وعالقتها بالعامل املحيط 
به���ا، مدافع���اً يف كتابات���ه ع���ن ذاتي���ة 
احلقيقة وحقيقة الذات. ومتنحنا جتربة 
اكت�ساف الذات وال�سع���ور بالميان حقاً 
�رعياً للف���وز باليقني املو�سوعي حول 
احلقائ���ق الديني���ة كوج���ود اهلل وحي���اة 

امل�سيح.
ويتابع كري�ستين�سني: "رمبا من اهم 
املو�سوعات التي تناولها كريكيغارد، 
خ�سو�س���اً  ال�سلط���ة،  مو�س���وع  كان 
اللوثري���ة  الكني�س���ة  م���ن  املفرو�س���ة 
الدمناركي���ة يف ذل���ك احلني، وم���ا اراد 

الدانمارك تحتفل 
بالمئوية الثانية 

لكيركيغارد
اصابت عائلتي لعنة إلهية عندما صعد أبي وهو شاب ولعن اهلل من 

على اعلى صخرة في الدانمارك، مشككًا  بالعدالة االلهية التي ال 
تنصف بين البشر، بعدما عانى والد الفيلسوف الدانماركي الشهير 

سورين كيركيغارد من الفقر والعوز في بداياته قبل ان يعرف 
الشهرة والعّز في التجارة الحقًا.

كان كيركيغارد متعّدد االهتمامات وغزير االنتاج     )جوزف بّراك( 

كان كيركيغارد 
منفتحاً على الحوار 

والنقاش

اي�سال���ه كريكيغارد ه���و اأن لوثر نف�سه 
كان واعظ���اً، ومنّظ���راً اكرث من���ه مطّبقاً، 
امل�ساف���ة  الفيل�س���وف،   نظ���ر  فف���ي 
ب���ني اهلل والن�س���ان باملعني���ني املادي 
والروح���ي  بعيدة نوعاً م���ا، لذلك ا�سطر 
الإل���ه ان يتج�ّس���د ليق���رتب م���ن الب�ر". 
"هذا ل يعني  وي�سيف كري�ستيان�س���ن: 
ان كريكيغارد كان ملحداً او غري موؤمن، 
لكن���ه كان يحاول يف ت�ساوؤلته القرتاب 
م���ن اإيج���اد الجوبة له���ذه املو�سوعات 
ال�سائكة التي �سغل���ت الب�رية، م�ستقياً 
م���ن �سق���راط وافالط���ون واب���ن �سين���ا 
م���ا تو�سل���وا الي���ه يف معاجلاته���م لهذا 
املو�س���وع ولكن���ه ناق�سه���م يف معظم 
الحي���ان، وكل م���ا متكن م���ن الو�سول 
اليه هو على �سكل وم�سات او مبعرثات 
 Les Miettes:كت���اب يف  فل�سفي���ة 
يف  معن���اه  م���ا   ،"  Philosophiques
اخت�سار )من ينا�س���ل يف �سبيل الوجود 
الأ�سم���ى، عليه اأن يحرم نف�سه من اأفراح 

الوجود الدنيا(.
وم�س���ّككاً  حائ���راً  كان  "كريكيغ���ارد 
يف كل ق���رار يّتخ���ذه، لأن���ه كان م�سّككاً 
ب�س���دق الب����ر، وهو يقول اإن���ه مل يتخذ 
م���ن اي ق�سي���ة، لأن���ه  موقف���اً جذري���اً 
كان منفتح���اً عل���ى احل���وار والنقا����ض، 

حت���ى انه كان يف اإمكان���ه مناق�سة نف�سه 
ملتابع���ة مو�سوع مل يتمك���ن من اكمال 
مناق�ست���ه م���ع اط���راف اآخري���ن"، يقول 

