
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 .2012 ©جييع امحقّق ىحفّظة منكاتب يّنس بن عيارة 

إن نشر ٍذا امعيه بأي شكه ىن األشكال دِن إذن خطْي ىسبق ىن امكاتب 
ّر نسخًة رقيية يعْرضك منيتابعة امقضائية، ساًٍ في دعً اميحتّْ امعربي ِاشت

 .منفسك ِمين تحْب 

 :تابع آخر ىا أكتبُ بصّرة شبُ يّىية عنٓ ىدِنتي امشخصية

/

 :يألي ىٕحظات أِ استفسارات، ٔ تتردد في ىراسنتي عنٓ امبريد اإلمكترِني امتام
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إمٓ كه ىن يحْب األدب، ِيحب كتاباتي، إمٓ كه 
 .أصدقائي، ِإمٓ جييع ىن عْنيني ِمّ حرفًا ِاحداً 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

، ِمكن مً أجد ٍذا اميّو اميشؤِو  مً أكن غبيًا مَذا امحدِّ
باع ىكتبتي قرأتُ ىرارًا ِتكرارًا، جٕجة أر .شيئًا أفعنُ

ِامربع امباقي كتِب ٔ أطيقَا أبدًا، ألنَا بغيضة جدًا، 
صنصة  (ِكان امكتاب كتاب طبخ  )فعندىا تحْضر ..بغيضة

بيتزا فإن امنتائج ستكّن ِخيية ابتداًء ىن ىرق امسيك 
ِمَذا فإني ٔ  !إمٓ حساء رِسْي غريب ذي اسً طّيه

به تفعه ذمك زِجتي في  أتسنٓ بكتب امطبخ أبداً 
 .اميطبخ

ِعنٓ ذكر إيفيانا فإنَا ذٍبت كعادتَا يّو امخييس إمٓ 
غير أن إيفيانا ىباركة ِىحترىة  ..جيعيتَا امينعّنة

ِمذمك  (امتي تستغرق كاىه راتبَا)ِىعرِفة بأفعال امخير 
فإني كه صباح أضطر متّزيع حفنة جنيَات عنٓ طابّر 

ذين غامبًا ىا ُتدخه إيفيانا اميتسّمين أىاو امبيت، ِام
إنًَ "أحدًٍ ميأكه ىعنا عنٓ ىائدة ِاحدة ِتقّل 

 .."ىساكين يا جييي



 

أظن أن ٍذا امتصرف أطار صّابي أِل ىرة، ِمكن ىا 
مبحُت أن تعّدت عنٓ ذمك ِمً أستسنً مفكرة أن زِجتي 

أن "تسْيرني إٔ بعد أن سيعت عدة أفّاٌ بغيضة تَيس 
، ِعبارات أخرْ "حكية ىن جيييإيفيانا أكحر تعقًٕ ِ

سيئة ىحه أنني ٔ أستحقَا، ِأن إيفيانا تستحق ىن ٍّ 
 .أفضه ىنيْ 

تقّل مي  (حتٓ ىع رعّنتي ِحياقتي)مكن إيفيانا امطيبة 
دِىًا كٕىًا طيبًا ِإن كنت ىضطرًا أحيانًا ألن أشكرٍا 
 :كحيرًا فإني كنت أقْبنَا بشدة كطفه صغير ِأقّل بنَفة

 .يا إيفيانا ألنك قبنتني زِجاً  شكرًا، شكراً 

ٍذٌ حياقة ىنْي مكن ظني كان دِىًا أن امزِجة ٍي 
، مكن إيفيانا ٍي األىيرة ِأنا خادىَا امُينزىة بشكر امزِج

  .اميطيع

كانت إيفيانا دائية أبتساو، ِأنا أحب ابتساىاتَا امعذبة 
براءتَا،  .ألنَا تشْكه مي فجرًا جانيًا ىع امفجر امطبيعي

ارتَا كانت تشينني بشعّر رائع ٔ أعرف حتٓ كيف طَ



 

أعْبر عنُ إٔ بتصرفات صبيانية دائيًا ىا تتقبنَا ىحبّبتي 
كانت تضحك ىني بابتَاج ميا أكتب مَا غزًٔ  ...بنطف

أعرف يا جييي أن نّاياك دائيًا "بريئًا، ِتقّل دائيًا 
جً تردف ىبتسية ِابتساىاتَا عندي أفضه ىن  "!طيبة

ِمكن يا جييي، أميس "أربع عشر ىنيّن جّكندا  ابتساىة
مقد قرأتُ في  (..شاعر ٔتيني يّناني)ٍذا شعر فرجيه 

"اإلنياذة
1
. 

