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اإلهداء

أخي رشيد وأختي راوية
من هنا ِبدء الحكاية...

مًعا نَفتُح الكنَز

 لنقرأ قصة الحب

 بيـَن 

الوالد "أنيس رشيد أبو حنا" 
والوالدة "جوليا فوزي عازر" 

فنحُن أبناء هذا الحب الصادق الكبري... 
وبِه يَحُق لنا أن نَفخَر بعض اليشء ونُجاهر...

وهذا ما كّنا لَنعرفه لو بَِقيت الرسائل طّي الكتامن؟!

                                                               أختكم رنا
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الـمقدمة
بقلم:- رنا أنيس أبو حنا

"وُقلْت بكتبلك.

هيك كانوا يعملوا العّشاق؟!

هيك كانوا يوَّلعوا ناره

عىل ثلج األوراق

وُقلْت بكتبلك...

هيك كانوا يعملوا العشاق"

هكذا تختزل هذه األغنية الرائعة بكل ما فيها من بساطة الكلامت، للشاعر اللبناين محمد العبدالله 
ومن ألحان الفنان املبدع مرسيل خليفة وغناء املطربة املتميّزة أميمة الخليل، كل املقدمات وتبعد 
عني الهواجس وتبعث يّف الشجاعة... لتفتح ذاك الجارور املغلق يف غرفة الوالدين يف بيتنا ألكرث 

من ستني سنة. 

- ماما...وين رسائل البابا إلك؟!

وبلحظة قوة مل ألحظها من قبل. تخطو والديت بكربياء يدغدغ ُخيالء األنثى. تفتح الجارور الذي مل 
يرتاكم عليه الغبار. تقدُم يل زُهّو شبابها وقصة الحب الكبريالذي أقتحَم حياتها مثل النيازك الرباقة. 
ومل يرتكها لحظة واحدة منذ عام 1952 يوم كانت يف الثالثة عرشة من عمرها. وبقيَّ يف خلجاتها 

ووجدانها رغم تقلبات الزمِن حتى يومنا هذا... 
وتفخر بحب رجل كهذا كان قّديًسا يف حبه، أهدى إليها روحه، وتبع قلبه حتى النهاية.

ًجا وسطوًعا. يا لُه من شعور جميل عجيب ال يزيدُه الزمن والغياب أال تَأَجُّ
الحياة  ُمنعمة. فرضت نفسها عىل  لعائلة نرصاوية  البكر  األبنة  أمي "جوليا فوزي لطف عازر" 
بتواضعها وأصالتها وفيض محبتها وتفاين إخالصها وذوقها الرفيع وأناقتها الفائقة ...                   

هي هي ذلك الحلُم الجميل والعطُر املرميّي والصورة املثاليّة  للمرأة الفاضلة التي ذُكرت يف أمثال 
الحكيم. وهي املعشوقة الرائعة التي ولدت يوم عيد العّشاق يف 14.2.1939 ، لتُعرف باسم الحّب 
والَدلع "جوجو" والتي سنتعمق يف كيانها من خالل هذه الرسائل ونتعرّف عىل والديها وأخواتها 
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وأصدقائها ومدرستها وبيئتها وانشغاالت تلك الحقبة وإمكانيات اللّقاء وأحالم املستقبل والحب 
الكبري.  

الكامنة!   األوراق  أطراف  بني  من  والعاطفة  الروح  ثراء  من  كلمة  تسقط  لئال  الكنز  أفتح  برفق 
البوح واإلعرتاف والتحّديات، بني حديث  الوالد من ثروة نفيسة يف أدب  وأغوُص يف ما يختزنه 
الروح وفّن النرث ومقتطفات الشعر كام وردت يف مئة وست وعرشين رسالة باقية، تشّكُل من 
دون شك نصوًصا جميلة ذات قيمة فنيّة عالية. كتبها بخط منّمق جميل، يعكُس صفاء روحه عىل 
صفحات الورق األبيض. تحمُل يف أغلبيتها شعار جمعيّة الشبان املسيحية Y.M.C.A حيُث كان 
يعمل ويعيش ليغطي نفقات الدراسة العليا يف كلية الحقوق يف الجامعة العربية يف القدس بني 

األعوام 1957 – 1961. وهي فرتة مل يكن يوجد فيها من طرق اإلتصال سوى الرسائل. 
أما اآلن فقد باتت وسائل اإلتصال بأشكاله املختلفة توفر األتصال املريئ واملسموع. ويبقى السؤال؟ 
هل ستفصُح األيام يا ترى عن تلك النتف والجمل املوجزة التي يتبادلها عشاق اليوم عرب هواتفهم 

الخلويّة وبريدهم األلكرتوين؟!  

ولد أيب "أنيس رشيد أبو حنا" يوم 18.9.1936 لعائلة مكافحة يرشفُها رفع الِعلْم وكرامة العيش. 
عاش العناء وعذريّة التحّدي واأليام القاسيّة واملسرية الّشاقة مكافحاً مناضالً ليصل بعد كٍد متواصٍل 
تقرير  العادل وحق  والسالم  الحريّة  جيله حلم  أبناء  كباقي  والنجاح. حمَل  األمان  إىل شاطىء 

املصري وإنهاء اإلحتالل والتشبث بالوطن يف أرض االّباء واألجداد. كانت مسرية رجولة وشمم. 
"أنيس" املحامي من أفراد الّرعيل األول من املحامني العرب بعد قيام الدولة. شّق طريقه القضائية 
وبنى مستقبله بحنكة وحكمة ومهارة، بأمانة وإخالص وثقة، بتواضع ونزاهة وعدل، ئائراً عىل 
الظلّم والطّمع والرش. وقَف إىل جانب املظلوم واملسكني والفقري، زاهداً يف األتعاب. فكاَن بحق 
بقّوة  عنهم  الـُمدافع  ملساعدتهم،  الساعي  عليهم،  الحاين  هّمهم،  الحامل  املستضعفني،  صديق 

وحكمة والهادي إىل طريقهم الحائرة.  
  

أنيس األديب والكاتب والناقد واملفّكر، حمَل بني جنبيه قلب شاعر. طرب للشعر والشعراء. أحب 
القصائد يف دفاتر خاصة  العربيّة بغزارة مرتادفاتها وجزالة نعوتها ومفرداتها. ودّون أحىل  لغته 
تعكس صورة حيّة لهدوئه الرائع الجميل. أقتنى ما تيّس له من الكتب األدبية العربية واألنكليزية 
األوراق  ليقلّب  كتابا  يتناول  حوار،  غمرة  يف  فنجده  مكتبته.  رفوف  فوق  فائقة  بعناية  ورتبها 
والصفحات بسعة ليجد مبتغاه من موضوعات األدب العاملي. ويف أغلب األحيان مل تخيّب تلك 
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املصادر صحة قوله، اذ كان مطمئناً اىل صحة املعلومات التي أختزنها يف عقله. وكان يفعل هذا 
دون مكابرة أو مباهاه.  

 
التي  اإلبداعيّة  الرسائل  قرأت  فحني  القلب.  العواطف وخفقة  يف  كل يشء...  اإلنسان يف  أنيس 
تفيُض بالغرام والتوهج وتصُل القّمة يف بَوِحها الصادق. مل أشعر لحظة أَنني أَتطفل عىل أرَساٍر 
شخصيّة. بل كنُت أتحرُر من عقدة األرسار الشخصيّة، وأحسُّ أنني أقرأ شيئًا باهرًا يف عرى قلب 

والدي الهاديء أصاًل. الثّائر بالحب فيام كان يالحق به محبوبته... وأعظُم الثّوار هم املحبون.

كنُت كلام أنتقل من رسالة إىل أخرى حسب تسلسلها الزمني، أقُف عىل رسٍد نرثي يشكُل رواية 
وما  اإلجتامعية  العالقات  إىل  وتلتفُت  واملغامرات.  الحب  أحداث قصص  عليها  تغلُب  عاطفية، 
تأزٍم وجدال. وأجُد بعداً جديداً يف  الفرتة، من تغذية لألحداث بني  الحال يف تلك  ينطوي عليه 
أعامق ذاك اإلنسان الذي مل يعش إزدواجيّة، وأغوُص بني أحالمه وتأمالته وأكتشُف عوامله الداخلية 

الشخصيّة. فينساُب الدمُع من عينّي وأرتعُش من شّدة انفعايل...     
ألَن هذه الرسائل هي زلزال وفاء، محورُها حياٌة زوجيّة مثالية رائعة وتضحيات بلغت حّد العبادة. 
وهي ليست لغزًا بل وثّقت نوعيّة الحياة التي عشناها يف كنِف الوالدين يف بيتنا الهادىء الجميل.  
ترى من أين كانت تأتيه هذه الطاقة العجيبة؟ ليَختيل إىل نفسه ليدّون كل أسبوع رسالة بلغة 

نابضة تُنّشُط العاطفة وتصُل يف الكثري من األحيان إىل َعتبة الشعر؟!          
يا لهذا الحّب الذي جمع الحب والدراسة والعمل والصلّة املخلصة باألهل واألصدقاء والجريان. 

يّة الرسائل الخاّصة؟ وكل ما ينبغي أن يقولَه رجل لفتاة أحالمه؟            وما الذي تتيحه رِسّ
وكيف الغربة والشوق وبُْعد املسافة بني القدس والنارصة يستدعي وجود هذه الرسائل؟

تَكشُف هذه الرسائل عن جوانب كثرية يف فن املراسالت. حيث العاطفة الصادقة وصور ُمفعمة 
اإللتزام  بصوت  وتلهُج  القلب  نبَض  تحمُل  الصدق.  براءة  الوالد  متنُح شخص  والجامل.  بالحس 
بالحب،  مفعمة  الصدق،  نادرة  ذاتية  وتعترُب سرية  العاشق.   لألنسان  املخلص  والعطاء  الُخلُقي 
)بعيدة عن الجسد والجنس(. وإن كانت عىل الغالب رسائل إعرتافات شخصية وخواطر شاب 
رومانيس يف أوائل العرشينات من عمره القصري. تحمُل هموم ذاك الزمن وما بينه وبني املعشوقة 
من فوارق أجتامعية وتحديات وشوق وعتاب ومشاغل وأحالم وأمنيات لبناء املستقبل السعيد. 
وهي يف الوقت نفِسه قد تكون لها أهّمية يف الكشف عن طبيعة ثقافة حقبه أدبيّة أو أجتامعية 

أو فنيّة وأقتصادية قبل ستني سنة. 
إىل  الخاص  من  بل عالقة مكشوفة خرجت  الناس،  عن  كتامها  بأرسار  ليست  بينهام   فالعالقة 
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العاّم. أشرتك فيها أنذاك العديد من الصديقات واألصدقاء، األحياء واألموات الذين ورَد ذكرهم يف 
الرسائل. وَشِهَد عنها فيام بعد جميع القريبات والقريبني ممن عاشوا مجد الزوجني. ألنهام كانا يف 
حبهام منطًا آخر من الناس. وبقيَّ هذا الغرام ميأل رشايني قلبيهام ونبضاته. ذلك القلب الذي بقي 
يشتعُل حباً حتى بعد روتني الزواج ووطأة الداِء العضال الذي أملَّ بالوالد وهو يف عنفوان الشباب 

وحتى رحيله املبكر يوم 21.1.1989 أي يف أواخر الثامنينيات من القرن املايض. 

"لوال الداُء مافارقُت داري يا َسنا داري

وأحىل ما لقيُت عىل خريِف العمِر من مثِر"

ونحُن ال نتوقع من شاٍب يف ذاَك الجيل أن تكوَن له حكمة "كافكا" يف رسائله إىل الوالد أو حكمة 
"نهرو" يف رسائله ألبنته "أنديرا"! أو "أينشتاين" يف رسالته ألبنته!  بل نتوقع أن تعيدنا الرسائل 
بأجوائها الرومانسية إىل مجموعة الروابط املشرتكة التي ألّفت قلبّي محبني يف تلك الحقبة. متاماً 
كام يف ثنائيات الحب واألبداع، وكام عرفها املشاهري يف تاريخ األدب. أمثال جربان خليل جربان 
ومّي زيادة، غسان كنفاين وغادة السامّن وغريهم... وال نكاد نعرف أديباً يف الغرب مل تُْجَمع رسائله 
بعد مامته وتنرش. ويجُد فيها القارىء الصورة الواقعيّة لألديب كأنسان، ولها بالغ األثر يف النفوس 

التي ما زالت تطرب لهذا البَوح.

وتساءلُت ما املشكلة إن نرشت هذه الروعة األنسانية املسكونة بالعشق حتى العظم؟! والتي 
املخلصة  والصداقة  األوىل...  الرسائل  يف  جاء  كام  جوجو(  )أُختي  العميقة  األخّوة  بينها  تختلط 
واألمنيات والترضعات والتدّرج يف معارج الحب من أول الهوى حتى الهيام كام يف قصص العشق. 
والنظرة التي تؤكد لنا أن الرومانسية هي األساس يف العالقات البرشية منذ عهد األجداد وحتى 
اليوم؟ فليس خطأ أن يحبّ كل أنسان وأن يكتب ما يكتب من رسائل إلنسانة أحبها ! فالحب ال 

يربح مع األنسان وال تنتهي صالحيته مع الزمان!!! هو حٌب وكفى...

وهل يعاقبني الناس اليوم عىل رسائل شخصيّة جًدا ، قدمية جًدا، أكَل عليها الدهر ورشب، تحتاُج  
قراءتها إىل حساسية مفرطة، تندرُج  يف باب رسائل العشق الرقيقة والبوح الحميم. تحمُل شؤوناً 
خاصة وأموراً عائليًة وصدقًا كثريًا؟ تُعرّب عن اللحظة الثائرة عىل الزمن والرغبة العارمة يف إبقاء 

شعلة الحب ملتهبة إىل أمد طويل. وأتصّوُر والدّي وكأنهام بطالن يف فيلم مثري؟! 
"إن كتابة الرسائل هي أمر حيوّي ورضوري جًدا، وبدون كتابة هذه الرسائل ال يستطيع حبنا أن 



8

يبقى قويًّا وأنا ال أسمح ألي يشء أن يضعف هذا الحّب".      
                        

وبلحظة مساومة ال تذكر، تطلُق يل الوالدة مشكورة، إشارة املوافقة عىل نرش هذه الرسائل. إميانًا 
منها بأن نرشها بعد ستني سنة ال ييسء إىل صورتيهام. بل تربُز حقيقة هذا الحب الرشيف املقدس 
وروعتُه. وتسلط األضواء عىل الجانب املرهف من شخصيتيهام مًعا. وتعّزز صورة اإلنسان لكل 
من يقرأ هذه الرسائل. فالّروح التي سكنها الحّب الحقيقي هي التي تكتب، والروح التي تجمع 

الطرفني تعرّب هنا وتقّوي روابط هذا الحب الذي يسيطرعىل الكتابة.   
                       

وفاًء لعهديهام مًعا كنُت أودُّ أن يضّم هذا الكتاب أيًضا رسائل الرّد من الوالدة. علامً أنها كانت 
إليها بني  تَرِْم جميعها مع مجموعة كبرية من رسائله  أنها مل  لو  ترّد عليه برسائل حب مامثلة. 
األعوام 1952 – 1956 إىل نفايات العبث. وإن فََعلَت هذا قصًدا أو من دون قصد، فإنها مل تحرمنا 
من متعة قراءة رسائله الباقية إليها. وإذ نقرأ صدى أجوبته لها فإنه يشرُي لنا يف أكرث من مرة، 
إىل موهبتها البارزة يف فن كتابة الرسائل. وإنها كانت تضاهيه يف الكتابة، فينسجامن مًعا يف كل 
حاالت اإلنسان من حبٍّ وعتاٍب وفوران... بلغٍة جميلة ملتزمني بقواعد التعبري البليغ فيتجاوزاِن 

الحالة العاطفية ويتبادالِن الحّب بالحّب. 

أنني  الرسائل لدرجة  بها  أن تكتب  التي يجب  الرسائل والطريقة  كتابة  "لقد أصبحت تجيدين 
أصبحُت أخاُف أن تسبقيني يف هذا املضامر. وإن فَعلِْت فال بأس، لقد أصبحنا لبعض والواحد 

يكّمل اآلخر".  

