تقارير /لبنان

امللتقى الثقايف الرتبوي الثالث

حلم حتقق على ار�ض الوطن
كادت حورية الفار تفقد الأمل بتمكنها وفرقتها
"الكوفية" من تقدمي لوحات تراثية راق�صة على
�أر�ض الوطن .ف�إثر فوز فرقتها باملرتبة الأوىل
يف م�سابقة �أف�ضل فرقة للرق�ص ال�شعبي �ضمن
فعاليات القد�س عا�صمة الثقافة العربية العام
املن�صرمُ ،و ِعدت برحلة اىل فل�سطني لتقدم
خاللها الفرقة عرو�ضا من على خ�شبة الق�صر
الثقايف يف رام اهلل� ،إال �أن موعد الرحلة املفرت�ضة
�إىل فل�سطني �ألغي وت�أجل �أكرث من مرة حتى بات
ت�صديق �إمكانية حتقيقه �أمرا م�ستحيال� ،إىل
حني تلقيها بعد طول �صرب وانتظار نب�أ يجزم
مبوعد ال�سفر مطلع ال�شهر احلايل� .إذ �شفع
انعقاد م�ؤمتر اال�ستثمار الدويل الذي عقد يف
بيت حلم ،لوزارة الثقافة الفل�سطينية وللجنة
الوطنية للرتبية والثقافة التابعة ملنظمة التحرير
الفل�سطينية "لت�ضربا ع�صفورين بحجر"! فمن
جهة تفي بالوعد الذي قطع لفرقة "الكوفية"
بتقدمي عرو�ض يف �أر�ض الوطن ،ومن جهة ثانية
تتمكن من عقد امللتقى الثقايف الرتبوي الثالث
الذي كان من املفرت�ض انعقاده يف الأردن،
يف فل�سطني .هكذا ،مت ا�ست�صدار ت�صاريح
22

م�ستعجلة لأع�ضاء من فرقة "الكوفية" وملجموعة
من �شباب املخيمات يف لبنان و�آخرين من �سوريا
والأردن حتت مظلة امل�شاركة يف م�ؤمتر اال�ستثمار،
تخولهم البقاء ع�شرة �أيام يف فل�سطني وزيارة �أي
بقعة فيها.
هكذا ،بد�أ امل�شاركون بالتوافد من خمتلف
خميمات لبنان اىل نقطة التجمع واالنطالق
من مقر ال�سفارة الفل�سطينية يف بريوت م�ساء
االثنني  ،2010-5-31حيث �سادت �أجواء من
الرتقب والإرباك والال�صرب بينهم يف انتظار
الإذعان ل�ساعة ال�صفر النطالق احلافلة باجتاه
فل�سطني ،و�سط تو�صيات الأهل والأ�صدقاء لهم
ب�إح�ضار "ترابات من البالد" ودعوات لتقبيل
الأر�ض نيابة عنهم ونقل �سالماتهم لأهلها.
تنطلق احلافلة �أخريا ،ال �أحد م�ستوعب
حلقيقة الأمر بعد" .هل نحن فعال ذاهبون اىل
فل�سطني؟" "بالطبع لن ي�سمحوا لنا بالدخول"،
"�سيختلقون �أي حجة ملنعنا من الو�صول �إليها"،
"ملاذا يبدو هذا احللم حقيقيا لهذه الدرجة؟"
هواج�س تبادلها ال�شباب يف احلافلة �سرعان
ما تبددت مع عبور النقاط احلدودية اللبنانية
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وال�سورية .ما هي �إال �ساعات وتن�ضم املجموعة
الثانية من خميمات �سوريا اىل احلافلة التي
و�صلت مع �ساعات ال�شروق الأوىل �إىل احلدود
الأردنية ،حيث االنتظار كان طوي ًال ،والإرهاق
والقلق �س ّيدا املوقف الآن� ،أخبار عن رف�ض
ختم جوازات ال�سفر ،ا�ستنفار لإجراء ات�صاالت
"رفيعة امل�ستوى" هنا و�صلوات لإمتام الأمور
هناك ،مل جتد نفعا بعد .جاءت الأوامر ب�صعود
جميع الركاب اىل احلافلة والعودة �أدراجها اىل
بريوت .احلظ كان حليفا ل�شخ�صني فقط ممن
يحملون جواز �سفر لبناين اىل جانب وثيقة
�سفرهما "الفل�سطينية"� .إنها حتما �سخرية
القدر! تخيلوا "لبنان ّيان" يح�صالن على ختم
يخ ِّولهما املرور من الأردن باجتاه فل�سطني،
وفل�سطينيون حرموا منه ليعودوا باجتاه لبنان.
الأمر دفع ب�أحدهم للت�ضرع لل�سماء ومناجاتها
"ملرة واحدة فقط ،ملرة واحدة ،كن ب�صفـّنا يا
رب ،كن اىل جانبنا"� .أجواء من اخليبة والذهول
تخيمان على اجلميع ،امل�ساعي "رفيعة امل�ستوى"
يف �أوج ا�ستنفارها� .ست �ساعات على احلدود
الأردنية مرت كالدهر� .أخريا ي�شفع القدر لنا.

