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ُم َق ِّد َمة
يف العام  1983ن�رش �أ�ستاذي املرحوم جربا �إبراهيم جربا كتاب ًا �أنيق ًا
بعنوان :وليَم �شك�سپري :ال�سونيتات� :أربعون منها مع الن�ص الإجنليزي .وك ّنا
عرج على م�رسحيات
يف �أحاديثنا الدائمة عن الأدب الإجنليزي ُ
الب ّد �أن ُن ِّ
وكنت �أمت ّنى عليه �أن
ترجم منها �س ّتة يف امل�شهورات،
ُ
�شك�سپري التي َ
ُيعنى ب�شعر �شك�سپري ،وبخا�صة الغنائيات (التي يدعوها :ال�سونيتات)
للمتخ�ص�صني .وملا ظهرت هذه
جيداً يف العربية� ،إال
ّ
غري املعروفة ّ
يت عليه لو يكمل املئة والأربع وخم�سني
«ال�سونيتات» الأربعون ،مت ّن ُ
جميعها .ولكنه كان يقول �إن ذلك يتطلب كثرياً من ال�رشوح والتعليقات
الأكادميية «وهو ما يقتل ال�شعر فيها» .ومل �أكن مقتنع ًا بذلك اجلواب،
باملهمة ،كجزء من ن�شاطي الأكادميي .وها �أنا
فتحداين يومها �أن �أقوم
ّ
ّ
املدة التي تعادل جي ً
ال من
�أقبل
التحدي ،ولو بعد ثالثني �سنة ،وهي ّ
ّ
الزمان ،ح�سب ر�أي بع�ض العارفني .وكان الأديب الكبري يقول� :إن
ِ
مر ًة كل جيل .فهل ُتراين
ال�شوام َخ يف الأدب يجب �أن ُتعاد ترجم ُتها ّ

بت لتلك الن�صيحة؟
ا�س َت َج ُ
علم يل بوجود ترجمة عربية لكامل الغنائيات ،وال ب�رشوح عليها،
ال َ
ولو �أن ثمة بع�ض الرتجمات ملختارات منها مل تبلغ الأربعني التي جند يف
ترجمة جربا .ولي�س هنا مو�ضع التعليق على تلك املختارات .وترجمة
جربا يف هذه الق�صائد �أنيقة العبارة ،دقيقة يف فهم املعنى ولو �أنها يف
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� ٍ
أحيان قليلة تتو�سع يف العبارة الإجنليزية املك ّثفة لتجعلها م�ست�ساغة يف
العربية ،وجت ّنب ًا للنقل احلريف .وقد وجد جربا �أن االكتفاء بهوام�ش قليلة
املطولة ويركّ ز اهتمام
يعو�ض عن ال�رشوح
ّ
على بع�ض تلك الغنائيات ّ
القارئ على ال�شعر نف�سه ،مبا فيه من �صور وت�شبيهات وا�ستعارات
وكنايات .وهذا ر�أي �صحيح ،يحرتم ذكاء القارئ.
آثرت �أن �أوا�صل امل�سرية ،ف�أترجم الغنائيات كلها ،و�أن � ّأثب َت
ولك ّني � ُ
أقدم �رشوح ًا وتف�سريات
الرتجمة فوق الن�ص الأ�صلي ح�سب ت�سل�سله ،ثم � ّ
املتخ�ص�صون من �أ�صحاب اللغة نف�سها.
تعتمد على �أف�ضل ما كَ َتبه
ّ
ثم �أترك للقارئ �أن يختار بني االكتفاء بالرتجمة ومقارنتها بالن�ص،
�إن كان يعرف لغة الن�ص ،وبني قراءة الرتجمة وااللتفات �إىل ال�رشوح
تذوقه بال�شعر والتف�سري معاً.
والتف�سريات ،لع ّله يجد يف ذلك ما ُيغني ّ
رتجم �أغلب ال َّن َق َلة كلمة  Sonnetبلفظها الأعجمي �إىل «�سونيت»
ُي ُ
«غنائية» وجمعها
أف�ضل تعريبها �إىل
وجمعها «�سونيتات» .ولك ّني � ِّ
ّ
«حوارية» وهي
غنائية ،قيا�س ًا على
«غنائيات» وهي مقطوعة �شعر
ّ
ّ
ّ
و«اجلدارية» وهي ال�صورة املر�سومة
الق�صيدة التي تقوم على احلوار؛
ّ
على جدار� ،أو املنحوتة املثبتة على جدار �أو نحوه .والكلمة الإجنليزية
ُم�شت ّقة من الإيطالية � Sonettoأي الأغنية ال�صغرية �أو الق�صيدة الق�صرية
التي ُو ِ�ضعت للغناء .واجلذر البعيد هو كلمة  Sonالالتينية ،التي تفيد
ال�صوت .وعندنا يف العربية كلمة �صوت تفيد الأغنية كذلك .يذكر
اجلاحظ يف كتاب ال ِقيان� ،أن ال َقي َنة البارعة قد ت�ؤدي ما يقارب من �أربعة
�آالف «�صوت» .لذلك �أرى �أن التعريب �إىل «غنائية» �أف�ضل من الرتجمة
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والإبقاء على ال�صيغة الأعجمية.
والغنائية يف ال�شعر الإجنليزي تعود يف �شكلها ومو�ضوعها �إىل
الغنائيات الإيطالية التي و�ضعها «پرتاركا» (� )1374-1304أبرز �شعراء
ع�رص النه�ضة يف �إيطاليا ،والتي نقلها �شعراء ع�رص النه�ضة (الإنبعاث) من
الإجنليز مثل «�سري تومات وايات» ( )1542-1503و«�إيرل �أوف �سرَ ي»
( .)1547-1517ثم ا�ستخدم هذا النمط «�سري فيليب �سدين» (-1554
 )1586يف ُمتوالية غنائيات بعنوان �أ�سرتوفيل و�ستيال ومعنى اال�سمني
بالالتينية والإيطالية «الكوكب [العا�شق] والنجمة».
ثم جاء �شك�سپري ( )1616-1564الذي ا�ستهواه هذا النمط يف نظم
الغنائية الإيطايل الذي
مطوراً يف نظام
�شعر احلب ،فكتب  154غنائيةِّ ،
ّ
مانية و�سدا�سيةُ ،تعالج ال َثماني ُة
و�ضعه «پرتاركا» يف  14بيت ًا تنق�سم �إىل ُث ّ
دا�سية
�أبيات الأوىل مو�ضوعها ،وهو احلب ،ب�شكل عام ،ثم ت�أتي ُ
ال�س ّ
مانية .وتكون قوايف
ّ
لتطور �أو ُتعار�ض �أو ت�سوق �أمثلة على ما ورد يف ال ُث ّ
دا�سية �إىل
مانية� :أ -ب -ب� -أ؛ �أ -ب -ب� -أ؛ وتتغري القوايف يف ُ
ال�س ّ
ال ُث ّ
مانية.
ج -د -ج؛ ج -د -ج؛ �أو تنويع �آخر تختلف قوافيه عما يف ال ُث ّ
رباعيات ومزدوجة يف
طور هذا النظام �إىل ثالث
لكن �شك�سپري ّ
ّ
اخلتام ،تكون قوافيها �أ -ب� -أ -ب؛ ج -د -ج -د؛ هـ -و -هـ -و.
ز -ز .تعالج كل رباعية جانب ًا من جوانب املو�ضوع العام ،و�صو ًال �إيل
مزدوجة اخلتام ،التي قد تكون تعليق ًا على كل ما �سبق� ،أو حكم ًة� ،أو
نوع ما .وهذان النمطان من الغنائية �إذ ت�ستوحيان
خال�صة ر�أي من ٍ
غنائيات «پرتاركا» ومعا�رصيه ،ت�ستوحيان ب�شكل غري مبا�رش ما ا�ستوحاه
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«پرتاركا» نف�سه من «دانته اليكيريي» (� )1321-1265صاحب الكوميديا
الإلهية ،و�أبرز �شعراء �إيطاليا يف ع�رص النه�ضة ،ومن �أتباعه من �شعراء
«الأ�سلوب العذب اجلديد».
�سماها احلياة
كتب «دانته» عدداً من غنائيات احلب يف جمموعة ّ
اجلديدة ،تدور حول غرامه بالفتاة «بياتريچه» التي ظل على هواها حتى
بعد موتها ّ
املبكر.
يقول «دانته» �إن ال�شعر الإيطايل ولد يف �صقليا ،متطوراً عن �شعر
الرتوبادور باللغة الأوك�سيتانية يف اجلنوب الفرن�سي يف القرنني الثاين
تفرق �شعراء الرتوبادور بعد احلملة الألبيجية
ع�رش والثالث ع�رش .لقد ّ
عام  ،1209ونزح الكثري منهم �إىل �صقليا وجنوب �إيطاليا ،حيث بد أ�
ال�شعراء هناك بتقليد �شعرهم يف �أ�شكاله وم�ضامينه ،وباللغة الأوك�سيتانية
نف�سها ،التي كانت مفهومة يف �صقليا وملبادريا .يف ذلك الوقت كانت
العامية ،فظهر ما ُيعرف با�سم
اللغة الالتينية يف مرحلة تطور واجتاه نحو
ّ
التطور حتى �صارت ُتعرف با�سم
حدثة» التي ا�ستمرت يف
الـم َ
«الالتينية ُ
ّ
ّ
أك�س َبها «دانته» منزلتها العليا
«التينية العوام» وهي اللغة الإيطالية التي � َ
ّ
�إذ كتب بها �أهم ملحمة �شعرية يف الع�صور الو�سطى الأوروبية ،وهي
الكوميديا الإلهية (.)1320-1308
�إن الدرا�سة الدقيقة ِ
اجلد الأعلى للغنائية الإيطالية هو
املن�صفة ُتبينّ �أن ّ
بعامية قرطبة يف القرن الثاين ع�رش.
املو�شح الأندل�سي وقري ُنه الزجل،
ّ
ّ
ن�سب «اخرتاعها» �إىل «جياكومو
كان �أول ظهور للغنائية يف �صقلياُ ،
وي ُ
دا لينتيني» الذي َيرِ ُد ا�سمه �أحيان ًا ب�شكل «ياكوپو» ،وكان �أحد ثالثني
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من �شعراء بالط امللك «فريدريك الثاين» ملك �صقليا ()1250-1194
الذي كان يقيم «البالط الكبري»  Magna Curiaوينتقل به بني �صقليا
ومدن اجلنوب الإيطايل .ولد «دا لينتيني» يف مدينة تقع بني «كاتانيا»
و«�سرياكوزا» وكان من القليل من �أهل �صقليا يف بالط امللك «فريدريك
الثاين» وي�شغل من�صب «القانوين» �إ�ضافة �إىل كونه �أبرز �شعراء املئة الثانية
«دو يچينتو» ،وقد تويف يف حدود عام .1246
ع�رشة ّ
مثل «�سوردي ّلو» �أول املعروفني من �شعراء �إيطاليا ،كان «دا لينتيني»
من املعجبني بغنائيات الرتوبادور بلغتها الأوك�سيتانية املفهومة يف �صقليا.
ال�ش َبه
ويف �شعره و�شعر �أتباع «البالط الكبري» جند مو�ضوعات �شديدة َ
املو�شحات والأزجال من حيث نظام الق�صيدة ،ومن حيث
مبا جنده يف ّ
احلب الدنيوي ،غري الكن�سي يف بلد هو معقل الكاثوليكية ،ومن
مفهوم ّ
حيث موقف ال�شاعر من املر�أة عموماً .يف غنائية �شهرية له يقول «دا
�سمع
لينتيني» �إنه يريد �أن يخدم اهلل لكي يذهب �إىل الفردو�س الذي
َ
عب وفرح .لكنه ال يريد الذهاب �إىل هناك من
�أنه مكان فيه ت�سلية و َل ٌ
دون حبيبته� ،إذ من دونها لن يكون ثمة فرح حتى يف الفردو�س .وهذه
مانية قوافيها �أ -ب� -أ -ب؛ �أ -ب� -أ -ب؛ ثم ج-
الغنائية تقع يف ُث ّ
ال�سدا�سية بعدها.
د -ج -د -ج -د يف ُ
وطور فيه «دانته» يف �أوىل غنائياته يف جمموعة احلياة
ق ّلد هذا النظام ّ
اجلديدة (1249؟) التي تلتزم قوافيها� :أ -ب -ب� -أ� .أ -ب -ب� -أ .ج-
د -هـ -هـ -د -ج .ثم امتد هذا النظام مبو�ضوعات احلب حتى َت َ�س َّلمه
«پرتاركا» الذي نقل غنائياته �إىل ترجمة �إجنليزية «وايات» و«�سرَ ي»
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وا�ستمرت حيوية الغنائية يف ال�شعر الإجنليزي على يد �شك�سپري ،ومن
«ملت» و«جون َد ْن» وعلى امتداد القرن التا�سع ع�رش وما بعده،
بعده نُ
حتى �أن بع�ض ال�شعراء الالحقني يحلوله �أن ُيظهر براعته يف النظم يف
اتباع منط الغنائية.
ّ
***

