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كلمة �سيادة املطران
�أنطوان نبيل العنداري

«�إن الأبرار واحلكماء و�أعمالهم يف يد اهلل» جا 1:9

يغيب عن نوادي ال�صحاف ِة
كفوري،
هوذا وجه
ّ
ع�صامي ُم ِ
نا�ضلُ ،
ٌّ
وتنك�س ُر َ
واملحا�سبة.فتَخبو ِب َوفا ِت ِه جذ َو ُة َذكاءَ ،
ري�ش ُة
كر،
ِ
وين�ض ُب َمع ُني ِف ٍ
أ�سوف عليه املرحوم انطوا ن يو�سف كرم الذي غادر َرنا
َق َلم� .إ ّنه َوج ُه امل� ِ
عن ثالث وثمانني �سنة حافل ًة بالن�شاط والعطاء.
�إ ّنه َ�س ُ
ليل عائلة كرمية من عائالت الكفور العزيزة ،عائلة كرم
ا َملعروفة بتاريخها ورجاالتها يف يَ
جمال الدين والدنيا .ن�ش�أ �إىل جا ِن ِب
وحب
ٍ
�شقيق و�شقيقتني يف َك َن ِف والدين ر ّبياهم على الإميان والأخالق ّ
وح�صل املرحوم انطوان ثقافة عالية فتحت �أمامه
اخلدمة والعطاءّ .
َ
باكر ًا يف املجتمع .تو ّزعت �إقام ُت ُه
�أبواب النجاح،
وخا�ض غمار احلياة ِ
بني م�سقط ر�أ�سه الكفور ،والعا�صمة بريوت ،حيث انخرط منذ �شبابه يف
احلركات الفكرية واجلمعيات اخلريية واالجتماعية وال�سيا�سية.
دخل معرتك احلياة احلزبية ،فانتمى �أو ًال �إىل حزب الكتائب اللبنانية
ل�سنوات ع ّدةّ ،ثم انت�سب �إىل حزب الكتلة الوطنية مع �شقيقه املرحوم
جورج وكانا مقر ّبني من عميدها الراحل الأ�ستاذ رميون �إده.
�أ�صدر جم ّلتَي «�ألو بريوت و «اخلبري» ،وراح ين�شر على �صفحاتهما
من منثور �سالم ِة التفكري �إىل �سالم ِة بالغ ِة التعبري ،ووجاه ِة الر�أي �إىل
�سال�سة اللغة .ي�أخذ من اجلديد ِبن�صيب وال ُي ِعر ُ�ض عن كنوز القدمي.
ّ
م ّلف ًا لدى
تخطت �أعماله نطاق ال�صحافة و ِد ّقة املحا�سبة ،فكان خبري ًا حُ َ
املحاكم ُّ
احلوار والتفاهم على التقا�ضي والتناحر.
يف�ض النزاعات و ُي َغ ّل ُب ِ
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وع َر َف َ
كيف يدافع عن احلق بوجه الباطل وكان �ضامن ّا لرباءات االخرتاع
وحامي ّا للملك ّي ِة الفكر ّية.
نهج اعتمده طوال �سني حياته� .آمن ب�أهمية
وما خرج َ َر ِحمه اهلل عن ٍ
العمل اجلماعي ّ
املنظم ،ف�أ�سهم يف ت�أ�سي�س العديد من اجلمعيات والنقابات،
والدفاع عن حقوق املنت�سبني �إليها ،ويف �ش ّد �أوا�صر اللحمة والتعاون بني
الأع�ضاء ،وخ�صو�ص ًا يف الرابطة املارونية التي حتفظ �أجمل الذكريات
عن ن�شاطه وح�ضوره املح ّبب .وكانت له التفاتة ط ّيبة �إىل �أهايل الكفور،
ف� ّأ�س�س مع جمموعة من اخليرّ ين «جمعية الكفور اخلريية» التي رئ�سها
لفرتة طويلة ،وكان لها الف�ضل يف دعم امل�ؤ�س�سات الإجتماعية والرتبوية
والريا�ضية وال�صحية ،وامل�ساهمة يف بناء املركز الراعوي يف البلدة.
�أراد من ت�أ�سي�س جمعية الكفور اخلريية ،مع زمالئه �سنة ،1988
حتقيق االهداف التالية :تعزيز املح ّبة وروح الأخوة بني املواطنني ،القيام
بالأعمال اخلري ّية واالن�سانية والثقافية واالجتماعية والريا�ضية ،وال�سعي
للق�ضاء على اجلهل والفقر واملر�ض بك ّل الو�سائل املمكنة واملتاحة.
وكان ي�ستم ّد من �إميانه النور والقوة على القيام مب�س�ؤولياته الكبرية،
وحتمل �صعوبات احلياة .و�أنهى حياته ُمت ََح ّم ًال �آالمه و�أو�صاب ال�شيخوخة
ب�صرب امل�ؤمن الذي يعرف �أن «�ضيق هذا الزمان ُي ِع ُّد لنا جمد ًا عظيم ًا
ال َح َّد ل ُه « ( 2قور .)17 :4ورقد رقدته الأخرية م�أ�سوف ًا عليه ،مطمئنّ
البال ،م�صحوب ًا بالدعاء من ِقبل ذويه و�أ�صدقائه ومعارفه الكرث ،راجي ًا
�أن ُيجزل اهلل له املكاف�أة يف دار النعيم.
تغ ّمد اهلل روحه بوافر الرحمة ،و�سكب على قلوب حم ّبيه وعارفيه
بل�سم العزاء!
انطوان -نبيل العنداري
النائب البطريركي العام على منطقة جونية
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قلب عامر  ...وم�سرية خالدة
ٌ
م�سرية ع ّز وعنفوان م�سريتك ....ك ّللتها �إجنازات راقية ،وج ّللها
ح�ضور دائم وازن وقد �سلكت دروبها بخطى ثابتة و�أكيدة.
ملحمة ن�ضال ،و�آيات فخار ،واجهت فيها مراتع اجلهل و�أفانني
العداوات ،وكنت لها دائ ًما باملر�صاد عرب الكلمة احل ّرة ال�صادقة،
والإرادة ال�صلبة الهادفة ،واملوقف اجلريء املقدام .روح و ّثابة مندفعة ،
وي�ضج فرحا و�سخاء ....
وقلب عامر ف ّيا�ض  ،ين�ضح نبال،
ّ
وخ�صو�صا يف رع ّية
رافقتك يا �أنطون يف بريوت� ،أ ّيام اخلري والربكة،
ً
�س ّيدة الورد ّية احلمرا بعناية واهتمام املغفور له اخلور�أ�سقف الراحل
فيليب جنيم ،املثال الأعلى للكاهن الورع والإكلرييكي امللتزم � .أنا من
خالل خدمة املذبح وامل�شاركة يف �إدارة اجلوقة و�أداء الرتاتيل والرتانيم،
و�أنت من خالل اجلمع ّيات اخلري ّية والعمل الإن�سا ّ
ين� ،إىل جانب املرحوم
يو�سف والدك الذي كان يرت�أ�س «الق ّراية» و�صلوات احلا�ش يف �أ�سبوع
الآالم،واملنا�سبات الدين ّية ،واملرحومة �سي�سيليا والدتك التي كانت تواظب
على ال�صالة والأ�سرار ،واالهتمام باملحتاجني بان�ضوائها يف �أخوية
ال�س ّيدات يف الرع ّية....
وعندما �أرخت احلرب الأهل ّية �أوزارها القا�سية على الوطن احلبيب،
عدت �أنا �إىل الكفور لأنقل �إليها ما خربته يف بريوت فكانت جوقة مار
جرج�س وك�شافة مار جرج�س ومثيالتها من الأخويات ،لتج ّدد احلياة
الليتورج ّية يف الكفور وحتتفل بالطقو�س ال�سريان ّية املارون ّية على
اختالفها ّ
،وتنظم االحتفاالت الدين ّية  ،بينما بقيت �أنت يف بريوت تنتقل
بني جناحيها ،ت�ؤ ّمن النا�س على حياتهم  ،وحت ّثهم على البقاء يف منازلهم
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واال�ستمراريف مزاولة �أعمالهم  ،مو ّف ًرا لهم امل�ساعدة والعون و�سبل العي�ش
الكرمي الآمن .
وعادت الأيام لتجمعنا من جديد يف الكفور لن�سهم م ًعا يف ت�أ�سي�س
جمع ّية الكفور اخلري ّية على غرار جمع ّيات بريوت وجمعية الفتوح
اخلري ّية ،لتكون �سندً ا للأهلني يف �أوقات ال�ش ّدة واملحن ولت�ؤ ّمن �أجواء
التعاون والت�ضامن بني �أبناء الكفور و�أبناء القرى املجاورة ،ولتو ّفر
�أ�سباب التنمية ب�أ�شكالها املختلفة ويف جماالتها املتع ّددة.
يوما عن بذل ما �أمكن من جهود وعناء ووقت لإجناح هذه
وما توانيت ً
اجلمع ّية وتثبيت دعائمها لت�ش ّكل خطوة متق ّدمة يف العمل الإن�ساين املدين
املجاين الذي ال يبغي �سوى مر�ضاة اهلل وخدمة القريب.
ّ
و�إىل ذلك مل تت� ّأخر عن القيام بواجباتك اليوم ّية واالهتمام بوظائفك
الأخرى ومهامك املتن ّوعة على ال�صعيدين العام واخلا�ص  ،فربهنت عن
جدارة عالية ومثابرة ق ّل نظريها حتى �أ ّيامك الأخرية التي عانيت فيها
مرارة الأمل والوهن .و�أ�صدق تعبري عن م�شاعرك تلك  ،الدموع احل ّرى
التي ذرفتها يف لقائنا ما قبل الأخري ،وك�أ ّنك �أح�س�ست �أنّ �ساعة الوداع قد
حانت و�أ ّنك ت�ستع ّد بدموع التوبة ملالقاة وجه ر ّبك الرحيم.
�أال كاف�أ اهلل جهادك احل�سن ،وم�ساعيك اخليرّ ة يف �سبيل خدمة
الآخرين ،وز ّين م�سريتك احلافلة بالبذل والعطاء ،وجعل ثوابك اجل ّنة
رفقة ال�ص ّديقني والأخيار.
				