تتفتح �أ�سارير وجوه ال�شبان وال�شابات يف احلافلة،
النب�أ �أعاد لهم الروح .بعد �إمتام املعامالت ،يعلو
الت�صفيق والغناء "وين ع رام اهلل ...وين ع رام
اهلل ..ولفي يا م�سافر وين ع رام اهلل".
تتابع احلافلة �سريها باجتاه فل�سطني،
يكتمل الوفد بان�ضمام املجموعة املتبقية من
الفل�سطينيني يف الأردن�" .أ�صبحنا نقرتب من
فل�سطني �أكرث ف�أكرث"" ،حلم العودة �أ�صبح قاب
قو�سني �أو �أدنى من التحقق �أخريا".
يهم اجلميع بنقل
الآن حان تبديل احلافلةّ ،
�أمتعتهم للحافلة اجلديدة املتجهة اىل ج�سر
امللك ح�سني النقطة الأكرث قربا لفل�سطني.
ال�صمت والذهول يخيمان على �أجواء احلافلة،
بد�أت فل�سطني تتك�شف رويدا رويدا ،كفاتنة
تك�شف النقاب عن وجهها تدريجيا ،ك�شم�س
يغ�سل الن�سيم قر�صها من كومة غيم غ ّيبتها،
ومعها بد�أت دموع الفرح تغ�سل مالمح الإرهاق
عن الوجوه .ما هي �إال دقائق تف�صلنا عن
فل�سطيننا .دقائق حتولت اىل �ساعات بني
تبديل للحافالت وت�سلم لت�صاريح مليئة ب�أحرف
عربية تبحث فيها عن �شيء تفهمه لتجد عبارة
"ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية" مرتبعة �أعاله،
لتتملكك رغبة باالنفجار باكيا ،لكونك حتمل
ورقة غبية ي�أذن لك فيها املحتل لوطنك بالدخول
اليه! �سرعان ما تطرد الفكرة من ر�أ�سك ،فال

وقت للدراما الآن ،لن ت�سمح لالحتالل �أن ين ِّغ�ص
عليك فرحة تعميدك بن�سيم فل�سطينك ،ب�أ�شعة
�شم�سها ،بذ ّرات متناثرة من ترابها.
تدوم ن�شوتك لفرتة ق�صرية ،فاالحتالل وجهه
ب�شع �أبدا ،وي�أبى �إال ان يذكرك مبدى ب�شاعته.
ت�صل اىل "نقطة" حتت �سيطرته .وللحظة ،ولوال

بد�أت فل�سطني تتك�شف رويدا
رويدا ،كفاتنة تك�شف النقاب
عن وجهها تدريجيا ،ك�شم�س
يغ�سل الن�سيم قر�صها من كومة
غيم غ ّيبتها ،ومعها بد�أت دموع
الفرح تغ�سل مالمح الإرهاق عن
الوجوه.
ت�أكدك من �أن هذا العلم �أمامك هو علم لدولة
االحتالل "�إ�سرائيل" ،العتقدت �أنك يف مطار
الأردن نظرا لوجود �صور للملك الأردين احلايل
وال�سابق تز ّين جدران قاعة االنتظار .هنا ،والآن،
احتكاكك املبا�شر مع املحتل� ،ستقدم له �أوراقا
تربر �سبب زيارتك اىل وطنك ،اىل �أر�ضك!
يُعدِّ ل اجلميع من كوفياتهم لت�صبح �أكرث بروزا،
ومن مالمح وجوههم لتظهر �أكرث حتديا جلنود