ظهرت �أول طبعة يف جمموع غنائيات �شك�سپري عام  1609مبا ُيعرف
بطبعة «الكوارتو» �أي حجم ربع �صفحة املطبعة يف تلك الأيام .وال
ُيعرف كيف و�صلت جمموعة الغنائيات �إىل يد النا�رش .ولكن الغنائيات
وحدها �أو مع م�رسحيات و�أعمال �أخرى ظهرت يف ما يزيد على 54
َ
طبعة بعد «الكوارتو» �إىل حدود منت�صف القرن الع�رشين� ،أي مبعدل
�ست �سنوات ،على مدى � 333سنة .هذا �إىل جانب
طبعة حم ّققة كل ّ
رخ َ�صة .ويف هذا بع�ض دليل على ا�ستئثار الغنائيات
طبعات كثرية غري ُم َّ
القراء وقلوبهم وقد ُترجمت الغنائيات �إىل جميع لغات العامل
بعقول ّ
ٍ
تفاوت يف
تقريب ًا وكان ن�صيب الرتجمات العربية منها غري قليل ،على
امل�ستوى.
الغنائية
الغنائيات  ،154تتوزع على ثالثة �أبواب .الأول من
جمموع
ّ
ّ
ينجب
يحث ال�شاعر �صدي َقه احلبيب على الزواج لكي
 ،17-1وفيها
ّ
َ
َ
جمال الوالد وحما�س َنه ا ُ
خل ُلقية .والباب الثاين ي�شمل
ولداً ُيدمي للعامل
الغنائيات  126-18وهي غنائيات عن احلب وجمال املحبوب .والباب
الثالث ي�شمل الغنائيات  152-127وتتحدث عن اخلليلة ال�سمراء ،التي
ينع ُتها �أحيان ًا بال�سواد يف ِ
اخلل َق ِة وا ُ
خل ُلق ،مبا يجد بع�ض الباحثني تعبرياً
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عن كراهية �شديدة للمر�أة عموماً .ثم تتبع الغنائيتان  153و 154وهما
احلب وال�شبق
ت�ستوحيان ق�صيدتني من ال�شعر الإغريقي ،يف مماهاة بني ّ
اجلن�سي.
كانت الأبحاث التي تناولت جمموع الغنائيات ُتعنى ب�أربعة �أمور:
ال�سيدة ال�سمراء؛ ُهوِ ّية ال�شاعر الغرمي؛
ُهوِ ّية ال�صديق احلبيب؛ ُهوِ ّية
ّ
يت �إليه الغنائيات .نفهم من ال�سياق �أن
هوية ال�سيد  W. H.الذي �أُ َ
هد ْ
موجه ًة �إىل �شاب �أر�ستقراطي عازف عن الزواج،
الغنائيات ّ 17--1
فيح ّثه ال�شاعر �أن يغيرّ عناده ويتزوج ُليدمي جما َله و�صور َة �شبابه للعامل من
بعده .وال�سيدة ال�سمراء اختلفت يف حتديد ُهويتها الأبحاث .وال�شاعر
الغرمي ميكن �أن يكون واحداً من ثالثة من معا�رصيه ،راح ينظم املدائح
وتقرباً� .أما ال�سيد  W. H.فقد اختلف
يف ال�شاب الأر�ستقراطي تز ّلف ًا ّ
«وليم
الباحثون يف حتديد هويته كذلك حتى عاد من �شبه امل�ؤكد �أنه َ
هربرت» الذي �أ�صبح «�إيرل �أوف پمربوك» ويف الغنائيات ما ي�شري �إىل
ذلك.
لكن اجلدل الأهم يف الأبحاث هو� :إن كان غَ َزل ال�شاعر بال�شاب
ٍ
�شذوذ ِ
الأر�ستقراطي الو�سيم َ
وم ِث ّلية لدى ال�شاعر .وكان هذا من
دليل
االنطباعات الأوىل لدى حمققي الطبعات ِّ
املبكرة.
ففي عام � ،1639أي بعد ثالثني �سنة من �صدور الكوارتو الأول
ر�ص َنة)
عام  1609ن�رش «جون بن�سن» طبعة غري ّ
مرخ�صة (ب�أ�سلوب ال َق َ
تعتمد علي ن�سخة الكوارتو الوحيدة املعروفة يف حينها .قام «بن�سن»
بتغيري ت�سل�سل الغنائيات ،مغيرّ اً يف بع�ض الأ�سماء وال�ضمائر ليوحي
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موجهة �إيل امر�أة ولي�س �إىل �شاب .والواقع �أن مثل هذا
ب�أن الغنائيات ّ
الظن غري ُم�س َت ٍ
بعد حتى يف �أيامنا هذه ،لأن الأو�صاف جميعها تنطبق
على امر�أة ولي�س على �شاب ،وخ�صو�ص ًا عند ترجمتها �إىل العربية من
دون حتريك الكلمات وال�صفات .لي�س يف الإجنليزية حتريك للكلمات
وال عالمة ت�أنيث تلحق بالأ�سماء وال�ضمائر وال�صفات .فالغنائية 18
التغزل بجمال املحبوب ،ميكن �أن ُتفهم على
مثالً ،وهي �أوىل ق�صائد ّ
موجه ٌة �إىل �شاب �أو �إىل امر�أة ،لو قر�أها املرء وحدها خارج �سياق
�أنها ّ
الغنائيات جميعاً .ويف عام  1711ن�رش «برنارد ِلنتوت» طبعة تعتمد على
الكوارتو كذلك و�أعلن يف مقدمته عن «مئة و�أربع وخم�سني غنائية،
ثلية والغزل
جميعها يف مديح خليلته» .وكل هذا ي�شري �إىل �أن ِفكرة ا ِمل ّ
باملذكّ ر مل تكن لتخطر ببال النا�س يف تلك الأيام ،وكان على �أوروبا
امل�سيحيتني «جداً» االنتظار حتى القرن الواحد
و�أمريكا «املتح�ضرِّ َتني»
ّ
والع�رشين ليغدو زواج ا ِملثليني «ظاهرة ح�ضارية» تباركها الكني�سة،
وتدعمها قوانني بع�ض البالد ،وال ب�أ�س بتغيري كالم الكاهن الذي يعقد
يفرق بني الرجل واملر�أة .والع�رص يطلب
الزواج ،لأنه كالم عتيقِّ ،
امل�ساواة!
�إذا كان الرتكيب اللغوي يف الغنائيات  126-1يثري �شكوك بع�ض
ثلية ال�شاعر ،ف�إن درا�سة الن�ص ال تدعم تلك ال�شكوك.
القراء حول ِم ّ
ّ
فالغنائيات الأوىل  17-1تدور حول مو�ضوع واحد ،هو ت�شجيع
َ
جمال الأب
نجب ولداًيدمي للعامل
ال�شاب الأر�ستقراطي على الزواج ُلي َ
وحما�س َنه ا ُ
ثلية املتك ّلم .ثم �إن هذه
قية .وهذا يتعار�ض متام ًا مع ِم ّ
خل ُل ّ