وجاءين السؤال؟ كيف أنرُش الرسائل؟ بخط اليّد؟ أم مطبوعة؟!  وإن كان نرُش بعض الرسائل بخط 
اليّد فريًدا من نوعه ويعترُب أجمل وأفضل لألمانة وللفكر. حيث نلحظ أن الخط يتغرّيُ حسب 
الحالة وتأرجحها بني السور والراحة والحزن واإلرهاق والعتاب. ولكن حتى ال أثقل عىل القارىء 
الذي قد يجد صعوبة يف قراءة خط اليّد، ومتابعة تسلسل األحداث والتعرّف عىل الشخصيات. 
فقد ترصفُت بالعديد من الرسائل املطبوعة، لتكون مكّملة بجانب الحدث األساس. متبعة سمّو 
الهدف والفكرة، مام يشّد القارىء املحايد الذي قد ال يعرف والديَّ وكأنُه يعيُش معهام أحداث 

رواية يف تلك الحقبة الغابرة. 

وجاءت بعض الصّور تحمُل عىل ظهرها تواريخ أحداث الرسائل، لرتاهن عىل تقديم املعنى وإيصال 
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املتعة. فللّصور كل املقدرة عىل إعادة تجديد اللحظة الزمنيّة وترسيخها.

وبعد، فلوالديت كل الحق يف نرش هذه الرسائل للنور يف الوقت الذي تراه مناسبًا. طاملا أنها كانت 
موّجَهة لها، وتعترُب شكاًل من أشكال الوفاء إليه! وال أظن أن الوالد كان سيعارض اليوم عىل نرش 
هذه الرسائل. ِعلاًْم أنه مل يكتبها من لِتُْنرَش. فهي إذا تعّمقنا بها ال تخلو من بعض الضعف. وإذا 
اإلساءة  أو  التكرار  أو  اإلزعاج  بعض  يوفّر  أو حتى موضوع  فقرة  أو  أو جملة  أسم  كان حذف 
آلخرين ما يزالون يعيشون بيننا... فإنها تصُف يف غالبيتها حياته وحياة جيل بأكمله. وتحمل نبض 
القلب وليس يف نصوِصها ما يعيب عاشًقا صادقًا وحقيقيًّا يف كل زمان ومكان. ولو كانت املعشوقة 

إنسانة أخرى غري والديت، ملا فكرُت يوما يف الكشف عنها.

وسواء إقتََنع الناس مبا أقدمُت عليه من تقديم الكتاب أم ال!!! فهل سينزُل خرب نرش هذه الرسائل 
عائلتي  يف  كالصاعقة  كاتبها،  غياب  عىل  سنة  الثالثني  قرابة  وبعد  كتابتها،  عىل  سنة  ستني  بعد 
ومجتمعي وبلديت؟ وإن ريّض البعض عاّم فيه من جرأة! فهل سيضُع آخرون أيديهم عىل أفواههم 
مندهشني؟! أم أنها مساهمة متواضعة يف التأسيس لجنس أديب يف فن اإلعرتاف والبوح، رمبا كان 
أدبنا املحيل خاليًا منها؟ ولعلّها ستعيد اسم والدي إىل الساحة األدبية املحليّة بعد أن كان واحًدا 

من أعالِمها؟!!

وها أنا حصيلة هذا الحّب.. اإلبنة البكر أقّدم مختارات من مجموعة هذه الرسائل حسب تسلسلها 
الزمني. عاملة حَق العلم أن ما فيها من رصاحة سرييض البعض ويدهش الكثريين!         

لكنها رصاحة ال أتخىّل عنها، فلوالها ما كان الكتاب أصاًل. فوالدي هو الذي وصف حياته يف تلك 
الرسائل التي حّملها أجمل ما يف حياته، إال وهو الحب. 

                
لذا أخاله يقّدُم يل الدعم ويُثْني عىل هذه الشجاعة، ويقبل بها ككالم للنرش بكل وضعها القائم. 
مؤكًدا يل كعادته، أن مسؤوليَة األديِب تُلزمه أن يستمّر يف رسِم وتوضيح جميع أشكال التجارب 

التي عاشها.   
وبني رسالة ورسالة أسمعه يقول:- شكرًا يا إبنتي.  

لقد بََعثِْت الحياة يف رسائيل الطافحة رقًة وصدقًا وحبًّا وإنسانيّة. بعد أن تَرَك الزمن عىل األوراق 
آثاره...وكََسِْت القاعدة كام عهدتك... كام كنِت ال تهتمني بكالم النّقاد...

فالحُب ُمحّفٌز للوصوِل إىل املستحيل ... والحُب فرُح الناِس يف كل العصور.



رسائل خمتارة 
من سنة 1957
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 1. الشقيقة هي األخت من األب واألم، وقد تعّمد الوالد كتابة كلمة شقيقتي، ألن الرسالة موّقعة للتمويه باسم شقيقته ناديا )لئال تقع 
   الرسائل يف يَدّي أهل الوالدة(.

 2. عاطف أمني عزام، الصديق املشرتك بني الوالد والوالدة، ويف بيت السيد أمني عزّام كان التعارف بينهام عام 1952. )مرفق رسالة إىل 
    عاطف ص 21(.

3. مدرسة راهبات النارصة يف حيفا حيث درست الوالدة يف القسم الداخيل بني السنوات 1953 – 1957. 
4. إلتزم التأنيث ألنه يكتب بتوقيع شقيقته ناديا.

 5. فهد سمعان – كان مديًرا لجمعية الشبان املسيحّية التي كان مقرها يف سباط الشيخ يف السوق القديم وحتي أنتقالها إىل مبنى 
    ال Y.M.C.A القائم اليوم يف النارصة. 

6. أميل نصري- كان عضًوا يف الهيئة اإلداريّة لجمعية الشبان املسيحية يف القدس ومديًرا للمدرسة املعمدانية )األمريكان( يف النارصة.

)1(

)2(

)5(

)6(

)3()4(
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)7(

)8(

 7. جمعية الشبان املسيحية يف القدس Y.M.C.A، حيث سكن الوالد  وعمل مسؤواًل عن املخزن خالل فرتة دراسته ملاجستري الحقوق 
   يف الجامعة العربية يف القدس بني السنوات 1957-1962. حيث الربكة واملدّرج يف هذا املبنى الجميل الذي يظهر يف الصورة ص 49.

8. سبب الرفض هو إّما املشاركة أو الخروج من البيت أو مكان السكن يف عيد االستقالل )يوم النكبة(.
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)9(

9. مجلة املجتمع لصاحبها ومحررها ميشيل حداد.
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 G.C.E General Certificate Of Education 10. أمتحانات
11. األمريكان – املدرسة املعمدانية يف النارصة.

12. ميمي فوزي عازر - األخت الثانية للوالدة، زوجة إلياس حزان من عكا.  
13. الجّدة - جدة الوالدة جوليا ألياس البّواب من صفد.

14. الوالد - والد الوالدة فوزي لطف عازر حبيب.
15.  الوالدة - والدة الوالدة بهية ألياس حرفوش، اللبنانية األصل.

16. مرسيل فوزي عازر - األخت الثالثة للوالدة، زوجة جورج حزّان من عكا.
17. أوديت فوزي عازر - األخت الرابعة للوالدة، زوجة شومر شومر من النارصة.

18. راغدة فوزي عازر - األخت الخامسة للوالدة، زوجة الدكتور نبيل خوري، تسكن يف الواليات املتحدة األمريكية.
* )صورة العائلة ص 104(

19. ناديا رشيد أبو حنا - الشقيقة الكربى للوالد، زوجة أكرم أبو حنا، حيث وّقع الرسالة باسم شقيقته ناديا خوًفا من األهل.

)10(

)11(

)12(

)13()14()15()16()17(

)18(

)19(
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القدس 20/5/1957

أختي العزيزة
تحيات وأشواقًا قلبيّة

أكتُب لَِك اآلن والساعة تقارب 11:30 من صباح األربعاء 20/5/1957 ولشّد ما يؤسفني أنني مل 
أِف بالوعد وأكتب لك باألمس متاًما حال وصويل. 

فاعذريني يا جوجو وأنا أعرف أنك تسامحني شخًصا، أصبح ال يعرُف من بهجة الدنيا سواِك. 
وأصبحِت أنِت كل يشء يف حياته.. بجاملِِك ووداعتِك وأخالصك ورقة قلبك وطهارتك.

جوليا .. إسمعي كنُت أفكر باألمس ملاذا تبغضني هذا اإلسم؟ 
مع أن هناك شخصيتني عظيمتني يف النارصة تسميان به، وإذا مل تعرفينهام فاسأيل عنهام:-

1( جوليا جبور
2( جوليا حّداد

هذا مزح يا جوجو وال تزعيل عىل أخيك أنيس وسامحيه دامئًا، فالعمر طويل... 
وما أكرث ما سنسامح بعضنا فيه ألن األنسان يخطيء دامئًا.

جوجو جوليا جوجو... ما أطيب هذا اإلسم.
واللّه لو ناديتك اآلف املرّات يف رسائيل ال أََمّل! 

هل إستطعِت أن تعّدي املرات التي مررُّت بها من تحت بيتكم خالل األشهر املاضية؟ 
إىل  قبل سفرِك  أراِك  أن  أستطيع  مبكرًا حتى  فيها  قمُت  التي  املرات  تعّدي  أن  تستطيعني  هل 

املدرسة؟
يريد،  مبا  إاّل فسيفوز  يحبِك فال مجال  الدرجة  لهذه  كاَن  الحب. وطبًعا من  أجِل  كل هذا من 

خصوًصا إن كنِت مثلُه ومبثل درجة حبه. 
أنا ال أعرُف الدوافع التي تجعلني كل يوم بل كل ساعة أحّن إىل النارصة؟ قد يكون ألين أحب!

عندما تركتُِك باألمس يا جوجو، ذهبُْت إىل محطة القطار يف حيفا وعرفُْت أن قطار تل أبيب يسافر 
يف الساعة 10:25 فذهبت إىل أيجد، وسافرُت إىل تل أبيب، ومن تل أبيب إىل القدس. ووصلُت هنا 
الساعة 1:15 أّي أن الّسفرة من النارصة إىل القدس إستغرَقَت 6 ساعات تقريبًا. ولكن هذا فدى 

عينّي الجوجو التي نطلب من الله أن يبقيها إىل األبد.
غًدا الخميس سيكون عيد الّصعود وأظن أن مدرستكم تعطّل. فامذا ستعملني يا جوجو؟ 

ليتني يف النارصة فنتكلّم وأنِت تعرفني عندها كيف ميّر الوقت.



19

من جهة اإلمتحانات مل أكن أعرف أن 4 حزيران هو موعد إبتدائها. عىل كّل حال بدنا هّمة يا 
جوجو. ألن ال جامعة بدون شهادة. عندما أحرض إىل النارصة سأذهب معك يوم 4 حزيران لتقديم 
األمتحان*. سنذهب مًعا إىل قاعة األمتحان وسأنتظرك خارًجا، هذا أن سمحت أم جان)1( الفاضلة. 

عىل كل حال أطلبي يل إذنًا.
أعلميني عن موعد الرحلة املدرسية إىل هنا، حتى نحرّض حالنا ألستقبال أغىل ضيف وأغىل أمل 

يف حيايت.
يوم السبت ستكون مباراة كرة قدم بني القدس وفريق فرنسا.. الدخول 2.5 لرية. 

ليتك هنا حتى تتفرجي عىل املباراة من مبنى الجمعية الذي يطّل عىل امللعب مبارشة.
كم َحزنُْت يف النارصة لحادث البابا الحبيب سالمي له واجليس بجنبه دامئا يا جوجو فهو يحبك 

وجميع البيت يحبونِك كام أحبك أنا.
أنا أُحرّض حايل ألسمع أخبارِك عن خطبة فريد)2( يف عكا! وكيف قضينا الليايل عىل شط البحر؟ 

كم أمتنى لو كنت معِك.
كيَف حال النارصة الحبيبة وشوارعها املقفرة إالّ من زبائن -آخر ساعة- وآخر دقيقة - وآخر ثانية؟  

إّن أميل الوحيد اآلن هو زيارتكم يا جوجو.
هذا ما لزم وسالمي إىل الجميع..

ويا جوجو كل يوم قبّيل راغدة عني عندما تكونني يف البيت. قبلة عىل خدها اليمني مني وعىل 
خدها الشامل منك.

هذا وألف قبلة عىل خِدِك أنت وهل تطمعني بأكرث من 1 – 10.
واسلمي ألخيك

أنيس أبو حنا

1. أم جان كنية والدة الوالدة التي مل تلد إاّل بنات.

2. خطوبة فريد خاّمر وريتا ترياندا فيليدس يف مقهى أبو خريستو عىل شاطىء البحر يف عكا.

* الصورة يف قاعة اإلمتحان يوم 4/6/1957 يف مدرسة راهبات النارصة يف حيفا - )الوالدة - الثالثة من اليمني(.
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1. فريال سامي قعوار - صديقة الوالدة.

* الصورة يف حفل توزيع الشهادات يف مدرسة  راهبات النارصة يف حيفا سنة 1957. )الوالدة يف الوسط(.

)1(

*
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القدس 25/6/1957

أختي العزيزة جوجو

من مّدة مل أكتب لك والسبب بسيط ألنني ال أحب أن أضايقك يف اإلمتحانات. 
ولكن قراءة رسالة من أنيِسك، لن تزعجك بل ستسبب لك األرتياح. ألنك ستعلمني بأن أنيسك مل 
ينسك طيلة هذا الشهر، بالرغم من أنه مل يستلم منك أي رسالة أبداَ. وبالعكس فهذه هي رسالته 

الثالثة لك خالل هذا الشهر.
قبل أربعة أيام قرأت أسئلة إمتحان التاريخ، وكانت بسيطة جًدا جًدا. فأنا أنتظر أن تكون جميع 
إىل  الحضور  إمتحاناتك، حتى تستطيعي  يُنجحِك يف  أن  اللّه  الصورة. وأطلب من  بهذه  األسئلة 
القدس ملتابعة تعليمك وحتى تصبحي شخصية معروفة يتحدث عنك جميع الناس. ألّن البنات 

اللوايت يكملن تحصيلهن يف الجامعة قليالت جًدا)2/1(.
كم أنا مشتاق لك وخصوًصا باألمس.. عندما ذهبت أنا وأميل مع صديق له يف سيارة خصوصية 

للنزهة، ورجعنا يف الليل يف الساعة 9:00 مساء، بعد أن ذهبنا يف شوارع القدس جميعها. 
كم متنيت أن تكوين معنا؟ ولكن.. فلننتظر.. املستقبل لنا.. للشباب.. للعزائم القويّة.

عندنا يف القدس )سهري( أخت هدى وقد تعرفت عليها. 
ال تخربي بثينة أختها بأنها تعرفني، ألنها ستشك حااًل بأنني أنا الذي أخربتك باألمر)3(.

أختي جوجو!
أرسلت رسالة لعاطف)4( قبل أسبوع وأظن بأنك قرأت هذه الرسالة. ألنني طلبت منُه أن تقرأيها.

وهي بخصوص الصعود عندكم للبيت ألن أميل الوحيد اآلن هو زيارتكم يا جوجو. 
أرجو أن توافقي عليها ملصلحتك وملصلحة الجميع.

شكراَ ألنك َحرضِت حفلة تخريج عاطف وفريال يف مدرسة األمريكان ومربوك لهام.
الجمعيّة، لحرَضُت هذا  الشغل اآلن يف  بعد أسبوعني، أي يف 9/7/1957 ولوال  للنارصة  سأحرض 
ما  لكرثة  هيّنة  أنها  أظن  التي  لألمتحانات  أحرّض  وأنا  أبًدا  الجامعة  اىل  أذهب  ال  ألنني  اليوم، 

استعددت عليها.
هذا ما لزم. وسالم إىل الوالدة والوالد والجّدة وميمي ومرسيل وأوديت وقبالت ثانية إىل املالك 

راغدة )راغدة الكبرية(.
واسلمي ألخيك

أنيس

1. مرفق مقالة ص 38 عن تاريخ الجامعة العربية نرشت يف مجلة املجتمع يف نيسان 1958. 

2. مرفق مقالة ص 41 عن الطّالب العرب يف الجامعة العربية مجلة املجتمع أيّار 1958. 