االحتالل .مت ّرر لهم الت�صريح مرغما ،تتعمد
ب�إظهار ا�شمئزازك لالبت�سامات املزيفة على
وجوههم ولعبارات الرتحيب امل�صطنعة "�أخال
و�سخال" (�أهال و�سهال) .ي�س�ألك �أحدهم "من
وين انت؟" ،تنظر اليه ،جتيب" :من عكا" .يعيد
تكرار ال�س�ؤال بتعجب" :من وين؟!" ،تعيد على
م�سامعه ببطء وب�صوت �أعلى "من ..عكا" ،ف�أنت
رغما عن �أنفه من عكا وعائد �إليها .تتابع �سريك
حيث جهاز الك�شف عن املعادن ،كثريون كانوا
م�ستعدين �سلفا �إذ خلعوا �أحذيتهم و�أحزمتهم
وو�ضعوا هواتفهم جانبا .هكذا ،وبعد االنتهاء
وركوبك حافلة جديدة تتوجه بك اىل �أريحا،
بت بفل�سطني �أخريا حيث الفتة
ت�شعر ب�أنك ّ
"فل�سطني ترحب بكم" تت�صدر ال�شارع الذي
متر به ...تتنف�س ال�صعداء.
بتنا الآن يف بلدية �أريحا ،و�سرعان ما تنا�سى
الكل ارهاقه .بني بكاء وغناء وفرح وتقبيل
للرتاب ،امتزج احللم مع الواقع .حلم اللجوء
وواقع العودة .الآن فعليا �أنت ل�ست بالجىء.
�أنت بكل ب�ساطة على �أر�ض وطنك وحتت �سماء
وطنك ،حتت جنومه وقمره ،وبني �شعبك و�أهلك،
ورجال �أمنك .من هناك ،من مكتب الرئي�س
الفل�سطيني الراحل يا�سر عرفات ،تنتقل اىل رام
اهلل حيث تق�ضي ليلتك الأوىل يف فل�سطينك.
يتبع
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على الرغم من انق�ضاء زهاء الأ�سبوع على عودتهم من �أر�ض
الوطن ،ما زال الوفد ال�شبابي امل�شارك يف امللتقى الثقايف
الرتبوي الفل�سطيني الثالث الذي انعقد للمرة الأوىل يف
فل�سطني ،غري م�ستوعب وغري م�صدق حلقيقة ذهابهم اىل �أر�ض
الوطن وعودتهم اىل خميمات اللجوء .فالأيام الع�شرة التي
ق�ضوها هناك حتت �سماء فل�سطني التي جمعتهم بباقي �أجزاء
الوطن من خميمات �سوريا والأردن وال�ضفة والداخل وبع�ض
مرت كلمح الب�صر .فالتجربة �أجمل
الدول الأوربية والعربيةّ ،
و�أروع من �أن ت�صدق.