14

2/26/13 12:36 PM

1_Welim_Shcsper.indd 14

الغنائيات الأوىل ،وا�ستمرارها حتى نهاية الغنائية  126وبداية غنائيات
ال�سيدة ال�سمراء ،تخلو من �أية �إ�شارة جن�سية جتاه ال�شاب املحبوب� ،أو
من �إ�شارة ت�صدر عن املتكلم ،على النقي�ض من غنائيات ال�سمراء-127 ،
ال�شبِقة واجلن�سية جتاه ال�سمراء ،مما ّ
يدل على
ت�ضج بالإ�شارات َّ
 ،152التي ّ
ما ي�شبه جنون ال�شاعر بالعالقات اجلن�سية مع ال�سمراء ،على الرغم من
الزهرية التي كان يعاين منها الرجال ،والن�ساء،
اخلطر املاثل من الأمرا�ض ُ
يف الع�رص الإليزابيثي .هذا بالإ�ضافة �إىل فُح�ش اللغة يف ق�صائد ال�سمراء
و�إ�شاراتها �إىل جن�س املر�أة ،مما ال وجود ملثله يف الق�صائد .126-1
يرى الباحثان «�إنكرام» و«رِ دپاث» �أن العالقة بني ال�شاعر وال�شاب
كانت «عميقة ..م�ضطربة �أحياناً ،تنطوي على �شيء من االفتتان
اجل�سدي �شبه اجلن�سي م�صدره ال�شاب ..لكن ذلك ال يعني بال�رضورة
ُح ّب ُّ
الذكران ب�أي معنى فظيع» .وي�ؤكد الباحث «�ستيفن بوث» �أنه ال
ثلية لدى ال�شاعر.
يوجد يف ن�ص الغنائيات ما يثبت تهمة ا ِمل ّ
وي�ضيف الباحثان �أن عادات احلديث يف الع�رص الإليزابيثي ال متانع،
بل ت�شجع ال�رصاحة املطلقة يف الكالم عن م�شاعر العالقات احلميمة.
احل�ساد وال�شعراء
وهنا يجب �أن نذكر �أن �شك�سپري كان لديه العديد من ّ
يتورعون يف البحث عما ميكن �أن ُي�سيء ل�سمعة
املناف�سني الذين ال ّ
ال�شاعر  -امل�رسحي الناجح ،يف ع�رص رُ
كث فيه ال�شعراء وامل�رسحيون.
وكانت �أوىل حماوالت الإ�ساءة �إىل �شك�سپري �أنه مل يكمل �سنوات املدر�سة
ومل يلتحق باجلامعة ،لذا ف�إنه كان «يعرف القليل من الالتينية و�أقل من
وامل�رسحيني ما
ذلك من الإغريقية» .فلو كان يف حميط �أولئك ال�شعراء
ّ
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ق�رصوا يف الرتويج لها ،وهو ما ال يوجد ما ي�شري
ثلية ملا ّ
ي�شري �إىل تهمة ا ِمل ّ
�إليه يف املعروف عن �سرية �شك�سپري ومعا�رصيه .لكن تهمة جهل ال�شاعر
بالثقافة الإغريقية  -الالتينية حملت بع�ض الباحثني الالحقني على
ال�شك يف �أن �شك�سپري هو م�ؤلف تلك امل�رسحيات والأ�شعار �أ�سا�ساً.
وكان �أبلغ جواب قاطع على تلك ال�شكوك ما قاله «ت� .س� .إليوت»
يف مقاله ال�شهري عن «الرتاث واملوهبة الفردية» �إن �شك�سپري �أفاد من
كتاب «نورث» عن م�شاهري الإغريق والرومان �أكرث مما �أفاده كثريون
برمتها .وهذا يعني �أن �شك�سپري كان يقر أ�
من مكتبة املتحف الربيطاين ّ
بلغته الإجنليزية ما ُترجم �إليها من لغات �أخرى ،على ق ّلتها يف �أيامه،
و�أخ�ضع ما قر أ� ملوهبته الفردية ف�أبدع من ال�شعر وامل�رسحيات ما ق�صرّ
عنه معا�رصوه.
وامل�س�ألة الثانية التي تناولها الباحثون يف الغنائيات هي هوية ال�شاب
الأر�ستقراطي حمبوب ال�شاعر� :أهو «�إيرل �أوف �ساوثمپنت» �أو «�إيرل
تو�صلت الباحثة املعا�رصة «كاثرين َدنكن  -جونز»
�أوف پمربوك» .وقد ّ
�إىل �إنه الثاين ،بعد درا�سة التواريخ و�أحوال ال�شخ�صيات الأر�ستقراطية
املعا�رصة ،ومقارنة تواريخ الغنائيات ب�أعمار هذا �أو ذاك .و�شخ�صية
«حبيب» ال�شاعر ،خالف ًا
«�إيرل �أوف پمربوك» و�شبابه هي ما جعله
َ
عن «حبيبة �أنثى» هي املتوقع من العا�شق .وهذا من غري امل�ألوف طبعاً،
وخ�صو�ص ًا �إزاء هذا الفي�ض يف العواطف يف  126غنائية .ولكن ال يجوز
احلكم ب�أنه من امل�ستحيل .ففي تراثنا العربي بع�ض الأمثلة على �صداقة
بني الرجال قد ت�صل �إىل درجة احلب الذي يخلو من امل�ضامني اجلن�سية.
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املتنبي يك ّنه ل�سيف الدولة الأمري
وقد ي�شري املرء �إىل
ّ
احلب الذي كان ّ
احلمداين:
م��ا يل �أكتِّم ُحبّاً ق��د برى ج�سدي
��ب �سيف الدولة الأمم!
وت ّدعي ُح َّ
ومثله ،ولو �أنه �أقلّ �صدقاً ،قوله:
أغالب فيك ال�شوق وال�شوقُ �أغلب»...
� ُ

املتنبي:
ومنه قول �أبو فرا�س احلمداين ،معا�رص ّ
ٍ
ٍ
�أقناع�� ًة م��ن بع��د ط��ول جف��اء
حبي��ب ن��اء!
طي��ف م��ن
بدن��و
ّ

املت�صوف:
ومثله قول احلالّج
ّ
ِ
اخلل��وات...
حبي��ب �أزور يف
يل
ٌ
وية:
الع َد ّ
وقول رابعة َ
�أُ ِحبُّ��ك ُحبّ�ين :ح��ب اله��وى
وح��ب لأن��ك �أه��لٌ ل��ذاكا
ٌّ
وقد يقال �إن خماطبة احلبيب باملذكّ ر هو �أ�سلوب للتغطية على امل�ؤنث،
«تيمن وپثيا�س» يف الرتاث الإغريقي،
وهذا �صحيح .لكن �صداقة ُ
«احلبيبني»
ومثلها يف رواية عن النعمان بن املنذر ،حيث كان كلٌّ من
َ
م�ستعداً للت�ضحية بحياته يف �سبيل حبيبه ،هي من ال ِ
أمثلة امل�ص ّغرة التي
ّ
حب �شك�سپري للنبيل «پمربوك» غري م�ستحيلة.
جتعل ّ
تتو�صل الأبحاث �إىل حتديد هويتها ،كما
�أما ال�سيدة ال�سمراء ،فلم
ّ
مل تتو�صل �إىل حتديد هوية ال�شاعر الغرمي الذي كان يناف�س �شك�سپري
الهويات هو
والتقرب منه .لكن الأهم من حتديد
حمبة «پمربوك»
ّ
على ّ
ّ
متميزاً ،كانت مع ما
�شعري ًا
االهتمام بالغنائيات نف�سها بو�صفها ف ّن ًا
ّ
ّ
يحيطها من م�سائل تاريخية ولغوية مو�ضع درا�سات جا ّدة ،وبخا�صة
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منذ �أواخر القرن الثامن ع�رش .وال�سبب الأول يف كرثة التحقيقات
واختالف �آراء املحققني هو تغيرّ معاين املفردات منذ �أول ورودها يف
الغنائيات ،وعلى امتداد الع�صور .ومما يزيد يف التعقيد ر�سم الكلمات
يف ُن َ�سخ «الكوارتو» الأوىل واختالف �أ�ساليب ال ُن ّ�ساخ يف الكتابة يف
زورة ،لكن كثرياً من الباحثني ّحم�صوها بحث ًا
طبعات �أخرى بع�ضها ُم ّ
عن �إ�شارات �أو اختالفات يف املعاين .وكانت �أول طبعة معتمدة من
عمل «مالون» عام  1780وطبعتها الثانية عام  1790وعليهما تعتمد
تتو�سع يف تف�سري املفردات والإ�شارات
�أهم الطبعات الالحقة ،التي
ّ
التاريخية.
يقرون با�ستحالة الو�صول �إىل املعنى الدقيق �أو
وبع�ض ال�شرُّ اح ّ
ال�صحيح يف بع�ض الغنائيات .وقد كان هذا بع�ض ما دفع بع�ض املف�سرِّ ين
�إىل القول بزيف العواطف التي يعبرّ عنها ال�شاعر يف الغنائيات ،126-18
�إذا ماقي�ست ُبعنف العبارة يف التعبري عن امل�شاعر جتاه اخلليلة ال�سمراء،
ال�سوداء ب�أفعالها.
***