3. األخوات ليىل هدى بثينة وسهري محمود الناشف من الطّيبة درسن مع الوالدة يف مدرسة راهبات النارصة يف حيفا. 

       أما هدى فهي أول فتاة عربية إلتحقت بالجامعة العربية يف القدس وتخرجت بشهادة البكالريوس من كلية الرتبية والشؤون اإلجتامعية 

    عام 1958.

4. مرفق مقاطع من الرسالة لعاطف ص 23 .
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أّما رسالة عاطف فقد كانت ذات أربع صفحات. أَفرْغُت فيها كل شوقي وشعوري نحوه، لدرجة 
أن عينّي أمتألت بالدموع التي متاَسَكت أخرياً. لقد تذكرته يا جوجو مباضيه كله يوم كان يغضبنا 
تارة وينفعنا أخرى. تذكرته يوم أن َجَمعنا للمرة األوىل إىل أن ذهبنا معه إىل رأس الناقورة آخر 
مرة وكانت تلك الحادثة آخر عهدي به. وطبعاً مل أغَفل يف رسالتي هذه عن ذكرِك أنِت. وهكذا 

كانت رسالة مزدوجة أيضاً من أنيس وجوجو.
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القدس 17/7/1957

أختي العزيزة جوجو
تحيّات طيّية

وبعد، يؤسفني أنني تأخرت يف الكتابة طيلة هذه املّدة. فالرشط كان أن أكتب لَِك يوم األثنني أي 
بعد وصويل ولكن ألسباب "فنيّة" تأخرت عن الكتابة فأرجو املعذرة.

لقد أتصلت مع راهبات الوردية يوم األحد واألثنني والثالثاء بواسطة السيدة كيتي غاوي. 
ولكن مل تكن الرئيسة موجودة يف الّدير، وكانت غائبة عن القدس. فانتظرنا موعد حضورها وهو 

اليوم وذهبنا أنا وكيتي إىل الديّر عند الراهبات، وهناك أستقبلتنا الرئيسة أستقباال حارا وكان:-
 •  أول يشء ال يوجد عند الراهبات مكان للتدريس أبًدا. فعندهم معلمة للغة العربية وهي تكفي 
ويونانيات  فرنسيات ويهوديات  ليسوا عربًا،  أي 95%  البنات  أكرث  راهبة. وثاين يشء       وهي 

    وألخ...لهذا يعلّمون اللغة العربيّة فقط حتى الصف الرابع.
 • ألّن الراهبة تحرتم كيتي غاوي وتعزّها قالت؛ أنا أستطيع مساعدتكم يف املستشفى الفرنيس 

    لألكل والنوم. وهذا يكلّف يف الشهر حوايل 80 لرية. فام رأيك يا جوجو؟ 
    لقد رجَعْت املسألة كام كانت، والعقبة املاديّة مل تُحل؟! 

    لهذا أرجوِك رجاء أخ يعرف مستقبلك، ويعزك كأعّز يشء يف هذه الدنيا:
 1. أن تقنعي مبا تعلّْمِت حتى اآلن. فلقد أنفَق والدك الكثري من املال عليك يف مدرسة راهبات 

    النارصة حيفا وقبل حيفا حتى وصلت إىل هذه الدرجة من الِعلْم.
 2. إن أستطعِت أن تَُعلّمي يف أحدى املدارس يف النارصة أو يف منطقة النارصة. فال تتأخري أبًدا. 
الذي إستحق عليِك من والدك طيلة هذه  الكبري  الّدين      وهكذا تستطيعني أن تسّدي بعض 

    املّدة.
3. يف السنة القادمة رمّبا تكون حالتكم املادية أحسن، وعندئذ ستحرضين إىل القدس.

    فأنت صغرية وحتى عمرك اآلن ال يالئم مستوى جامعة.
4. ال تكرثي من البكاء أمام والدك لئاّل يزعل ويطلع طبعه. 

    فهو يحبك جًدا ولهذا حافظي عىل صداقته.
5. أفسحي املجال أمام باقي أخواتك حتى يستطيعوا أن يتعلّموا كمرسيل وأويت وراغدة.

    هذا ما لزم واقبيل تحيات ومتنيات أخ يعرف مصلحتك أكرث من أي شخص كان. 
     واعميل بعد أذنك حسب ما أطلب منك.

واسلمي ألخيك...
أنيس أبوحنا

• تحمل هذه الرسالة مخططًا إللتحاق الوالدة بالّدراسة الجامعّية يف القدس حتى تكون قريبة من الوالد يف تلك الفرتة.
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* يظهر في الصورة الوالد من اليسار وإلى يمينه األستاذ إميل نصير.

القدس 17/8/1957

أختي العزيزة
لقد مرَّ هذا الشهر عيّل كأصعب ما يكون... فاإلمتحانات كانت حسنة وجيّدة ولكن اإلستعداد 
لها كان قاسيًا. والشوق لِك كان يستبدُّ يب يف كل لحظة وكل دقيقة... ولكن ما العمل؟ فالصرب لنا 

ُخلَِق وأراه سيكون من نصيبنا نحن األثنني حتى بعد 5 سنوات عىل األقل.
كم كنت أحلم للقائك. فّكرت أّواًل بأنني أستطيع أن أحرض إىل حيفا يوم الثالثاء كام وعدت. 

ولكن البارحة عرفت بأنني لن أستطيع الحضور بسبب الشغل الكثري هنا يف الجمعية.
واليوم صباحاَ ظننُت بأنني أستطيع الحضور يوم الجمعة 23/8/1957 حتى أحرض خطبة ميمي 
يوم السبت. ولكن الشغل الكثري أيًضا منع قدومي طيلة هذا الشهر. وال أعرف اآلن فرصة متكنني 

من الحضور إاّل يف الشهر القادم.
لهذا أتأسف كثريًا وأنت تعرفني؟! فشوقي لك هو كشوقك يل...

ولكن املسألة ليست بيدي فيجب املحافظة عىل العمل هنا، ألن فيه مستقبلنا وبدونه ال أستطيُع 
أن أكمل دراستي.

أنا اليوم وحيد حزين بعد أن فارقني "إميل" الذي كان كل يشء بالنسبة يل*.
لقد كنُت أرافقه طيلة اليوم وال نفرتق إالّ عند الليل حيث ننام لنلتقي ثانية. 

واآلن كل يشء قد أنتهى. 
لقد أرسلُْت لِك معُه سالمات ورسالة شفوية أظنها وصلتك.

أختي العزيزة
أنا لن أحرض إىل النارصة بدون أن أُحرِض مليمي هدية هذه املرة فانصحيني يا جوجو؟! 

فأنا محتار ال أعرف نوع هذه الهدية؟ فأرجوك حااًل أن ترسيل يل رسالة، تُخربينني بها عن حل 
لهذه املشكلة؟وإن مل تخربيني فلن أحرُض حتى أقّرر ما سأشرتي لها.

مربوك يا جوجو مليمي وسالمي إىل الجميع.
ما نتائج األمتحانات؟ 

حتى اآلن مل نسمع شيئا عن 
G.C.E General Certificate Of Education  الـ

أنا بصحة جيدة ومشتاق جًدا لرؤيتكم.
هذا من أخيِك

                                         أنيس
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)1(

1. الوالدة - والدة الوالد حنة بحوث.
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القدس14/12/1957         

أختي العزيزة
تحيّات حارّة 

يف اللحظة األخرية قّررُت بعد ترددات كثرية أن أكتَب لِك هذه الرسالة. 
كم تلذُّ يل كتابة رسائل خصوًصا إىل "جوجو". ولكن املانع كان الخوف من كرثة هذه الرسائل.
فام عىس صاحب صندوق الربيد "46" يقول؟ بعد أن يرى أن ل "جوجو" كل أسبوع رسالة؟ 

أخاُف يا "جوجو" كالم الناس مع أنني ال أرهب أي شخصية من شخصيات الناس. 
أخاُف ما يسمونه الرأي العام... 

مع أنني أستطيع مواجهة كل فرد وفرد منهم وحده وتحديه والتغلب عليه.
وبعد، 

بالطبيخ  تبدأ  التي  الرسالة  هذه  وصلتني   .10/12/1957 يف  املؤرخة  العزيزة  رسالتك  وصلتني 
واألكل وتنتهي بالطبيخ واألكل. ما دام هذا شعارنا ال واللّه نجحنا يا "جوجو"! 

يزيّن  كان  قد  الخّس  أن  الرسالة  من  ومفهوم  الرسالة.  خالل  من  مرتني  رائحتها  تفوح  التبولة 
صدر الصينيّة اململوءة تبولة. والحامض والبقدونس يداعبان الربغل املبلول باملاء والزيت -زيت 
الزيتون- قد اختلط بهذه الّسلَطَة الغريبة، حتى مل يعد يظهر للعني. ولكن طبًعا يعجب اللسان 
واملعدة، أي "نزلتي ريالتنا". أرسيل يل كم لقمة يا "جوجو" تذكّرين بأكلة التبولة يف املزرعة يف العام 

املايض.
اللّه يرحم أيام زمان... عندما كان أنيس شخصية مرغوبًا فيها ويستطيع أن يصعد إىل بيتكم بدون 

خوف أو رهبة وكأنه داخل إىل بيته.
أختي العزيزة

أظنك تعلمني أن هذا من نوع املزح الخفيف وليس الثقيل. فاملزح الثقيل ال مكان له هنا. ولكن 
مكانه من الراس إىل الراس. وخالصته أن التبولة هي أكلة جميلة، لكنها ثقيلة عىل الهضم واملعدة 

"واليل بفهم بفهم واليل ما بفهم بقول كف عدس"!!!
كم أعجبتني النكتة يف الرسالة "شو بدو األعمى؟ جوز عيون". جميلة النكتة. 

يا "جوجو"؟  معلّمة. شو صار  أن تصبحي  أصبحت جديرة  اآلن  قلبي..  أهنئِك من صميم  ولك 
دخيل اللّه أنا بايل غلبان أمتنى أن تصبحي معلمة ليشء واحد: ستصبحني بعدها سيدة حرة يف 
البيت وستصبحني كام أريد. أي لك الكلمة وأنت التي تقررين أمورك. أفهمت ما أعني؟ أظن أنك 

تفهمني القصد من هذا الكالم. 
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جوجو العزيزة
ملاذا مل تَذكري يف رسالِتِك الطلب الذي ترغبينه من القدس القدمية؟ 

القادمة نوع الطلب. أنا ال أمزح فحياة االسطى واصل)1( ليست  أنا أرّص أن تذكري يف رسالِتِك 
يقرأ  وأخذ  بيتكم  تحت  وقَف  عندنا،  مسخرة  حياته  بأن  عرف  فإن  أرجوك!  للمزح.  موضوعا 
الفاتحة ويقول:- أطلب بإسم األسطى الذي خلق. خلق اإلنسان من ِسلْق، أطلب وربك األكرم 

خلَق وكعبَل هاألسطى املحرتم. 
اآلن عن جد إبعتي يل بالطلب )طلب هدية( وسأحرضه وأنا أمتنى أن يطلع إسمك حتى ندخل 
سوية إىل القدس القدمية وكأننا صالح الدين أو أحد أباطرة الرومان. أي سندخلها دخول الفاتحني، 
)ليك نرى خلقة امللك حسني بن طالل بن عبد اللّه بن الحسني ملك اململكة األردنية الهاشمية( 

وإبن عم النبي صلّعم.
"جوجو" إسمعي يا بنت شو بحيك! الدروس بخري وستبقى هذه السنة أيًضا، برغم الوحدة التي 

أشعر بها والشوق الذي ما زال يسيطر عيّل للنارصة وأهل النارصة. 
أنا طيلة اليوم وحيد وبالعريب "عفت حايل". والذي يجب أن تذكريه بأنني أنا الذي أحببتك باألول. 

أحببتك قبل 5 سنني... يوم مل تكوين تفهمني ما هو الحب وكنِت وستبقني حلقة مكملة لحبي.
فشكرًا لِك وال تهتمي ملا يدور عىل األلسنة وأنا أطلُب منِك أن ال تذهبي مع ناديا لدروس العرباين. 
وأنا أصيل للّه أن يحني موعد إنتهاء هذه الدروس، حتى نرتاح من وجع الراس وكرثة القيل والقال.

بخصوص عيد امليالد سأرسل لكم كرتات معايدة. 
كيف كان رأيك يف غالف مجلة ال Y.M.C.A يف النارصة؟ الغالف الجديد؟ 

قويل اللّه يسلّم إيدين اليل إخرتعه.
أنا ال أعرف متى أحرض إىل النارصة؟ فبالرغم من أن أيام األربعاء والخميس والجمعة والسبت 

القادمني أيام عطلة بسبب العيد. فلن أستطيع التحّكم بوقتي بسبب الوظيفة الجديدة. 
لعن اللّه الوظائف والسالم. 

هذه هي الوصايا التي كتبتها يف جمعية الشبان املسيحية يف القدس يوم السبت 14/12/1957 
الساعة السادسة والنصف مساًء، وهي صادرة اىل شعبنا العزيز الحبيب الجميل الطيب الحلو 

إليل مشتاقني له. 
هذا ما لزم وسأسمع منك أخباًرا جيدة. إستعدي من اآلن إلمتحانات 

GCE General Certificate Of Education وال تدعي الفرصة تفوتك.
سالم إىل الجميع واسلمي أنِت لواحد من الجميع.

أنيس أبو حنا 

يتلو بعض اآليات  القديم،  الناصرة  الثياب في سوق  القدمين رّث   1. األسطى واصل - شخصية مصريّة محّيرة، كان يجول حافي 

   القرآنية ويحفظ عشرات األبيات من شعر أحمد شوقي مّدعًيا أنه كان صديًقا مقّربًا ألمير الشعراء.



رسائل خمتارة 
من سنة 1958



مغلف
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القدس مساء 30 كانون الثاين 1958  

اختي العزيزة جوجو
تحيات وأشواق طيبّة

وبعد، تَلقيُْت رسالتِك الحبيبة منذ أكرث من أسبوع. وكنُت كل يوٍم أتفقدها مرتني أو ثالثًا، حتى 
تسلمتها فقرأتها أكرث من عرش مرات متتالية.

الحبيبة  النارصة وإىل بيتكم وإىل الشوارع  وكنُت يف كل مرّة ومرّة أخرُج من وراِء سطورها إىل 
عندكم وإىل ذكريايت... فأجُد الفراق والبعد أعظم رضبة يستطيع أن يتحملها شخٌص مثيل.

وآخذ عندئٍذ أترضع إىل اللّه، أن يَجعلَني قويًّا لتحّمل هذه الرضبة.
فهل تراُه يستجيب لدعايئ؟ وهل أصرب حتى أفوز مبرادي وتحقق أحالمي كلها أم ال؟ 

مُت من خالل سطورها  أن  تَنسَّ لقد كانت رسالتك األخرية تطفُح باملرح والِبرش والسور. لقد 
جوجو مل تعد اليوم إتكالية كاألمس. وإستطعُت أن أفهم وأدرك اّن جوجو ستقوم بالقليل من 
واجباتها تجاه البيت. وخصوًصا يف مسؤولية تعليم أخواتها، ويف مسؤولية التخفيف عن مصاريف 

البيت املتعاظمة واملتكاثرة يوًما بعد آخر. 
فشكرًا لله وشكرًا للِهمم الطيّبة التي تصنع العجائب.  

ل شخٌص برودة هذا البلد  جوجو العزيزة، إن الربَد ال يطاق هنا يف القدس. ومن املستحيل أن يتحمَّ
إن مل يكن يعيش يف جمعية الـ Y.M.C.A هنا. ولكن برغم ما يُسميه الكثريون نعمة من اللّه 
واملعنى لسكناَي يف الجمعيّة والتدفئة املركزيّة والطعام يف مطعم الجمعيّة ولعَميل يف الجمعية. 

فأنا أكره القدس والجمعيّة كُرًها عظياًم. 
نعم أنا أدرس كل يوم حوايل 4 ساعات أو أكرث، وبهّمة عجيبة. ولكن بالرغم من هذا أرضع للّه 

أن يريحني من عناء العمل. ما أصعب من يتعلّم ويشتغل يف نفس الوقت!
إنها أصعب من األشغال الشاقة يا جوجو. إسمعي ترتيب أوقايت:
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القدس األحد 4/3/1958
جوجو العزيزة

تحيّات حارّة وبعد،

قبَل ساعتني أكلُْت آخر شقفة من باكيت الشوكالطة الذي أعطيتني إياه يوم األحد املايض. 
تذكرُْت عندها النارصة... تذكرُْت ليلة األحد... 