الكفور  1ني�سان 2016
م�ؤ�س�س جمعية الكفور اخلريية
الأ�ستاذ �أنطوان عي�سى
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الري�س �أنطون ....تار يخ يف رجل...
ما لفتاة يف ريعان �شبابها تنطق يوم تفقد والدها.
ما ليتيمة طعنت ت�شكو فقدان عزوتها.
هذه حال جمعية الكفور اخلريية تقف اليوم وت�ستوقف ،تبكي وت�ستبكي
من �أ�س�سها ورعاها و�س ّدد خطاها حتى �أ�صبحت يانعة واثقة اخلطوة
ومت�شي ملكة.
جمعيتك يا ري�س �أنطون لن ترثيك ولن تقف على �أطالل جمدك
وتاريخك و�أنت الذي جمعت التاريخ ب�شخ�صك .رفاقك وزمال�ؤك
وحمبوك هم من ي�سطرون �صفحات �سريتك وم�سريتك� .أنت بالن�سبة لنا،
نحن �أبناء هذه اجلمعية �ستبقى حي ًا فينا و�ستبقى م�شع ًال ي�ضيء دربنا
ويقوي عزميتنا لنبقى على تعاليمك �سائرين.
مل ال و�أنت القائل لنا ولأبناء بلدتنا�« :أدعوكم اليوم �إىل مزيد من
احليوية والفعل والن�شاط واملحبة والتعاون يف �سبيل خدم ٍة .هي اجلمعية
التي تخدم بلدتكم ،وعندما تخدمون بلدتكم تخدمون وطنكم �أي�ض ًا.
ونريد لهذه اجلمعية ولهذه البلدة ولهذا الوطن �أن يكون متجدد ًا عرب
طاقات الأجيال املتجددة بالبذل والعطاء والت�ضحية والإيثار ،والرتفع
عن اخلالفات ال�صغرية ،والأنانيات املنفرة ...يد ًا بيد نبني حا�ضر ًا
م�شرق ًا وغد ًا �أف�ضل لبلدتنا ووطنا».
نعم يا معلم لن ت�سقط هذه ال�شعلة طاملا جمعيتك تتظلل نورها ونارها
لت�ضيء �سراديب العوز واجلهل واملر�ض والفقر كي نق�ضي عليها .وحتى
نلتقي يا ري�س �أنطون لك منا كل الوفاء واملحبة والتقدير.
الهيئة الإدارية جلمعية الكفور اخلريية
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ــــــرم»
«�أَنــْطـوان يو�سف َك َ
« َو َط ِن ٌّـيَ ..جـــواد»
�أ � -أَ ْدمـُ ـ ُع ال َقـ ْلـ ـ ِـب يف ِرث ـ ـ ـ َ
ـاك ِمـ ــدا ِدي
ـو�شـي اليــرا ُع ُر ْغ ـ َـم ال َّـ�س ـ ـ ــوا ِد!!
				