�صعوبة معاين بع�ض املفردات ،واختالف معانيها عرب الع�صور
باعرتاف اخلرباء من �أ�صحاب اللغة �أنف�سهم ،جعل نقل الغنائيات �إىل
العربية م�س�ألة ال يكفي فيها الرجوع �إىل املعجم ،كما يف �أغلب �أمثلة
من نقل خمتارات من الغنائيات ،وبع�ضهم مل يتوفّر على درا�سة الأدب
املف�صلة يف هذه املقدمة �رضورية للناقل ،لأنها تنري
الإجنليزي .وامل�سائل ّ
الكثري من الإ�شارات واال�ستعارات ال�رضورية لفهم الغنائية ،قبل الإقدام
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على نقلها �إىل العربية .ويبقى قبل ذلك ك ِّله� ،أو بعده ،ذائقة الناقل
وثقافته ال�شعرية.
ففي ترجمة جربا ،وهي �أف�ضل خمتارات مما �أعرف ،جند �أديب ًا كبرياً
تخ�ص�ص يف الأدب الإجنليزي بجامعة كمربدج ،مار�س الر�سم وكتابة
احلر بالعربية والإجنليزية ،وترجم �أكرث من ثالثني كتاب ًا من
ال�شعر ّ
الإجنليزية ،ون�رش العديد من الروايات ،وك َت َب يف نقد الفن والأدب
عموماًُ ..يخ�ضع ثقافته لنقل �أربعني غنائية مما راق له .يعتمد جربا يف
ترجمته على فهمه اخلا�ص وذائقته ال�شعرية ،دون الرجوع �إىل تف�سريات
املخت�صني من �أ�صحاب اللغة نف�سها ،على قدر ما �أرى من حاالت
اخ َت َلف يف فهمها عن تف�سري الباحثني الإجنليز .وقد ي�شفع له يف ذلك
قول �أحدث الباحثني �إن لغة �شك�سپري قد تغيرّ ت عرب الع�صور ،و�أن
معانيها اليوم قد اختلفت عما كانت عليه يف الع�رص الإليزابيثي .فمثالً:
الر�سام يف و�ضع الألوان
كلمة  penكانت تعني «ري�شة» دقيقة ي�ستعملها ّ
على ال�صورة ،ولي�س «قلماً» للكتابة ،كما تفيد اليوم ،ومثلها .pencil
و�صفه  braveكانت تعني «اجلميل» ولي�س «ال�شجاع» .وكلمة scandal
كانت تفيد «�صخرة» �إذا ا�صطدم بها املرء تركت �رشخ ًا على جبينه
يدل على عمل م�شني ،ومن هنا «ف�ضيحة» .والفعل  bailمل يكن يعني
«ي ُ�ض ّم» �أو
«يكفل» كمن ُي ِّ
قدم كفالة لإخالء �سبيل �سجني ،بل كان يعني َ
يغ ّلق .وكلمة  hueمل تكن تعني «اللون» كما هي اليوم ،بل تعني «الهيئة»
�أو قَوام ال�شخ�ص .وكلمة  soilكانت تعني «ال�سبب» ومنه «املنبِت»
�أو الترُ بة .وكلمة  argumentكانت تعني «مو�ضوع» الق�صيدة ولي�س
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«ا َ
«الـمب َت َذل» ولي�س «احلديث»
جل َدل» .وكلمة  modernكانت تعني
ُ
كما تعنيه اليوم .وكلمة  againstقبل كلمة  that timeمث ً
ال كانت تعني
«�ضده» ومثل ذلك كثري.
«تحَ َ ُّ�س َباً» �أو ا�ستعداداً لذلك اليوم .ولي�س
ّ
وهذا ما يدعو �إىل بع�ض املراجعة يف ترجمة جربا ،مما ال ي�سيئ �إىل
ح�سنها ،ولو قليالً .على ال�صفحة � ،36سونيت  19نقر�أ:
الرتجمة بل قد ُي ّ
«�أو تر�سم عليه خطوط ًا بقلمك القدمي» والأ�صوب «بري�شتك القدمية»
تر�سم خطوط ًا على جبني املحبوب.
«بخيمياء �سماوية»
�ص � ،48س « 33بكيمياء من ال�سماء» والأ�صوب َ
حتول املعادن «اخل�سي�سة» �إىل
وهي «الكيمياء» القدمية التي تزعم �أنها ّ
ذهب عن طريق ال�سحر وال�شعوذة.
�ص � ،50س  34نقر�أ« :يحمل ال�صليب من َهول الإ�ساءة» ولي�س
املق�صود ال�صليب الذي حمله امل�سيح ،بل املق�صود «عبء الإ�ساءة».
«طوال النهار ُ
�ص � ،54س  43العينان َ
تنظران بدون مالحظة» �صوابها
«تريان �أ�شياء ال قيمة لها».
مطلية بالع�سجد» والع�سجد هذه
�ص � 56س  55نقر�أُ « :ن ُ�صب الأمراء ّ
املذهبة»؟
لم ال تكون « ُن ُ�صب الأمراء ّ
ثقيلةِ ،ف َ
�ص � ،62س  64نقر�أ« :الرتاب الثابت» حرفيا عن  firm soilواملق�صود
«الأر�ض ال�صلبة» يجور عليها البحر املحيط.
�سيدها» حرفيا
�ص � ،74س  97نقر أ� عن امر�أة:
ّ
«ترملت بعد وفاة ّ
 ،lordواملق�صود «زوجها».
�ص � ،86س  130نقر�أ عن خليلة ال�شاعر التي ال مت�شي كالإلهة ،بل:
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«تدبان على الأر�ض» .وملاذا
«قدماها تط�آن على الرثى» والأ�صوب
ّ
فكيها» ولي�س «ما تنفث»؟
تخرج «الأنفا�س التي بني ّ
قلب �صديقي يكفل قلبي
�ص � ،92س  133نقر�أ« :ولكن دعي َ
امل�سكني» حيث  bailمبعناها الإليزابيثي ال تفيد «كفالة ال�سجني» بل
«ي�ضم قلبي امل�سكني».
املق�صود
ّ
ألد �أخ�صامي» �صفة
�ص � ،96س  139نقر�أ�« :أن َن َظرا ِتها احلوراء � ُّ
احلوراء للعيون ولي�س للنظرات .و«الأخ�صام» جمع ِق َّلة ،وخ�صوم
ال�شاعر كثار.
ال�شم ُمنفر َدين» .ال�صفة
الذوق وال
�ص � ،98س  141نقر�أ« :ال
ُ
ُّ
«منفر َدين» ال تعود للذوق وال�شم ،بل هي ظرف  aloneلالقبال على
«و ِ
«وليمة ال�شهوةِ ،
حدك».
معك َ
ِ
أ�شاركك الفعل �ضد نف�سي» �صحيحها
�ص � ،108س  149نقر�أ« :و�أنا �
«و�أنا �أقف ِ
معك �ضد نف�سي» .كان ميكن جت ّنب هذه التجاوزات
بالرجوع �إىل �رشوح املتخ�ص�صني واملعاجم التي ت�شري �إىل ا�ستعماالت
الع�رص الإليزابيثي ،دون االعتماد الك ّلي على الذائقة اخلا�صة.
ويف كانون الثاين (يناير)  2010و ّزعت «جملة ُد َبي الثقافية» كتابها
ال�شهري املجاين بعنوان وليَم �شك�سپري� :سونيتات ،نقلها �إىل العربية كمال
�أبو ديب.
وامل�ؤلِّف �أ�ستاذ �أدب عربي ،ح�صل على الدكتوراه من �أك�سفورد ،وله
يتكون من مقدمة
عدد من امل�ؤلفات يف جمال ّ
تخ�ص�صه .وهذا الكتاب ّ
مت�شعبة حول �شك�سپري و«ال�سونيتات» مع درا�سة ا�ستق�صائية حول
ّ