ليتـها كــانت عــودة بــال رجعـة
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ال�شويل :ن�ستحق احليــاة على �أر�ض فل�سطيـن
الفار :نحـن ج�سم جتــز�أ ثم التــ�أم برحلـة العودة للوطــن
وليحدثنا �أكرث عن حالوة جتربة العودة اىل الوطن،
ومرارة االنتزاع منه وفراقه ،كان ملجلة "القد�س"
لقاء مع رئي�س احتاد الفنانني الفل�سطينيني يف
لبنان حممد ال�شويل وم�س�ؤولة فرقة "الكوفية"
حورية الفار ،لالطالع �أكرث على تفا�صيل رحلتهم.
يحاول ال�شويل ا�سرتداد �شريط ذكريات الأيام
الع�شرة التي ق�ضاها يف ربوع الوطن ،لي�ستح�ضر
�أكرثها ت�أثريا بالن�سبة له وللوفد الذي توىل م�س�ؤوليته
وامل�ؤلف من � 34شابا و�شابة من بينهم �أطفال .يبد�أ
بال�صعوبات التي تعر�ضوا لها على احلدود الأردنية
وحلظة تبليغهم بال�صعود اىل احلافلة والعودة من
حيث �أتوا ،وا�صفا حلظات الأمل واخليبة التي ما
لبثت �أن حتولت اىل بهجة بعد �إجراء ات�صاالت مع
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م�س�ؤولني معنيني حلل الإ�شكاالت القائمة .وي�سرد
عن القلق الذي كان �سائدا حول كيفية التعامل مع
حلظة املواجهة مع االحتالل� ،إال ان تلك اللحظة
"و�ضعتنا يف موقع املواجهة مع العدو من الند
اىل الند ،بحيث مل يكن هناك وجود لأي رهبة �أو
خوف منه" ،لدرجة �أن �إحدى الفتيات ال�صغريات
بادرت بالقول للمجندين ال�صهاينة "ما تختمويل
عل با�سبورت ،بدي�ش �أفرجيكو اياه" بكل ثقة
وعنفوان ،م�ستذكرا حلظة الو�صول اىل �أريحا حيث
"كل املعاناة ذهبت� ،إذ كان لنا ا�ستقبال مميز
على امل�ستويني ال�شعبي والر�سمي" ،متابعا القول:
"منذ و�صولنا اىل فل�سطني �شعرنا بالتحرر وهذا
ال�شعور بالتحرر جعلنا ننظر لكل الأمور ب�صورة
جميلة ووردية ،فلم نعد ن�شعر باللجوء .بتنا نعي�ش
يف وطننا وبني �شعبنا و�شعرنا باالنتماء وباكتمال
ان�سانيتنا ،وهذا ال�شعور نفتقده يف اللجوء كوننا
ب�شرا مع وقف التنفيذ".
ومن املواقف امل�ؤثرة بح�سب ال�شويل ،هو امتالك
�شعبنا للكثري من االعتزاز والكرامة ،وال�شوق
للم �شمل كامل ال�شعب الفل�سطيني يف العامل،
ّ
الأمر الذي عك�س نف�سه تعاطفا و�إقباال من النا�س
ال�ست�ضافتهم والتحدث معهم واال�ستماع اليهم ،ال
بل معاملتهم معاملة خا�صة كونهم من الجئي لبنان

الأكرث معاناة ،وتتوجت هذه امل�شاعر يف االحتفال
الذي �أحيته فرقتا "الكوفية" و"نهوند" املقد�سية يف
الق�صر الثقايف يف رام اهلل حيث اختلطت الدموع
وتوحدت امل�شاعر.
�أما اللحظة الأكرث ت�أثريا فكانت بزيارة القد�س،
"انت بلحظات �أمام هذه الهالة� ..أمام عا�صمة
ال�سماء ..امام عرو�س العوا�صم مدينة الأديان
التي ما كنت حتلم يف يوم من الأيام بزيارتها.
ت�شعر بح�ضرتها ب�شعور مل ت�شعره من قبل وال ميكن
و�صفه بالكلمات" ،وا�صفا حالة �إغماء ح�صلت �أمام
عظمة امل�شهد ،وقرار البع�ض امل�شي حفاة طوال
تواجدهم على �أر�ض القد�س ،وبكاء �آخرين ب�شكل
�شبه ه�ستريي.
�أما �أكرث ما �صدمهم ،فكان جدار الف�صل العن�صري
الذي يخنق ال�ضفة ويحولها ل�سجن كبري ،واحلواجز
وامل�ستوطنات التي تقطع �أو�صال ال�ضفة�" ،أدركنا ان
هذه امل�ستوطنات ما هي �إال كالفقاقيع التي تزيلها
الأمواج ...فهي �ستزول ب�إرادة ال�شعب يف مقاومة
االحتالل .فوجودها وجود �سيا�سي ولي�س جغرايف
ال�ستخدامها كبند لل�ضغط على اجلانب الفل�سطيني
يف املفاو�ضات" ،م�ستطردا عن زيارتنا لبلعني حيث
املقاومة ال�شعبية �ضد جدار الف�صل العن�صري
وحيث �أبهى �أ�شكال الإ�صرار وال�صمود والتحدي

