
       

 
 

 تأليف المهندسة هيفاء العرب…” الماسة السوداء“رواية 
   |9102, 92يونيو   | 

صفحات من الحجم الوسط، منشورات أصدقاء  912تأليف المهندسة هيفاء العرب. تضم الرواية …” الماسة السوداء“ضمن سلسلة علوم اإليزوتيريك رواية 

فكر طرق باب انبثقت من رحم سؤال تهاب المدارك خوض غماره ويخشى ال‘ الماسة السوداء’تشرح الكاتبة في مقدمة روايتها أن  .المعرفة البيضاء، بيروت

 .”…!وهل تذوي شعلة الحّب حين يتوقـّف القلب عن الخفقان؟… هل يمكن لعاطفة الحّب أن تواجه الموت؟!“مجهوله، أال وهو: 
بطلة  .كحالة رمزية شكـّلت محور الرواية، حالة تختصر كل ما ندر من صفات وممارسات في الكائن البشري‘ الماسة السوداء’من هذا المنطلق قّدمت الكاتبة 

ش. من خالل الرواية امرأة نادرة الطموح كافحت في سبيل حّبها الى جانب رجل يوازيها ندرة، فرسمت معه وله صورة الحّب األصيل في خضم الواقع المعا
كامنة شتركة هو سلبيات النفس البشرية الوتقلب المعادلة مثبتة أن ما يخنق الحّب في اطار الحياة الم” الزواج مقبرة الحبّ “كفاحها تتغلـّب هذه المرأة على مقولة 

ن الطرفين دفاعاً مفي كال الطرفين. فتلك السلبيات تنعكس في الممارسة والمعاملة في أثناء االحتكاك اليومي القريب بين الزوجين، والتي ال يعترف بها أي 
ولكن على الرغم مما حقـّقته هذه المرأة من دفء حّب ...  مسؤولية فينشغل كل طرف في توجيه اصابع االتهام الى اآلخر كي يبرر ذمته من أي… عن األنا

يله. سب واٍع الى جانب حبيبها وزوجها، تجد نفسها في مواجهة ما لم يكن في الحسبان، تجد نفسها تواجه الموت كعدو شرس ينقض على كل ما كافحت في
إنطالقاً من هذا الواقع رسمت الكاتبة لوحة  …يل الحفاظ على أصالة حّبهافراحت تواجه هذا المجهول الكبير بجرأة غير مسبوقة وكفاح يالمس البطولة، في سب

ية النبيلة اإلنسانالصراع بين الحب والموت، وشقـّت درباً تصل ما بين الحياة على االرض وما يمكن أن يكون بعد هذه الحياة، مستعينة بمعرفة اإليزوتيريك 
ظهـّرت الرواية بدراية وخبرة مكنونات النفس  …كحّب واٍع تمهيداً لالرتقاء الى الحّب األصيل فالحّب الكبير التي تشرح أن الحّب في ظل المعرفة يتحقـق أوالً 

في ‘ الماسة السوداء’البشرية في صراعاتها وجمالياتها، في ذروة ألمها وقمـّة تألـّقها، في حضيض شقائها ومنتهى سعادتها، أثناء سعي البطلة لكشف أبعاد 
، ترمز إلى الحّب النادر الوجود الذي يؤسس لنموذج المرأة النادرة والرجل النادر في سعيهما معاً، جنباً إلى جنب، لصقل الوعي في ‘سة السوداءالما’ …نفسها

، قصة تربط ‘وداءالماسة الس’ …مشاعر ومدارك كليهما، كنموذج المرأة المستقبل ورجل المستقبل في مستقبل أجيال الوعي البشري، عبر الحياة وبعد الممات

ه الحس يتّوج بين األرض والسماء، حاملة القارئ على اإلبحار في يّم الحّب األصيل في اسلوب من الترقـّب والتشويق سلس ومنساب، واقعي ومنهجي في آن،
 كري ترتكز الرواية على معرفة ودراية عميقة فيالروائي البليغ الذي يرتقي بالمدارك نحو آفاق ال يبدو أن أحداً تطرق اليها من قبل. فإلى غزارة االبداع الف

وهل يمكن أن يرتقي نصفي الوجود، … فهل بلغ طموح هذه المرأة المرام؟! …”اعرف نفسك تعرف هللا والكون“كوامن النفس البشرية، من منطلق مقولة 

 !المرأة والرجل، الى تحقيق الحّب الواعي فالحّب األصيل تمهيداً لبلوغ الحّب الكبير؟
 …هذا ما تكشفه رواية الماسة السوداء في سرد بديع يقارب السهل الممتنع
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Star Lebanon  FACEBOOK  رواية "الماسة السوداء..." تأليف المهندسة هيفاء العرب http://starlebanon.net/?p=1790   
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