كانت جميلة جًدا هذه املغامرة يف شوارع النارصة الحبيبة.
تذكرْتُِك وتذكرْتُِك باإلضافة إىل حوادث األسبوع جميعها. 

كنُت أريُد أن أكتب حال وصويل إىل هنا ولكن عاّم أكتب؟ وكيف أكتب؟! 
باألمس زارين بعض األصدقاء، ملشاهدة لعبة كرة القدم، ومل أستطع التخلص منهم حتى ساعة 

متأخرة من الليل.
لقد حرَضَ يف األسبوع املايض إميل وأخذ الشهادة.)1( وذهبت أنا إىل املكان، مكان الحفلة وحرضُت. 
لقد أعطاين مكتوب من مفيد)2( ومكتوب من جوجو. لهذا قرأت أّول يشء مكتوب جوجو وبعدئذ 

قرأت مكتوب مفيد. َعَجبْك يا عمي أصبََحْت األولوية لِك. 
وألميل باركت انا يف الشهادة عنك وعني وكذلك باركنا له يف املديريّة)3(، وأكلنا من كنافة النارصة. 

أيًضا َحرَضت أخوات هدى)4( الناشف وهنَّ اللوايت رأيتهن يف حيفا وشاهدن هدى)5( يف الحفلة.
كيف حال مديرتك أم الرايق؟)6( أنا مبسوط جًدا لتوجيهاتها*. 
لقد كان يوم النارصة يرفع الراس وأنا أفتخر ألنني إبن النارصة.

َذهبُْت يف األسبوع املايض إىل Circus Medrano. وأنا أوصيك يا عزيزيت أن تَذهي أنِت ووالدتك 
والجميع إىل هذا السك الذي سيحرض إىل حيفا هذ األسبوع. وأرجوِك طِمّعي أمي أن تذهب 

معكم ألّن الّسك مدِهش وكله عجايب يف عجايب.
عندنا اآلن يف دار السينام فيلم "أيامنا الحلوة" متثيل عبد الحليم حافظ. وهو رائع ومدهش وفيه 

يغني "يا قلبي خبّي" "و هية دي هّي" وإلخ.
هذا وسأحرض إىل النارصة يوم الجمعة أحسن أضيّع الدروس وسأرجع إىل القدس يوم األثنني.

هذا ما لزم وأشواقي للجميع.
ولك ألف قبلة من املشتاق جًدا - أنيس

1. الشهادة - تخّرج إميل نصري من الجامعة العربيّة سنة 1958 

    مرفق مقالة عن الطالب العريب والجامعة العربية، نرش يف مجلة املجتمع نيسان 1958 

2. مفيد أبو حنا  - العم مفيد األخ األصغر للوالد.

3. املديريّة - تسلّم األستاذ إميل نصري إدارة املدرسة املعمدانية يف النارصة.

4. األخوات ليىل هدى بثينة وسهري محمود الناشف من الطيّبة، 

    درسن يف مدرسة راهبات النارصة يف حيفا. 

5. هدى الناشف - الطالبة العربية األوىل التي تخرجت بشهادة البكالريوس 

    من كلية الرتبية والشؤون اإلجتامعية سنة 1958 )تظهر يف صورة مجلة املجتمع ص 38(.

6. أم رايق - الست فهيمة جرجورة مديرة املدرسة.

* تظهر يف الصورة الست فهيمة جرجورة )أم الرايق( مع الوالد.
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القدس 22.3.1958
قد بَدأُت أعُد العّدة لكتابة مقالة ملجلة "املجتمع" عن الجامعة العربية والطالب العريب. ومبا أن 
موعد صدور املجلة هو منتصف كل شهر دامئاً والقسم األول من املقالة مكرّس جميعه للجامعة 
العربية يجب أن يرسل للمطبعة قبل 25 الشهر الحايل فلهذا أرسْعُت يف الكتابة حتى أنهيُْت املقالة 
وأرسلتها. وميكنك أن تقرأيها يف هذه املرّة يف املجتمع الذي سيصدر يف 15 نيسان والقسم الثاين 

يف املجتمع الذي سيصدر يف 15 أيار.
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* الـمقال منقول عن مجلة الـمجتمع الصادرة يف نيسان 1958.
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1. الدكتور أحمد توفيق ريناوي.
2. الدكتور الشاعر جامل قعوار.

3. السيد ميشل حداد - رئيس تحرير مجلة املجتمع.
* أعضاء أرسة التلميذ امللهم - الوالد الواقف من اليسار 

  إىل جانبه األستاذ أديب حزان وأمامه الدكتور أحمد ريناوي.

)1(

)2(

)3(

القدس 28.3.1958
أنا منهمك اآلن يف إعداد القسم الثاين من املقالة التي سأنرشها يف "املجتمع" . والسبب الذي 
من أجله أكتب هو ليس كام تظنني. فأنا ال أهتم أن يقول الناس "أنيس" يكتب أو يريد أن يَظْهر 
أسمي يف جريدة أو مجلة خصوصاً كهذه الجرائد أو املجالت املأجورة. هناك رسالة أحِملُها أنا 
كمثقف ويحِملُها غريي من مثقفني لهم نفس اآلراء وامليول التي أحِملُها. و"أحمد توفيق" مثالً 
من حملِتهم. وأنا أحرتمُه فوق العادة، فله نفس آرايئ يف جميع املراحل واألشياء. غري أن مقالته 
األخرية مل تكن موفّقة. فهو ال يحسن النقد باملرّة. وأظن بأنه قد ظَلم "جامل" يف نقده هذا. وأنا 
أنتظر الفرصة ألكتب نقداً عن كتاب "جامل" أنرشه يف مجة "الرائد" إن شاء اللّه. وأتطرق فيه لنقد 
"أحمد" للكتاب. وعندما أرى "أحمد" سأخربه بأن مقاله مل يكن موفقاً باملرّة. وأنه لوال الهجوم 

املتحامل عىل الكتاب مل يكن "ميشيل" يسمح يف نرش النقد يف "املجتمع". 
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القدس 10/6/1958

جوجو الحبيبة 
تحيّات طيّبة،

تسلّمُت رسالتِك العزيزة صباح اليوم مع رسالة من جمعية الشبّان املسيحيّة يف النارصة. 
وهي دعوة لحضور العيد الثّامن للجمعية الذي سيقام يوم السبت 14/6/1958. 

أنا ال أعرف إن كنُت سأحرض إىل النارصة لحضور العيد يف هذا اليوم. ألنه رمبا ستذهب سيارة من 
القدس لحضور الحفلة وسرتجع يف اليوم التايل. 

عىل كلٍّ هذا أمل ضعيف. واألرجح أنني لن "أُقلّل عقيل" وأحرُض ألن الدرس أهّم من كل يشء. 
عىل كل حال هذه فكرة وإن َحرْضُت سأفتُّش عنِك ألراِك. 

لقد قّررُت مرة ثانية أن أخربِك أنه إذا حرضِت مع الصديقات للقدس يوم األحد، ال تحاويل باملرة 
ترك السيارة والحضور إىل مقّر الجمعيّة ليك تريني. أطلب منِك أن تبقي مع الزائرات، أينام يذهنب 
إذهبي، وال تُلّحي عليهّن بالحضور إىل Y.M.C.A وإذا قَّررت املسؤولة عن الرحلة أن تأيت إىل هنا، 
. وإاّل ال رضورة ألنني سأحرض إىل النارصة  فعندها ستَْحرضنَّ جميعكّن وأنِت ستحرضين معهنَّ
قريبًا كام أخربتِك وسأراِك. وليس هذا ألنني ال أحب أن أراِك، ولكن من أجل صيتِك ومن أجل 

حبّي لُسمعتِك واحرتامي لِك.
األحد،  يوم  النارصة  األصدقاء من  رمّبا يحرض عندي بعض  ثانية، ألنه  هذا من جهة ومن جهة 

وسريونِك إن حرضِت وحدِك، وأنِت تدركني بعدئٍذ كيف يكون الحال! 
عىل كلٍّ اتبعي هذه النصائح فالحذر واجب.

أنا موجود يف محارضة يوم األحد من الساعة 11:00 حتى 13:00 وسأكون يف الجمعيّة الساعة 
فال  الجمعية  يف  هنا  يأكلَْن  أن  البنات  قّررت  فإذا   12:15 الساعة  يف  األغلب  وهو  ورمبا   13:15
تحرضي أنِت أكلِك، ألنك معزومة عىل حسايب من اآلن يف الجمعية وعىل أحسن أكل، ومعهّن 

تستطيعني أن تحرضي.
وإن حرْضِت أدخيل من الباب الرئييس فستجدين هناك موظًفا  يشتغل يف Main Desk أخربيه 
أنا أخت أنيس وأريد أن أراه، وعندئذ تستطعني حااًل أن تريني، ألنه سوف يوصلك تلفونيًّا معي 
إذا كنُت يف العامرة. وإن مل أكن سيخربِك هو عن الساعة التي سأحرض فيها، وأنا سأريكم العامرة 

وكل ما فيها.
هذا ما أرجوِك أن تفعليه... وأرجوِك أن تحرضي معِك فريال إذا استطعِت. وإن مل أرَِك يف هذا 

اليوم فال بأس فسأراِك عاّم قريب يف النارصة.
يجب أن نتحّمل لقد تحّملِت أنِت ثالث سنني كام أخربتِني. ألن املرة األوىل التي تحدثُْت فيها 
أحمر مع جارزة حمراء  فستانًا  كُنِت البسة  أجملها من ذكرى.  ما  كانت يف 10/6/1955  معِك 
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وكانت معِك أختِك مرسيل عىل ما أذكر؟! ومنذ ذلك اليوم، بل تلك الساعة، أصبْحُت أشعُر بأنني 
إنسان جديد. لقد عرفُت بأنني حصلُْت عىل أمل كنُت أحلُم فيه قبل هذا اليوم بثالث سنني.

وإن كان حبِك أنِت قد إبتدأ عام 1955 فأنا منذ العام 1952.
لقد مرت 6 سنوات عىل هذا الحب... وما زلُت أحمُل كل يوم شوقًا عىل شوق وحبًّا عىل حب.

ولو مل يكن بيننا حتى اآلن رباط دنيوّي كخطبة أو زواج، فرباطنا الروحي أقوى وأشد.
ك يف حيفا؟ أنا ال أريد أن تضيّعي الوقت والفرصة، أرجوِك أن تذهبي. جوجو هل شاهدِت السِّ

البيت وآخذِك، لحرضت خصيًصا  النارصة ولو كان مسموًحا يل أن أحرض إىل  أنا يف  لو كنت  آه 
وأخذتِك إىل حيفا ملشاهدته سويّة.

ترقّبي أيًضا فيلم "أيامنا الحلوة" واحرضيه يف حيفا.
لهذا سأكون يف  اإلكليل وهو يف 29/6/1958  ناديا  عن موعد  أُختي  باألمس من  تلقيُْت رسالة 

النارصة يف 27/6/1958. 
الدروس عىل كيفيك وسأحرض إىل النارصة يوم الجمعة ويجب أن أراِك عندنا يف البيت الساعة 

الثالثة بعد الظهر. وإن ال سأمرُّ أنا من أمام بيتكم ولكن لن أصعد.
هذا يا جوجو وأخباري جيّدة من الدروس والصحة وكل يشء.

وال ينقصني سوى رؤيتِك ورؤيتِك ورؤيتِك...
هذا ما لزم واقبيل أحّر قباليت.

 أخوِك املحّب
الـمشتاق أنيس

* مبنى جمعية الشبان املسيحية يف القدس.



50



51



52



53

)2(

)1(

1.  عرس العّمة ناديا أبو حنا.

2. أكرم أبو حنا - زوج العّمة ناديا أبو حنا.
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3.  العم فريد أبو حنا.

4. العم مفيد أبو حنا.
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القدس 12/7/1958 
جوجو العزيزة 

تحيّات طيّبة،
مل تصلَِك رسالتي هذه يوم األحد صباًحا كاملعتاد. والسبب أنني مل أكن مقرًرا أن أكتب لِك يف هذا 
اليوم كام كنت أفعل يف السابق، أي يف نفس الساعة. ولكن تأكدي بأنني مل أستطع اآلن أن أدرس 
التاسعة إاّل أن أكتب لِك. ولهذا أنا أدرس من العرص  مع أن عندي إمتحانًا غًدا صباًحا الساعة 
وحتى اآلن وأنِت بفكري، أفكر فيِك دامئًا وأفّكر كيَف أَنِك ستذهبني غًدا صباًحا ألخذ الرسالة وال 

تجدينها.
ولهذا قررت أن أكتب اآلن. رمبا ستتسلمني الرسالة مساء اإلثنني فال بأس واملهم أن أكتب لِك.

الحبيبة. دامئًا حدثيها عن حبّي  تسلْمُت رسالتِك األخرية ورستني أخبارها خصوًصا عن والدتِك 
لِك... خربيها كيف أنني سأخطبِك، واسأليها جوجو )وحياة أنيس( إفعيل هذا؛ هل من املمكن أن 
نخطب مثاًل يف العام القادم يف الفرصة؟ مع أنني ال أملك نقوًدا، ومل أُكّون بعد مستقبيل وال أي 

وظيفة.وإن كان الجواب ال!!! فاسأليها متى ميكن أن تكون الخطبة؟ 
أريد أن أضع الخاتم يف أصبعي فقط حتى نرتبط مع بعضنا أمام الناس. مع أننا إرتبطتنا يف املايض 
واليوم أمام الله. هل تفهمني؟! حتى نستطيع أن نسري يف الشارع مًعا، حتى نستطيع أن نذهب 
أنا وإياِك نأكل بوظة مثاًل مع بعض، حتى أشرتي لِك ملبّس، وعاليك ولبان ومسائل األوالد الصغار 
جميعها، فاهمة يا جوجو أنا مشتاق أن أقاهرِك كثريًا... خصوًصا اآلن يف فرتة األمتحانات. مشتاق 
كتري،  كتري  الحلو  وللفستان  لكل يشء...  ولحديثِك،  لضحكتِك  مشتاق  كتري.  كتري  كتري   XXX لـ

وللخدود الطرايا، أنا أريد أن أبيك اآلن، أنا طيلة اليوم ال أفكر إاّل يف جوجو جوجو جوجو.
الـ  يف  اإلمتحان  سيكون  غًدا  اللّه.  بحمد  وسننجح  به  بأس  ال  الخميس  يوم  إمتحان  كان  لقد 
Moslem Law وهو سهل وال خوف أبًدا من جهة اإلمتحانات ألن املجال واسع، وعندي فرصة 

ثانية يف ترشين أول أعيد ما أسقط فيه. 
لهذا الله يخليِك يا جوجو يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة.

هل طلعت الصّور يا جوجو؟ حدثني ميشل حداد أنه رأى الصّور عند املصّور اليهودي أبو اللحيّة 
الصور جميلة حسب رأيه لهذا أرجو أن تكون الصور التي صورتها أنا جميلة، خصوًصا صورتِك 
وأنِت تقطفني الورد األبيض، وعن هذه الصورة إن طلعت )ال سمح الله( أريد نسخة ألحفظها 

عندي.
جوجو، أطلب منِك الكتابة عن الوالد؟ ألن موقفه مرشّف وله مّني نظرة إكبار وتقدير. 

وإن حدث يشء، أحب أن أسمعه، ألنِك تعلمني بأن كل يشء بيده. الله يلهمه الصواب. وأنا أنتظر 
يف رسالتِك الجواب عن السؤال بخصوص الخطوبة يف السنة القادمة يف الصيف.

واسلمي لحبيبك أنيس
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1. رامز جرجورة.

2. صبحي الفار.
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*

* الصورة بعد القداس ص 67 تحمل تاريخ 10/8/1958.



63



64



65



66



67



68

القدس 21 أيلول 1958
جوجو العزيزة 
تحيّات عاطرة،

عيّل  عزيزة  فأنِت  لِك  ألكتب  القلم  آخذ  تفكري،  غري  من  وأراين  األربعاء،  يوم  وَصلَْت  رسالتِك 
وصورتِك هي الوحيدة التي لن أستطيع أن أنزعها من مخيلتي حتى ولو لساعة واحدة.

