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رنا حايك

واإلنكليزية،  ال��ف��رن��س��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ن 
الحاالت،  في بعض  أيضًا  والصينية 
تتحدث كتب متنوعة في جميع فروع 
مكتبة أنطوان عن جوانب مختلفة من 
ال��ث��ق��اف��ة ال��ص��ي��ن��ي��ة، ف��ي إط���ار معرض 
��م��ه م��رك��ز ك��ون��ف��وش��ي��وس التابع 

ّ
ي��ن��ظ

بيروت.  ف����ي  ال���ي���س���وع���ي���ة  ل���ل���ج���ام���ع���ة 
امل��ع��رض ج���اء »ت��ل��ب��ي��ة ل��رغ��ب��ة طالبنا 
وحاجاتهم« كما تؤكد إليانا ابراهيم، 
»اهتمام  ال��ت��ي ت��ن��ّوه ب� م��دي��رة امل��رك��ز، 
بالثقافات  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة  ال��ش��خ��ص��ي��ة 
إلى  التعرف  في  وفضولها  األجنبية 

اآلخ��ر«. لم يأت ذلك التأكيد من فراغ. 
ع��ام 2007، فرعًا  افتتح  ال��ذي  فاملركز، 
أول ووحيدًا في العالم العربي ملعهد 
ينتشر  ال��ذي  الصيني  كونفوشيوس 
130 فرعًا منه في جميع أنحاء العالم، 
اللغة  لتعليم  امل��رك��زي  املكتب  ويتبع 
»هانبان«،  ال�����خ�����ارج،  ف����ي  ال��ص��ي��ن��ي��ة 
ال�����رام�����ي إل�����ى ت���وث���ي���ق ال����ع����الق����ات بن 
العالم  وش����ع����وب  ال���ص���ي���ن���ي  ال���ش���ع���ب 
االقتصادي  ال��ت��ع��اون  ت��روي��ج  ب��ه��دف 
وال�����ت�����ب�����ادل ال���ع���ل���م���ي وال����ث����ق����اف����ي بن 
ال���ص���ن وال������دول امل��ض��ي��ف��ة، وذل�����ك من 
والثقافة  الصينية  اللغة  نشر  خ��الل 
ازدي�������ادًا ملحوظًا  ي��ش��ه��د  ال��ص��ي��ن��ي��ة، 
في عدد الطالب عامًا بعد ع��ام، األمر 
 امل���رك���ز ع��ل��ى اف���ت���ت���اح فرع 

ّ
ال�����ذي ح����ث

ث����ان ل���ه ه����ذه ال��س��ن��ة ف���ي ص���ي���دا. اآلن، 
ينتسب للمعهد 160 طالبًا في بيروت 
و31 ط��ال��ب��ًا ف��ي ص��ي��دا. اإلق���ب���ال الذي 
القيمن  دف��ع  الصينية  اللغة  شهدته 
ب����رن����ام����ج جديد،  إط�������الق  إل������ى  ك����ذل����ك 
خاص باملدارس، هذا العام، ويقضي 
��ل امل��ع��ه��د، ب��ن��اء ع��ل��ى ات���ف���اق مع 

ّ
ب��ت��ك��ف

تدريس  بتمويل  مهتمة،  م��درس��ة  أي 
ال��ل��غ��ة ال��ص��ي��ن��ي��ة مل��ن ي��رغ��ب بتعلمها 
م��ن ال��ت��الم��ذة، خ��الل س��اع��ات دراسية 

ف���ي ح���رم مدارسهم.  ��م 
ّ

ت��ن��ظ إض��اف��ي��ة، 
 في 

ً
ي��ش��م��ل ال���ب���رن���ام���ج أي���ض���ًا ت����ب����ادال

اللبنانين  ل��ل��ت��الم��ذة  ي��ت��ي��ح  ال���ط���الب، 
قضاء أسبوعن في الصن ملزيد من 
ت��ت��ق��دم املدارس  ب��ان��ت��ظ��ار أن  اإلف�����ادة. 
ب��ط��ل��ب��ات��ه��ا، س��ي��ب��دأ تطبيق  امل��ه��ت��م��ة 
 »Grand Lycee« البرنامج في مدرسة
إدارت��ه��ا من  التي كانت  ف��ي األشرفية 

أول املهتمن به. 
»تتراوح أعمار طالبنا بن 6 أعوام و63 
عامًا« تقول ابراهيم. فبالنسبة لصغار 
السن، أثبتت الدراسات أن القدرة على 
تعلم اللغات الجديدة تكون في أوجها 
��ز ذكاء 

ّ
ف��ي ال��ّص��غ��ر، ك��م��ا أن ذل���ك ي��ح��ف

أيام  امل��ع��ه��د،  ودوام  ودم��اغ��ه،  التلميذ 

السبت، ال يتعارض مع دوام التالميذ 
في املدرسة. أما بالنسبة لألكبر سنًا، 
ف��ه��ي ش��ري��ح��ة ت��ش��م��ل م��خ��ت��ل��ف أنواع 
الطالب: من طالب الجامعة اليسوعية 
وغيرها من الجامعات، إلى املتخرجن 
امل��ه��ت��م��ن ب���االط���الع ع��ل��ى ل��غ��ة وثقافة 
الذين  األع��م��ال  جديدتن، حتى رج��ال 
ي���ح���ت���اج���ون ل��ل��غ��ة ال��ص��ي��ن��ي��ة ف����ي ظل 
ازده�����ار ال��ت��ج��ارة ب��ن ال��ب��ل��دي��ن. يمكن 
أي مهتم أن ينتسب إلى املركز، لتعلم 
اللغة أو الطب الصيني والتدليك، بعد 
ال��خ��ض��وع الم��ت��ح��ان ق��ب��ول ي��ج��ري من 
خالله فحص مهارات الشخص لتعلم 
لغة ج��دي��دة. ال��دراس��ة م��رن��ة، تحتسب 
د إت���م���ام جزء 

ّ
ب���ال���س���اع���ات ال���ت���ي ي���ح���د

منها الترفع من مستوى أكاديمي إلى 
املنهج. فكل مستوى يتطلب  آخ��ر في 
ال���������دروس. ح����ن يصل  40 س���اع���ة م����ن 
ال���ط���ال���ب ل��ل��م��س��ت��وى ال���ث���ال���ث، يصبح 
ب��اس��ت��ط��اع��ت��ه أن ي���رت���اد ال��ج��ام��ع��ة في 
الصن أو حتى أن يعمل هناك. فاملركز 
تخّولهم  م���ن���ح���ًا  ل���ل���م���ت���ف���وق���ن  م 

ّ
ي�����ق�����د

الصينية  اللغة  في  دراستهم  متابعة 
مل��دة ع��ام في الصن، حيث اللغة التي 
ينطق بها ثلث سكان العالم، أصبحت 

مطلوبة اليوم في لبنان.

يتعّهد المركز تدريس 
الصينية مجانًا في 
المدارس المهتمة

معرض

كونفوشيوس اليسوعية يحتفي بالصين
محّبو الصني على 

موعد مع كتب تتناول 
ثقافتها في إطار معرض 

مه مركز كونفوشيوس 
ّ

ينظ
في جميع فروع مكتبة 

أنطوان ويستمر حتى 17 
من الشهر الجاري


