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 :ثالثون سنة وبعد
                                   

 المونسنيور منصور لبكي  

وآـل  .   في الثالثين من عمره األرضي، باشر المسيح بعملـيـة خـالـصـنـا                
القديسين العظام الذين بنوا مدنية المحبة، بدأوا حياتهم بصحراء أي بـالـغـوص                
بذاتهم، باألمحاء واالبتعاد عن الناس لكي يرصعوا نفوسهم بالسـالم الـداخـلـي               

 .والغفران وااليمان
ونحن في الدامور بعد مرور ثالثين سنة من العذاب والتـسـاؤل والصـبـر                 

والتشرد أحيانًا، يدعونا الرب ألن نلعب دورنا آمنقذي الحضارة الـلـبـنـانـيـة مـن                    
. فأجدادنا تعذبوا أآثر منا وترآوا لنا بلدًا ونمط حياة يحسدنا العالم عليهما           . الضياع

ان ما تراآم علينا في هذه السنوات، لجدير أن يجعل منا قديسين ومقصدًا عـنـد                
الباحثين عن الوسائل التي نتغلب بها على اليأس فيرون عـلـى وجـوهـنـا هـذا                  

 .الرجاء والثبات
يكفي أننا نبصر بأم العين آيف أن الدامور بفضلكم وبرعاية المسؤولـيـن              

فـعـلـى الـرغـم مـن األزمـة              " .   والحبل عالجرار " الروحيين والمدنيين تكبر وتعمر     
آنيسة مار الياس إحدى أجمل آنائس لبـنـان ثـمـرة إيـمـانـكـم                   المادية ارتفعت   

. وسخائكم أنتم أبناء هذه البلدة الحالمة، والتي تسكنكم حتى ولو لم تسكنوهـا             
والمؤسسات الخيرية والتربوية تشّد الناس اليها ولعل ما نرى من مراحل البـنـاء              
في آنيسة السيدة، مار بطرس وبولس، ومار مخايل، ومار مارون دليل على أن              
ورشة العمران على قدم وساق، ناهيك عن نشاط المجلس الثـقـافـي ولـجـنـة                  

 .الوقف والجوقة والشبيبة
أما ما يثلج قلبي آراٍع قديم لكم، هو عدد الكهنة الذين زيـنـوا آـنـيـسـة                     

لبنان، وقد بدأت قافلتهم المسير بعد مأساة الدامور، آأن وجب في مخطـط اهللا               
 .ليكثر الفعلة في آرم الرب... أن نغذي بدمنا ايماننا

وما أطلبه منكم وآنت أود أن أآون اليوم بينكم، أن تنظروا الـى األمـام،                  
فتكـون الـدامـور      .   وتنسوا ما وراءآم وتستخدموا ما يفيد وحدتنا ومحبتنا وغفراننا        

 .صفًا واحدًا في ما يعود عليها بالخير الروحي واالجتماعي
 .أسأل الرب معكم أن تكون الدامور هيكًال له يرتاح فيها ولها
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   1976 آانون الثاني 22
 الدامور مهجرة أبناؤها ترآوها غصبًا عنهم
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...عادت الدامور و تنتظر أبناؤها آي يعودوا  

!هل ستترآوها  بحالة انتظار ؟   



 ...غفراننا أقوى من شرهم
 

ة                      ل ي ل ك ال ل يكاد يغيب عن بال األغلبية روعة ما حصل في ت
دامور وشردوا           .   الظلماء دامور        . . .   عندما هجروا أهل ال وسقطت ال

 ...أولى شهيدات هذا الوطن 
ثقلت ذاآرتنا الجماعية بالمآسي والذآريات األليمة، وهبطت           

انت     ,   عزيمة آثيرين  و فاتهم أن الدامور التي أرادوها ضحية عنفهم آ
هوي            ة   بغفرانها أقوى منهم ولم تقبل أن ت م             ضحي ه وات   ترضي شه

شهدت          شهيدةوغرائزهم بل قدمت ذاتها       على مذبح هذا الوطن و است
 ؟.بفعل بطولي
 آيف هذا؟؟

اس              ي ارال عندما اجتمع األهالي الخائفين المهددين في آنيسة م
ران من اهللا             .   مع الخوري منصور لبكي    ف غ ورآعوا وصلوا طالبين ال

اة               ي ح ة ال ذي        .   للقتلة اآلتين اليهم لينزعوا منهم عطي كن ال عرف   ” ل ي
م                   “   خرافه غرق بشره جي األشرار من ال . . . استطاع أن يحميهم وين

 .وغادر األهالي الكنيسة قبل وقوع الكارثة
ه                 ع ه وم ي ع من         ,   الاحد يستطيع  هكذا فعل اال من آان اهللا ف ف من ارت

 مستوى الممكن  الى مستوى المستحيل
ر                 ائ لنسمع بعد ثالثين سنة البابا يوحنا بولس الثاني يهز ضم

 :العالم صارخًا 
 “ال عدالة دون غفران”         

 نحن غفرنا اين العدالة؟                      
                               

 جان مارون الحلو           الخوري  
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