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  حممود عباس مسعود: الرتمجة

  
  !أنا أنت :قد تتبخرت األنا  الصغرية قائلة بزهو وصلف

  . سأنشد التعرف على ذاتي احلقة العابقة بشىت أزاهري الطيبة والتواضعلكنني 
ا مثالك   أن:ي قائالفني يا إهلي على هويتي األكيدة، ودعني أمسعك تهمس يف أعماقّ عر

  ! صورتيوأنت
  يف روضة األحالم الليلية

النور هناك، حيث . ّنوارات خيايل النادرة: يف روضة أحالمي الليلية تنبت أزاهري عديدة
 .الكوكبي الدافئ، تتفتح براعم اآلمال األرضية ناشرة بتالت زاهية من التحقيق والرضاء

  
ًيف وهج تلك األحالم أملح أطيافا لوجوه حبيبة منسية ، وحوريات من املشاعر العزيزة ُ

واستجابة لنداء . ّ كلها تنهض بأثواب براقة.. الدفينة من زمن بعيد يف تربة الالشعور
  .مالئكة األحالم أبصر قيامة كل االختبارات املاضية

يا رب، لقد وهبتنا احلرية كي ننسى متاعبنا اليومية بالزيارات الليلية إىل أرض 
  .ظ بك وننجو لألبد من األحزان البشريةساعدنا كي نتيق. األحالم

  إنك ترقب عودتي
ًسواء كنت عائما .   إنني أسبح يف حبر احلياة، تتقاذفني أنواء احملن العاتية !أيها امللجأ اإلهلي

 بني احلني واآلخر يف جلج اآلالم أحن لإلفالت من ًفوق أمواج امللذات أو غارقا



كل دفعة من ابتهاالتي أدنو منك يا مع و. ةالثنائية ببلوغ شواطئك األثريية الفائق
  .مالذي األوحد

  !ٍ عن احملاولة ألنني أعلم بأنك تتلهف لقدومي وتنتظر بشوق عودتي ّ كف  أ لن 
   الفردوسطائر

  
  .طائر الفردوس الذي صاغته أياديك املباركة: أنا عصفور اجلنة

ُلقد مجلتني بالظـرف واأللوان البديعة   .ّلتفتح الروحي املذهببزغب الرقة وريش ا: ّ
ُلقد حلـقت  عاليا يف أجواء احلياة العابسة املكفهرة حبثا عن جنة الغبطة، فتلطخ ريشي  ّ

  .الزاهي ببقع اليأس القامتة
  .َتعال يا إهلي واغسل طائر فردوسك بأشعة احلكمة ومياه السالم العذبة النقية

  ّالنحات الرباني
  .دة يف قصيدة حبي اخلالد لكلتكن كل نبضة من نبضات قلبي كلمة جدي

  .ّ مباركة من صوتك املقدسٍولينقل كل صوت تتلفظ به شفتاي اهتزازات
  .بع كل خاطر من خواطري بغبطة وجودكـليتش

  .ُولتـشحن إرادتي حبيويتك اإلهلية
َّزين بنعمتك كل   . وطموحاتيبرياتي  أفكاري وتع ّ

ُأيها النحات اإلهلي األقدس، صغ حياتي بالكيفية ا   . ًلتي تراها، طبقا لتصميمك الفريدّ
  أنت جمريي



ن ولكن إ.  ال أوقظ وحوش الغضب واإلنفعال يف النفوس غري املهذبةساعدني يا ربي كي 
  .هامجتني فسألوذ بكهف محايتك الصخري داخل روحي   هي

ًكون آمنا مطمئنا حىت يف أ  أ  بدونك لن  !أيها اجملري اإلهلي كن . عةكثر احلصون البشرية منا  ً
 –وباركني علني أشفي .  إزاء قذائف احملن املتفجرةة غطائي الواقي ودرعي الصامد