َو ُر ُم ـ ِ
ن َ -نـ ـ ــزْ ُف �آ ٍه علـي ـ ـ َـك ِمـنْ ُكـ ـ ِّـل َ�شـ ـ ْه ٍم
وال�صـدى على ا ْل َل ْح ِظ بـا ِد!!
				
َح ْ�س َر ًةَّ ..
ط َ -ط َر َق ـ ْـت با َب ـ َـك الأُ ُل ُ
وفَ ..وعـ ــا َد ْت
َت ــزْ َر ُع اجل ـ ـ َّوَ ..عـ ْنـ َـك ..يا َلـ ْل َـجـوا ِد!!
				
و َ -و َطـ ِن ـ ٌّـيَ ..قـ ـ ْـد خـ ــا َد َنـ ْتـ َـك ِرج ـ ـ ــا ٌل
ي�ض الأَي ــا ِدي!!
				
ـو�سِ ..ب ِ
ِمنْ ِكبــا ِر ال ُّنف ِ
ال�صبـاَ ..ك ْم �أَ َ�ضـ�أْن ــا
ا � -أَ َر ِفي ِقي!! َع ْه َد ِّ
و «�أَلو بيــروتَ » ا ْلـ َمـ ــدى والـ َّنـ ــوا ِدي!!
				
ـاهـ ِري َفـ ًّن ـ ــا
ن  -نـا َد َمتْـنـ ــا ُجـ ـ ُّل الـم َـ�شـ ـ ِ
				�أُ َم ـ ـ ــرا ٌءَ ..و�سـَ ـ ــا�س ـَ ـ ـ ـ ـ ٌة َو َ�شـ ـ ـ ــوا ِد!!
****
ي  -يـ ــا ِمثـ ـ َ
ـال ال َوفــاءِ!! مـا ِمنْ َ�ص ِد ٍيق
َمـ ـ ـ َّر ِبي� ..إِ ّال قـ ـ ـ َ
«عينْ ُ ا ْل ـ ـ ـ ـ ِودا ِد
				
ـالَ :
ل�صف ـ ــا والتّـ� ِآخـ ــي
و َ -و َهـ ـ َـب ا ْل ُعـ ْم ـ ـ َر ِل َّ
ـاحـ ًيـ ـ ــا ُك ـ ـ ـ َّل ِفـ ْر َق ـ ـ ـ ٍة َو ِبـع ـ ـ ـ ـ ــا ِد
				
مـــ ِ
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�س �ِ -س ـ ـ ُّر ُه ك ـ ــانَ � ..أَنْ َي َظـ َّـل َ�ص ِـديـ ًقـ ــا
جـ ـ ـ ــامـِ ًعــا ُكـ ـ َّل طـ ـ ــا ِر ٍف وت ِـ ـ ــال ِد»!!
				
ف َ -ف ْ�ض ُل ذي الأَ ْ�ص ِل يف َ
اجل َدى!! َال َكال ٌم!!
ُك ْنـ َتـ ـ ـ ُه �أَ ْن ـ َـت!! َبـ ـ ْـل َو ِل ْل َخ ْي ـ ِـر هــادي!!
				
