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צוג'יטה מריקו סנסאי היקרה
קיבלנו בתדהמה ו בצער רב את ההודעה הקשה על פטירתו של קיוג׳י צוג׳יטה סנסאי.
מאז ימין הראשונים בירושלים היה קיוג׳י סנסאי קשור בכל נימי נפשו אל האוניברסיטה העברית ואל החוג ללימודי מזרח
אסיה ,ובתוכו כמובן אל תחום הוראת השפה היפנית .יחד עם רעייתו ,מריקו סנסאי ,הוא הקדיש מזמנו וממרצו להוראה
ולבניית החוג שלנו ,הרבה מעבר לתפקידיו הרשמיים .במשך שנים רבות של מסירות אין קץ הוא היה אחראי על הוראת
השפה היפנית ,ולימד מאות תלמידים שעם רבים מהם שמר על קשר הדוק לאורך ימים.
תרומתו של קיוג'י למען הנחלת השפה היפנית ותרבות יפן באוניברסיטה העברית ובישראל בכלל ,ביחד עם תרומתה של
רעייתו מריקו סנסאי ,היא תרומה שלא תסולא בפז .ביחד עם קהילת בית שלום עשה רבות למען החוג שלנו ולמען פיתוח
הקשרים בין ישראל ויפן .על פועלו הרב ,בשנת  , 5118הוא קיבל יחד עם רעייתו אות הוקרה ממשרד החוץ היפני עבור
תרומתם להפצת תרבות יפן בישראל ,ושנה לאחר מכן הוענק לו התואר "עמית כבוד" של האוניברסיטה העברית בירושלים.
קיוג'י סנסאי זכור לתלמידיו ולמכריו כאיש אוהב אדם ואוהב ישראל גדול .הליכתו בדרכיו של האב טקג'י אוצוקי ותכונותיו
האישיות הן שעיצבו אותו כתלמיד חכם ,מחנך מוערך ,צנוע ואהוב על הבריות .בכל אחד מן המקומות שבהם שהה או אף
חלף לזמן קצר ,השאיר את חותמו האישי ,המרשים ,הטוב ,הנדיב.
אלפי הידידים והמכרים שרכש לו במשך חייו בירושלים הם עדות לאישיותו רבת ההשראה ולתכונותיו הטרומיות .בשנים
האחרונות ,כאשר הגיע לביקורים קצרים בירושלים ,נהנה לספר כיצד אדם שפגש ברחוב הכירו מפעילות בשכונה שבה
התגורר וכיצד פנתה אליו אישה בסופרמרקט ואמרה" ,אתה אבא של תושיה וג'ונג'י" .דמותו של קיוג'י נחרתה בלבם של
אנשים .מי שהכיר את קיוג'י לא שכח אותו.
לפני כשבועיים קיוג׳י סנסאי התקשר אלינו ממיטת חוליו ,לאח ר שהגיעה לאוזניו הידיעה על כל שהחוג ללימודי מזרח אסיה
זכה בפרס הוקרה מיוחד ממשרד החוץ היפני .על ערש דווי ,בקול איטי ושבור ובמאמץ גדול הוא אמר עד כמה הוא מאושר
לשמוע על כך .אנו מקווים שגרמנו לו נחת בערוב ימיו.
מייד בהיוודע הבשורה הקשה ,מועצת החוג שלנו חש בה על דרך נאותה לזכור את קיוג'י סנסאי והחליטה ליזום הענקת פרס
הנצחה שנתי על שמו לתלמיד מצטיין בלימודי השפה היפנית .אנו מתכוונים להכריז על הענקת הפרס עוד השנה ולממן אותו
מתרומת חברי הסגל וממקורות בתוך החוג.
קיוג'י סנסאיי יחסר לנו מאוד .ממנו זכינו ללמוד ממנ ו מהי אהבת חינם ומהי אהבת הבריות .אנו רוצים להאמין שהוא מחייך
אלינו שם למעלה ומביט אל עבר ירושלים.
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