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، ددثتني النجوم …”ح  رواية تعالج جدلية اللسمساواة بين المرأة والرجل في“
ضققوء سمنهققج علققم اليزوتيريققك، فققي سمقاربققة غيققر سمسققبوقة إذ تلققج فققي خفايققا قققانون
بب الكارسما في ضوء كشوفات علم اليزوتيريك لتضيء على الرابط الخفي بين اللبح

…في النفس البشرية واللسمساواة بين المرأة والرجل



، …”حدثتني النجوم  هي الرواية الخاسمسة للمهندسة هيفاء العرب، سمن ضمن“
 صققفحة سمققن الحجققم الوسققط، سمنشققورات١٩٢.سلسققلة علققوم اليزوتيريققك تضققم الروايققة 

.أصدقاء المعرفة البيضاء، بيروت

بب، سمغققاسمرة بهققا سمغققاسمرة علققى أطققراف اللبحقق برف هيفققاء العققرب روايتهققا علققى أن تعقق
…تلقي الضوء على انعكاسات قانون الكارسما في الروابط الشائكة بين المرأة والرجل

، …”حدثتني النجوم بدم إجابقات سملهمقة لكقل اسمقرأة“  ثورة على الواقع، ثورة تقق
، ولكققل رجقل شققغوف يطمققح فقي أن يخقوض غمقار اسمققرأة المسققتقبل ”تطمح بأن تكون  “

رجققل المسققتقبل  ”…الوعي إلى جانب سمعشوقته ليكققون بققدوره  “فالخطههأ الفههادح هههو“
…في العتقاد أن الثورة النثوية هي في ثورة المرأة على الرجههل، أو ثههورته عليههها

دب بههذلك  ببققا سموصققدة علققى”…بل هي ثورتهما المشتركة على اللحهه بر ع الكاتبققة أبوا تشقق
غققواسمض العلقققة بيققن المققرأة والرجققل، فترسققم سمعققالم الثققورة المسققتقبلية، الثققورة علققى

…اللبحب الذي يقض سمضجع كل نفس بشرية على وجه الرض

ببحقد سمسقارهما بسدان كل اسمرأة ورجقل جمعهمقا شقغف المعرفقة وو ، يج ”هي وهو “

بب كقققان يرخقققي بظللقققه علقققى بصقققت عليقققه سمبقققادئ المعرفقققة لكقققن اللبحققق بب كمقققا ن …الحققق

بطا سققلطانه فققي طوايققا الكبققت المظلمققة وفققي كققل سمققا هققو غيققر سمعلققن فققي سققعادتهما، باسقق
…النفس

بب الققواعي القققائم علققى برسققت فققي الحقق بطلققة الروايققة اسمققرأة تجققاوزت سمنتصققف العمققر، تم
بب بسمقا سمواجهقة اللبحق بب نجمتهققا، المسققاواة هاجسققها، أ …سمعرفة النفس الوعي دربها، الح

بذر بب اخققترقت سمققا تعقق بسدت التحدي الكبر فققي سمسققيرتها وبققإرادة المحقق …في نفسها فج



اختراقه على اجيال سبقت بحين رسمت الرابط الدقيق بيققن ثلثيققة ل تخطققر فققي بققال،
بب واللسمساواة بين المرأة والرجل …بين قانون الكارسما، اللبح

بمم إلققى جققانب بضبه الوعي بحكمة المعرفة، فصقق في المقابل بطل الرواية رجل واثق، خ
بب بيققن النقا والخقر، سمزاجيقة الحق ”بحبيبته، على تحدي صراعات النفس البشقرية فقي  “

بب واللبحققب تقققارب فتباعققد يليققه بد والجققزر الققتي تفرضققها ازدواجيققة الحقق …وبيققن المقق …

بما، بحتى تستيقظ التناقضققات بعا سمتناغ …تقارب وتباعد فل يلبثان يعيشان الحياة إيقا

بنهما لم يستسلما …فتقض سمضجعهما سمن جديد لك …

، …”حدثتني النجوم  هي بمثابة خارطة طريق سمققن اللسمسققاواة إلققى المسققاواة“
...بين المرأة والرجل، سمساواة لم يعققرف طعمهققا نصققفا الوجققود سمنققذ غققرق قققارة اتلنتققس

رواية شيقة بكل سما فقي الكلمقة سمقن سمعنققى، إذ تطقرح سمفهققوم اللبحقب للمقرة الولقى فققي
بمق في خفاياها لتلج إلى بحيث لم يجرؤ أبحققد علققى تاريخ دراسة النفس البشرية، وتتع

...الولوج سمن قبل