  . كل املتأملني من جروح احلياة وشظاياها–باجلراحة املقدسة 
  النشوة املقدسة

 إشعاعات النشوة املقدسة من عيونهم وأمزجها ُ عندما يكون مريدوك يف الصالة، أستجمع
ًرابا منعشا ألفكاري الظامئة؛ فتشرب حىت اإلرتواء، وتزول حبماسي الروحي ألقدمها ش

  .آالمها واملخاوف
 السحري يف أقداح شفافة من إخالص الشرابولطالبي العزاء واملواساة أقدم هذا 

  .القلب ونوايا اخلري
  !آالمهتتالشى  متاعبه وىفينس دائمة املبارك ينتشي نشوة اإلكسريليت كل من جيرع هذا 

  ون البالياّطهرني يف أت
 يف نريان التجارب ميحصإن معدن حياتي اخلام ينصهر يف أتون الباليا واحملن، وكل زيف 

  .والطموحات املقدسة
ًأيها الصانع اإلهلي، خلصني من الضعف البشري وهب يل عزمية صلبة كاحلديد وعزما 

ّروحيا كالفوالذ املسقـى ّ فعالة ٍتأدواّ ساعدني كي أعيد صياغة جوهري املصفـى إىل  .ً

  .من ضبط النفس واإلصرار الصحيح
 التي ترتبص – عاداتي العاتية –وبسيف التوازن العقلي فألفتك بأعدائي الباطنيني 

  .ّبي وحتاول صدي عن التفكري الدائم بك وحدك
  كن مشسي وقمري

   



رباه، أرسل أشعة حكمتك لرتشدني يف أيام إجنازاتي السعيدة، وضوء قمر رمحتك لينري 
  .دروبي يف ليايل احلزن املعتمة

  ّتعال إيل
ً، عندما سيستدر التلفظ بإمسك املبارك فيضا من الدموع  هل سيبزغ فجر ذلك اليوم ّ

  ّيغمر ضفاف جهلي ويرطـب قلبي؟
نبت زنابق احلكمة املقدسة ويبدد نورها ظلمتي أبد عندها، ويف حبرية دموعي املتجمعة ست

  .الدهر
 ال شيء يقدر على مالشاة  إذ ّأيتها األم الكونية املتخللة كل املوجودات، تعايل إيل 

  .حزني وتبديد كآبتي سوى وجه رمحتك الكلية ورأفتك املتناهية
  وحدة ال تنفصم عراها

ال . م الباطني ويف الضوضاء اخلارجية، كي أعثر على وحدتي معك يف السال رب علمني يا
يهم إن كنت حماطا بالسكون أو الضجيج ما دمت أمتكن من اإلحساس حبضورك الغامر يف 

  .كل مكان وزمان
  فألجنز أعمايل ببشاشة

 –باركني كي أمتلك . إنك تعمل على الدوام وتبتسم من ماليني القلوب السعيدة
  .مصنع احلياة ابتسامة ال تذوى أثناء عملي يف  –مثلك 

ًرتاقص أمواج قوتك دوما على نهر نشاطاتي اليوميةـلت ّ.  
أيتها األم اإلهلية، مثلما تستمتعني بتصميم الذرات والزهور واألكوان، هكذا علميني سر 

  .العمل واإلبتكار بعقل متزن ونفس رضية
  الشفاء العقلي والنفسي واجلسدي

نه بنشاطك الكوني، وكي نشفي العقل ساعدنا أيها الروح الكوني كي نشفي اجلسد بشح
جنع  أ   باستعمال – اجلهل –بالبشاشة والرتكيز الذهني، وكي نشفي النفس من علة العلل 

  . التأمل اليومي املقدس على اهللا :دواء
   للشفاءٌ تأكيد



ًأيها الروح اإلهلي، لقد خلقت جسدي ولذلك فهو سليم ومعافى ألنك موجود به ٌ َ .
  !ًت وأنا خملوق على صورتك؛ إذا أنا خبري ويف أحسن حالإنك الكمال بالذا