****
ـا�ض َ
راح ــا!!
ك َ -ك ـ ْر ُم ِعـزٍّ م ِ
يك ُروحـًا َو ً
				�أَ ُتــرى فــي «ا ْل ُكفــو ِر» َن ْ�ص ُب َك غـا ِد؟!؟
ر َ -ر َّد َد ْت �إِ�س ـ َم ـ َـك ال ِّنـقـ ــابــاتُ ُر ْكـ ًنـ ـ ــا
عـالـَ ِمـ ًّي ـ ــا تَـ ْق ِـ�ضـ ــي ِبـ ُنـ ْبـ ـ ِـل الـ َمـبا ِدي
				
م َ -م ـ ــنْ َلـ ـ ـ ُه فـي « ُلبـنانَ » تـ ــاريخُ جا ٍه
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�أدما � -آخر �أ�سبوع من �آذار 2016
الأ�سيف
ال�شاعر الدكتور مي�شال جحا
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كلمة نقيب خرباء املحا�سبة املجازين
�شقيقت َْي الفقيد الغايل الزميل اال�ستاذ انطوان كرم
عموم �أهايل كرم الكرام �أهلنا يف الكفور ك�سروان
االخوة يف الرابطة املارونية
الزميالت والزمالء
ال�سيدات وال�سادة
�أقف اليوم �أمام جثمان كبري من كبارنا وم�ؤ�س�سي نقابتنا فينتابني
�شعور من اال�سف واحلزن واللوعة على فقدانه ويقابله �شعور بالفخر
واالعتزاز ب�أن �أكون ممثل نقابتي وزمالئي يف ت�أبينه ورثائه فت�ضيع
الكلمات واملفردات عند �صدى �آهات االخوات وحنني رفاق الدرب زمالء
الفقيد الغايل يف نقابة خرباء املحا�سبة املجازين يف لبنان.
نقابي مهني معطاء اعطى الكثري لنقابته ومهنته من دون ح�ساب ،ع�صامي
�صادق و�صدوق ،خ�سرناه رج ًال مقدام ًا حر ًا يف زمننا هذا الذي كرث فيه االزالم
وامل�ستزملون وقل فيه ال�صدق واال�صدقاء وا�صحاب الر�أي احلر.
�أن يرتك املرء �إرث ًا مادي ًا فانه جمد باط ٌل وزائف وان يرتك بنني فهو
باالمر اجليد اما انت ايها الزميل العزيز انطوان كرم فنم قرير العني
ابدي از ٌ
يل و�سرمدي انه ارث الكرامة
وكن على يقني �أن ارثك املعنوي ٌ
والرجولة والقيم والفكر احلر.
اتقدم با�سمي وبا�سم نقابة خرباء املحا�سبة املجازين يف لبنان ب�أحر
التعازي ل�شقيقتي الفقيد الغايل وعموم �آل كرم واهلنا يف الكفور ك�سروان
له الرحمة ولكم طول البقاء.
نقيب خرباء املحا�سبة املجازين
�إيلي عبود
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�أنطوان يو�سف كرم...
ٌ
�صفحة من تاريخ
نظرة ثاقبة مركزة تر�سل احتماالت عدة ملا يدور يف خاطر الري�س
�أنطوان .تدل على �أنه واثق من قراره .لكن طبعه القيادي يف�سح املجال
�أمام الآخرين ليتقا�سموا احلوار ويتبادلوا الأفكار .ويف حلظة حا�سمة
يختار كلمته في�ستعيد القرار ويقنع زمالءه.
بعنفوان املقاوم الغيور كان دائما يبحث عن حل وال ينحل .يطمح
للأف�ضل وال يرتاجع .يتنب�أ بالأ�سو�أ وال ينحني .يغامر مبا ميلك وال يفقد
�شجاعة �أو كرامة .رجل �سكنته قوة دهر وبنته �صخور الوطن.
كانت الكلمات تتدفق من ذهنه ،تر�سم بيده حتى ت�صور
ر�ؤياه لبلده الذي مل يجر�ؤ �أحد ان ينازعه على حبه ،ال امر�أة وال
ولد .فبقي لبنان مرتبعا على عر�ش قلبه حتى اللحظة الأخرية.
حزن قلبه بغياب رئي�س لبالده .تنبه خلطر ير�صد بوطنه .ورحل عنا
قبل �أن يطمئن.
�أنطوان كرم رجل ترك ب�صماته على حياة كل من عرفه .ق�صد ذلك،
فهو �آت ليغري يف كل منا ،ويعلم ك ًال م ّنا عمق الر�سالة الإن�سانية املمزوجة
بالذكاء العملي وبقدا�سة بدت علمانية.
هذا هو زميلي الأ�ستاذ �أنطوان يو�سف كرم الذي �شرفني بحبه
و�شرفني ب�أخالقه وبثقته وبوالئه �إىل ق�ضيتي ق�ضية املهنة وق�ضية العمل
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النقابي من �أجل امل�صلحة العامة ،ق�ضية اخلبري املتوا�ضع الذي يبحث يف
