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صفحة من  699هو عنوان الديوان الذي صدر ضمن سلسلة علوم اإليزوتيريك بقلم المهندسة ندى شحادة معّوض. يضم الديوان  ،”في محراب القلب“

ديوان حّب من وحي اإليزوتيريك، يتناول موضوع الحّب كما فهمته  ،”حراب القلبفي م“ .الحجم الوسط، منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء، بيروت

اإليزوتيريك، وكما يوّد أن يحياه كل بشري على وجه األرض ليرتقي بالحّب وفيه وعبره من البشري  –خالل علوم باطن اإلنسان   الكاتبة وعاشته من

 والجديد في هذا الكتاب أنه مكتوب بلسان… حّب في قالب شعري أو كشعٍر منثور أو نثٍر مشعورإلى اإلنساني. وقد قّدمت الكاتبة مواضيع متنوعة في ال

إلى … ، تالمس عباراته شغاف القلب لتصل إلى المحراب”في محراب القلب“ عندما تقرأ .المرأة، فيتوّجه إلى الرجل في كّل مواضيع الحّب بين دفّتيه

فافية، أبعاد الحّب وتدرجاته بجرأة راقية وبأنوثة فيها من البالغة أكثر ما فيها من األدب وبذكاء ونقاء قدس االقداس، وقصائده تصف، بكل روعة وش

 …تجعلك تنظر إلى نفسك وإلى حبّك نظرة تقييم بهدف التقويم نحو مستقبل واعد ممتلئ بالحّب وبالوعي

  :كتاٌب ينضح عاطفة ودفئًا وحبًا إذ تقول الكاتبة ”في محراب القلب“

 معك ومن أجلك ال أعرف أنصاف الحلول،   هدفك هدفي، قّمتك غايتي، ومجُدك مهّمتي    كالمتطّرف أنا، وأنَت قضيّتي“

 ”!ولكن، ما أبعدنا… نبدو متالصقين   وأنت وأنا كالسماء والبحر   وإما سيبقى لقاؤنا كاألفق    وتكون لي بكلّيتك    فإما أن أكون لَك بكلّيتي

 …نهايتي-فأنت بدايتي وأنت حتًما ال   وإن كان ال بد لي من بداية،   ه بداية له نهاية،لكل ما ل“   :وتقول في مكان آخر 

 أحترق في حبِّك وأرتعش أنوثةً  وها أنا أبدأ من جديد، كطائر الفينيق،   أيًضا على شفتيك… وأْن أنتهي رذاذ أنوثة   فما أجمل أْن أبدأ على شفتيك

دة كتاٌب أكثر من رائع، شكاًل ومضمونًا، ُكتَب  “بفي محراب القل“   ”…لثِقَلِك عليّ     لرجولتك،    لُحبك،    لَك،   ثم أنتفض من جديد في رغبة متجدِّ

 …إستمتعوا بقراءته… فكر  من القلب والفكر ليصل إلى كل قلٍب وكل

https -معّوض.  "في محراب القلب"، ديوان بقلم المهندسة ندى شحادة  ShefKcom Twitter@ شايفك•• شبكة  / / :goo.gl/DhgvUr   

 

 #كتب, #منوعات https://goo.gl/DhgvUr"في محراب القلب"، ديوان بقلم المهندسة ندى شحادة معّوض. -  Facebook شبكة •• شايفك

 
 "في محراب القلب"، ديوان بقلم المهندسة ندى شحادة معّوض.

المهندسة ندى شحادة معّوض.، هو عنوان الديوان الذي صدر ضمن سلسلة علوم اإليزوتيريك بقلم ”في محراب القلب“  
SHEFK.COM 

 

https://twitter.com/ShefKcom
https://t.co/w28rpVQoCY
https://t.co/w28rpVQoCY
https://www.facebook.com/SHEFKcom/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://goo.gl/DhgvUr
https://goo.gl/DhgvUr
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA?source=feed_text&story_id=1909434575997047
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D8%AA%D8%A8?source=feed_text&story_id=1909434575997047
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D8%AA%D8%A8?source=feed_text&story_id=1909434575997047
https://goo.gl/DhgvUr
https://goo.gl/DhgvUr
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FDhgvUr&h=ATNc4Lp0vqmlx9D6KTuqXOYTWGl12ew2hgwGOukUePAX_Fie37POqMiBmHiSDnT0hT3sMHb-3Um7cZIQjM10foXL6oU_ZY4W0afL4hRH9GeMDdiXy34Q5IxtnfAIJcCbProY_6Ql7Vw&enc=AZOVOT4KsfcvJgRMU35v90t7Q8X701ls3YY_SYRWmIj05prkc4HNIU5TZ77Ni3HUYiP4I22puIImZudX_xpKrJHn2c9_76LVhxNOGyI1GAmuIhNOH0u1RRDC0p_ZeoU-e8av-P3te7DNyq2a4OU-9w86qEZNamWQjaGC1d7PgqM_pZt4gbUUGE0xQUzOVz4jdKddc-YUg-cJOazGALm6xCqs&s=1
https://goo.gl/DhgvUr

