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الال كتراث
Letting Go
ف� � ��ي الوج� � ��ود ليس هن� � ��اك ش� � ��خص أعلى وال
شخص أدنى .إن نصل العشب والنجم العظيم هما
متساويان كل َّياً...
غي� � ��ر أن اإلنس� � ��ان يري� � ��د أن يك� � ��ون أعلى مما
ع� � ��داه .إنه يود أن يقهر الطبيعة ،وبالتالي ،عليه أن
يصارع على الدوام .كل التعقيدات جنمت عن هذا
الصراع.
الش� � ��خص البريء ه� � ��و ذلك ال� � ��ذي تخلّى عن
الصراع؛ الذي لم يعد مهتماً بأن يكون أعلى؛ الذي

لم يعد مهتماً بأن يُؤدي ويس� � ��تعرض ،بأن يثبت أنه
ش� � ��خص متميز؛ إنه ذلك الذي صار أشبه بوردة أو
بقط� � ��رة ندى على ورقة اللوت� � ��س؛ الذي صار جزءاً
من هذه األبدية؛ ال� � ��ذي ذاب ،واحتد وصار واحداً
مع احمليط ولم يعد سوى موجة؛ الذي لم يعد لديه
أدنى فكرة عن الـ"أنا" .اختفاء الـ"أنا" هو البراءة.

التناغم
Harmony
ْ
حترك وفقاً ملا ميليه عليك قلبك،
اصغ لقلبك.
ِ
أياً كان الرهان.
وتلك هي حالة من البساطة التامة التي تكلفك

 مترجم وأديب وأكادميي من اليمن.
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ترجمات
كل شيء ...أن تكون بس� � ��يطاً فذلك أم ٌر شاق؛ ألن
ذلك ق� � ��د يكلفك كل ما متلكه .إن عليك أن تضحي
بكل ش� � ��يء كي تكون بس� � ��يطاً .وهذا هو السبب في
أن الناس اختاروا أن يكونوا معقدين ،ونس� � ��وا كيف
يصيرون بسطاء.
بيد أن القلب البس� � ��يط وح� � ��ده هو الذي يخفق
مع الله جنباً إلى جنب .القلب البسيط وحده يغني
طرب � � �اً بالله في تناغم تام .ولك� � ��ي تبلغ هذه احلالة
فال ب ّد لك أن تعثر على قلبك ،أن تعثر على خفقانه
اخلاص ،نبضاته اخلاصة.

ذوبان اجلليد
Ice-Olation
إننا تعس� � ��اء ،ألننا مغمورون بالذات .ماذا يعني
الق� � ��ول بأننا منهمك� � ��ون في ال� � ��ذات؟ وماذا يحدث
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بالضبط حني نكون على ه� � ��ذه احلال؟ إنك إما أن
تكون في الوج� � ��ود وإما أن تكون في الذات؛ اجلمع
ب� �ي��ن احلالتني غير ممكن .أن تكون في الذات يعني
أن تك� � ��ون منفص ً
ال ،أن تكون منع� � ��زالً .أن تكون في
ال� � ��ذات يعني أن تكون جزي� � ��رة .أن تكون في الذات
يعن� � ��ي أن ترس� � ��م حداً حولك .أن تك� � ��ون في الذات
يعن� � ��ي أن تصنع متييزاً بني "هذا أن� � ��ا" و"هذا ليس
أنا" .التعريف ،احلد بني "أنا" و"ليس أنا" هو الذات
الذات تعزل .وهي جتعلك متجمداً -لم تعد تتدفق.إذا كنت تتدفق فإن الذات ال تقدر أن توجد .وهكذا
صار الناس أش� � ��به مبكعبات الثلج :لم يعد فيهم أي
دفء ،ل� � ��م يع� � ��د لديهم أي حب؛ احل� � ��ب دفء ،وهم
يخافون من احل� � ��ب .لو أن الدفء جاء إليهم فإنهم
سيش� � ��رعون في الذوبان ،واحلدود س� � ��تختفي .في
احل� � ��ب تختفي احلدود .في البهج� � ��ة أيضاً تختفي
احلدود؛ ألن البهجة ليست باردة.