التعا�ضد ملج�أ من افرتاء العمر والزمن ،ق�ضية حق من يلتزم بالن�صو�ص
دون حتوير �أو تزوير.
اال�ستاذ انطوان كرم� ،أ�ستاذ تكرم على مهنة املحا�سبة واخلربة،
والتحق بها .فكان من م�ؤ�س�سي النقابتني الأوىل والثانية ومن
املعرت�ضني على قيام الف�ساد وكرا يف ا�سا�ساتها .وا�شعل م�صباح احلق
م�ستمدا من نور �إميانه باهلل والأخالق والعدل ومار�س مهنته ب�شغف.
يوم رحيله طوى التاريخ �صفحة حلظة غادرها رجل �أحب احلياة والنا�س
والعمل من �أجل امل�صلحة العامة .فقدت املهنة �سندا يوم تفرغ الأ�ستاذ
�أنطوان كرم خلدمة ربنا يف ال�سماء بدال من تفرغه للعمل النقابي .رجل
�شمخ ب�أخالقه ،مدر�سة بالذكاء واالجتهاد والإخال�ص ونظافة الكف
و�صمود العنفوان  .
زميلي� ،صديقي� ،أخي �أنطوان ،نقابي بامتياز انت .لن اعرف لك
مثي ًال .فتارة يع�صر قلبي اذ ي�شعر بفراغ فقدانك وتارة يغمرين
ح�ضورك ف�أندم على �أي حلظة غبت فيها عنك وخ�سرت ما يروي ظم�أ
فكري .كيف اودعك؟ كيف اتركك ترحل وانت ت�شكل �أجمل مثل يف حتدي
ال�صعوبات ويف اخرتاع الفر�ص وااليجابيات؟ كيف ان�صاع لرحيلك
قبل �أن ا�شبع من كلماتك ون�صائحك وذكائك وكرمك وعطفك؟ هل
هذا هو الدر�س الأخري يل منك� ،أن �أحتمل ل�سنوات �أمل وداع حلظة؟
حتى نلتقي جمددا ،ب�إ�سمي و�إ�سم من حافظت على كرامتهم ،وخدمت
م�صاحلهم ب�إخال�ص وكرم ،وكنت دائما على �صواب مبا يلزم لإزالة
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العقبات ،ب�إ�سم �أع�ضاء ال�صندوق التعا�ضدي لأع�ضاء نقابة خرباء
املحا�سبة املجازين يف لبنان ،ا�سمح يل يا زميلي القدوة �أن �أ�شرف
ال�صندوق ب�إ�سمك ولقبك :الأ�ستاذ �أنطوان كرم الرئي�س الفخري ملجل�س
�إدارة ال�صندوق التعا�ضدي لأع�ضاء نقابة خرباء املحا�سبة املجازين يف
لبنان ،عربونا �صغريا عن �شكرنا جميعا حل�ضورك وم�شاركتك يف �شتى
الظروف ال�صعبة ودعمك بال حدود لق�ضية ال�صندوق و�أهدافه.
ِّ
�صل لأجلنا يا زميلي و�صديقي فنحن اليوم ب�أ�شد احلاجة �إليك .حتى
نلتقي ،مبرارة �أتقبل رحيلك واعلم انك يف �ضيافة اهلل الرحيم الغفور
املحب الب�شر� .إىل اللقاء �أنطوان بيك!
رئي�س جمل�س �إدارة ال�صندوق التعا�ضدي
لأع�ضاء نقابة خرباء املحا�سبة املجازين يف لبنان،
النقيب ال�سابق الأ�ستاذة جينا ال�شما�س
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�سرا
عرف ُت َك َن ً
َ
عرفتك:
ثاقب اللحظ� ،أب َلجا
عايل اجلبنيَ ،
مي ُّر به َن�س ٌر ،فيعرفه ن�س ًرا
ل�صا ،وف ًيا ،ال ُيخ ُّل بوعد وال يتن ّك ُر لعهد!
عرفتُك �صدي ًقا ودودًا ،خُم ً
عرفتُك �صدي ًقا حم ًبا لأ�صدقائه ،متفان ًيا يف خدمتهمُ ،م�ساندً ا لهم
يف �ضيقاتهم� ،ساع ًيا مبا �أوتيت من حكمة وحنكة ،لت�ؤ ّمن للكثريين منهم،
عم ًال يتما�شى مع قدراتهم وكفاءاتهم.
ي�ستميت يف الدفاع عن �أ�صدقائه� ،إذا ما تع ّر�ضوا
عرفتك �صدي ًقا
ُ
متاما كما تدافع اللبوة عن
�إىل ظلم �أو َجو ٍر �أو �إعتداء! كنت تدافع عنهم ً
�أ�شبالها!
عرفتك �صدي ًقا ذا قلب حنون ،يزور املر�ضى ال�س ّيما املُع َوزين منهم،
فيو ّفر لهم الطبابة والدواء.
حاولت
عرفتُك خ�ص ًما عنيدً ا �شري ًفا ،يجابه خ�صمه وج ًها لوجه ،ما
َ
يوما ،طعنه يف َ
وكنت ال ُتعيد �سيفك �إىل غمده �إ ّال والن�صر املُبني
الظهرَ .
ً
دوما� ،أنّ الن�صر لمِ َن ثابر و�صبرَ � .أو مل يقل
يف حوزتك؛ و ُكنت تقول يل ً
ال�شاعر:
ُي ْ�س ِل ُ�س الده ُر قيادًا للذي
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�سهاما ب�سهام
يتح ّدا ُه ً