21

2/26/13 12:36 PM

1_Welim_Shcsper.indd 21

جذورها املحتملة يف املو�شح الأندل�سي ،يتبعها ترجمة �« 52سونيت»
اختارها وترجمها نرثاً ،و�أعاد ترجمة بع�ضها ب�شعر التفعيلة .لكن
املتخ�ص�ص بالأدب الإجنليزي قد يكون له بع�ض امل�آخذ على املقدمة،
من حيث د ّقة املعلومات الواردة فيها ،ونربة الكاتب يف عر�ض تلك
املعلومات .فال�شعر البالطي  amor cortesمثالً� ،أو amour courtois
بالفرن�سية و  courtly loveبالإجنليزية قد ن�ش�أ يف �إقليم بروفن�س يف
جنوب غرب فرن�سا يف القرن احلادي ع�رش ،ولي�س يف �صقليا ،التي
هجرت ال�شعراء
و�صلها مت�أخراً بعد احلملة الألبيجية عام  ،1209التي َّ
الربوفن�سيني �إىل �صقليا و�إيطاليا ،وقد برز يف �صقليا Giacomo da
( Lentiniازدهر �شعره بني 1248-1233؟) واعرتف بف�ضله يف ن�شوء
ال�شعر الإيطايل «دانته» نف�سه ،حيث ذكره ب�إجالل يف «املطهر».
و َث ّم َة م�آخذ �أخرى على املقدمة ،لي�س هنا جمال مناق�شتها ،لأن الأهم
هو النظر يف ترجمة «ال�سونيتات» نف�سها ،لرنى مدى د َّقة فهم املرتجم
التزيد يف معانيها� ،أو االبتعاد عما �أراد ال�شاعر قوله
لن�صو�صها ،ومدى ّ
يف هذه الغنائيات ،ولي�س «التوا�شيح» كما يريد املرتجم ،لأن هذه
تخ�ص التوا�شيح الدينية الإ�سالمية ،فلماذا االبتعاد عن الأ�صل الرتاثي،
مو�شحات؟
مو�شحة ،واجلمع ّ
مو�شح� ،أو ّ
وهو ّ
�ص � ،91سونيت  ،1ما معنى �آخر �سطرين« :ت� ُ
أكل ما هو من حق العامل
 /بالقرب وبنف�سك»؟
َمن ي� ُ
أنت والقرب.
أكل َمن هنا؟ ال�صحيح :ت�أكل ّ
حق العاملَ � ،
�ص � -92س �« :3أو َمن هو املغرم» ،ترجمة  fondيف القامو�س:
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غرم» ،لكن يف هذا ال�سياق تعني :جمنون �أو معتوه.
ُ
«م َ
�ص � -92س « :5تلعب دور» حرفية� ،صحيحها :تقوم بدور« .وي�أ�رس
�سجين ًا �سائ ً
زجاجية» �إ�شارة �إىل حفظ العطر امل�س َتقطر
ال �ضمن جدران
ِّ
من الزهور يف «حقاق» زجاجية ،جمع ُح ّق».
ال�شجاع»  braveيف لغة �شك�سپري تعني
�ص � -93س « :12النهار ُّ
البهي ،كما ورد يف و�صف «مرياندا» يف م�رسحية العا�صفة:
اجلميل �أو
ّ
«هذا العامل اجلديد البديع» .و�إالّ ،كيف ال ي�س�أل املرتجم �أو القارئ كيف
يكون النهار �شجاع ًا �أو جباناً؟ هنا يقت�ضي الأمر العودة �إىل املعاجم
التخ�ص�صية.
ّ
«مقمطاً» حمم ً
ال على
وكيف يكون اخ�رضار ال�صيف� ،أي �سنابله،
ّ
للمقمط حلية؟ واملق�صود
وخازة بي�ضاء»؟ كيف يكون
العربة «بلحية ّ
ّ
�أن احل�صيد حمزوم ،وله ذ�ؤابات بي�ضاء مثل ٍ
�سجى على  bierوهي
ميت ُم ّ
عربة نقل املوتى.
�ص � -94س « :14ال �أنتزع �أحكامي من النجوم» والأ�صل «� ِ
أقتطف»
العراف يديه �إىل النجوم
كمن يرفع يده �إىل �شجرة مثمرة عالية ،كما يرفع ّ
َ
ليقطف منها معرفة امل�ستقبل« .من
عينيك �أقر�أ ذلك الفن» .كلمة  artهنا
تفيد «املعرفة».
أجددك بتطعيمي»
أطعمك فيما هو ي�أخذ منك  /و� ّ
�ص � -95س ّ �« :15
والتطعيم  graftingهنا هو تطعيم الأ�شجار برباعم جديدة ،ولي�س
التطعيم �ضد اجلدري مثالً .لأن ال�سياق يفيد :ما ي�أخذه الزمن منك
�سوف �أعو�ضه �أنا ب�شعري.
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�ص � -95س « :16ق َلم هذا الزمان �أو ق َلمي امل َت َت ِلمذ» قلم ،بلغة
الر�سام بالألوان ،و«قلمي
�شك�سپري تفيد «الري�شة» التي ير�سم بها ّ
امل َت َتلمذ» تفيد «ري�شتي الغريرة» التي تعوزها ِ
اخلربة لرت�سمك�« .إعطاءك
حي ًا دائماً ،ب�إجنابك
لنف�سك» معناها «�أن مت َنح نف�سك بالزواج» يبقيك ّ
طف ً
ال يدمي ذكرك ،وهو الإطار العام للغنائيات الأوىل.
�ص � -96س �« :18إكْ َه ْم براثن الأ�سد» هذا فعل نادر ،فما العيب
يف « َث ِّلم» املفهومة؟ و«الأنياب الباترة» �صفة الباترة لل�سيف ولي�س
للأنياب.
«خب�أهم املوت» هل ُي َخ ّبئ املوت الأ�صدقاء �أو
�ص � -97س ّ :-3
يطويهم �إىل غري رجعة؟
�صباح جميد ر�أيته
�ص � -98س  33ترجمة تنطوي على �سوء فهم« :كم
ٍ
مي�سد ذرى اجلبال بعنيٍ ملكية» ،الفاعل هنا هو ال�صباح ،ولي�س العني
ّ
«تقبل املروج اخل�رضاء بوجهها الذهبي» هل للعني وج ٌه؟ ومع �أن
التي ّ
«�شم�سي� ..أ�رشقت» الإ�شارة �إىل املحبوب الذَّ كَ ر ،ولو �أن ال�شم�س مذكّ ر
نور �شم�سي» للإ�شارة �إىل «نور
يف الإجنليزية ،فالأف�ضل �أن نقول «� َ
أ�رشق ُ
املحبوب» جت ّنبا لكلمة «�شم�س» امل�ؤنثة يف العربية.
�ص � -101س « :55احلجارة التي مل ُتك َن�س» هي متاثيل الرخام �أو
حجارة القبور «املع َّفرة» و�إ ّال فمن «يكن�س» «حجارة القبور» التي
«يف�سرّ ها» املرتجم� ،أو يغ�سلها بال�صابون واملاء احلار ،مثالً؟
«يغرز الأخاديد املتوازية يف جبني
�ص � -102س  :60الزمن الذي ُ
اجلمال» .هل ُتغرز الأخاديد �أم تحُ فر؟
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زمن»  againstهنا ال تفيد معناها احلريف
�ص � -102س :63
«�ضد ٍ
ّ
حت�سب ًا
حت�سب ًا ٍ
بل تفيد «ا�ستعداداً ٍ
لزمن ومثلها «�ضد املدية» �أي ُّ
لزمن» �أو ّ
وخوف ًا من...
�ص � -104س �« :65صندوق الزمن» هو «خمب�أ الزمن».
�ص � -105س « :66والفن مربوط الل�سان» الفن  artهنا تعني املعرفة
ّ
واخلربة« .وا َ
يتحكم باملهارة كما يتحكم الطبيب باملري�ض»
حلمق
 doctor-likeتعني «بهيئة العارف» وال تفيد الطبيب ،بل «احلماقة،
بهيئة العارف ،ت�سيطر على املهارة».
«خور�س» الإغريقية ،تقابلها
�ص � -106س « :73كوار�س» جمع
َ
«جوقات» وهي عربية �سليمة ،جمع «جوقة» املغ ّنني �أو املن�شدين يف
الكني�سة.
�ص � -110س « :99براعم املر َدكو�ش»؟ وورو ُد الكلمة مع البنف�سجة،
والليلك والرنج�س يوحي ب�أن «املر َدكو�ش» زهرة �أخرى.
و�إذا كان م�ؤلف قامو�س املورد قد �سمع بها لأنه من �سكان ال�ساحل
ال�سوري ،فالرحمة بالقارئ اجلاهل تقت�ضي �شيئ ًا من التحوير لي�ست�سيغ
حو�شي اللفظ.
اال�سم النادر،
ّ
طيبة الرائحة» ف�إذا كان املرتجم،
معجم اك�سفورد يقول �إنها ُ
«ع�شبة ّ
خلن ُف�شار» يف قولهم :قال ما ا ُ
�أو القارئ ،قد �سمع بكلمة «ا ُ
خلن ُف�شار؟
نبات ترعاه الإ ِبل ،يكثري بني ّ
مكة واملدينة .ويدعمها بقول ال�شاعر:
قال ٌ
ل َق��د ُمزِ َج��ت حَمَبتُك��م بقلب��ي
احللي��ب اخلُن ُف�ش��ار
كم��ا َم�� َز َج
َ
فذهبت مث ً
ال �أ .هـ.
احلليب
ويف رواية ::كما َم َزج
ُ
َ
املردكو�شَ ،
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�سموا ُح ّب َي �شرِ كاً» وال�صحيح «وثنية»
�ص � -111س « :105ال ُت ّ
فال�شرِّ ك هو ال�شرِّ ك بالإله الواحد ،والوثنية هي عبادة الأوثان ،كما يف�سرّ
فرق» غري مفهومة ،واملق�صود ِ
«ي�سقط كلّ ٍ
البيت الالحقُ .
«�شعري ُمعبرِّ ٌ
ٍ
واحد ،تارك ًا ِ�سواه».
عن
�ص � -114س « :127واجلمال �صار يو�صم بعارِ الزندقَة»؟ من �أين
«البنوة غري
جاءت «الزندقة» هذه؟ الن�ص يقول «عار ال ُنغولة» �أي
ّ
ال�رشعية».
�ص � -115س « :130فلماذا �إذن نهداها �أ�شهبان؟»  whyهنا لي�ست
تعجب ،وال توجد عالمة ا�ستفهام يف الن�ص ،وقد
�أداة ا�ستفهام بل �أداة ّ
لون نهديها كامد» �أي  ،dunبلون
�أ�ضافها املرتجم .وال�صحيح «ف�إن َ
الرتاب ولي�س «�أ�شهبان» وهي �صفة جمال �ضد «كامدان» كما يف
الن�ص« .الأنفا�س التي تفوخ من ع�شيقتي»« .تفوخ» هذه عامية �سمع ُتها
من � ِ
أحدهم ب�صيغة «تفخفخ» للرائحة الكريهة املنبعثة من �أكل الثوم
والب�صل! ولكن ما العيب يف «تنبعث» وهي �ضد «تفوح» كالوردة..
�أو «املر َدكو�ش»؟ «مل � َأر �أبداً �إله ًة ترحل» .الأ�صل � ،goأي ت�سري ،فلماذا
انقلبت �إىل «ترحل»؟ و«ع�شيقتي حني مت�شي تخطو على الرتاب» �أي
«تدب» وحتدث �صوت وقع �أقدامها املزعج .وما معنى
 treadsمبعنى
ّ
البيت الأخريَ « :ندر َة � ّأية حبيب ٍة َم َد َح ْتها زوراً باملقارنات الزائفة»؟ املعنى
ال�صحيح ي�ستمر يف البيت قبله�« :أرى �أن حبيبتي من ِ
الفتنة»« ..بحيث
تق�صرّ عنها � ّأي ُة امر�أة عند زيف املقارنة».
�ص � -117س  :137هذه «الرتجمة» خبط ع�شواء ،تخلط احلابل
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احلب مفهوماً.
بالنابل .اخلطاب ّ
موجه �إىل �إله احلب الأعمى ولي�س �إىل ّ
لذا فلي�ست «العينان ..تر�سوان يف اخلليج» بل � ّأيها احلب ،واخلطاب
العا�شق املر�أ َة الزائفة ،اذهب �إىل حيث ير�سو
�ضمن ًا �إىل الذات� :أيها
ُ
جميع الرجال� ،أي اذهب �إىل املرف�أ ،كناية عن ج�سد املر�أة ،حيث جتد
املتعة التي يجدها جميع الرجال الذين ا�ضطرب نظرهم فيح�سبون
اجلن�س بدي ً
ال عن احلب.
يح�سب
وما هي هذه «احلاكورة اخلا�صة»؟ املعنى ال�صحيح« :ملاذا َ
ف�ؤادي تلك ُبقع ًة معزول ًة  /يعرف �أنها �ساح ٌة مفتوح ٌة للعامل الأو�سع»
والإ�شارة �إىل ف�ؤادي الذي �أعماه احلب فح�سب ال�سمراء يل وحدي
بينما هي «مفتوحة» للعامل الأو�سع� ،إ�شارة �إىل ته ّتكها مع �أنا�س كثريين.
احلق» هذه؟ الطاعون لي�س املر�ض حتديداً ،بل قد حلّ
وما هي «احلقيقة ّ
بالعينني «وباء الزيف هذا» �أي املر�ض امل�صاحب لهذه الزائفة ال�سوداء.
�ص � -118س ِ �« :139
إنك تحُ بينّ َ مكان ًا �آخر» واملق�صود �أن ُح َّبك قد
الرمة» يقول:
حتول .فمن غري «ذي َّ
ّ
ب�� ِه �أتغنّ��ى با�سمها َغ�ير ُم ِ
املكان ال َق ْفر من �أجلِ �إنّني
أحب
عج ِم»؟
َ
«� ُّ
�ص � -119س �« :141سوى طاعوين» مبعنى �سوى ُم�صيبتي ،ولي�س
مر�ض الطاعون.
�ص � -121س « :146يا مركز �أر�ضي اخلاطئة» .كلمة  earthهنا ال
تفيد «الأر�ض» بل «الطينة» التي ُجبِل منها الإن�سان ،وهي هنا «�آثمة».
العمر .ف�إذا كانت
«�ساعات التفاهة واملتعة الزائلة» هي َز َبد الأيام� ،أي ُ
تافهة فكيف ي�شرتي الإن�سان بها «ملكوت اهلل»؟
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عامية ُيف َت َتح بها الغناء .عني الع�شق
�ص � -123س « :148يا �أنا» هذه ّ
«مبتالة بالرت ّقب»  watchingتعني «ال�سهر» هنا ولي�س «الرت ّقب».
ُ
�ص � -124س ِ �« :149
أنتق ُم من نف�سي بالأنني الفوري» هل ثمة
من �أنني «فوري» و�آخر «م� ّؤجل»؟ املق�صود :مبادراً بالأنني« .ب�أمر ٍة
ِ
من حتركات َعي َن ِ
عينيك» و�إال فكيف
يك» واملق�صود «ب�أمرٍ من لحَ ظ
«تتحرك» العينان؟
�ص � -125س « :151فال يطيق اللحم انتظاراً  fleshتفيد «اللحم»
طبعاً ،مثل :حلم ودم� ،أو حلم وعظم .لكنها هنا تفيد «اجل�سد» يف
�إ�شارة �ضمنية �إىل ع�ضو الذكَ ر .والأ�صل «لكن اجل�سد ال ينتظر مزيداً من
التع ّقل» كما يف�سرّ البيت الالحق.
يتخذونه عالج ًا �شافي ًا لكل
�ص � -125س « :153ما زال الرجال ّ
داء غريب» .كلمة  menهنا تفيد «النا�س» ال الرجال ح�رصاً ،لأن
الرجال والن�ساء يق�صدونه عالج ًا ناجع ًا للأمرا�ض الغريبة� ،أي الأمرا�ض
الزهرية ،الغريبة� ،إذ كان املعتقد �أنها ت�أتي من بالد غريبة ،مثل فرن�سا
ُ
والعامل اجلديد.
***