والبطولة ترتجم �أ�سبوعيا يف وجه االحتالل .هناك
حيث الأهايل والوفد بكوفياتهم غنوا على �أنغام
"القربة" �أغاين ثورية ورق�صوا على �أنغامها دبكات
فل�سطينية ،حتدوا خاللها "اجليب" الع�سكري
الإ�سرائيلي املت�أهب على تلة قريبة مقابلة.
وكان يف لقاء الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س
والوفد فر�صة لنقل ما �شعر به الوفد بالتحرر
من و�صف "الجئ" ولو لع�شرة �أيام ،ولنقل ر�سالة
با�سم الالجئني مفادها "تنفيذ و�صية الرئي�س
ال�شهيد يا�سر عرفات بتحريرنا اىل الأبد من كلمة
الجىء وان تكون عودة الالجئني اىل الوطن من
�أولويات الن�ضال" .وحملوا بدورهم لأهايل اللجوء
يف املخيمات ب�أن اللقاء قريب على �أر�ض الوطن،
فقليل من ال�صرب و�سيتحقق احللم الفل�سطيني
ب�إقامة الدولة الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س
وعودة الالجئني.
ويرى ال�شويل بعقد امللتقى الثقايف الرتبوي الثالث
يف فل�سطني "خطوة �سيتبعها خطوات زادت من
�إ�صرارنا للن�ضال من �أجل العودة ،وجعلتنا �أكرث
مت�سكا به ،فبها زاد �أملنا وقناعتنا ب�أن العودة
حمتمة".
وعند الرحيل  ،كانت اللحظة الأ�صعب والتي مل يجد
كلمات لو�صفها �إال من خالل ت�شبيه احلالة بانتزاع
طفل عن ح�ضن �أمه ،مو�ضحا "�شعرنا باالنهيار
وال�ضعف ..كنا نغادر وطننا لنعود الجئني من
جديد ...كثري من الوفد رف�ض ال�صعود اىل احلافلة
ومنهم فتاة ظلت متم�سكة ب�شجرة راف�ضة العودة".
حلظات بدا اجلميع عاجزا عن �ضبط عواطفه،
"بكينا كالأطفال" .خامتا بالقول �أننا �شعب ي�ستحق
احلياة وب�أن احلياة التي ن�ستحقها ن�ستحقها على
�أر�ض فل�سطني ،موجها التحية وال�شكر لطاقم
اللجنة الوطنية للثقافة والرتبية والعلوم.
"ليتها كانت عودة بال رجعة"
بعد حتديد عدة مواعيد للرحلة اىل فل�سطني
والوفاء بالوعد الذي ح�صلت عليه وفرقتها
"الكوفية" لفوزهم باجلائزة الأوىل يف م�سابقة
�أف�ضل فرقة رق�ص تراثية �ضمن احتفالية القد�س
عا�صمة الثقافة العربية ،قطعت حورية الفار
م�س�ؤولة فرقة "الكوفية" الأمل ب�إمكانية الو�صول
اىل فل�سطني ،مع ّلقة انها كانت ت�شعر حينها " انه
حتى احللم ا�ستكرتوه علينا ،حتى احللم خ�سارة
فينا"� .إال �أن حرقتها هذه تبددت حني �أكدوا لها

�أنها �ستزور �أر�ض الوطن ،و�أنها وفرقتها "الكوفية"
اىل جانب جمموعة من ال�شباب �سيتمكنون من
دخول فل�سطني من بوابة م�ؤمتر اال�ستثمار الدويل
الذي عقد يف حينه ببيت حلم� .أثلج اخلرب قلبها،
فبعد طول انتظار وترقب جاءها اخلرب ،واعدا
�إياها بلقاء �شقيقها الذي مل تره �أي�ضا منذ عقود.
اخلرب �أي�ضا مل يكن باحل�سبان بالن�سبة لأع�ضاء
الفرقة التي مل ينل كامل �أع�ضائها الت�صاريح
الالزمة ،ومنهم من مل ميتلك وثيقة �سفر ومنهم
من كانت وثائق �سفرهم منتهية ال�صالحية
والوقت �ضيق ال ي�سمح ال�ست�صدار وثائق جديدة.
هكذا انطلقت الفرقة لتكون خري �سفري للمخيمات
املتم�سكة برتاثها و�إرثها ال�شعبي الذي يحاول العدو
�سرقته ون�سبه �إليه زورا.
مل ت�صدق حورية ان حلمها بات حقيقة �إال عندما
وط�أت قدماها الأردن ،فهي واحدة من االثنني
اللذين ح�صال على ت�صريح للمرور باالرا�ضي
الأردنية لكونها حتمل جواز �سفر لبناين .عندها
فقط �شعرت انها تعي�ش حلم العودة� ،أفكار كثرية
بد�أت تراودها كيف �ستلتقي وجها لوجه مع جنود
االحتالل؟ كيف �ستدخل حتت العلم اال�سرائيلي اىل
فل�س�سطني؟ "قررت وقتها ان اترك كل تلك الأفكار
و�أعي�ش كل حلظة بلحظتها ،كنا ن�شعر ب�أن كل دقيقة
ت�ؤخرنا وتبقينا بعيدين عن فل�سطني كال�ساعات".
ومع االقرتاب من فل�سطني تبينّ �أن احللم بفل�سطني
�شيء ،وواقع �أنك ت�شاهدها �أمامك �شيء �آخر،
"فل�سطني كانت �أكرث من توقعاتنا ،كان هناك
ذهول مبا ر�أيناه ،فل�سطني جنة على الأر�ض".
تردد ما قاله بع�ض �أع�ضاء فرقتها ،عن �شعورهم
ب�شيء غريب يتحرك داخلهم� ،شعور غريب �شعور
باحلنان جتاه الأر�ض .هذه الأر�ض التي �أكلوا من
ثمرها �أخريا و�شربوا من مائها ،مل�سوا ترابها،
تذ ّوقوها ،عا�شوها واختربوها بحوا�سهم كلها.
�شعروا باالنتماء اليها ،برابط قوي معها ك�أنهم ما
غادروها �أبدا�" ،شعرنا برابط قوي ،باالنتماء ك�أننا
نعرف النا�س الذين التقينا بهم منذ دهر و�أكرث...
نحن ج�سم جت َّز�أ ثم الت�أم برحلة العودة للوطن".
كان �أكرث ما �صدمها هو املعابر واحلواجز" ،لطاملا
كنا ن�سمع عن معرب قلنديا ،لكننا اختربنا ولو ليوم
واحد ما يعانيه �شعبنا الفل�سطيني ب�شكل يومي
يف حتركاته وتنقالته ،واختربنا كيف يقوم جنود
االحتالل بامل�ستحيل لإذالله وهو �صاحب احلق".