�أخي �أنطون؛
كنت معطا ًء طيلة حياتك ،ومن �أجمل عطاياك،
لقد َ
«جمعية الكفور اخلري ّية»
لقد عناك� ،شاعر ال ُقطرين ،خليل مطران ،حني قال:
يوم ُد ّر ًة �أبهى �سنا ،من �أختها احل�سناء
كالبحر ُيعطي ك َّل ٍ
�أخي �أنطون،
لن �أقول لك الوداع ،بل �إىل اللقاء ،لأنيّ �أ�شعر يف قرارة ذاتي ،وقد
�سني عمري� ،أنّ م ّدة بقائي على هذه الأر�ض
ولجَ ْ ُت الرابعة والثمانني من ّ
قد �أ�صبحت ق�صرية جدا ،ومع �إمياين الثابت �أن الأعمار هي بيد اهلل،
�أقول لك جم ّددًا� ،إىل اللقاء القريب!
�أخي �أنطون،
لن �أبكيك ،لن �أذ ُرف عليك الدمع مدرا َرا ،بل �أغن ّيك:
يك ال � َ
�أغ ّن َ
أبكيكُ ،
يخذ ُلني دمعي
زلت ملء اللحن واحلب والعطر
وما َ
ومل َء ُربى لبنان ِذك ًرا ُمط َّي ًبا
أجيال ُ
ذكر
ويا ُر َّب � ٍ
تعي�ش على ِ
روحا تو ّزعت
وكيف يل ُّم املوتُ ً
الزهر
كالطيب يف
النا�س
ِ
ب�أرواح ك ّل ِ
ِ
الأ�ستاذ �إليا�س يون�س
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�أنطون كرم  . . .ن�ضال للحق واخلري
املوقف ماذا ع�ساين � ُ
َ
أقول ع ّمن �ش ّد على يدي
إ�ستهبت
ترددّتُ كثري ًا� ،
ُ
ترك اليوم َ
و�أعادين �إىل بلدتي .ماذا ع�ساين � ُ
أقول ع َّمنْ َ
كل �شيء وم�ضى.
إعتدنا دوم ًا �أن نناديه .هذا الرج ُل الذي حت ّم َل
ر ّي�س �أنطون ،هكذا � ْ
املقدام الذي جم َع يف
امل�س�ؤولي َة باكر ًا يف عائلته ،هذا
�شخ�صه �إميانَ
ِ
ُ
َ
ال�شيوخ.
الرجال وحكم َة
وحزْ َم
الأطفال
ِ
ون�شاط ال�شباب َ
ِ
فطوبى للكفور التي �أَ َ
جن َبتْك ،وترع َر ْع َت َ
وحتت �سما ِئها
أر�ضها َ
فوق � ِ

