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وايلة تعالللج جدليللة اللمسلاواة بيلن المللرأة والرجللل فللي ضلوء منهلج علللمر“حججددتتني النجججوم…”، 

اليزوتيريك، في مقاربة غير مسبوقة إذ تلج في خفايا قللانون الكارمللا فللي ضللوء كشللوفات علللم اليزوتيريللك

بب في النفس البشرية واللمساواة بين المرأة والرجل… لتضيء على الرابط الخفي بين اللب

هللي الروايللة الخامسللة للمهندسللة هيفللاء العللرب، مللن ضللمن سلسلللة علللوم“حججدتتني النجججوم…”، 

 صفحة من الحجم الوسط، منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء، بيروت.١٩٢اليزوتيريك. تضم الرواية 

بب، مغللامرة تلقللي الضللوء علللى انعكاسللات بها مغامرة على أطللراف اللبلل تعبرف هيفاء العرب روايتها على أن

قانون الكارما في الروابط الشائكة بين المرأة والرجل…

ثورة على الواقع، ثورة تقبدم إجابات ملهمة لكل امرأة تطمح بأن تكون “امللرأة“حدتتني النجوم…”، 

المستقبل”، ولكل رجل شغوف يطمح في أن يخوض غمار الوعي إلى جانب معشللوقته ليكللون بللدوره “رجللل

“فالخطأ الفادح هو في العتقاد أن الثورة الثثوية هي في تورة المرأة على الرجل، أو تججورتهالمستقبل”… 

دب” بر  الكاتبللة أبواببللا موصللدة علللى غللوامض … بللذلكعليها… بل هي تورتهما المشججتركة علججى اللحجج تشلل

العلقة بين المرأة والرجل، فترسم معالم الثورة المستقبلية، الثورة على اللبب الذي يقض مضللجع كللل نفللس

بشرية على وجه الرض…

بص  عليه بب كما ن ببد مسارهما الح بسدان كل امرأة ورجل جمعهما شغف المعرفة وو “هي و هو”، يج

بطا سلللطانه فللي طوايللا الكبلل  المظلمللة بب كان يرخي بظلله على سعادتهما، باسلل مبادئ المعرفة… لكن اللب

وفي كل ما هو غير معلن في النفس…

بب الواعي القللائم علللى معرفللة النفللس… الللوعي بطلة الرواية امرأة تجاوزت منتصف العمر، تمبرس  في الح

بسللدت التحللدي الكللبر فللي بب فللي نفسللها فج بمللا مواجهللة اللبلل بب نجمتهللا، المسللاواة هاجسللها، أ دربهللا، الحلل

مسيرتها… وبإرادة المحببة اخترق  ما تعبذر اختراقه على أجيال سبق  بين رسم  الرابط الدقيق بين ثلثيللة

بب واللمساواة بين المرأة والرجل… ل تخطر في بال، بين قانون الكارما، اللب

بمم إلللى جللانب بللبيبته، علللى تحللدي بضبه الوعي بحكمة المعرفللة، فصلل في المقابل بطل الرواية رجل واثق، خ

بب بين النا والخر، وبين المبد والجللزر الللتي تفرضللها ازدواجيللة صراعات النفس البشرية في “مزاجية” الح

بعللا متناغبمللا، بللتى بب واللبب… تقارب فتباعد… يليلله تقللارب وتباعللد… فل يلبثللان يعيشللان الحيللاة إيقا الح

تستيقظ التناقضات فتقض مضجعهما من جديد… لكبنهما لم يستسلما…



هي بمثابة خارطة طريق من اللمسللاواة إلللى المسللاواة بيللن المللرأة والرجللل،“حدتتني النجوم…”، 

مساواة لم يعرف طعمها نصفا الوجود منذ غرق قارة اتلنتس…

رواية شيقة بكل ما في الكلمة من معنى، إذ تطللرح مفهللوم اللبللب للمللرة الولللى فللي تاريللخ دراسللة

النفس البشرية، وتعبمق في خفاياها لتلج إلى بيث لم يجرؤ أبد على الولوج من قبل…
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