لبسُت هديتِك الجميلة يوم السبت، مع أن عيد ميالدي كان يوم الخميس يف 18/9/1958.
اليوم، حتى َوَصلت هديتِك. وما أن َوصلُْت قرب باب  واللّه العظيم كنت ناسيًا يا جوجو هذا 
أرنولد)1( وأنِت ال تعرفينها. ويف  ال Y.M.C.A حتى القتني صويف وهي أخت مسز  املطعم يف 
محرٍض كبريٍ َمّدْت يدها وقالت كل عام وأنت بخري. وفجأة رأيُت الجالسني جميعهم قاموا وأخذوا 
يقولون كل عام وأنت بخري ففهمت بأن اليوم عيد ميالدي وأن صويف تعرف أنني ولدت يف 18 
أيلول ألنها تشتغل يف مكتب الحسابات، حيث تَطَّلُِع عىل أسامء املوظفني وحساباتهم. فقلت وأنتم 
بخري. وأخَذ الجميع يصيحون؛ نريُد حفلة نريد حفلة... فقلنا لهم بعد العشاء. ونزلنا إىل املطعم 
وأْحرَضُت طاولتيني كبريتني وضعناهام الواحدة بقرب األخرى وجلسنا مثانيًة عىل طاولتني وأخذوا 
ينشدون "Happy Birthday To you" ومن بني املدعّوات كانت الّست أولغا سليامن املوجودة 
 Tape صدفة يف ذلك اليوم يف القدس. وبعد أن تعَشيّنا ذهَب الجميع معي إىل الغرفة حيث أحرضنا 
recorder من عند شفيق صيقيل ودارت األغاين العربية. وفتحُت أنا صندوق الشوكوالطة املوجود 

عندي ووزْعُت عىل الحارضين.
إستمرت الحفلة حتى الساعة العارشة والنصف، قاَم املدعّوون بعدها يلهجون للسامء ويدعون 
اللّه أن يوفّق امللك حسني املعظّم وميّد يف عمره، )ها ها ها(. وهكذا كانت الحفلة وينقصها فقط 
أعز مخلوق يف العامل وهو ج.ف.ع. اللّه يخليلنا إياه. وهكذا إنتهت أول حفلة عيد ميالد أعملها 

يف حيايت. )وإن شاء اللّه تكونني أنِت قد عملِت الكعكة وأكلِتها صحتني وهناء(. 
كنت مصّماًم أن أحرُض إىل النارصة. ولكن ألغيُْت القدوم ألنني أريد أن أدرس فعندي إمتحانات 

يف الشهر القادم، وبعدها سأحرُض ملدة خمسة أيام.

أنا بصحة جيّدة وال ينقصني سوى ِقلّة مشاهدتكم.
كيف أنِت واملدرسة؟ أخبارِك ملّذة وجميلة يا ست جوجو.  أنا متّكل أنِك صاحبة هيبة يف الصف. 
كيف أنِت والدروس؟ هل تستعدين لإلمتحانات؟ عندنا هنا الست وسيلة)2( وإيڤون)3( ووديعة)4( 

ما هي الدورة التي ستعملينها عندهم؟
سالمايت إىل الجميع. ومن جهة الوصايا شكرًا يا جوجو وسأعمل كام تريدين ألن حبِك ومصلحتِك 

فوق كل يشء. هذا ما لزم، وأكتبي حااًل.
 واسلمي ألخيِك أنيس

Y.M.C.A 1. ميسز أرنولد - سيكرترية الـ
2. الست وسيلة رزق.
3. الست إيڤون رزق.

4. الست وديعة مبصلة.
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القدس 14/10/1958 
جوجو الحبيبة 
تحيّات قلبيّة، 

كنُت أريُد أن أكون يف النارصة اليوم وكنُت أستطيُع أن أفَعل هذا. 
لقد سافر أبو نقوال منذ الصباح للنارصة وطربيا وسألني إن كنُت أريُد أن أسافر أنا أيًضا؟

طبًعا رفضت لئاّل يتحدث الناس كثريًا بقضيتنا. كأن يقولوا أنيس ال يستطيع أن يصرب حتى يحرُض 
للبيت، فهو كل أسبوع يأيت للنارصة. وفهمك يكفي...

لقد طلبُْت من أبو نقوال)1( أن يحاول عندما ميّر من الرينة)2( بعد الظهر حوايل الساعة الثالثة أن 
يراِك عىل موقف الباصات. وإن رأِك أن يأخذِك للنارصة. واللّه أعلُم إن تّم كل الطلب الذي طلبته 

منه.
الشغل هنا اآلن خفيف، فالشتاء عىل األبواب وطبًعا قليلون هم الذين يحرضون للقدس. فلهذا 

األوتيل فايض والعامرة مقفرة. 
مرة ثانية أطلب من الجوجو أن تؤجل عمل الجارزة ألنيس للسنة القادمة، ألنني لست بحاجة 

لها يف هذا العام.
ْعر املرفوع عندي صورتِك  جوجو أرسيل يل صورة ثانية من صورتك، الصورة األخرى فهمِت؟ الشَّ

بشعرِك املرخي.
أّما عن اإلمتحانات فسأحدثِك عن مرشوعي لهذا العام. بقي عيل 11 موضوًعا حتى أستطيع أن 

أنهي الدروس. 
أنِت تعرفني بأنني أشتغل وكثري من املحارضات ال أستطيع أن أحرُضَها بسبب الشغل. حتى اآلن مل 
يستطع طالب يشتغل أن ينهي املوضوع يف أربع سنوات وال حتى يف خمس. أنا عملت املستحيل 
وحتى اآلن نجْحُت يف جميع املواضيع الصعبة جًدا لذا إن مل أستطع أن أنهي السنة، أحرض للنارصة 
هذا الصيف، وأعلّم يف مدرسة براتب 300 لرية كبقية املعلمني. وبرنامجنا يتم بحذافريه. وخالل 
الستاج خصوًصا يف  تبقى وأبارش يف  التي  الثالث  أو  األربعة  اإلمتحانات  أقّدم جميع  العام  هذا 
نصف السنة. هذا برنامجي وأنِت تعرفني كيف حتى اآلن أنّفذ برامجي بكل دقة. هذا ما ميكنني 

أن أفعله وال حوَل وال قّوة إاّل باللّه.
كيف أنِت والجميع؟ 

القدس خالية من  البلد خصوًصا وحياة  الدروس والحياة عادت كام هي، ما أصعب هذا  بدأنا 
مجتمع يستطيع الواحد أن يقيض بينه بضع ساعات كل يوم للرتفيه عن نفسه.

سلّمي عىل الجميع وأقبيل أنِت فائق إحرتامي.

 واسلمي ألخيِك أنيس

 1. أبو نقوال - رفول غاوي كان مسؤول الصيانة يف جمعية الشبان املسيحية يف القدس. أما زوجته وداد غاوي )أم نقوال( فكانت 
    مسؤولة عن مطعم الجمعية. َسكَنا يف بيت مجاور للجمعية وكانا مبثابة االهل للوالد.

2.  عملت الوالدة معلمة يف مدرسة الرينة بني السنوات 1965-1958. 
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)1(

1. شفيق صيقيل.
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2. سمرية صيقيل.

)2(
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رسائل خمتارة 
من سنة 1959



مغلف
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القدس 1/1/1959
جوجو الحبيبة،

اليوم رأس السنة امليالدية 1959 وما أجملَها من سنة. 
لقد إعتاَد الناس أن يطلبوا فيها أمنيات وأشواقًا... 

أّما نحُن األثنني فلن نطلب، ألننا نَبني ونُصّمم مشاريع.
ْمنا عىل يشء يف هذا العام وأنِت تعرفينه وهو سيتم ألن إرادتنا نحن اإلثنني قوية. لقد َصمَّ

ال جديد عندي أقوله لِك... ولكن إذا رجعت للرسائل السابقة، فستجديَن الرسالة التي كتبتها لِك 
يف 13 شباط 1958 مبناسبة عيد ميالدِك، وكل ما قلتُه وقتئٍذ يف تلك الرسالة أعيُدُه لِك اآلن.

فاقبيل فائق متنيّايت وأطيب أشواقي القلبيّة.
 German Hospice لقد كانت الليلة السابقة ليلة شاقة بالنسبة يل . عملنا حفلة رأس السنة يف ال

بحضور 14 طالبًا وقد كنُت أنا هناك. ولعبنا الَشّدة حتى الصباح. 
ملاذا؟ ألن الدير يغلق أبوابه من الساعة الحادية عرشة لياًل. ولذا كنا مضطرين أن نجلس جميعنا 

هناك حتى الصباح نلعب الَشّدة. ولكنها كانت ِشّدة. 
أنا اآلن تعبان من نتيجة هذة الّسهرة جًدا جًدا. وأحلف ألف ميني بأن ال أسهر أكرث من الساعة 

الثانية عرشة لياًل يف أي وقت وأي زمٍن وأي حفلة. 
أما أنتم فكيف كان العيد عندكم؟ 

كم كنت أمتنى أن أكون هناك بينكم. 
ولكن ما العمل سنة 1960 قريبة جًدا وسأرجع عندها ألمكث بينكم إىل أبد األبدين.

أما عن الجارزة فشكرًا جزيالً لِك. شكرًا لأليدي الرقيقة التي تصنع أعظم من الجارزيات.        
قبّلُْت الجارزة ألف مرة ومرة. ما أجملَها يا جوجو! كل من رأها وكل من رأتها قالوا إنها من أجمل 

ما رأوا. ذهبُْت إىل هداسا عند طبيبة األسنان فسألتني عن الجارزة وقالَت ما أجملها! 
جميع عامل الـ Y تعّجبوا منها؟! 

يف الصف سألتني فتاتان إن كانت شغل ماكنة؟ فقلت ال شغل يّد وطلبتا مّني أن ترياها لتعمال 
مثلها، فقلُْت آسف أنا ال وقت عندي ويجب أن أذهب للبيت.

يف الصف ايًضا سألني طالب عراقي أسمة "يحزقيل ألياهو" من عمل لك هذه الجارزة؟
فقلت أختي. 

فقال إنها عملتها من كل قلبها والظاهر أنها تحبك جًدا. هذا الكالم صحيح وسمعته بأذين. 
سأهديِك  كيف  أعرف  وال  البسها  وأنا  اآلن  الرسالة  أكتب  وانا  جًدا،  جًدا  أعجبتني  فقد  أنا  أما 

مقابلها؟! أريد وأمتنى إن كنت أشتغل سأعطيِك كل يوم جارزة ولكن اللّه كريم.
أختي العزيزة مل أكن مريًضا باملرّة. واإلشاعة التي وصلتكم غري صحيحة بتاتاً. 
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والحمد للّه عىل سالمتِك أنِت من األنفلونزا. إن شاء الله أن يطّب املرض يف الكلب الرويس 
الذي يدور اآلن يف القمر وال فيكم مع أن "خروشتشوف" يفّضل الحالة الثانية. أي أن يطب 

املرض فيكم وليس يف الكلب. ولكن محسوبك يرّجح الحالة األوىل)هاهاها(.
عندي يف شهر آذار إمتحانان. ومعناه يبقى عندي فقط ستة إمتحانات حتى نهاية السنة.

وبهذا أستطيع  أن أضمن النجاح يف هذه السنة من اآلن، وهي أصعب سنة يف كلية الحقوق 
كام يعرف جميع الطلبة. 

سأكون يف النارصة يوم الثالثاء أي سأحرض مع باصات النارصة التي ستحرض الزوار للقدس 
القدمية. 

منري.  جًدا  الظريف  إبنهم  مع  ألس  ومدامته  الحاج  أديب  هنا  كان  املايض  الخميس  يوم 
قضيت معهم أوقاتًا جميلة حيث زرنا مباين الجمعية وقد كانوا مسورين جًدا. 

كم أنا مشتاق لرؤيتِك... يوم الثالثاء الساعة الثالثة سأمّر من أمام منزلكم، وأرجو أن تكوين 
عىل الشباك. 

إنتظريني. 
هذا ما لزم... 

وإقبيل فائق إحرتامي                                                      
 أخوِك املخلص املشتاق - أنيس

* الصورة لبيت الجد فوزي عازر حيث سكنت الوالدة.
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1. فاروق يوسف اليعقوب.
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2. كيتي رفول غاوي.

3. نقوال رفول غاوي.

)2()3(
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4. أمل عليمي

5. زاهي معّمر
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القدس 2 شباط 1959
جوجو الحبيبة،

مل أكتب لِك منذ أن كتبُْت الرسالة األوىل بعد لقائنا. 
أنا اعرُف أنها وصلتِْك كام تشرُي رسالتِك الثانية التي تلقيتها البارحة.

إذن وصلَْت رسالتك األوىل والثانية، وأنا لهذا مدين لِك برسالة. فألكتبها...
الساعة اآلن الثانية ظهرًا، أرْدُت ان أكتب لِك البارحة ولكن مل أستطع. 

لقد أثرت عيّل رسالتِك األخرية جًدا جًدا. كل ما فيها يحرّي؟! ما هذا اإلضطراب الذي إستوىل عليِك 
بعد لقائنا؟ هل هكذا سنواجه الصعوبات يف املستقبل يا جوجو؟

صحيح أن كاًل منا يتمم اآلخر ويكمله. ولكن يجب أن نكون ضديّن يف املشاكل واألمور الصعبة.    
إن كنُت أنا مخطئًا، عليِك أن تأخذي بيدي للصواب. 

إن كنُت أنا مرتبًكا، عليِك أن تهديئ من روعي.  
إن كنُت خائًفا، عليِك أن متنحيني الشجاعة والثقة وهكذا... 

وعيّل أنا أن أكوَن كذلك بالنسبة لِك وإالّ  فام معنى الحب واإلحرتام والتقدير.
قبلُْت الُعذر ألنِك تكتبني من الّصف ولكن عىل رشط ان ال تعيدي هذه الطريقة ألنه :-

1(  األوالد ينتهزون هذه الفرصة ويأخذون يف النقل عن بعضهم.
2(  رمبا فاجئِك أحد املعلمني من الباب أو النافذة وأنِت لن تشعرين به وانسحب بعد هذا من 

حيث رجَع.
3( ألن وظيفتك التعليم هي وظيفة تحتاج إىل ضمري وإخالص. وأنِت عندِك اإلثنان فحافظي عىل 

الخط الذي رسِت عليه.
من جهة القطار مل اشعر أبًدا بالتعب أثناء الرجوع. َجلَْسُت بقرب شخص أخذ يحدثني عن األديان 
فيها  إسرتسلت  أخرى،  وقْمُت ألجلس يف عربة  تركته،  اللّد  عندما وصلت قرب  ومللُْت حديثه. 

للذكريات... وأنِت تعرفينها... ذكرياتنا... حتى َوصلُْت... وشكرًا. 
كان الطقس جمياًل هنا كام أخربتِك مع أن املطر مل يتوقف طيلة اليوم.

البارحة يوم األحد وبعد أسبوٍع من لقائنا كنُت أعيُش الساعات... 
ما أجمل ذلك اليوم، ال تقويل كم قّوى عالقتنا؟! 

ال تسأليني عن الحب والشوق الذي دفعه يف قلبي؟! كام أعرف بأنه دفعه يف قلبِك.
ولهذا أعرف شوقِك! ولكن عيب علينا أن نظهر أمام اآلخرين بأننا نتأمل!

نحن أشجع من هذا. خصوًصا وأن الله منحنا كل أمانينا محققة. 
تعلّْمِت أنِت يف حيفا. وتعلْمُت أنا. صحيح كنا بعيدين ولكن لنظفر بالنهاية. وحًقا كان انتصاًرا كل 
ما تعبنا من أجله. أنهيِْت املدرسة وأنهيُْت أنا املدرسة وحرْضُت الجامعة وهذا ليس سهاًل. وأنِت 
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اشتغلِْت بالتعليم وهذا ليس سهاًل. وها هي األيام متّر لرتجعني إىل النارصة... بعد أن أكون قد 
أنهيُْت دراستي وأصبْحُت محاميًا. وكم من مرة قلُت لِك بأن هذا ما أعملَُه من أجلِك. يهّمني أن 
يكون مستقبلِك سعيًدا. وأن تكوين شخصيّة معروفة. وأنِت تعلمنَي إحرتام الناس لنا نحن اإلثنني، 

فامذا تريدين؟! 
لو كنُت يف النارصة ملا َسلِمنا من كالم الناس أكرث وأكرث. ما أسعدنا نحن.