كل �سماء.
أر�ض َ
ومنها � َ
وحتت ِ
إنطلقت فوق ِ
كل � ٍ
�سب َع ع�شرة جمعية وم�ؤ�س�سة �أَ ْن َ�ش�أْتَ  ،ال ُ
روحك
تزال كلُّها
تن�ضح من ِ
ُ
وفكرك الثاقب ون�ضالك الدائم.
الو َّثابةِ ،
ر ّي�س �أنطون ،من َ
خا�صمك
عا�ش َرك �أح َّبك ،ومن ع َر َفك �إحرتَمك ومن َ
�أق َّر بعنفوا ِنك وم�صداقي ِتك.
�سامح اجلميع.
م�سيح ّيتُك العنيدة جع َلت َْك تحُ ُب اجلمي َع و ُت ُ
وهاب ال ُ
عت يمُ ناك.
تعرف ُي�سراك ما �ص َن ْ
ك�ساب ٌ
ٌ
�ست حياتَك �شاب ًا لق�ضية لبنان ورج ًال للكفور وكه ًال جلمعي ِتها.
ك َّر َ
ر ّي�س �أنطون� ،إن َ
أنت يف
حت ّد َث ِت الكفو ُر عن رجاالتها العظام ف� َ
مق ّدمتهم ،و�إن حت ّد َث ْت عن فاعلي اخل ِري ف�أنت يف طليع ِتهم ،و�إن حت ّد َث ْت
نبل العطاء ف�أنت َ
امتي املغوار.
عن ِ
احل ُ
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َ
تبكيك نقاب ُة اخلرباء املجازين و�أنت �أح ُد م�ؤ�س�سيها ،وتفتقدُك
ال َيوم
أعالمها ،وتخ�س ُرك الرابط ُة املارونية و�أنت
نقاب ُة ال�صحاف ِة و�أنت �أح ُد � ِ
ورئي�سها الفخري
وتتيتم جمعي ُة الكفور و�أنت م� ِؤ�س ُ�سها
�أح ُد مداميكها
ُ
ُ
وترثيك الكفو ُر و�أنت حام ُل لوا ِئها ،و�أخري ًا يكل ُل َك لبنانُ بالغا ِر لأنه �إعت َّز
ال�ص ِيد ا َمليامني ورجاال ِته الربر ِة الأوفياء.
بك بني �أبنا ِئه ِ
ختام ًا يا �صديقي
حاولت الوف َا َء ملا �أعر ُفه عنك ومل �أ�ستط ْع �إال بجزءٍ منه ،ف�أعذ ْرين.
ُ
امل�سيح قام.
طوبى لفاعلي اخلري ف�إنهم يرثونَ ملكوتَ ال�سماوات.
ُ
الرئي�س الأ�سبق للجمعية
املحامي �أنطوان طعمه
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�أنطون كرم ... 2016
كان يوما حزينا ،لف بلدة الكفور م�سقط ر�أ�سه ،و�أظهر كم كان
للمرحوم �أنطون ،من معزة لدى �أهله و�أقربائه ومعارفه وزمالئه.
كان �أنطون كرم م�ؤمنا بالثوابت اللبنانية� ،ضنينا عليها ،جماهرا بها
بكل قناعة وجر�أة.
عطاءاته املهنية مل تقت�صر على متابعة ق�ضايا النا�س بل جتاوزها
لالنكباب على العمل التطوعي االجتماعي م�ساهما يف تطور حركة
املجتمع املدين من خالل ت�أ�سي�س جمعية خريية تر�سخت ر�سالتها وت�ستمر
بعد مماته رائدة يف ن�شر الر�سالة االن�سانية ...
عا�ش �أنطون كرم ،منا�ضال الجل العدالة واالن�سان ،مدافعا عن حقوق
العمال ،حاميا للحريات ،ناذرا ذاته الجل الوطن .كان نقابيا مثاليا،
متم�سكا ب�أ�صول مهنة اخلربة واملحا�سبة ،فكان لالداب معانيها،ولالخالق
مفرداتها :فعرف بني قومه ب�أ�سمى ال�صفات و�أرقاها ،فكان ال�صديق
ال�صدوق والزميل الغيور واخل�صم ال�شريف.
�أيها ال�شامخ �شموخ عائلتك وبلدتك ووطنك ،ايها املتماثل مع �أفكارك،
ع�ساي وفيتك جزءا مما ت�ستحق .رحمك اهلل وا�سكنك ف�سيح جناته.
املحامي جو كرم
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حق وحقيقة
�أنطون كرم ...كلمة ٍ
ك ّنا معا يف نقابة خرباء املحا�سبة املجازين يف لبنان نقيم الندوات
ون�ؤ�س�س النقابات واجلمعيات ونق ّوم الإعـوجاج ونثور على الظلم والطغيان
والف�ساد واملف�سدين ،وم�شينا معا يف احلياة� ،أبدا ،حتى فرا�ش ميتته
ال�صاحلة.
لقد ا�ستم ّر طوال العمر يف ال�صراط م�ستقيم ًا يف منطلقاته كافة ،وكم
كانت متعددة الإجتاهات� ،صحافية� ،سيا�سية ،قانونية ،حتكيمية ،وخبري ًا
متمر�س ًا يف املحا�سبة وتدقيق احل�سابات معتمد ًا لدى املحاكم اللبنانية.
كما كان يف كل منها �آمـرا و�ضابط ايقاع ،و�سيد الكلمة الف�صل.
ويف غفلة من الزمن تركنا وم�شى دون �أن ينبث ببنت �شـفـة ودون كلمة
وداع  .ويف هذه العجالة وجدت نف�سي اقول فيه:
�أهكذا ،ويف �أ�سرع من رجع النف�س ي�سكت ال�صوت العايل وي�سكن
الع�صب الثائر ويهد�أ الذهن املتوقد ويقف القلب الكبري وي�صبح �أنطون
كرم نعيـا ووجعـا و�أ�سفـا و�أثـرا بعد عني!!!!
�أهكذا ،يذهب �أنطون كتحية العجالن وي�صمت الرو�ض الغرد وت�سكن
الدنيا الالعبة ويقبح الوجود اجلميل وتتب ّدل الدنيا وت�صبح خالء
والآمال والأماين �أخبارا وحكايات؟؟!!!
�أحقا� ،إن رفاق �أنطون كرم لن يروه بعد اليوم يحيي املجال�س وي�ؤن�س
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اجل ّال�س ويديـر على ال�س ّمـار كـ�ؤو�سـ ًا من �سالف �أحاديث ك�أمنا هو فيهـا
جن ُّـي مالئكـة.
�أحقا� ،إن �أ�صدقـاء �أنطـون لـن يجـدوه بعـد اليوم يبـذل من �سعـيه
ويجعـل من نـف�سه �سكـنا لكل نف�س ال جتد الدعة وظ ّال حبـيـبا؟
مل يكن �أنطون �صديقا عاديا لأملك العزاء عنه.
جزعت عليه جزعا مل تغنني فيه تعزية وال موعظة.
علي لأنه ي�ص ّغره ،و�سكنت اىل من يباكيني عليه لأنه
نفرت ع ّمن يه ّون ّ
يكربه ،و�أن�ست اىل من يحدثني عن القلب الذي انطف�أ والغد الذي غاب
قبل �أن ي�شرق وامللك الذي �أزيل.
دفع �أنطون كرم غاليا للحياة ثمن حقه يف �أن يكون �إن�سانا.
�آمن �أنطون بثالثة :ب�أهلل ج ّل جالله ،بالإن�سان وبالكلمة.
�أ ّما �إميانه باهلل فلقد بلغ منه املدى الأبعد �صالة وابتهاال وا�ستقواء به
ج ّل جالله زمن الكروب وال�شدائد.
و�أ ّما اميان �أنطون بالإن�سان فب�إن�سان �سكن فيه فب�سط له يف اجلناح
وف�سح له يف اجلو وغر�سه و�سقاه وغ ّذاه
ب�إن�سان �إن�سانيته �ألال حمدودة.
�أ ّما اميانه بالكلمة ،كلمة احلق ،ففي ان�صرافه اليهـا ان�صراف
ال�صحايف الذي يت�صرف بالكلمة كمثل �صرييف ،ويزنها كمثل �صيدالين،
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وي�صقلها كمثل جواهري حتى اذا ا�ستالنت له و�صفت ،وكادت �أن تع�صر
من رقة �إخراجها مبا طبع عليه الكبار الكبار من ا�ساتذة البالغـة
عندائذ ،وعندائذ فقط ،كان يقدم على ن�شرها يف جملة �ألـو بريوت �أو يف
جملة اخلبري ،ويدافع عنها دفاعا م�ستميتا لأنه �آمن بهـا �إميانه با�ستقامة
احلق والعدالة.
�أ ّما �إميانه غري ذلك ب�إحقاق احلق والعدالة فكانا بارزين بر�أي ح ّر
املج�سدة ب�أرقام قاطعة كال�سيف امل�سلط ال
م�ستق ّل عند كتابة تقاريره ّ
يلني.
بهذه ال�شجاعة وهـذا الت�سليم مل�شيئة اهلل وهذا الإرتفاع عن الأنـا
والإ�ستعداد للأبد ترك �أنطون كرم الدنيا وكان كلم ًة للحق وللحقيقة
وك�أنه يقول :من اراد احلياة عليه �أن ير�ضى باملوت.
Qui veut la vie accepte la mort

