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ببي“ بب ح .د جوزييف هو الكتاب الخمسون ضمن سلسلة عللوم اليزوتيريلك، بقللم "هذا الح
ج ب م )مجدلني   صفحة من128.، منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء، بيروت يتضمن الكتاب (

بب الكبير في قالب روائي يستسيغ شغاف القلب ورهافة العقل بدم سمات الح ...الحجم الوسط، ويق

ججا ججا ومنه بن الحياة نه بب الصيل البطال في عيش ف ...فالرواية مهداة إلى البطال في عيش الح

.في ممارسة عملية

ببيبطل رواية  بب ح "هذا الح ... رجل صقلته التجارب فأضحى مثل الماس السود عانى"

ببه الصيل فبعد أن كانت حياته سلسلة من المغامرات العاطفية التي ...وكافح في سبيل إيجاد ح

برف إلللى نفسلله فللي نهايللة جدا عللن اكتشللاف مللداركه ومحللور انسللانيته وهللويته الحقيقيللة، تعلل أبقتلله بعيلل
بن  جفا إذ إ بب اكتشلا :المطاف؛ وبعدما عرف نفسه اكتشف الح ممللن للم يعلرف. بب، و نن للم يحلل "ملن للم يعللا

جا أقرب إلى الجماد منه إلى النسان بب، فهو إذ ."نفسه بعيد عن الح



ببي بب ح "هذا الح بب ويبحث" الح  مفتاح لبدية الجمال الخالدة في قلب كل انسان يؤمن ب
سسد بب ارتسم في مخيلة كائنين قبل أن يتج مم ح بب نادر وسا ةة فريدة لح ...عنه في أعماق ذاته رواي .

جل في مخيلة امرأة تبحث عن الرجل المثال بب كان يخفق أم جعا في حياة محبوبين عاشقين ح .واق

بدر الوجللود بميللزان عقللله"الللذي  بدر الفكللر والشللعور، ويقلل بب والجمللال، يقلل بدر الحلل مم...يقلل مسلل بب ر "، وحلل
جل في مخيلة رجل يبحث عن المرأة التي  ممللل"مستقب بب، وتك ممل أحاسيس جسده باختبار لذة الح تك

بب، وعلي المشلاركة النسلانية وتطبيقهلا فلي بتلح عقللله عللى وعللي الحل بب، وتف مشلاعره بتفللاعلت الحل
"....الحياة الزوجية

ببيأقل ما يقال في رواية بب ح هذا الح  " بب كبير يخلص معه القارئ إلللى" ةر جديد لح بنها فج  إ
بل أكثر ما يأسر انتباه القارئ ججر عاطفة، إلى سعادة شعور، إلى اكتمال فكرة ولع .انبثاق نور إلى تف ...

جتل جمع العبارة، وبلغة التشبيه، وتك نلم، وتج مك ...عنوان الرواية الذي يسمو بمحتوياتها في اقتضاب ال

بص انسيابي تدغدغ بلغته الللذهن والفللؤاد مكر، وزخم الشعور، ونضج العاطفة النسانية في ن نف ...ال ...

بب وعظمة ومجد .ففيه من البشري شموخ، ومن النساني رقي، وفيه البدي من ح

بب فيلله معللانيه الصلليلة وضللرورته لصللقل مللدارك الجنسللين ورفللع مسللتوى مد الحلل مقلل فللي زمللن ف
ييعيد مر جديد، ل مح جديد في عص ببي كفت بب ح هذا الح "وعيهما عبر تعبئة النقصان في كليهما، جاء  "

بب مجده ومكانته الصيلة ويرفع من شأنه، فيرتفع النسان على مراقي انسانيته وكيف ...إلى الح

بب بسس على الح بب والمحبة والجنس البشري بأسره مؤ !ل، والخلق كان بفعل الح ...

ببيييروايللة بب ح هييذا الحيي  " مور العاطفللة" جل منهللا القللارئ علللى حيللاة عمليللة تطلل  نافللذة أمللل يطلل
بتللح براعللم الحنللان بب الكللبير، فتتف معللل معللاني الحيللاة المشللتركة وتللوقظ بللذور الحلل بسللع الفكللر، تف وتو
ستح جميعها في جنان ة السامية، تتف والدفء، العاطفة والذكاء النساني، إلى جانب الصفات النبيل
بنة حياة، يتبعها يس بب، وتشترع  ...حياة قطبي الوجود، المرأة والرجل فالرواية تختصر فلسفة الح

بن الرواية جقا، إ جرا، ويراجعها الكهل ذكرى ح جدا لحياة جديدة، يستدعيها الشيخ فك جطا جدي ...الشباب نم

بب في الحياة، ومجد للجيال المقبلة، ومثال راسخ في الذهن والفؤاد .منتهى الح


