هٌلغا كًَ كٌسل
6331 Mesedge Drive
Colorado Springs, Colorado 80919-1814
كانون الثانً ٌناٌر 2016 ،14
عزٌزتً ساجدة!
أحٌٌك من الجبال فً كولورادو!
أنه الشتاء هنا والثلوج جمٌلة فً مواجهة السماء الزرقاء!
أصدقاؤنا الطٌبون فً كٌر أعطونً إسمك فً األسبوع الماضً وأخبرونً عن ظروفك فً هذا الوقت ،وكذلك ذكروا لً أنك مهتمة
بالموسٌقى والكتابة الخ .إن لدٌنا نحن االثنان الكثٌر من المشتركات! إننً أعرف من التجربة ما الذي ٌعنٌه أن تتركً بٌتك وتصبحٌن
الجئة.
كانت هناك الحرب العالمٌة الثانٌة فً أوربا –  .1945 – 1939لقد ترعرعت فً برلٌن ،ألمانٌا فً ذلك الوقت .فً شهر شباط فبراٌر
 1945كانت هناك غارات جوٌة فضٌعة على مدٌنتنا .فقد أبً حٌاته فً إحدى الغارات وتم قصف بٌتنا بقنبلة وفقدنا كل شًء .كنت أنا
وأمً محظوظتان حٌث أخذنا واحدا من أخر القطارات المغادرة إلى خارج المدٌنة! كانت آخر ممتلكاتنا فً حقٌبتٌنا .كان هناك المئات من
الناس على القطار وكان هناك المزٌد من الناس الذٌن كانوا ٌحاولون الصعود فً المحطات األخرى .وجدنا ملجئا ً فً والٌة بافارٌا حٌث
كانت آمنة وهادئة بإستثناء أن الناس هناك لم ٌكونوا ودودٌن جدا ً ولم ٌحبوا فكرة أن علٌهم أن ٌتقاسموا مواردهم مع غرباء!
انتهت الحرب سرٌعا ً بعد وصولنا الى هناك .إحتل األمرٌكان المنطقة وكان هذا هو الوقت الذي إلتقٌت فٌه بزوج المستقبل هناك!
عاد هو إلى بالده عام  1946وتبادلنا العدٌد من الرسائل لبعضنا البعض حتى حصلت على إذن للسفر إلى الوالٌات المتحدة.
فً نفس الوقت كان الوضع فً بافارٌا سٌئا ً جدا ً .كنا جائعٌن للغاٌة وذلك حٌن جاءت كٌر لإلنقاذ .أرسلت لنا عائلة زوجً عدة حزم من
حزم كٌر وٌالها من مفاجأة ،فقد قسمنا كل األشٌاء الجٌدة التً أرسلت كل مرة وإستمتعنا بكل جزء منها.
لٌس من السهل أبدا أن ٌكون على المرء مغادرة وطنه!
تذكري دائما ً األوقات الجمٌلة وتطلعً إلى األمام وما قد ٌحمله المستقبل .من الصعب دائما ً التكٌف للعٌش فً بلد آخر -أعرف ذلك!
أتمنى أن تصلك هذه الرسالة ونرٌدك أن تعرفً أنك فً خواطرنا!! نشكر كٌر إلعطائنا هذه الفرصة للكتابة لك!
أنا مهتمة بالموسٌقى -أعزف الجٌتار .أحب الكتابة وكنت أقرأ كتبا ً جٌدة طٌلة حٌاتً! نعٌش فً مدٌنة صغٌرة ،تحٌط بنا الجبال ،توجد
العدٌد من الغابات والكثٌر من الحٌوانات البرٌة التً تأتً إلى الجوار وتقوم بزٌارتنا!
عزٌزتً ساجدة – لقد كنت سعٌدة ألننً تمكنت من التحدث الٌك الٌوم!
أمنٌاتً المخلصة لك
وتحٌاتً لك عبر األمٌال!
هٌلغا و لٌو