			
				

اخلبري ايلي نعيم ما�ضي
بيت مري ،يف 2016/3/22
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اىل ا�ستاذي ومعلمي انطوان كرم
ايها الفقيد الغايل والكبري
رائد من رواد الفكر عندنا ،و�شعلة جمد يف تاريخ الكفور ،ما ا�ستوت
اال على ا�سانيد ،وحكاية تاريخ تروى على مدى احلقب حتى غدوت يف
الوجود علما من اعالم الرجال وما ا�سرتحت يف غيابك اال يف جنات
(ابانا الذي يف ال�سمـوات) مع اخلالدين على مرور الزمن .
انطوان كرم،
يوم �شاء القدر ان عرفته  ،فما عرفته اال �شجرة طيبة ا�صلها ثابت
وفروعها م�شاعل � ،سيد كلمة خالدة تنت�شر على فمه مثل �شعالت تاركا
على االر�ض �ضياء كما له يف ال�سماء �ضياء حتى غدا كن�سر  ،عني له يف
مقلة ال�شم�س وجناح له يف االفاق  ،وا�سطورة يرويها الزمان من �سهوله
اىل جباله ومن تالله اىل وهاده  ،و�صوتا منفردا يف عطاءاته التي اعلولت
على �صخرة البقاء بالكلمة اخلالدة والعمل املثمر ،
انطون كرم
امري عطاء و�صاحب يد على ات�ساع بدون منازع ،واهل للكرم والعزة،
وجمعية الكفور اخلريية بت�سابقها اىل اخلري والعطاء ما هي اال دليل
وا�ضح على خريك ويدك الكرمية فاذا بك تغدو �شخ�صا فريدا ال مثيل
له يف الوجود،
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ولي�س يل يف هذا الغياب البعيد ،اال ان ارفع اليك ابهى ايات احلب
والتقدير وانت تعلم ان قلبي افتقدته غداة غيابك حتى راحت الكلمات
تتبخر بني الرياع والقرطا�س لتعود �أ�سى ينعقد او دمع ًا ينهمر .
املحامية فاطمة احلاج
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كلمة العائلة
كما الن�س ُر بقيت حم ّل ًقا يف �سماء الوطن مداف ًعا عن املظلوم واملقهور
يف �أوقات ال�ش ّدة واملحن ،ويف �أوقات الأمان والرخاء.
ً
�شاخما ،رافع الر�أ�س ،عايل اجلبني ،مل تذ ّلك نائب ٌة،
كما الأرز بقيت
ومل ت�أ�سرك و�شاي ٌة� ،أو ت� ّؤخرك �صعوبة مهما ق�ست وجتبرّ ت .
ً
حمافظا على قناعاتك الرا�سخة
كما ال�صخر ال�صلد ،بقيت �صامدً ا،
مركز� ،أو
زمن خ�ضع فيه الكثريون وتز ّلفوا ومت ّلقوا للو�صول �إىل ٍ
يف ٍ
للح�صول على مك�سب...
�إىل �أن قهرك املوت وان�س ّل اىل ج�سدك الذي قاوم املر�ض والأمل
ل�سنوات  ،و�أوهن قلبك احلنون املعطاء ،فارت�ضيت م�ؤم ًنا �أنّ �ساعة اللقاء
ولتن�ضم �إىل
�أزفت ،فقد ا�شتاقت نف�سك �إىل مواجهة عدالة الباري،
ّ
أبدي.
يو�سف و �سي�سيليا وماري وجورج واليا�س وفريد يف عناق � ّ
حتب �أن ندعوك -نحن عائلتك
هكذا عرفناك يا �أنطون – كما كنت ّ
ال�صغرية ،وعرفتك عائلتك الكبرية املمت ّدة على م�ساحة الوطن ّ ،
متخطية
حدود الطوائف واملذاهب وال�سيا�سات والنزعات.
لقد كنت لنا اخلال والأب والأخ وال�صديق واملثال ب�شخ�ص ّيتك الف ّذة،
وعنفوانك ال�صارخ الذي ال يلني وال ينثني �أمام الرياح مهما عتت،
و�صراحتك املعهودة التي ال تهد�أ وال ت�ستكني .
لقد كنت لنا وللكثريين من �أهلنا ومعارفنا و�أ�صدقائنا ال�صوت املدافع
عن احلق ،جاه ًرا به دون تر ّدد �أو حماباة ،فكنت لنا نب ًعا ال ين�ضب،
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تبثّ فينا القيم الدين ّية والإن�سان ّية واالجتماع ّية والأخالق ّية والوطن ّية،
فانطبعت يف �ضمائرنا و�سرت يف عروقنا نتناقلها يف ما بيننا  ،ونزرعها
�أينما حللنا.
يوما يف حياتها
ر ّي�س �أنطون� ،إنّ روحك الط ّيبة الو ّثابة التي مل تهن�أ ً
الأر�ض ّية ،ال ب ّد و�أن تلقى ثوابها يف عيني خالقها ،وهي على الرغم من
مفارقتها لنا باجل�سد �إال �أ ّنها �ستبقى حا�ضر ًة يف نفو�سنا ماثلة يف عقولنا،
ويف ذاكرتنا التي ع�شقت هواها ،و�ستبقى ملهمتنا يف �أقوالنا و�أفعالنا لكي
وفكر
إعالم ٍ
نتتبّع حياة حافلةُ يف ميادين اجلهاد املختلفة من �صحافة و� ٍ
وحما�سب ٍة وخرب ٍة وا�سع ٍة ال تحُ ّد.
�أال ارقد قري َر العني ،را�ض ًيا مر�ض ًّيا ،ترافقك رحمة ر ّبك يف �سنة
الرحمة الإله ّية ،و�إ ّنا على خطاك َل�سائرون ،ولأحالمك حم ّققون،
ومل�سريتك مكملون .
جانيت وجوليات
غري�س و�سي�سيليا و�إليز
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كلمة �شكر
�إىل ك ّل الذين �أح ّبوا �أنطون كما �أحببناه ،
�إىل ك ّل الذين �آ �سونا مب�صابنا الأليم  ،و�شاركونا حزننا بفقيدنا الكبري
الغايل ،
ال�صحة والعافية  ،ومديد الأعوام
�شكرنا وتقديرنا ورجاءنا لهم بدوام
ّ
وال�سنني .
امل�سيح قام  -ح ّقا قام
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