أنِت تعرفني أشخاًصا قرينب علينا... ونحن نحرتمهم، يحبون بعضهم، ولكن ال يستطيعون أن يرى 
أحدهم اآلخر، ليس بالشهر مرة بل وليس بالسنة مرة!!! 

إذن نحن سعيدان جًدا مع بعض ونحن سعيدان من جهة املستقبل وهذه نِعمة وال تكفري بها.
إًذا ال أريد أن أسمَع بعد أن جوجو تبيك. أريد أن تشجعيني. أنا هنا غريب وبعيد. أريد أن أدرس 
وأريد منِك أن تكوين إلهامي. لهذا مل تعجبني كلمة "املستقبل الغامض الذي يرتقبنا" يف رسالتِك 
األخرية. وأّي غموض به؟ إنه كالشمس باٍد. وأنِت تعرفني ماذا سيحدث هذا العام والكاملة يف 

األعوام التالية. فأيَن الغموض؟ فلنشكر اللّه ألنه يُكّمل علينا كل يوم نعمه.
قد  تكوين  ان  أرجو  الداهود.  كامل  مع   1959 الجديدة  للسنة  مفكرة  لِك  أرسلُْت  يومني  قبل 

تسلمتها.   
هل تعرفني ما حصل؟ 

إرجعي إىل يوم األحد عندما كنا يف نزهتنا الجميلة يف حيفا وعندما أعطيتِك املفكرة ثم إسرتجعتها 
منِك. لقد بَقيُت طيلة تلَك الفرتة أشعُر بالندم، كيف إسرتجعت املفكرة من جوجو؟    

كنُت وأنا يف الطريق راجع إىل القدس أمتنى لو أستطيع أن أراك حتى أرجعها لِك. ولكن حال 
وصويل وجْدُت عىل مكتبي املفكرة الجميلة الحمراء التي أرسلتُها لِك. هي هدية يل من رشكة 

"شيل". 
لهذا مل أتوان أبًدا. أرسلتها لِك وأرجو أن تقبليها من أنيس. 

هل ترين الظروف كيف تعمل لتحقيق وتأكيد حبنا؟ 
يا اللّه كم أنت حنون علينا. 

لقد رأينا حتى اآلن كل ما هو حسن وجميل... 
نرجو أن تستمر األمور بهذا الشكل.

هذا وسأحرض آخر الشهر ولِك مني فائق السالمات واإلحرتام. 
أكتبي يل دامئاً

فأنا بإنتظار رسائلِك كل ساعة.

الـمحب أنيس
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القدس مساء السبت 7/2/1959
جوجو الحبيبة 

تحيّايت األخويّة الصادقة،
منذ ساعة تقريبًا أمسْكُت أحد الكتب وجلْسُت ألذاكر درويس. 

ولكن عبثًا فأنِت يف ذاكريت ويف مخيلتي. 
ال أعرف السبب؟! صحيح أنني أشتاق لِك كثريًا كثريًا. ولكن ليس بهذا الشكل. 

فأنا أرسُح يف ذاكريت اآلن يف بيتكم. نعم يف البيت عندكم... أفّكر يف مكان جلوسِك اآلن بالضبط! 
إنه قرب الراديو؟ ال رمبا كانت عند إحدى الصديقات؟ رمبا كانت يف غرفة اإلستقبال؟ يف غرفة 

الطعام؟ وغري هذا من األفكار. 
اللّه يعلَم يا جوجو وهو يشَهد بأنه حتى وال صورِك الثالث إستطاَعت أن تعزيني.

فقْمُت ألكتَب لِك عساين أستطيع بواسطة الكتابة أن أنّفس عن هذا الكرب.
أنا أشعُر أن الكتابة يجب أن تعرّب لِك عن الشوق... كام فَعلَت يف السابق فلهذا تحّميل ثقل الدم 

من شان أنيس.
جوجو الحبيبة،

بعد يومني ستذهبنَي لدورة املعلمني يف حيفا. أكتبي من هناك واهتمي للّدروس وشّمي الهواء 
كيفام تريدين. أحبُّ أن تبقي مبسوطة.  

أنا أعرف الفندق الذي ستنامني فيه جيًدا. فندق "وندسور" ذهبت إىل حفلة فيه مع خايل مرة 
زمن اإلنتداب. 

إيچد قرب سينام اإلنرشاح سابًقا. واليوم أظن سينام  يتألف من طابقني مقابل محطة  الفندق 
جنيم. 

ال بأس يا جوجو أنِت فتاة طيبة. أنا أحرتمِك وأحبِك وال يهمنني مكان النوم، ألين أعرفِك جيًدا 
وأعرف إخالصِك يل.

ليلة األربعاء ذهبنا إىل السينام، فيلم "لحن الوفاء" متثيل عبدالحليم حافظ وشادية. كان الفيلم 
رائًعا وجمياًل جًدا. أرجو أن تكوين قد رأيِت فيلم "أيامنا الحلوة" كام طلبُْت منِك مع الوالدة مثاًل. 

أريُد أن تشمي الهواء دامئًا يا جوجو، مع أنني لست معِك. 
ال بأس سيحرُض أنيس يوًما ما ليبقى بقربِك كام أخربتِك.

طبًعا هذا الفراق لصالحنا. أنا اتعلم ألستحقِك، لوالك ما فكرت يوًما من األيام أن أكمَل دراستي 
ألن البيت عندنا بحاجة ماسة إىل شغل كام تعرفني أنِت متاًما.

غًدا ميّر أسبوعان عىل يوم اللقاء. ما أسعَد اليوم. أفكر اآلن يف لقاء آخر، وأظنه سيكون يف أيّار كام 
إتفقنا. يا اللّه... يا أيار... أرسع نحن ننتظر.

أنا أحرّض اآلن إلمتحانني يف أول نيسان. ولكن ال داعي للقلق. اللّه ينّجح عبيده.
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سيكون يوم السبت القادم عيد ميالدك. لهذا أفكر مبا سأقوله لِك يف هذه املناسبة. 
صحيح كل عام وأنِت بخري. 

ولكن نريد أكرث... 
نريُد النجاح، نريُد الصحة، نريُد التوفيق، نريُد إستمرار حسن الحظ الذي حالفنا منذ أن عرَف 

كل منا اآلخر... 
نريُد أن تتحقق أمنياتنا العظيمة يف هذا العام.

أطلبي من اللّه أن ال يرفع يده عنا كام فعل حتى اآلن. 
أرادتنا ستنترص، ألن عندنا رشفًا وهدفًا وألن عندنا تصميم يعمُل وفق أراء وأفكار جميلة أصيلة.

حقق اللّه هذه األحالم ويف هذا العام بالذات.
يوم الخميس القادم سأرسل لِك رسالتني. ستصلِك الرسالتان طبًعا يوم الجمعة أو السبت فكوين 

يف األنتظار.
سالمي إىل الجميع وأشواقي إىل الجميع وإليِك فائق أشوقي.

الـمحب  أنيس
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القدس 11شباط 1959
جوجو العزيزة 
تحيّات عاطرة،

كام وعدتِك، ستتسلمنَي رسالتني:-
األوىل عبارة عن تقليد شائع )formal( يُحييِك يف عيد ميالدِك العزيز. وهو كرت جميل رخيص 

الثمن إاّل أنه يجب أن يحمَل ولو القليل من محبتي وإحرتامي وإخاليص. 
أمتنى لو أستطيع يف هذه املناسبة أن أكوَن معِك. 

أمتنى لو أستطيع أن أهديِك أشياء أخرى أغىل مثًنا وقدًرا. ولكن... املستقبل سيحقق كل األحالم. 
تريدين  بعيدِك كام  تفرحني  أيام  أكرث... وستجيء  املرتقب  أن  منها... غري  والكثري  الكثري  تحقق 

وتشتهني. فعىل اللّه اإلتكال كام سبق وحدثتِك سابًقا يف رسائل أخرى.
لهذا أكتب لِك الرسالة الحارضة. أريد أن أحدثك فيها أكرث وأكرث... أريُد أن تحمَل لِك أشواقي...  
ولكن مل يعد هناك مجاٌل للتحدث يف هذه املواضيع. تحدثنا كثريًا وأصبح كل منا يعرف اآلخر أكرث 
مام يعرف نفسه وهذا ما يتمناه كل صديقني. فكم بالحري شخصان مثلنا تعرّفا عىل نفسيهام 

وعرفا أكرث من هذا عواطف وقلوب كل منهام.
أريُد منِك أن تقفي اليوم عىل عتبة هذا العام. تنظرين إىل أمام وتسرتجعني املايض. 

أما عن املستقبل فال نريُد أن نتحدث ألن املستقبل يشء يف عامل الغيب. والحديث عنه ال يجلُب 
سوى الهّم والفكر. فلنرتك إذن التحدث عنه، ونأخذ نتكلم عن النقطة الثانية عن املايض...

لقد عرَف كلٌّ منا إخالص اآلخر وتعلَّق به أكرث وأكرث. 
أما من جهة األهل فقد خرجنا منترصين. وهذا هو اإلنتصار الكبري. 

عرَف الوالد ومنحنا عطفه ورعايته... وكنا دامئًا نخاُف أن يعرف حتى ال يفسد كل يشء بيننا. 
وعرَفَت الوالدة وأيضا منحتنا عطفها... وإن كانت ال تُريُد أن تُظهر هذا بشكل واضح. 

عزام  ودار  أم جربان  الجريان  فيهم جميع  مبا  بقصتنا  عرف  من  وجميع  بيتنا  إىل  باإلضافه  هذا 
وغريهم...  إذن تحّققت أشياء كنا نريد أن نُحققها وكنا خائفني ال نجُد طريًقا لها. 

وهناك يف هذا العام تّم مشوارنا الجميل. ويف هذا العام املايض أخذنا نعدُّ العّدة ملشاريع العام 
الحارض. إذن كان العام املايض عام إنتصارات... وإن شئِت أن أعددها لِك... ملا إستطَْعت.      

فهنيئا لنا وشكرًا للّه. وال أريد من اآلن بعد أن رشْحُت لِك الكفاية أن تبيك يا جوجو.
ال أعرُف حتى اآلن موعد قدومي للبيت. ألنه حتى اآلن مل تحدد مواعيد اإلمتحانات التي عندي.    

يف شهر نيسان عندي إمتحانان كام تعرفني. ولهذا أستعدُّ لهام اآلن بجٍد وبعٍد فائقني.
كل شوقي لك وسالمي إىل الجميع ثانية. 

حبيبك املخلص 
أنيس أبو حنا
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القدس 26 نيسان 1959
الساعة الثامنة والنصف مساًء

جوجو الحبيبة 
أطيب األشواق والتمنيات 

وصلتني رسالتِك املؤرخة يف 21/4/1959 والتي كتبِْت يف الرينة يوم الجمعة. ولذا بقيُت أنتظُر 
رسالتِك الثانية التي وَصلَت اليوم. اذ قد مىض عىل عدم كتابتِك أكرث من 13 يوًما، جعلني أفّكُر 

بِك كثريًا وكثريًا جًدا.
سأطلب منِك يوم األحد 10/5/1959 ويف هذا التاريخ بالّذات. سأطلُب منِك أن تحرُضي لحيفا 
وهذه املرة طبًعا معي، حتى نذهب للنزهة وال يهمّني إن َحرَضَت معِك عفاف)1( مثاًل، وبقيت 
عفاف  رفقة  ألن  للنزهة.  نذهب  وأن  كانت،  طريقة  بأي  تحرضي  أن  املهم  اليوم.  طيلة  معنا 
معِك سوف تشجعنا كثريًا. لهذا أخربيها عن املوضوع بالتفصيل وأطلبي موافقتها. كام وأطلب أنا 

موافقتِك يف الرسالة القادمة. 
إذن وبعد إذنِك سيكون املوعد يوم األحد يف 10/5/1959 الساعة العارشة والنصف يف نفس املكان.

أما عن نفيس فقد ِعشُت خالل هذه الفرتة قلًقا حتى كان اإلمتحان اليوم. عندما إنتهيت منه قلت 
شكرًا لله. أكيد صلّت جوجو عني. ِولِك اللّه يخليِك إشتقتلك وإشتَْقت لكل يشء فيِك. أتأمل أن 

أحصل عىل عالمة عالية جًدا ألنني متأكد مام فعلُْت يف هذا اإلمتحان.
إىل اللقاء يف حيفا أنِت وعفاف حتى نشطَح. أحرضوا معكم ساندويش أو كعك ُشغل جوجو حتى 

نستطيع أن نأكل.
البارحة أرضب الطالب من الساعة التاسعة حتى الواحدة صباًحا. وخرجوا جميعهم يف مظاهرة 
كبرية إىل بيت رئيس الحكومة ألّن القسط الجامعي سيكون 400 لرية يف السنة القادمة. وهذا 

معناة زيادة 100 لرية عن الرسم الحايل. 
قبل أربعة أيام تُويّف طالب يف الجامعة يدرُس حقوق يف السنة األوىل إسمه "إحسان بشارة" من 
الطرية يف املثلث. سبب وفاته متاًما كهاين اليوسف، دخَل الحامم ومات وهو يف الحامم. رحمه اللّه.

جميعنا حزنا عىل هذه امليتة وعمره 21 سنة.
أنا بصحة جيّدة. أشتاُق فقط إليِك. 

األيام متر بسعة وهي تركُض ملصلحتنا.
جمَع اللّه كل قلبني ووفَّق كل الرغبات.

واسلمي للمشتاق 

أنيس

1. عفاف مزبر، تظهر يف الصورة إىل ميني الوالدة.
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القدس 15/5/1959

جوجو الحبيبة 
أطيب االشواق والتحيّات،

الساعة اآلن العارشة لياًل. وأنا أجلُس يف غرفتي يف هذه العامرة الجميلة. 
كم أمتنى أن تكوين هنا. وكم أمتنى أن يسعدين الحظ ألمنحِك راحًة ومعيًشة تليُق بِك.

جوجو الحبيبة، 
منذ أن َحرَضُت هنا البارحة حتى اآلن وصورتِك مل تربح ذاكريت باملرّة.              

ال أدري ما السبب؟ وال أدري أميكنني أن أستطيُع العيش عاًما آخر وهو السنة االخرية هنا بدونك؟ 
ال أدري؟! أفكُر بِك... وفقط بِك. 

كَانت هذه الزيارة األخرية بالنارصة أروع ما عرفت. 
يوم األحد كان حافاًل. 

ما زلُت اآلن أستعيُد ذكرياته. 
املزح الجميل معِك واملناظر الجميلة من حيفا، ويدِك الناعمة الدافئة تضَغُط عىل يدي، والكعك 

الشهي... 
كم أنِت لطيفة يا جوجو؟! أكاُد أبيك اآلن أنا هنا.

سالمي إىل عفاف. وشكرًا لها مرّة أخرى. كانت رفيقة بنا، تبتسُم إلبتسامتنا، كم متنيُّت لو أحبَها 
شخص مثل حبّي لِك، حتى تكون هي األُخرى سعيدة. 

يف املرة األخرية خالل زيارتِك لبيتنا مع راغدة، شعرُْت بأنِك ألطف ما رأيت.                       
أحبُِّك هكذا مع راغدة، أن تبقى راغدة صغرية. 

تذكرُّت املايض والحارض واملستقبل، فتمنيُت أن تكوَن عندنا بنت كراغدة، نحملُها أينام ذهبنا. 
لقد كاَن منظر راغدة معِك جمياًل متنيتُه يل ولِك ولكن اللّه كريم.

سالمايت وقباليت لراغدة الحبيبة وكل عام وهي ساملة وطبًعا سأحّل اللغز يف املجلة عىل اسم راغدة 
حتى تنّور وتنبسط. 

لن أنىس هذه الفتاة الجميلة ما حييت. ألنها كربت مع حبّنا وسرتافقنا يف جميع مراحل الحياة 
من دون شك.

جوجو ال أقوى عىل الكتابة بعد أحّس بالدمعة تختنُق يف حلقي.
أطيب التمنيات للجميع... 