من الأمور الأخرى التي الم�ستها وجود معاناة
طبقية يف املجتمع الفل�سطيني متاما كما يف ال�شتات
فهناك طبقة "املرتاحني واملي�سورين" وهناك طبقة
"املعتَّـرين".
وهي تتفق وال�شويل ب�أن اللحظة الأكرث ت�أثريا هي
حلظة الدخول اىل القد�س وم�شاهدة امل�سجد
الأق�صى وقبة ال�صخرة تعك�س بهاء لون �شم�س
كربتقالة يافاوية لرت�سم حولها هالة مقد�سة.
"�شعرت بقلبي ينب�ض كما للمرة الأوىل� ،شعرت
بحنان �أم تلد مولودها الأول" ،تقول" .عندما ترجلنا
من احلافلة اىل جبل الزيتون� ،شيءغريب مت َّلكنا
وحثنا للإ�سراع بخطواتنا ،وهذا ما حدث ،مل نعد
ن�شعر بخطى �أقدامنا� ،شيء �أقوى م ّنـا �سيطر علينا
و�س ّرع من خطواتنا ،كما يحدث يف ت�شييع �شهيد
ما ،ت�شعر وك�أن التابوت يطفو لي�صل �سريعا اىل
اجلنة" .حينها يدرك املرء ب�أن فل�سطني ت�ستحق كل
قطرة دماء" ،ونحن م�ستعدون للن�ضال من اجلها
مهما طال الزمن" ،راجية لو كان ب�إمكانها املكوث
هناك ولو يف خيمة "هناك مناطق وا�سعة وفارغة
يف ال�ضفة ،لنعي�ش فيها .نحن موافقون...على الأقل
�سنكون يف فل�سطني" ،م�شددة على �ضرورة التم�سك
بحق العودة ،ناقلة ر�سالة الداخل اىل ال�شتات ب�أن
اللقاء قريب و�أن العودة اىل فل�سطني حمررة �أقرب
بكثري.
حتى هذه اللحظة ،تبقى حورية ككثريين ممن
تباركوا بر�ؤية فل�سطني ،غري م�صدقني �أنهم كانوا
فعال هناك على �أر�ض الوطن .ف�ض ٌل يدينون بال�شكر
واالمتنان فيه للجنة الوطنية للرتبية والثقافة وعلى
ر�أ�سها الأ�ستاذ �إ�سماعيل تالوي ،وجنود �آخرون
جمهولون جعلوا الواقع �أجمل بكثري من احللم.
حلم �سيتحقق طاملا �أن "البالد بعدها ما ن�سيت
وم�شتاقة لأهلها".
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