اﻟﺠﻤﻌﺔ  2019-09-27اﻟﻌﺪد 3866

4

جامعة القديس يوسف

اطلب العلم ولو في الصين 2019-2006
ً

.يوم فتح معهدكونفوشيوس أبوابه في رحاب جامعة القديس يوسف ،كان يكمل مسيرة الجامعة في عالقتهاالحميمة باللغات
جاء التمني بقيام عالقات مع الجامعات الصينية في خالل إجتماع المجلس االستراتيجي برئاسة البروفسور سليم عبو اليسوعي سنة
 .٢٠٠٥وتشاء الظروف أن يكون مكتب تعليم الصينية لألجانب المعروف بـ«هانبان» يسعى إلى جامعة تساهم في انتشار اللغة
الصينية ،فكان اختيار بيروت ،وبالتحديد جامعة القديس يوسف .وتم الحقًا توقيع اإلتفاقية بين البروفسور رينه شاموسي رئيس
.برعاية معالي األستاذ طارق متري وزير الثقافة ) (Liu Xianghuaالجامعة آنذاك وسفيرة الصين في بيروت ليو سيانغ خوا
انطوان حكيم *
شريط الصور
وتـعــود إلــى ذاكــرتــي صــور ومشاهد
ل ـع ــل أبـ ــرزهـ ــا تـ ـب ــادل ال ـ ــزي ـ ــارات بــن
مجلس إدارة كونفوشيوس بيروت
وجامعة شنيانغ .كان الوفد يتألف
مني شخصيًا والــزمـيــالت والــزمــالء
فــاديــة كـيــوان وبـيــار فلفلي وبولس
مـطــر وه ـن ــري ع ــوي ــس .وق ــد دهـشــوا
أم ــام حــائــط ال ـصــن األثـ ــري ،وتـمـنــع
أح ــد األعـ ـض ــاء ،خــوفــًا أو ره ـب ــة ،عن
الـصـعــود فــي املـقـصــورة املــؤديــة إلى
رأس الجبل ...وكان ما كــان ...ووصل
ج ـم ـيــع االع ـ ـضـ ــاء ب ـخ ـيــر إلـ ــى الـقـمــة
وس ــط ه ــرج وم ــرج يتخلله الـخــوف
والدهشة .والصورة الثانية هي حول
تــزكــة لبنانية عــامــرة تحلق حولها
ال ــوف ــد الـصـيـنــي ال ـض ـيــف ومـضـيـفــه
مجلس اإلدارة وك ــان عـلــى اعضائه
أن يشرحوا هذه املآكل على مائدة ال
تدور شأن زميلتها الصينية ،وكانت
كلمات املجاملة هي التعبير الوحيد
عن األطايب اللبنانية.
وإن أن ـســى فـلــن أن ـســى ي ــوم قـصــدت
والبروفسور سليم دكاش اليسوعي
ّ
الصن للقاء رئيس الجامعة الحالي
في زيــارة تعارف زرنا خاللها مركز
«هانبان» في بكن ،واإلستقبال الذي
خ ـصــوا ب ــه ال ــزائ ــر ال ـجــديــد بكلمات
ظ ـهــرت أول م ــا ظ ـهــرت ع ـلــى شــاشــة

عمالقة عند املدخل.
وال زال طعم جرعة الخمرة الصينية
الشهيرة املعروفة بــ«مــوتــاي» يدفع
اإلحمرار إلى عيني والحريق الدائم
إل ـ ــى حـ ـنـ ـج ــرت ــي ...م ـق ــرون ــًا ب ــال ــدفء
واإلبتسامة.
ه ــذه امل ـقـ ّـبــالت تــرشــح بــالـجــو الـعــام
الـ ـ ــذي ل ــم ي ـك ـتــف ب ـص ــرام ــة الـتـعـلـيــم
ودقته ومتطلباته بل يتعدى ذلك الى
جــوانــب ال ـعــالقــات العميقة املحببة
بـ ــن امل ــؤسـ ـس ــات وب ـ ــن األشـ ـخ ــاص
كذلك.

ابحثوا عن الجو
يـ ـص ــب شـ ــريـ ــط الـ ـ ـص ـ ــور ف ـ ــي خ ــان ــة
ال ـع ــالق ــة الـ ـف ــري ــدة الـ ـت ــي اكـتـشـفـتـهــا
مـ ــع الـ ـش ــري ــك ال ـص ـي ـن ــي الـ ـ ـ ــذي ،ول ــو
بــدا للوهلة األول ــى متحفظًا ،إال أنه
سرعان ما ينشر جوًا من الطمأنينة
واإلرتـيــاح يــؤدي إلــى صداقة متينة
ت ـن ـح ـن ــي أم ــامـ ـه ــا ك ـ ــل ال ـص ـع ــوب ــات
واملـشــاكــل ،ومــا أكـثــرهــا ،بــن فريقن
من ثقافتن ،بقدر ما هما قريبتان،
ي ـف ـص ــل ب ـي ـن ـه ـمــا نـ ـه ــر مـ ــن ال ـت ـن ــوع
والتعدد.
ويحضرني طرفة العلم ومفادها إنه
خـ ــالل أول إج ـت ـم ــاع الح ـظ ــت أن عـلــم
لبنان كــان غائبًا ،فما كــان مني إال أن
أشــرت إلــى الــزمــالء فــي مجلس اإلدارة
بـ ــأن ي ــرك ــزوا ع ـلــى هـ ــذه ال ـه ـف ــوة الـتــي
م ــن شــأنـهــا أن تـعـكــر ب ــداي ــة ال ـت ـعــاون.
وهـكــذا كــان فارتفعت األص ــوات ولكن