 حبيبك أنيس
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1. جوليا جبور.

2. صبحي أبو حنا.
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القدس 17/9/1959

جوجو الحبيبه 
تحيّايت القلبيّة،

عندما حرْضُت يوم السبت املايض من النارصة، تسلّمُت رسالتِك التي حدثّتني عنها يف النارصة.
فال يكن عندِك أي فكر من جهتها. 

ويوم اإلثنني تسلّمُت هديتِك املشكورة فألف شكر لِك.         
وحتى تطمئني أقول لِك محتوياتها:-

1( قميص.
2(  ثالث محارم.

3( أزرار للقميص)1( وشكله للجرافات.
4( جرافات. 

ولكن أليَس هذا كثرٌي يا جوجو؟! 
تذكّرُت اآلن معنى حديثك يف النارصة؛ األسبوع القادم يكون عيدك يا أنيس. 

نعم يا جوجو غًدا يكون العيد، وسأبلغ ال 23 عاًما. 
تذكّري بأن 8 اىل 9 سنوات من هذا العمر عاشت عىل حبِك...

وتذكّري بأن الذكريات التي جمعتها خالل هذه السنني من العمر، تساوي كل حيايت. 
وتذكري أن أََميل يف ما تبقى من العمر، هو أن تشاركيني إياه... 

وأظن بأن الثامر ال بدَّ أن أوانها قد دنا.
يا اللّه كم أنا مشتاق لِك اآلن وسأبقى مشتاقًا حتى نجتمع سويًا. 

كيف أنتم؟! 
لن أمتكن من الحضور إىل النارصة إاّل بعد أكرث من شهر. 

غري أنني إن وجدت مناسبة فسأحرض من غري أن أعلن عن الحضور.
ألن رؤيتِك بالنسبة يل هي كل يشء. 

سأرسل لِك كل التفاصيل بخصوص تطورات الشغل.
أذن أكتبي يل ألن رسائلك هي املسيّل الوحيد يف البقاء هنا.

واسلمي 
ألخيك املشتاق أنيس

1. أزرار القميص تظهر يف صورة الغالف. 
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1. سامية فرح.

2. حنا أبو حنا.
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3. رايق جرجورة.

)3(
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من اليمني: الجد فوزي لطف عازر، الوالدة جوليا، الخالة ميمي، الجّدة بهّية حرفوش عازر، الخالة أوديت، جّدة الوالدة جوليا البواب 

تحمل يف حضنها الخالة راغدة، الخالة مرسيل.
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رسائل خمتارة 
من سنة 1960
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القدس 2/1/1960
جوجو الحبيبة 

تحيّات طيّبة،
أكتُب لِك الرسالة األوىل يف عامنا الجديد، وآمل أن يجَدنا العام القادم مجتمعني. 

وأِعُد أن أبقى كام كنُت ُمخلًصا وفيٍّا لفتاٍة مخلصة وفيّة. 
تلقيُْت رسالتِك فشكرًا وسأعمل عىل جميع ما جاء فيها. 

مرة أخرى أعتذر عاّم حدث. حتى أنا مل يسمح يل بالعبور إىل البلد القدمية. 
غري أن شقفة البدلة وكل يشء تدبّر فال يكون لِك فكرًا باملرة.   

لقد ظهَر من هذا املوضوع  حبِك للناس وحب املساعدة عندِك وهذا أعرفه أنا من خربيت وعرشيت 
معِك. لكن ال ميكن أن نثق بجميع الناس. 

لقد تعلّمُت من هذا درساً عظياًم؛ لن أقول يل صديق بعد اآلن سوى مقدريت  ومكانتي.
ال أريُد شيئًا منِك باملرّة. 

فقط أريُد أن نَبقى بصحة جيّدة أحدنا لآلخر ليحرتمه ويحبّه.
البارحة إشرتيُت شنطة ومتى أصبْحُت محاميًا سأشرتي شنطة كبرية تليُق باملقام، وطبًعا ستكون 

الجوجو معي حتى أختارها.
سأحرُضُ يوم األربعاء مع باصات النارصة العائدة من القدس، ألقيض عيد الروم يف النارصة عندكم. 

وسأحدثِك كل يشء بالتفصيل. 
لهذا ال حاجة للرد عىل رسالتي هذه. وقويل للوالدة أن تبقي األغراض يف البيت أو ترسلهم مع عبد 

العفيفي يف باصات النارصة التي ستُحرِض الحجاج إىل هنا.
كيف أنِت يا جوجو والربد؟ 

رستني أخبار البيت عندكم كثريًا.
للجميع أطيب األشواق. 

وإىل اللقاء يف يوم األربعاء.

واسلمي ألخيِك 
الـمشتاق أنيس
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القدس 23/1/1960

جوجو العزيزة 
تحيّايت القلبيّة،

هو  السبت  يوم  ألن  حااًل.  لِك  أكتَب  أن  وعيلَّ  الغرفة،  ووصلُت  األكل  غرفة  من  خرجُت  اآلن 
موعد خروج الربيد بعد ساعاٍت معدودة. أعلُم كم تكونني مشتاقة لرسالتي؟ أعرُِف أنِك تكونني 

بإنتظارها صباح كل أحد. فلهذا سأكتُب حتى تتسلميها كاملعتاد.
تركُت النارصة الساعة الثانية بعد الظهر مع الوالدة. وصلنا حيفا حوايل الساعة الثالثة، فذهبنا 
لبيت خايل جبور)1(. تركُت الوالدة هناك وركبُت يف القطار ووصلُت القدس يف الساعة السابعة 

.Y.M.C.A والربع مساًء. أول يشء عملته، سألُت عن الدكتور جربان)2( ووالدته)3(. فكانا يف الـ
نزلُت مع الدكتور للمطعم وتعشيّنا سويًّا أنا وهو. وطبًعا قضيُت معظم الوقت معهام، إىل أن 
جاء يوم اإلثنني وهو موعد سفرهام إىل النارصة. تحّدثنا كثريًا أنا والدكتور وسألتني والدته عنِك 
وعن البيت؟ ثّم حدثتني كيف أنها والدكتور من )صوبنا طول الخط(.  فقلُت لها؛ هذا ما أعلمه 

وال شك بأن أنِت والدكتور تكفيان.
فالحديث مع الدكتور جربان والعّمة أم جربان متمّم ملا كنُت قد قلته لِك يف رسالتي األخرية.

كم أعجبني حديثهام يا جوجو إنهام يحرتماننا متاًما.
أكتبي يل وحدثيني عن حديثك أنِت معهام بنفس املوضوع؟

عندما حرْضُت إىل هنا فتّشُت عن مبلغ ال 20 لرية الذين تفضلِّت فأرسلتهم، فلم أجدهم. 
رمّبا رُسَق املبلغ مّني هنا يف الـ Y خالل األيام التي قَضيتها هناك يف البيت. 

ألن بنتًا جديدة يهوديّة نَظَّفت الغرفة يوم الخميس املايض.
عىل كٍل أشكرِك جًدا جًدا وأسألِك أن ال تعيديها باملرة.

ألن هذه نتيجة من يأُخذ تعب اآلخر. أشكرِك للمرة الثانيّة وال تذكري قصة ضياع العرشين لرية 
أمام والديت.

هل تسلّم مفيد كتاب كليلة ودمنة؟ خربيني عن البيت عندنا؟ فأنا أحّن إىل البيت كثريًا. 
هل رجعت الكهرباء للبيت؟ أرجو أن يكون قد تّم هذا. 

سأكتب هذا األسبوع رسالة يف الراديو ألخوايل  وخااليت وعائالتهم يف بريوت أطمئنهم عنا. وأستفس 
عن أخبارهم؟ فإذا كانت الكهرباء ستدخل هذا األسبوع آمل أن تسمعوها. 

أنا طيلة األسبوع يف الـ Y .الربد كثري هنا وما عىل اإلنسان إاّل أن يلبد ويسكت. 
سأحرض ثانيًة كام أخربتِك يوم عيد ميالدك، فالكعكة ستكون جاهزة فاهمة؟ 

واسميل ملن يرغب لك بالسعادة - أنيس

1. جبور جاّمل.

2. الدكتور جربان عطاللّه.

3. والدة الدكتور جربان العّمة كوكب عازر.
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القدس السبت 30/1/1960

جوجو الحبيبة 
تحيّايت األخويّة،

َحَمَل الربيد خالل األسبوع املايض رسالتني من النارصة، ومن نفس البيت الذي أقّدس من تَربَت 

فيه ومن تسُكن فيه. الرسالة األوىل من جوجو والرسالة الثانية من جوجو أيًضا. 

ال يشء عندي أحدثه؛ لقد كتبُت يف دفرت الشعر الذي أخربتُِك عنه أكرث من نصفه، وسأنهيه عندما 

أحرُض للنارصة ألعطيِك إياه يف أقرب فرصة، حتى تستطيعني أن تضيفيه للدفاتر التي بحوزتك. 

الربُد هنا شديد جًدا خصوًصا يف الخارج، ولكن كام تعلمني ال أشعر به أبًدا. ألنني نادًرا ما أخرج 

وذلك بسبب قلّة األشغال يف الخارج. 

تسلّمُت يوم اإلثنني املايض "املنجد" الذي أوصيُْت عليه لكريم وهو موجود عندي. وسأبقيه معي 

حتى أحرُض للنارصة يف منتصف الشهر القادم. أو رمبا أرسلتة مع السيد سامي دبيني يوم الثالثاء 

القادم، فيضعه عندنا وتستطعني أن تأخذيه. فقد دفعت مثنة 16 لرية. املهم أنني وفيّت بوعدي 

وأحرضته لكريم. 

أم نقوال أعطتني صليبًا صغريًا إلسوارتِك، إنه جميل جًدا وميكنِك أن تثبتيه يف اإلسوارة. 

. ال أستطيع  إرساله لِك اآلن ألنه صغري نسبيًا، وأخىش أن يضيع. سأحرضه بالطبع معي عندما أحرُضُ

شكرًا ملباركتِك يف الجاكيت. أنا ال أهتم بالنقود ولكن املستقبل سيعلُّمنا بأن نرسم خططنا قبل 

أن نبدأ يف عمل أي مرشوع. والنقود إحدى العنارص التي يرتكز عليها تنفيذ هذه الخطط يف هذا 

املجتمع املادي.

بقي عىل رمضان  17 يوًما وبعدها ستجدينني عندكم ملدة شهر وسأقيض الكثري من الوقت عندكم 

يف البيت. وسنجلُس كثرياً ونتحدث طويالً بعد رجوعِك باكرًا من املدرسة.

بقّي أن أنام لذا أقول؛ تصبحني عىل خري يا جوجو يا حبيبة...

 كام أفعل كل يوم عندما أنام يف الليل وأفّكر فيِك.

أنا مشتاق جًدا جًدا... 
وإسلمي ألنيس
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القدس 3/3/1960
جوجو الحبيبة تحيّايت القلبيّة،

هذه  واسمعي  اليوم.  طيلة  لساين  عىل  طبًعا  فاسمِك  كثريًا.   لِك  مشتاق  أنني  سأكتب  ما  أول 

البشارة رمبا حرضت يوم السبت 12/3/1960 حوايل الظهر للنارصة ألّن سيارة الـ Y ستحرض يوم 

السبت لطربيا وسرتجع يوم األحد هنا. وأنا ميكنني إذن أن أحرض ألراِك وسيكون اليوم مناسبًا ألن 

13/3/1960 يوم "بوريم"وستكون الجامعة مغلقة. سأعمل جهدي حتى أستطيع أن أرى الفتاة 

التي أمتنى فقط أن أراها. 

كان يوم الجمعة شاقًا جًدا إشتغلت الصبح من الساعة التاسعة حتى الواحدة بشكٍل مضٍن. 

طبًعا أنِت يف البيت وتساعدين الوالدة فال بأس... نِـمُت بعد الظهر ساعة ونصف وقُمُت أدرس.

طعام  ألتناول  أنزل  أن  قبل  لِك  أكتُب  لهذا  السابعة.  تقارب  الساعة  واآلن  الرابعة  من  إبتدأُت 

السابعة  الساعة  من  الشغل  غًدا  سأبتدىء  وأنام.  ساعات  أربع  أو  ثالث  ألدرس  وأرجع  العشاء 

صباًحا حتى الواحدة أي ست ساعات.  

مدرسة  يف  التعليم  بخصوص  معي  تحدثا  املايض  األسبوع  يف  هنا  بيكر  ومسرت  إميل  كان  حني 

األمريكان. طبًعا رحبّت أنا بالفكرة، غري أن إميل ذهب ومل أخذ جوابًا ال بالنفي وال باإليجاب.

الحالة هنا بالشغل ال تطاق باملرة، أتعب جًدا كل يوم وال أستطيع أن أدرس باملرة. 

وإن بَِقيَت الحالة هكذا قكيف سأستطيُع أن أجلس لإلمتحانات؟

كانت رسالتِك األخرية رائعة جًدا جًدا. أصبحِت شاطرة يف الكتابة وأسلوبك عذب. هنالك تحسن 

قراَءة رسائيل تساعد كثريًا عىل  أن  تعليمِك قبل ثالث سنوات. ال شك يف  تركِت  أن  واضح منذ 

الكتابة. 

عندما تركت النارصة يوم 21/2/1960 فكرُت يف يشء واحد. ملاذا مل تُكميل املّشوار أنِت وفريال 

فتذهبا للنمساوي؟ رأيتكام راجعتني يف الطريق لبيتكام. 

لقد إتصلُت مساء الخميس ببيت جورجيت سمعان حتى تُخرب فريد أن يَحرُض هنا يوم الجمعة.    

ولكن عىل ما يَظهر مل يكن أحد يف البيت عندهم ليقوم بهذه املهمة. فتذكرُت أن بيت أيب وصفي 

األستاذ حنا الخازن مربوط بشبكة التلفون لهذا اتصلت به وكانت هذه أحسن طريقة.

لقد حرَض فريد البارحة اىل هنا وأظُن سيحدثكم ملاذا إستدعيته أنا من النارصة، إذ أن عماًل ما يف 

الـ Y.M.C.A ولكن سننتَظر ونرى النتيجة بعد ئٍذ.

أشكرِك عىل الشعور إتجاه البيت عندنا وأنا بالتايل أشعر نفس اليشء بالنسبة لكم.

سالمي للجميع وإن شاء الله سأراِك يوم السبت القادم ، أكتبي حااًل أنتظر كل ساعة رسالة منِك. 

أخوِك املحب أنيس
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* تظهر يف الصورة جانب من املكتبة.
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القدس 24/5/1960
جوجو الحبيبة،

كتبُت لِك رسالتني يف األسبوع املايض، وأظُن أنِك غًدا األحد سوف ال تكوين يف النارصة، حسب ما 
طلبُت منِك يف الرسالة الثانية، سأعرُِف أكرث وسنتحدُث أكرث قريبًا جًدا.

ذهبُت لإلمتحان البارحة صباًحا وأنا مطمنئ %100 من نتيجة هذا اإلمتحان الصعب ومن العالمة 
العالية التي سأحصُل عليها.

طبًعا نهار الخميس والجمعة والسبت عندما سأعلُّم يف مدرسة األمريكان سأراِك كل يوم وإاّل ما 
معنى وجودي يف النارصة؟

بخصوص الخواتم مل أخذهم يا جوجو .أنا كام تعرفني سافرت باكرًا. خذي الخواتم حااًل وإذهبي 
إىل بيت دار منر صيقيل مكان جوليا جبور سابًقا، وأعطيهم الخواتم وقويل أليب شفيق)1( مثن كل 

منهام، وأبو شفيق سيحرُض هنا ويُحرِض الخواتم.
كيَف حال والدتِك أظُن أنها قد ُشفيَت وهي تشتغُل اليوم شغل البيت. 

أخربيني عنها بالتفصيل برسالتِك ألَنني ما زلُت أذكُر أنها كانت تتأمل خالل زياريت األخرية.
سأبقى طيلة شهر حزيران يف الغرفة يف الـ Y وآكُل يف الـ Y بدون أن أشتغل شيئًا. 

أي أدرس فقط وهذا من غري شك سيساعدين عىل إجتياز األمتحانات.
ما رأي الطالب الذين علمتهم يف النارصة باملعلّم الجديد؟ 

هل سمْعِت تعليقات أو شيئًا جديداً بخصوص أخبار املعلم الجديد ؟جميل جًدا اإلنتقاد!
أشعُر بالفخِر ألنِك ستكوين بقريب يف املستقبل. 