مكن كيا أخبرتكً إيفيانا ميست طيبة ىعي فقط، إنَا 
طيبة ىع أي كائن حْي، ِأقّل كائن حْي ألنَا تحنّ أيضًا 

إيفيانا في نظري امنيّذج  .عنٓ امحيّانات ِامنباتات
مكن عنٓ ىا أظن ىحظّظ جدًا  .مساىي مكه امنساءا

 .ميصاحبتي مَا

                                                           

كتاب منشاعر فرجيه يرِي فيُ تتية قصة  :اإلنياذة بامنّن 1
ٍي ُتعنٓ بقصة األىير امَارب اإلمياذة امتي كتبَا ٍّىيرِس ِ

  .اميؤمف ".إنياس"ىن حرب طرِادة 



 

امغريب في حياتي أني ٔ أىنكَا ىستقنة، بيعنٓ آخر ٔ 
قنت ذمك إليفيانا بينيا كانت  .أستطيع امعيش دِن إيفيانا

تيأل كؤِس امشاي؛ فجنست إيفيانا بجانبي ِقامت بنطف 
مكن يا عزيزي مقد استطاعت امقديسة ىريً  :شديد

ِمست بقداسة امبتّل ىريً، ِٔ  ..امعيش بعد ىّت يسّع
  .أنت يا عزيزي امسيد يسّع

مً أدّر كيف غابت عني ٍذٌ امحقيقة، تبًا منذاكرة 
 ..امتعيسة

إن إيفيانا مً تكن خدِىة فقط، به كانت دائيًا ِٔ تزال 
تنبي كه طنباتي اميتعنقة بي، ِتناقشني بكه صراحة في 

أن "كانت إيفيانا دائيًا تقّل  .َااألىّر امتي نختنف في
إن  .عدو امصراحةامخصّىات بين األزِاج تنشأ ىن جْراء 

امزِجة تخّن ِٔ تصارح، ىع ذمك ىن امّارد أن يعفّ 
عنَا زِجَا أِ تستغفر ربَا، مكن امزِج يشك ِٔ يصارح 
زِجتُ ِيخّن، فيكّن اإلجنين غير ىحقين في 

 ".ىحاسبتَيا بعضَيا



 

ابنًا ذكرًا ِاحدًا، عيرٌ خيس سنّات،  ناجيرة زِاجكانت 
، محسن امحظ كانت أخٕقُ رائعة "ىاري-جان"ِاسيُ 

حقًا، ِكه اميشرفين ِاميشرفات عنٓ تربيتُ في امحضانة 
أجيه ىن أىُ امفاتنة  -تبارك هللا-يحنّن عنيُ، ِكانت 

كان نّر حياتي بعد إيفيانا، مكن إيفيانا  ...ِأبيُ امبائس
ِسأكرر ذمك دِىًا عنٓ  ..ىن ِمديكانت أًٍ مدْي 

حيخ كانت تقّل مي ىازحة بعد قّل ٍذا ..ىساىعَا
أأصبح جان ىاري خيرًا  ..ِمكن يا جييي"عندىا نتشاجر 

 "!ىنْي اآلن؟

كانت امنينة ىيطرة، سئًّ كانت تَطه، ِكانت امريح 
عاصفة ِامصديقان امبرق ِامرعد يتناِبان عنٓ معبتَيا 

رِبنسّن "أقرأ قصة  ..رفة امنّوكنت في غ ..اميعرِفة
 :، حيخ جنست إيفيانا بحّب امنّو بجانبي ِقامت"كرِز

 ٔ تحترف امكتابة؟ مًجييي، 

 مياذا؟ -



 

