עברית

אנגלית

ערבית

התנועה הזו

This movement

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ

היא איננה שלי

isn’t mine, not only me

ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻲ

אני חלק ממנה

I’m part of it

ﺃﻧﺎ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ

והיא חלק בי

and it is part of me

ﻭﻫﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻲ

אם הייתי יכול

If I could

ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﻘﺪﺭﺗﻲ

אולי הייתי

maybe I would stop

ﺭﺑﻤﺎ ﻛﻨﺖ

עוצר רגע בצד

for a minute on the sidelines

ﺍﺗﻮﻗﻒ ﺟﺎﻧﺒًﺎ ﻟﻠﺤﻈﺔ

לשאול את עצמי

to ask myself, I would

ﺍﺳﺄﻝ ﻧﻔﺴﻲ

את כל אותן השאלות

all those questions of mine

ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ

שאי פעם עלו בי

that have ever come up

ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻄﺮﺕ ﻟﻲ

ופחדתי לשאול

and I was scared to ask

ﻭﺧﻔﺖ ﺃﻥ ﺍﺳﺄﻝ

ואיך אני עכשיו?

?How am I now

ﻛﻴﻒ ﺃﻧﺎ ﺍﻵﻥ؟

ואיפה?

?Where am I

ﻭﺃﻳﻦ؟

ומה זה כל החול הזה?

?What’s with all this dust

ﻭﻣﺎ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ؟

זה אכיל?

?Is it edible

ﻫﻞ ﻳﺄﻛﻞ؟

וישנם אותם ימים

Then there are those days

ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻳﺎﻡ

בהם היא ניגלת

when that option

ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺑﻬﺎ

אותה האפשרות

is revealed

ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ

לזנוח הכל

to throw it all away

ﺍﺗﺮﻙ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ

את עצמי

and myself

ﺍﺗﺮﻙ ﻧﻔﺴﻲ

ולרגע אחד להיות

and just be

ﻭﻟﻠﺤﻈﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ

ואולי היום,

Maybe today

ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ,

הוא יום כזה

is that kind of day

ﻫﻮ ﻳﻮﻡ ﻛﻬﺬﺍ

של אפשרות

of choice

ﻟﻔﺮﺻﺔ

קטנה

a small choice

ﺻﻐﻴﺮﺓ

גדולה

or a big choice

ﻛﺒﻴﺮﺓ

להרגיש.

to feel.

ﺃﻥ ﺃﺷﻌﺮ.

פעם ,כשהשמיים כבו

Once, when the skies shut off

ﻣﺮﺓ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﻄﻔﺌﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ

הזמן עוצר מלכת

the time froze

ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺰﻣﻦ

זה כמו לשהות

it was like being

ﻫﺬﺍ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ

בתוך בועה

in a bubble

ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻘﺎﻋﺔ

מבפנים רואים הכל

seeing everything from within

ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺗﺮﻯ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ

הבחוץ נשאר

The outside

ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻳﺒﻘﻰ

בחוץ

remains outside

ﺑﻌﻴﺪ

ראיתי איך הכל

I've seen it all

ﺭﺃﻳﺖ ﻛﻴﻒ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ

מתחיל ונגמר

begin and end

ﻳﺒﺪﺃ ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ

ראיתי מדבר פורח

I've seen the dessert flourish

ﺭﺃﻳﺖ ﺻﺤﺮﺍﺀ ﺗﺰﻫﺮ

אנשים כילדים

adults as children

ﺃﻧﺎﺱ ﻛﺎﻷﻃﻔﺎﻝ

טעמתי אינסוף

I've tasted the infinity

ﺗﺬﻭﻗﺖ ﺍﻟﻼﻧﻬﺎﻳﺔ

יש שקט

There is silence

ﻳﻮﺟﺪ ﻫﺪﻭﺀ

אין למה לברוח

Nothing to run away from

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻔﺮ

אין לאן לחזור

nowhere to return to

ﻭﻻ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ

העבר חלף

the past is gone

ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻧﺘﻬﻰ

העתיד עוד איננו

the future is yet to come

ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻢ ﻳﺨﻠﻖ ﺑﻌﺪ

נותרתי כאן

I remain here

ﺑﻘﻴﺖ ﻫﻨﺎ

הרגע

in this moment

ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ

וגם אתה כאן

You’re here as well

ﻭﺃﻧﺖ ﺃﻳﻀًﺎ ﻫﻨﺎ

וגם את

and so are you

ﻭﺃﻧﺖِ

שלום לך

Hello there

ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻚ

ברוך הבא הביתה

welcome home

ﻧﺮﺣﺐ ﺑﻌﻮﺩﺗﻚ ﻟﻠﺒﻴﺖ

שמעת?

?did you hear

ﺃﺳﻤﻌﺖ؟

פעימת לב

A heart beat

ﻧﺒﻀﺔ

מהדהדת

echo

ﺗﺼﺪﺭ ﺻﺪﻯ

בין כותלי הרים

between the mountains

ﺑﻴﻦ ﺳﻔﻮﺡ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ

בתוכך

Inside of you

ﺑﺪﺍﺧﻠﻚ

יש מקום

there is a place

ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻜﺎﻥ

זה מגיע גם בורוד

it also comes in pink

ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺰﻫﺮﻱ ﺃﻳﻀﺎ

וזה מותר

and it's allowed

ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺴﻤﻮﺡ

זה עוד רגע

a moment from now

ﻭﺁﺕٍ ﺑﻌﺪ ﻟﺤﻈﺔ

אולי זו כבר

or maybe it's already here

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ

אפשרות

An open

ﻓﺮﺻﺔ

פתוחה

possibility

ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

להתעלות

for transcendence

ﻟﻠﺴﻤﻮ