بعد النظر يف كل هذه التجاوزات والأخطاء يف فهم املعنى يف الن�ص،
ويف فهم تركيب اجلملة الإجنليزية جند �إعادة لهذا ك ّله يف ترجمة موزونة
نظم جميل ،لكن ال�س�ؤال
مق ّفاة ،ب�أ�سلوب ِ�شعر التفعيلةُ .
بع�ض ذلك ٌ
ٍ
منقول عن
الأ�سا�س :هل بالقارئ العربي حاجة �إىل �شعر موزون مق ّفى
لغ ٍة �أجنبية؟ ما يريده القارئ العربي �أن يرى ما لدى الآخرين من �صور
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وا�ستعارات وجمازات يف مو�ضوعات �شعرهمُ ،تنقل �إليه ب�أ�سلوب عربي
التزيد �أو
ّ
نرثي وا�ضح مفهوم ،ال ب�أوزان ُم َ
قح َمة ي�ضطر فيها الناقل �إىل ّ
إر�ضاء لعدد التفعيالت يف �أحد بحور ال�شعر العربية.
التو�سع يف التف�سري �
ً
هذا �إذا مل يكن الناقل يريد ا�ستعرا�ض ع�ضالته يف النظم و«�إطالق ال�شاعر
فيه».
لقد جنح «�إدوار فتزجريالد» عام  1859يف ترجمة خمتارات من
رباعيات اخليام يف �شعر جميل.
كما جنح �أحمد رامي يف الأ�سلوب نف�سه لكن العارفني باللغة
التزيد واالبتعاد عن الأ�صل،
الفار�سية �أجمعوا �أن يف الرتجمة كثرياً من ّ
إر�ضاء للوزن والقافية.
�
ً
د .عبدالواحد ل�ؤل�ؤة
كمربدج ،كانون الأول2012 ،
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الغنائيّات
1

أجمل املخلوقات َنب َتغي املزيد،
من � ِ

ِ
اجلمال �أبداً،
تغيب َورد ُة
فبذلك ال ُ

ي�صوح مبرور الزمن
ولكن لأن ال َ
أينع ال ُب ّد �أن ِّ
الغ�ض ُيد ٍمي ِذكراه:
ف�إن َوري َث ُه َّ

َ
بعينيك الرباقتني،
املتي ُم
	�أما � َ
أنت َّ

4

َ
الذاتي،
نورك بوقودك
لهيب
ف�إ ّنك ُتغذّ ي َ
ّ
فتورث َجدب ًا حيث َي ُع ّم اخلري،
ُ

الق�سوة على ِ
ِ
َ
الطيبة:
أنت� ،شديد
عدو
نف�سك � َ
ّ
نف�سك ّ

8

أنت الآن زين ُة العامل ال ّن ضرِ� ة،
وها � َ
بالربيع البيهج،
والب�شري
ُ
ُ
الوحيد ّ

َ
رعمك تدفن ما حتتويه،
ب من ُب
يف ال ّل ِّ
وتورث َيباب ًا بتقتريك:
فتى يا ِفعاً،
ُ
يا ً
رحم ًة بالعامل ،و�إال ُ
فكن ذلك ِ
اجل�شع -

12

فت� َ
أنت والقرب.
أكل
ن�صيب العالمَ َ � ،
َ

30

2/26/13 12:36 PM

1_Welim_Shcsper.indd 30

I.