  تأكيد من أجل شفاء اآلخرين
إن كيانك . ُ ونشاطـه احليوي اخلالد يتخلل كل خاليا وأنسجة جسمك صورة اهللا إنك

  .بأسره ينبض حبضوره اإلهلي؛ فأنت معافى بعونه تعاىل
  ّكن ربان سفينتي

 َر، وقدها إىل شاطئك املقدس الذي هو ب، كن ربان سفينة نشاطاتي اليومية  ربيا
  .األمان وراحة التعبان

  نريان احلماقة املضللة
َيف ليل األخطاء تعقبنا سراب السعادة احلسية املضلل؛ وإذ ابتعدنا عن درب التقدم 

  .الروحي فقد تعثرنا يف مستنقعات اخليبة والضياع
 احلماقة املرتائي فوق مياه ، يا من أنت دائم اليقظة واإلنتباه، ال تسمح للهب ربيا

  .األهواء واألوهام الضحلة بأن يستدرجنا إىل أوحال ومغاصات املتع الوضيعة
نبلغ غايتنا باتباع النور الباطني باركنا كي ف. ّ التواقون لبلوغ بيتنا السماويعيالكإننا 

 من  واملنادية املبحرين لإلقرتاب اهلاديةمنارتك القدسية لبصرية الروح ، الذي هو
  ! شاطئك املبارك

  مسعت صوتك
  !عد إىل البيت: ٍيف حيوات عديدة مسعت همستك اللطيفة قائلة

  . لكنها اضمحلت وتالشت وسط ضوضاء املشتهيات غري املباركة
  . ت قلبي البتولا طوابري الرغبات املتزامحة  وسأدعوك إىل خلوُ لقد هجرت

ت األرضية التي ما زالت عندما أجلس للتأمل عليك، هل لك أن تبدد اإلغراءا
  مرتبصة يف زوايا ذاكرتي؟

  .ّيف سكينة روحي أحن من كل قلبي لسماع صوتك املبارك



   مشعة الذكرى
قد أضل السبيل وأسري يف الدروب املظلمة واملتاهات املعتمة، ولكن أيتها األم 

  .ِري لك حىت ال تطفئها رياح الشكوك وعدم اليقنيّ، احرسي الشمعة النحيلة لتذكالكونية
تعايل ! ِ أنني أتشوق لك وحدك يا أماهً  كل األشياء األرضية ألكتشف أخريا  ُلقد طلبت

  !وال ترتكيني أبدا
  الظلمة تتالشى أمام نورك

ِأيها املعلم اإلهلي، دعني أدرك أنه حىت ولو كان ظالم جهلي قدميا قدم الدهر، فمع  ً

  !فجر نورك سيتالشى الظالم كما لو مل يكن أبداإطاللة 
  اعزف على ناي حياتي

  ..َّأيها الرب احملب، بساعدي ساعد بنيك
  . تكلم من صوتي، واستخدم عقلي إلهلام اآلخرين

  .تنفس مع أنفاسي، ألنك الوحيد القادر على عزف أحلانك األبدية على ناي حياتي
  أنا قبس من نارك الكونية

ُ، عندما تطايرت شرارات اخلليقة من صدرك ذي اللهب، رنـمت مع يف بدء التكوين ّ

  .جوقة األنوار الكوكبية التي أعلنت بشارة انبثاق عواملك 
  .ٌأنا قبس خالد من نارك الكوكبية
ِ عهد املودة والعشرة – بالتأمل – ساعدني كي أجدد  !أيها القلب اإلهلي احملب الصبور

ّتي املباركة حنو التوسع املقدس دعني أدرك أنه يف مسري .ما بيننا ّ
َ كنت – حياة بعد حياة –

َّأنت ومرشدي الروحي، وستظالن دائما، صديقي األزليني األبديني ً.  