أشعر بالفخر عندما أسمع هذا الحديث. 
لكان من  ومكانتي  مركزي  لوال  أديبة.  فتاة رشيفة  أحصل عىل  أجتهد حتى  بأنني  أقتنع  ألنني 

املستحيل التقرب إليها  .كل هذا من أجلِك... فاهمة يابا؟
أنا مشتاق جًدا ألراِك اآلن خصوًصا بعد قّصة الشعر. 

جوجو ال يهّمني إن كان أجمل أم ال؟ 
املهم أنني أحُب روحِك وإخالصِك والشكل يأيت ثانوي األهميّة؟

أنا أريد جوجو ألنها جوجو وليَس لجاملها أو يشء غري هذا.
أدرُس يا جوجو وال وقت عندي ليشء اّخر.

سأكتفي اآلن وسأكتُب لِك يف األسبوع القادم كاملعتاد.
واسلمي ألخيك 
أنيس

1. نـمر صيقيل.
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1. جورج أيوب.
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1. إليانور جرجورة.

2. عفاف مزبر.
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القدس 8/7/1960
تحيّايت القلبيّة،

اليوم تَلَقيُت هدياِك الحلوة يا ُحلويت. تأثرُت جًدا جًدا. وها أنا أكتب لِك بعد أن لَِبسُت الجرافات 
والقشاط الجميل. لبستهم جميًعا، وال شك بأن إخالصنا لبعضنا سيكون أحسن هدايا ميكن أن 

تقّدم يف املستقبل القريب.
ومبزيد من التعّجب قرأُت رسالتِك التي وصلتني البارحة ولقد أعدت قرأتها أكرث من مرة وأنا ال 

أكاد أصدق عيني. فالخط خط جوجو غري أن الروح التي تكتُب ليست روح جوجو. 
لقد عرفُْت جوجو خالل ست سنوات هادئة مرحة قلبها طيّب وتثق بأنيس كل الثقة، متأكدة بأنه 

يعمُل ملستقبلها قبل مستقبله. غري أّن رسالتِك األخرية مل تحِمل كل هذه الصفات.
يُدخلون  أناًسا  بيننا. ولعّل هناك  العالقات  الخفاء يعملون من أجل تعكري  أناًسا يف  لعّل هناك 
لعقلِك بأن أنيس، يحاوُل أن يُغّرر بِك. إن كان هذا هو الوضع، فأرجوِك أن تُبعدي عن فكرك كل 
هذه األفكار. وتَذكّري كم وكم من مرة وعدتِك، وتذكري أنني ال أنىس أبًدا، كَم ضحيّت من أجيل 

ماّديًا كان أو معنويًّا. 
ما هذه األفكار التي تحملينها يف رأسِك؟ وحياتك يا جوجو لو مل أجد العمل يف الـ Y اآلن، لكان 

لزاًما عيّل أن أوقف الّدراسة يف السنة القادمة.
الساعة.  بقيت معهم حوايل  الربج،  وأخذتهم عىل  رأيتها  طبًعا  باألمس،  هنا  كانت جورجيت)1( 

وبعدها إستأذنت ورجعت ليك أدرس. أظن أخربتُِك عن الحديث الذي تحّدثناه.
أرجو أن تكون قد بلّغتِك سالمايت.

كاَن اإلمتحان يوم اإلثنني جيّد وعيّل اآلن أن أذهَب إلمتحان يوم الثالثاء الساعة التاسعة صباًحا، 
سنأمل كل حسن. أخبار مرسيل)2( عظيمة ومسّة واألعظم أختها جوجو. 

ما هي أخبار ميمي؟ أريد أن أسمع شيئًا عنها، وإن 
حرضت أخربيها عن سالمي ومحبتي.

أكتبي يل حااًل. أنتظر رسائلِك بفارغ الصرب دامئًا، فال 
تتأخري وأمتنى لِك أحسن الحظ يف أمتحانات الرتبيّة 

وعلم النفس.
سالمي للجميع، وإسلمي ألخيِك

                                                        أنيس

1. جورجيت سمعان جهشان.

2. مرسيل أول فتاة عربية تنجح يف إمتحانات البجروت يف مدرسة راهبات الفرنسيسكان يف النارصة.
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القدس 18/7/1960
جوجو الحبيبة،

وصلتني رسالتِك البارحة. سأكتُب اليوم لتصلَِك رسالتي يوم األحد.
ما أظن تأخر الرسالة يف األسبوع املايض إاّل بسبب يتعلق بالربيد. 

ليس مهاًم، املهم كام قلِت أنِت الوصول بسالمة.
غًدا تبدأ اإلمتحانات وستستمر حتى 6/8/1960. ولهذا يا جوجو لن أمتكن من الكتابة يف األسبوعني 

القادمني فأطلب املعذرة. الوقت مثني وال نعرف قيمته إاّل عند الحاجة.
وصلتني األغراض مع جورج إبن عمتي، فأشكري الوالدة بالنيابة عني وأخربيها إن كانت تريد 
الحضور للقدس يف األسبوع القادم؟ فأنا أنتظرها. وإن وافَقت سأخربِك تفاصيل أكرث يف الرسالة 

القادمة.
أخربيها بأنني أرغب جًدا جًدا يف حضورها. 

وأنِت يا جوجو متى ستنزل خشبة من السامء وتحرضين إىل هنا؟
كم وكم من مرة لبيُّت نداءِك وكنُت أحرُض خصيًصا ألراِك يف النارصة. إعمليها مرة أنت ومرسيل 

وأحرضا يوًما كاماًل حتى أستطيع أن أمتتَع برؤيتك. وأطّفي شوقي لِك ولو قلياًل.
أخربيني عن هذه الفكرة.

هل سمعِت؟! يف بداية السنة القادمة ستصبح دراسة الحقوق 5 سنوات بدل 4 سنوات وسنتني 
ستاج، إًذا سبع سنوات طبًعا هذا ال يشمل كل من بدأ مثيل. بل سيطبّق عىل من يبدأ الدراسة 

يف هذه السنة.
أنا ال أخرج من العامرة باملرة. ال أعرف ماذا يحدث يف القدس أبًدا. لهذا فقط أذكرِك وأتذكرِك 

وأدرس يا جوجو منشان عينيك.
رسرت ألخبارِك أنِت وناديا إىل األمام. 

البيت وكل يشء يف  رائحة  أتنسم من رسائلِك  أنِت يل ألنني  تكتبي  أن  منِك فقط  أطلب  لهذا 
النارصة. 

كيف راغدة وأوديت ومرسيل والوالدة والوالد والجّدة والجميع؟ 
أحنُّ إليكم وحتى إىل حجارة البيت عندكم، حتى ألحُسب بيتكم مكة يا مّس.

سالمايت للجميع وخصوًصا لجوجو.
هذا وإسلمي ألخيِك 
أنيس
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1. تحضريات الخطوبة.

2. رمزي قسيس.
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* الصديقة األلـامنية تعرّف عليها الوالد عام 1960 يف القدس، تبادال الرسائل والهدايا والزيارات واستمرت أوارص الصداقة العائلّية 
معها طوياًل.
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1. حنا الخازن
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القدس 17/11/1960
جوجو الحبيبة تحيّات قلبيّة،

وأخريًا تلقيُْت رسالتِك وهي جواب عىل الرسالة التي كنُت قد كتبتها لِك يوم الخميس املايض.
لقد كنُت مضطربًا جًدا أترقب سامع أخبارِك وأنتِظُر وصول الربيد كل يوم بفارغ الصرب.

رسرُت جًدا ألخبار الرسالة عدا حادثة موت جارنا سليم عصفور )أبو إبراهيم(. 
لقد كان األمر مفاجئاً بالطبع، واألهم أن الوفاة حدثت نهار اإلثنني وهو املوعد الذي تذهبني به 

صباًحا إىل بيتنا. هل كنِت هناك ساعتئٍذ؟ إن كان األمر هكذا فيا لهول املصيبة.
جوجو حافظي عىل ميعاد يوم اإلثنني صباًحا وإذهبي عندنا. وحياتِك كل يوم إثنني صباًحا وكل 
يوم خميس صباًحا. فأنا هنا سأذَهب بخيايل للبيت عندنا وسنلتقي كل يوم إثنني ويوم خميس 

صباًحا.أنا أجلس عىل التخت قبال املرآة وأنِت تجلسنَي عىل الكنبة الطويلة. 
وأنِت عيّني يل يومني من كل أسبوع، أحرُض أنا بخيايل عندكم بهام، وليكون السبت مساًء من 
الرابعة حتى السابعة واألحد صباًحا من التاسعة حتى الواحدة ونجلس يف كل مكان وكل كريس 

يف بيتكم الجميل.
سأرسُل يوم السبت لعفاف برقيّة مبناسبة خطوبتها، ألنها ركَضت كثريًا يف خطبتنا. وإن كنِت هناك 

يف الخطوبة فبليغيها أحّر سالمايت ومتنيايت.
أي شخص  بواسطة  أو  الربيد  بواسطة  للبيت  لك  سأوصله  مليمي  نويل  البابا  عىل  لقد حصلُت 
آخر. وإبقيه عندِك حتى أحرُض أو حتى العيد. وعندئذ نقّدمه لهالة بنت ميمي. وإن إستطعُت 

سأحصُل عىل إثنني آخرين لحبيبي نادر وحبيبتنا راغدة.
يجب أن نفتّش عن طريقة جديدة تصلنا بها الرسائل. سنأخذ صندوق بريد جديد. وأُبقي املفتاح 
التي نستطيع أن نحصُل بها عىل هذا  الطريقة  معِك. أرجوِك أن تذهبي للبوسطة وتسأيل عن 
الصندوق وكم من الوقت يستغرق؟ وأرجوِك أن تعبئي النموذج املطلوب ألنني ال أستطيع أن 

أصرب بدون كتابة.
لقد اشرتيت شخصني من الزجاج الصيني أيًضا بثالثني لرية. وعندما سرتينهام سوف تقولني هذان 
لرية  أو خمسني  بأربعني  تستطيعني رشائهام  ال  بأنِك  أظن  الجديد. يشء جميل جًدا جًدا  لبيتنا 

بالسوق. مربوك للعريس والعروس.
لرية   130 الشهر سيكون يل  أول  سأنتظر حتى  اآلن.  بالبنك  نقود  يل  يوجد  ال  النقود  بخصوص 
وسأدفع مثن الهدية ومثن الشخصني منهم. وأيًضا سأدفع 73 لرية للجامعة ولفاروق خمسني لرية 

والبقية مرصوف.
ال تهتمي سأتدبّر كل يشء. الدروس ممتازة. أستعد لإلمتحانات بتلهف فائق حتى أُصبح محاميًا.

ال أعرُف ماذا سأكتب أكرث املهم أنتظُر دامئًا سامع أخبارك وسامع أخبار البيت.
سالمات للجميع وأكتبي حااًل ورسيًعا.
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القدس 30/11/1960
جوجو الحبيبة 

تحيّات وأشواقًا قلبيّة،

ال شك بأنِك مشتاقة جًدا أن تصلِك رسالتِك األوىل عىل صندوق الربيد الجديد.
كتابتها...  أنهي  أن  بعد  الصندوق هنا  الرسالة يف  أستطيع... وسأضع  ما  أكرث  لِك  ولهذا سأكتُب 

وبعدئٍذ ستصلِك من غري شك يوم السبت وهو املوعد الذي طلبِت فيه أن أكتب لِك.

لقد كنُت مضطربًا جًدا أترقَُب سامع أخبارك وأنتظُر وصول الربيد كل يوم بفارغ الصرب. 
ومل أكتِف بهذا بل اتصلُت بالتلفون البارحة بيوسف)1( عىل البيت. ولكن مل أجد أحًدا ال هو وال 

فاروق)2(. 
تَكلّمْت معي فتاة أظنها إّما ليىل)3( أو عبلة)4( لقد كانت الساعة التاسعة والنصف لياًل. واليوم 

إنتظرُت الربيد يف الصباح فلم يصلني يشء وبعد الظهر مل أستطع أن أدرس يشء.

ال جديد باملرّة أقولوه لِك أرسلُت رسالة للويس السامل بخصوص السيارة املوجودة هنا للبيع؟! 
ولكنني تلقيُت رّده البارحة أنه ال يرَغب يف هذه السيارة ألنها فقط بباب واحد وليست ببابني 
كسائر السيارات. متنيُّت لو أنه قَِبَل العرض برشائها وحرض إىل هنا مع عبلة)5( لرؤيتها وحرضِت 

أنِت معهام ولكن اللّه كريم.

جوجو العزيزة معروض حرام كبري جًدا للتخت ومثنه 35 لرية. أظُن بأنه قَيّم، لونه أزرق فاتح 
وسأشرتيه لنا. أظُن بأن السعر معقول. ما مثن الحرامات التي إشرتيتها لنا للبيت أنِت؟ الحرامات 

الزرق حتى أستطيع أن أقارن بني السعرين؟ عىل كٍل سأشرتيه وسرتينه.

إن كانت يسى الدبيني تريد كباكيب الصوف؟ فلرتسل يل مصاري هناك 16 شلة بهايف أبيض 
مثن الواحدة 1.25 فإن كانت تريدهم فلرتسل املصاري حتى أشرتيهم لها.

كيف حال الجميع عندكم أنا هنا بصحة جيدة. 
أكتبي يل حااًل وسلّمي عىل الجميع.

أنيس

1. يوسف اليعقوب.

2. فاروق اليعقوب.

3. ليىل اليعقوب.

4. عبلة اليعقوب.

5. عبلة قعوار.





رسائل خمتارة 
من سنة 1961



136



137



138

)1(

1. الصائغ رفيق جبور.
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القدس 2/6/1961
جوجو الحبيبة 

تحيّات حارّة،
تلقيُت رسالتِك البارحة وهي ليست الرسالة األوىل! 

بل هي إحدى مئات الرسائل التي كتبتيها يل والتي أجبُت عليها والعكس صحيح.

كثرية هي الذكريات. والعجيُب بأنها متّر بسعة مخلفة وراءها أشواقًا تغيُب لتعود وتظهر من 
جديد يف مناسبات ويف أوقات مختلفة. 

وهي جميلة ألننا يف إنتظار ما هو أجمل وأروع من تلك الذكريات التي مرّت بنا حتى اآلن.

أفّكُر بِك أكرث من املعتاد والسبب أدركُُه أنا كام تدركينُه أنِت. 

فنحُن مل نعد نستطيُع أن نصرَب أكرث من السابق بدون بعض.
 ونحُن أصبحنا جزًءا ال يتجزأ يتمُم كل منا اآلخر.

سأَحرُض للنارصة إّما يوم الخميس أو يوم الجمعة وسأشرتي لِك جالديوال للمرة األوىل.
 أنا أعرف كم تحبني هذه الزهور... ففي املستقبل سأحرِضُ لِك كل أسبوع منها حتى تكوين راضية 

عن أنيس.

ال أعرف ماذا أقول أكرث سوى أنني أمتنى أن يكون اليوم هو يوم لقاء.

هذا وانتظري قدومي.

وإسلمي لخطيبك 
أنيس أبو حنا
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، يَكربُ وينضُح ويثمُر... ويَسَتمُر الحبُّ

وكأَّن بوالدي ِمن َقربِِه يَرَّدُد:-

"ال تَــْحـُسـبي أَنــي أُِحـبُـِك ِمـثْـلَـمـا         تَتَصّوريَن َمـشاعري فـوَق الَوَرق

أَنــا شــاعــٌر فــي كُـِل شــيٍء إنّـمــا        ِعـنَد الكتابِة عن َهواِك... أَحـرَتِق

َْت         ِهـّي ليـَس إاّل بـعَض ُدخاٍن قَـلْق ال تَْحُسبي أّن الِكتابََة َعن َهوانا َعربَّ

لَــو أَنـنـي أَفـنــى، وال يَـبْـقــى أثَــْر         َسيَُفوُح طيبُِك من ُحطاِم ُحطامي

أنـا لَسـُت أَعـرُف كَـيـَف أْخِتُم ما بََدأْ         فَـَهِل الِختاُم يَكوُن بَْعَد َماميت؟!"