From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty’s rose might never die,
But as the riper should by time decease,
His tender heir might bear his memory:

4

But thou contracted to thine own bright eyes,
Feed’st thy light’s flame with self-substantial fuel,
Making a famine where abundance lies,
Thy self thy foe, to thy sweet self too cruel:

8

Thou that art now the world’s fresh ornament,
And only herald to the gaudy spring,
Within thine own bud buriest thy content,
And, tender churl, mak’st waste in niggarding:

12

Pity the world, or else this glutton be,
To eat the world’s due, by the grave and thee.
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2

ا�رص ال�شيخوخ ُة محُ ّياك،
عندما تحُ ُ

عميق الأخاديد يف �ساح جما ِلك،
وحتفر
َ
ُ
البهي ،محَ ّط الأنظار اليوم،
وح َّل ُة �شبابك
ُ
ّ
تغدو �أ�سما ًال بالي ًة �ضئيلة القيمة:
ذي َ
اك البهاء،
يومها �إذ ُت�س� ُأل �أين كلُّ ّ
َ

4

و�أين كلُّ ذلك الفي�ض من � ّأيامك املتو ّثبة،

َ
عينيك الغائرتني
فتجيب من �أعماق
	�إ ّنها كانت �ضياع ًا ِ
غامراً ،ومديح ًا عقيماً.

َدت من ذاك البهاء
كم كان �أح َف َل بالثناء لو �أ ّن َك �أف َ
ُ
اجلميل هذا
يب« :طفلي
وا�ستطعت �أن تجُ َ

�سيخ ِت ُم َ
يل احل�ساب ،وفيه عن ُعمري اجلواب» -

عي!
مُبرَ هن ًا بجماله �أ ّنه وري ُثك ال�شرَّ ّ
َ
جتديد ُلعمرك عندما َت�شيخ،
ل�سوف يكون يف ذلك
ٌ

8

12

فت على الربد.
�شار ْ
ح�س بالدفء يف عروقك ك ّلما َ
فتٌ ّ
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II.

When forty winters shall besiege thy brow,
And dig deep trenches in thy beauty’s field,
Thy youth’s proud livery so gazed on now,
Will be a totter’d weed of small worth held:

4 	

Then being asked, where all thy beauty lies,
Where all the treasure of thy lusty days;
To say, within thine own deep sunken eyes,
Were an all-eating shame, and thriftless praise.

8

How much more praise deserv’d thy beauty’s use,
If thou couldst answer ‘This fair child of mine
Shall sum my count, and make my old excuse,’
Proving his beauty by succession thine!

12

This were to be new made when thou art old,
And see thy blood warm when thou feel’st it cold.
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3

ِ
للوجه الذي ترى
انظر يف مر�آتك ،وقُل

�سو َي �آخرا،
	�آن الأوان لهذا الوجه �أن ُي ّ
ف�شك ُل ُه ال َّن�ضرِ �إن مل تجُ ِّدده الآن

ف�إ ّنك ت�ض ّلل العا َمل ،و َت ُ�ض ُّن بال ِنعمة على �أُ ّم.
ف�أية
رحم ِبكرٍ
ح�سناء ذات ٍ
َ

4

ت�أنف من َجنى َحرثك؟

غدو حلداً
ومن هو ذلك املعتوه الذي يريد �أن َي َ
ُ
الذرية؟
الذات
حل ِّبه
َ
َ
فيمنع ِّ

أنت مر�آ ُة � ِّأم َك ،وهي فيك
	� َ

8

البهي من �شبابها،
الربيع
ت�ستذكر
َ
ُ
َّ

وهكذا �أنت ،من خالل نوافذ عمرك� ،سوف ترى،
الذهبي هذا.
عهد َك
الرغم من التجاعيدَ ،
على ُّ
َّ
تعي�ش دومنا ذكرى،
ئت �أن َ
فلئن ِ�ش َ

12

فم ْت عازباً ،مت ُْت �صور ُتك معك.
ُ
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III.

Look in thy glass and tell the face thou viewest
Now is the time that face should form another;
Whose fresh repair if now thou not renewest,
Thou dost beguile the world, unbless some mother.

4

For where is she so fair whose uneared womb
Disdains the tillage of thy husbandry?
Or who is he so fond will be the tomb
Of his self-love, to stop posterity? 	

8

Thou art thy mother’s glass and she in thee
Calls back the lovely April of her prime;
So thou through windows of thine age shalt see,
Despite of wrinkles, this thy golden time.

12

But if thou live, remembered not to be,
Die single and thine image dies with thee.
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4

يا جما ًال ِمتالفاً ،لمِ َ ُت ِ
غد ُق
على ِ
كنز جمالك؟
نف�س َك َ

ِ
الطبيعة ال ُتعطي �شيئاً ،بل تُقرِ �ض،
فو�صي ُة
ّ
�ض ِ
الكرام:
ولأ ّنها كرمي ٌة فهي تُقرِ ُ

4

هذا ال َق ْد َر الكبري من املبالغ ،وال تقوى على �إدامة احلياة؟

8

ا�ستخدام
البهيَ ،مل ُت�سيئ
ال�شحيح
فيا � ّأيها
َ
ُ
ُّ
الوفْر العميم الذي �أُعطي َت ُه ل ُتعطي؟
َ
ويا ُمرابي ًا خا�رساًَ ،مل َت�سته ِل ُك
وحدها
فبتعاملك مع نف�سك َ
نف�سك احللو َة عن ِ
نف�سك:
متنع َ

َ
�ستدعيك الطبيع ُة �إىل � َأج ِلك -
يوم َت
فكيف �إذن َ
ٍ
ح�ساب مقبول؟
تام
�س ُتخ ِّلف ِخ َ
قرب معك،
ثمر ال ُب ّد �أن ُي َ
فجما ُلك غري املُ�س َت َ
لعا�ش �شاهداً عليك.
مر َ
ولو ا�س ُت ِث َ

12
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IV.

Unthrifty loveliness, why dost thou spend
Upon thy self thy beauty’s legacy?
Nature’s bequest gives nothing, but doth lend,
And being frank she lends to those are free:

4

Then, beauteous niggard, why dost thou abuse
The bounteous largess given thee to give?
Profitless usurer, why dost thou use
So great a sum of sums, yet canst not live?

8

For having traffic with thy self alone,
Thou of thy self thy sweet self dost deceive:
Then how when nature calls thee to be gone,
What acceptable audit canst thou leave?

12

Thy unused beauty must be tombed with thee,
Which, used, lives th’ executor to be.

37

1_Welim_Shcsper.indd 37

2/26/13 12:36 PM

5

ٍ
َ
رهيف
إبداع
تلك ال ّأيام التي �أَ َّط َر ْت ب� ٍ

تلك الطلع َة اجلميلة ،محَ َّط كل نظر
الطلعة ِ
ِ
نف�سها
�ستنقلب طغا ًة على تلك
ُ

وعلى جمالها الذي يفوق كلَّ جمال:

4

الزمن الذي ال ي�ستكني ي�ؤ ّدي بال�صيف
لأن
َ

ويلقي به هناك،
	�إىل ال�شتاء البغي�ض ُ

هاو ْت،
يجم ُ
ده ال�صقيع� ،أوراق ًا نا�رض ًة َت َ
َن�سغ ًا ّ
ٌ
مك�شوف كلُّ مكان:
جما ًال غطاه الثلج،

ِ
ال�صيف
ف َلو لمَ يتخ ّلف من ُم�س َت ْق َطرِ
خمزون يف ِح ٍ
قاق من زجاج،
حبي�س
عطر
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
اجلمال و� ُأثر اجلمال،
ل�ضاع
َ

وملا تب ّقى منه وال ما ُيذكّ رنا مبا هو كان.

أزهار امل�س َت ْق َطرةً ،ولو �أدركها ال�شتاء،
َ
غري �أن ال َ

8

12

أريجها عذب ًا ما يزال.
	ال تف ُقد �سوى منظرها ،ف� ُ
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V.