كري�ستين�سني.
 ويتاب���ع: "هن���اك وج���ه اآخ���ر يف حياة 
كريكيغارد اأعُت���رب عامالً رئي�سياً وموؤثراً 
يف اعمال���ه، وترّك���ز يف ف�س���خ ارتباط���ه 
بحبيبت���ه )ريجينا اأول�سن( م���ن دون ان 
ي���رّبر كريكيغارد ف�س���خ اخلطوبة، كان 
ُيعَتَق���د ب���اأن الثن���ني كان���ا واقعني يف 
ح���ب عمي���ق، ورمب���ا اأ�ستمر ه���ذا احلب 
حت���ى بع���د زواج )رجين���ا( م���ن )يوهان 
 )1896 �سليغ���ل،-1817  فردري���ك 
 )Johan Frederick Schlegel(
املوظ���ف امل���دين البارز وكان���ت عالقة 
كريكيغ���ارد برجين���ا قلق���ة وم�سطربة، 
فل���م يح�س���ل اّي لق���اء مبا����ر بينهم���ا 
بعد ف�س���خ خطوبتهما، وكان���ت لقاءات 
عابرة اتاحتها لهم���ا الفر�ض القليلة يف 
�سوارع كوبنهاغن. �سن���وات مرت، جتّراأ 

بعدها كريكيغارد على الذهاب اإىل زوج 
)رجينا( لي�ساأله عن موافقته يف روؤيتها 
وحمادثتها، لكّن طلب���ه لقى بالرف�ض. 
ثم �سافرت )ريجينا(، بعد وقت ق�سري، 
م���ع زوجها الذي مّت تعيين���ه حاكماً على 
جزر الهند الغربية الدمناركية. ومل ترجع 
اإىل بالده���ا اّل عندما م���ات كريكيغارد، 
حيث ع���ادت وُدفنت بالق���رب من قربه 
يف مقربة )اأ�س�سنت( يف كوبنهاكن �سنة 

."1904
ويختم ال�سفري الدامناركي قائالً، اإنه 
"فوجئ يف اح���دى املنا�سبات الر�سمية، 
واثناء تب���ادل احلديث م���ع لبنانيني ان 
كريكيغاردن  الدمنارك���ي  الفيل�س���وف 
معروف يف الو�ساط الثقافية اللبنانية، 
م���ا �سجعه على متابعة املو�سوع، اىل ان 
اكت�سف ان هنال���ك طالباً لبنانيني نالوا 
اطروح���ة الدكت���وراه ع���ن املو�سوعات 
الت���ي تناوله���ا الفيل�س���وف يف كتاباته 
كالقل���ق وامل���وت، ابرزه���م الدكت���ورة 

نيكول حامت. وجتدر الإ�سارة اىل ان حمبي 
كريكيغ���ارد التق���وا يف عطل���ة ال�سبوع 
املن����رم يف جامع���ة القدي�ض يو�سف يف 
كولوكي���وم حول الفيل�سوف الدمناركي 
عل���ى مدار يوم���ني من املحا����رات، يف 
ح�س���ور ال�سف���ري الدمناركي ي���ان توب 
كري�ستين�س���ني وح�س���د م���ن الفال�سفة 
ع�س���ارة  لإي�س���ال  ال�سحاف���ة،  واه���ل 
اف���كار كريكيغ���ارد، مب�ساركة لبنانيني 
واجانب. مّث���ل جامع���ة القدي�ض يو�سف 
الدكتور ج���اد حامت، الدكتور �ربل العم 
والدكتورة نيكول حامت، وكانت اجلامعة 
المريكية ممثلة بالدكتور نادر البزري، 
ممثلة  المريكي���ة  اللبناني���ة  واجلامع���ة 
بالدكتور حبيب مالك، جامعة نو�ساتيل 
ال�سوي�ري���ة داني���ال �سول�سي�ض، وح�ر 
الدكت���ور داريو غونزالي����ض مدير معهد 
كريكيغال���رد يف كوبينهاغ���ن والباحث 
رونان �ساركي من اجلمعية الكاثوليكية 

يف باري�ض.   
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