أٔ تستطيع ىحًٕ كتابة  ...إن امكتابة ٍّاية ىفيدة -
 قصص؟

 ..ٔ أعتقد يا إيفي أني أىنك اميٍّبة -
أعرف أنك  ..اميحاِمة ىفيدة يا جييي ..حاِل -

 .تستطيع ذمك
 حقا؟ -

 .سّف أحاِل ..نعً يا إيفي :جً قنُت بحزو جازو

ِعيني ٍّ )ىنذ ذمك اميّو، كنت أحاِل في ىكتبي 
في أِقات فراغي أن  (سكرتير بامسفارة امرِسية بنندن

 ...أكتب

، !يا مغبائي"قنت أِل يّو ميحاِمتي ِقد ضربت امطاِمة 
، مقد كانت ىشكنتي "!مكني مً أسأل إيفي عن ىّضّع

 ..مكن بامصدفة امغريبة تذكرت إيفي ..مكن ..عٍي اميّضّ
حتٓ أني أٍينُت  ..ِانفجر قنيي سئًّ  ...، ٍي!إنَا ٍي

بعض ِاجباتي في اميكتب فاضطررت مجنب بعض 
ِبتُّ منساعة امحانية عشر ِأنا  ..امّجائق ىعي إمٓ امبيت



 

أكتب عن إيفي بعد أن أنَيت عيني في أقْه ىن 
سبع صفحات ِنصف  كتبُت في اميّو األِل..ساعة
 2جً نيت بجانب ىحبّبتي راضيًا ِعفاريت ىّرفيُ..فقط

كبداية أدبية ..ٍذا كحير"مي  ِتقّلترفرف ىن حّمي 
  ".جديدة

رائع به ىبَج إمٓ أقصٓ امحدِد، في امغد نَضت بيزاج 
ِِجبت عنٓ إيفيانا أقبنَا كحيرًا ألنَا أٍدت مي ٍذٌ 

ىتعة،  (إٔ اآلن ِمً أكتشف ذمك)إن امكتابة  ...امنصيحة
حْضرت إيفي كه  ...ِمكن في فطّر  امصباح ..ِىيتعة
أن امرزق يأتي "ِإيفيانا تنَض ىبكرًا جدًا ِتقّل  ..شيء

ِمقد استيتعت مَذٌ امحكية بكه ذٍّل ، "مين ينَض أًِٔ 
  .أحترو آراء زِجتي ..مكني عنٓ كه حال ..ألِل ىرة

، مّ تكنيت عن !كه شيء عني ..ِمكن يا جييي -
إنك ىدٍش يا  ...نفسك مكان ذمك رائعاً 

  :فقنت مَا...حبيبي

                                                           

  .اميؤمف .إمُ األحٕو عند اميّنان :ىّرفيُ 2



 

به أسّأ  !أنا؟ إني أشد بٍٕة ىن حيار بنيد !جييي -
 ..إنني ٔ أستحقك أبدًا يا زٍرتي ...إنني  ...ىن ذمك

 ...ىا كنُت أتيناٌ دائياً  ..ِحدث في تنك امصبيحة
 ..مقد نسيت في كتاباتي أن أذكر قبنتَا ..قْبنتني إيفي

بّابة مدخّل امجنة، زد عنٓ ذمك فإن إيفي ضنينة  إنَا
 ...فتنك غاية امُينٓ ..ِإذا قْبنتك ..جدًا بقبنتَا

ِمكن في نفس امصبيحة، حدث ىا مً أكن أتّقع أبدًا أن 
فقد استدرُت ىباشرة خنف ىكتبي ألحيه  ...يحدث
ِرقة صغيرة ُكتبت  ...عندىا ِجدت اميفاجأة ...كتاباً 

مت ص ّْ  .بيحتي امنْيرة إمٓ ظٕو داىسفيَا عبارة ح

كانت امعبارة سيئة ىن كه امنّاحي، ِٔ تحيه أي نّايا 
عنٓ األقه قامت األبراج أني سأتنقٓ رسامة ٍذٌ  ...طيبة
 ُكتبت كنيتين ..ِمكن مً تقه أني سأتنقٓ كارجة ...األياو
  ".أنَت حيار"في ٍذٌ امعبارة اميشؤِىة  فقط

  



 

 

 

 

 

ٍذٌ فقط عينة ىن امرِاية، إن أردت إكيال 
 .امقراءة اتصه بامكاتب مشراء نسختك

 :ىعنّىات أتصال

00213665016195 

younesleeyoungae@gmail.com 

 
 