ال ـض ـيــف بـ ــأن بــإم ـكــانــه أن َي ـف ـهــم وأن
يفهم.
واملـعــامـلــة بــاملـثــل تـجـلــت عـنــدمــا رافــق
رئ ـيــس جــام ـعــة شـنـيــانــغ ال ـس ـيــد جــاو
داي ــو ) (Zhao Dayuشخصيًا أعـضــاء
الوفد اللبناني في زيارتهم لكل األمكنة
من األســواق واملعالم السياحية تمامًا
ك ـمــا اس ـت ـقـب ـلــه ال ـل ـب ـنــان ـيــون ورافـ ـق ــوه
طوال زيارته إلى الربوع اللبنانية.
وإذا كانت اللغة الصينية غريبة إلى
ح ــد بـعـيــد ع ــن ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ،إال أن
قــاسـمــًا مـشـتــركــًا ،لعله ال ـشــرق ،يجمع
بـ ــن ال ـ ـعـ ــرب وال ـص ـي ـن ـي ــن مـ ــن مـحـبــة
لـلـســالم وال ــوف ــاق بــن ش ـعــوب األرض
كافة.

الصيني إيجابي في ردات
فعله ،يتجنب التشنج والرفض
والمعارضة ،ويبحث عن حلول
ويوفر المناخ الطيب لها
املـضـيــف الـصـيـنــي س ــرع ــان م ــا ت ــدارك
األمر ،وتفادى األزمة بأن لبى مطالبنا
الكثيرة وقدم إعتذارًا علنيًا .بخصوص
العلم ،وتــم كل ذلــك بالكلمات اللطيفة
واإلبتسامة الرضية.
وجــديــر بــالــذكــر أن الـسـفـيــر لـيــو زي
مـنــغ ) (200٧) (Liu Zhimingواكــب
التأسيس .وقــد ســاهــم اتـقــانــه اللغة
الـفــرنـسـيــة إل ــى ح ــد بـعـيــد ف ــي نسج
عالقة مميزة برئيس الجامعة آنذاك
املغفور له رينه شاموسي اليسوعي.
ولم تتوقف هذه العالقة بن سعادته
)وقد احيل على املعاش( وبن أفراد
مجلس اإلدارة.
وإذا ط ــرح ــت عـ ـل ــى ن ـف ـس ــي مـ ــا هــو
السر الكامن وراء هذه العالقة بيننا
وبن الصينين .في الواقع ال بد من
التوقف عند ما يتحلى به الصيني
من تهذيب حيال اآلخــر واحترام له،
والصيني هــو على ال ــدوام إيجابي

تعلمت

ف ــي ردات ف ـع ـل ــه ،ي ـت ـج ـنــب الـتـشـنــج
وال ــرف ــض وامل ـع ــارض ــة ،وي ـب ـحــث عن
حلول ويوفر املناخ الطيب لها.
أمـ ــا ال ـض ـي ــف ف ـت ـف ـتــح أم ــام ــه األبـ ـ ــواب
وت ـ ـح ـ ـتـ ــرم لـ ـغـ ـت ــه إل ـ ـ ــى درج ـ ـ ـ ــة ت ـع ـيــن
ترجمان لتسهيل التواصل بينه وبن
ال ـص ـي ـن ـيــن .وال ب ــد م ــن اإلش ـ ـ ــارة إلــى
الـسـيــدة خــو بــو ) (HuonPoالـتــي أدت
ً
عـلــى كـثـيــر مــن الــدقــة ع ـمــال مـمـيـزًا في
مـجــال الـتــرجـمــة املـتـعــاقـبــة مـمــا أشعر

وباملحصلة ،لقد جذبنا الغرب دومًا
وش ـه ــدن ــا ل ــه وأع ـج ـب ـنــا ب ــه ،ولـكـنـنــا
هدرنا الوقت الطويل قبل أن ندرك ان
على الكوكب شعوبًا أخرى وثقافات
أخـ ـ ــرى ول ـ ـغـ ــات أخـ ـ ــرى هـ ــي ج ــدي ــرة
بـكــل تـقــديــر واح ـت ــرام ،واأله ــم ق ــادرة
على نسج اواص ــر الـصــداقــة وتبادل
الخبرات وتعرف اآلخر.
صحيح أن شـعــوب األرض متنوعة
وكثيرة ولكنها تلتقي عند مفتاحن
اساسين هما :لغة القلوب وكفاية
الحاجة.
* عن مجلس إدارة معهد كونفوشيوس
البروفسور انطوان حكيم
مدير املعهد