Those hours, that with gentle work did frame
The lovely gaze where every eye doth dwell,
Will play the tyrants to the very same
And that unfair which fairly doth excel;

4

For never-resting time leads summer on
To hideous winter, and confounds him there;
Sap checked with frost, and lusty leaves quite gone,
Beauty o’er-snowed and bareness every where:

8

Then were not summer’s distillation left,
A liquid prisoner pent in walls of glass,
Beauty’s effect with beauty were bereft,
Nor it, nor no remembrance what it was:

12

But flowers distilled, though they with winter meet,
Leese but their show; their substance still lives sweet.
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�	6إذن ال َت َدع َيد ال�شتا ِء القا�سية َت َنز ُع
َ
َ
�صيفك َ
قبل �أن ُت�س َت ْق َطر:
عنك
ُ ُ
ِ
ِ
ملكان ما
نى
	�أ�سكب العذوب َة يف ُح ٍّق ما ،وامنح غ ً
بكنز اجلمال قبل �أن ُيح َت�ضرَ :
َ
فذلك اال�ستثمار لي�س بالرِ با املحظور

4

	�إذ ُي ِ
�سع ُد من اق َرت َ�ض ّْت عن ر�ضا -

نجب لك �شبيهاً،
	�أي ل ُت َ
ٍ
ِ
أ�ضعاف لو كانت ن�سبة الربح ع�رشة؛
بع�رشة �
أ�سعد
	�أو � َ

8

ع�رشة �أ�شباه منك �ستكون �أكرث منك �سعادةً،
لو كلُّ ع�رش ٍة َ
مرات:
منك َ�ص َّو َر ْت َك ع�رش ّ

يوم َترحل
عندها ماذا �سيكون بو�سع املوت ِفع ُل ُه َ

ُريتك؟
َ
حي ًا يف ذ ّ
بعد �أن خ َّل َف َك ّ
عنك ِ
العناد ،ل َ
خل َ
ِّ
أنك �أكرث جما ًال

12

ِ
للموت غنيم ًة وجتعل الديدان لك وريثا.
تكون
من �أن
َ
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VI.

Then let not winter’s ragged hand deface,
In thee thy summer, ere thou be distilled:
Make sweet some vial; treasure thou some place
With beauty’s treasure ere it be self-killed.

4

That use is not forbidden usury,
Which happies those that pay the willing loan;
That’s for thy self to breed another thee,
Or ten times happier, be it ten for one;

8

Ten times thy self were happier than thou art,
If ten of thine ten times refigured thee:
Then what could death do if thou shouldst depart,
Leaving thee living in posterity?

12

Be not self-willed, for thou art much too fair
To be death’s conquest and make worms thine heir.
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7

ا ُ
ُ
اجلليل يف امل�رشِق
ور
ُنظ ْر ،حينما ال ّن ُ

كيف كلُّ عنيٍ يف الأر�ض	
هام َت ُه الالهبةَ ،
ُ
يرفع َ
الوالء لإطاللته اجلديدة،
قدم
ُت ّ
َ
ِ
املقد�س؛
تتعب ُد
بالنظرات جال َله ّ
ّ

ِ
ال�سامق،
ال�سماوي
يت�سلق املُرتقى
ُثم
ُ
ّ

4

َ
العمر،
فتى ّ
قوي يف �أوا�سط ُ
مثل ً

ونظرات الفناء ما ُ
بهاءه
تتعبد َ
تزال ّ
وتقوم على خدمة رِ حل ِت ِه الذهبية:

هد ٍة،
ولكن عندما من ذروته الأعلى ،مبركَ َب ٍة مجُ َ َ
العمر،
َي َ
نح ِد ُر عن النهار حتت وط� ِأة ُ
طيعة)
تتحو ُل
ُ
ّ
العيون َو ْق َتها (وكانت من قبل ِّ
ُ
وتنحرف نظر ُتها:
عن م�ساره الأدنى،

8

12

جتاوزت ذرو َة ُعمرك،
أنت وقد
َ
وهكذا � َ

أجنبت ولدا.
ُ
متوت وال من َيحفل بك� ،إ ّال �إذا � َ
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VII.

Lo! in the orient when the gracious light
Lifts up his burning head, each under eye
Doth homage to his new-appearing sight,
Serving with looks his sacred majesty; 	

4

And having climbed the steep-up heavenly hill,
Resembling strong youth in his middle age,
Yet mortal looks adore his beauty still,
Attending on his golden pilgrimage:

8

But when from highmost pitch, with weary car,
Like feeble age, he reeleth from the day,
The eyes, ‘fore duteous, now converted are
From his low tract, and look another way:

12

So thou, thyself outgoing in thy noon
Unlooked on diest unless thou get a son.
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8

�سم ُع ُهَ ،مل َت�ستمع �إىل املو�سيقى دون فرح؟
يا مو�سيقى ح َ
ني َن َ
ِ
يبتهج بال َف َرح:
العذوب َة ،وال َف َر ُح
فالعذوبة ال
تخا�ص ُم ُ
ُ
ُ
َمل تحُ ُّب ذاك الذي ال ت�ستقب ُل ُه ب�سعادة،

�ضيق لك؟
	�أو ت�ستقب ُل ُه ب�رسورٍ هو ٌ

ٍ
أ�صوات َح َ�س ِنة التلحني
التناغم ال�سليم بني �
	�إذا كان
ُ
َ
�سماعه،
زعجك
باحتادها مت�آ ِلف ًة هي مما ُي
ُ
فهي �إنمّ ا ت�ؤ ّن َ
بك برفقٍ  ،يا من ال تمُ ِّي ُز
جب �أن ت�ؤا ِلف.
يف َوحد ِتك بني الأجزاء التي َي ُ
الو َت ُر ِ
ي�ستجيب بعذوب ٍة للآخر،
الواح ُد
ُ
ُنظر كيف َ
ا ُ
الواح ُد يف ِ
فين�سجم ِ
الواح ِد يف تنا�سقٍ ُمتبا َدل،
ُ
ُي�شب ُه الوا ِل َد والو َل َد وال ّأم ال�سعيدة،
ن�شد نغم َة �سرُ ورٍ ِ
ِ
واحدة:
والكلُّ يف
واحد ُي ُ

ٍ
تعددةً ،تبدو ِ
واحدة،
	�أُن�شود ًة دون
كلماتُ ،م ِّ
ُت ِ
وح َ
دك يجعل منك ال �أحد.
ن�ش ُد لك هذا :بقا�ؤك َ

4

8

12
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VIII.

Music to hear, why hear’st thou music sadly?
Sweets with sweets war not, joy delights in joy:
Why lov’st thou that which thou receiv’st not gladly,
Or else receiv’st with pleasure thine annoy?

4

If the true concord of well-tuned sounds,
By unions married, do offend thine ear,
They do but sweetly chide thee, who confounds
In singleness the parts that thou shouldst bear. 	

8

Mark how one string, sweet husband to another,
Strikes each in each by mutual ordering;
Resembling sire and child and happy mother,
Who, all in one, one pleasing note do sing:

12

Whose speechless song being many, seeming one,
Sings this to thee: ‘Thou single wilt prove none.’
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ني �أرمل ٍة بالدموع
َ �	9أخ�شي َة �أن ُتب ِّل َل ع َ
نف�س َك يف ِ
حياة العزوبية؟
ت�سته ِل ُك َ

ذر ّية
اتفق �أن تق�ضي َ
	� ّأواه! لو َ
دون ّ
َ
عليك مثل زوج ٍة دون قرين،
ينوح
لبقي العا ُمل ُ
َ
م�ستمراً بالبكاء
لبقي العا ُمل �أرم َل َتك
ّ
َ
ل َ
أنك مل ُتخ ّلف وراءك �صور ًة عنك،
أرم َل ٍة قد حتتفظ يف ذهنها،
بينما كلُّ � َ
لدى ر�ؤية �أبنائها ،ب�صورة زوجها:
ت� ّأمل يف الذي ُي ِنفق ُه ُم ٌ
�رسف يف هذا العامل

موقع ما �أنفق ،لأن العا َمل ما ُ
ينعم به؛
فال ُيغيرّ �إ ّال َ
يزال ُ
لكن ت�ضا�ؤل البها ِء ل ُه يف العامل ِنهاية،

دم ُره:
�سي ِّ
بقي َ
غري ُم�س َتثمرٍ ف�إن امل�س َت ِثم َر ُ
و�إذا َ
ِ
ب للآخرين
لي�س يف ذلك
القلب من ُح ٍّ
	�إذا ما َ
حق َن ِ
ف�س ِه مثل هذا ا ُ
رم املُ�شني.
جل ِ
ارتك َب يف ّ

4

8

12
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IX.

Is it for fear to wet a widow’s eye,
That thou consum’st thy self in single life?
Ah! if thou issueless shalt hap to die,
The world will wail thee like a makeless wife;

4

The world will be thy widow and still weep
That thou no form of thee hast left behind,
When every private widow well may keep
By children’s eyes, her husband’s shape in mind:

8

Look what an unthrift in the world doth spend
Shifts but his place, for still the world enjoys it;
But beauty’s waste hath in the world an end,
And kept unused the user so destroys it.

12

No love toward others in that bosom sits
That on himself such murd’rous shame commits.
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ُ 10ي�شي ُن َك �أن ُت ِ
نك َر ب� َ
حب ًا لأحد،
أنك ُت ِك ُّن ّ
حكيم �أبداً جتاه ِ
نف�سك!
غري
ٍ
ف�أنت ُ

حمبوب من كثريين،
�شئت ،ب�أ ّنك
وافرت�ض� ،إن َ
ٌ
�شديد الو�ضوح:
أمر
ُ
ولكن ب�أ ّن َك ال تحُ ِ ُّب �أحداً هو � ٌ
جداً بكراهي ٍة قا ِتلة،
لأ ّنك
مهوو�س ّ
ٌ

4

�ضد ِ
نف�سك،
بحيث �أ ّنك ال ُتق�صرِّ ُ يف الت�آمر ّ
َ
البديع،
الهيكل
حماو ًال تهدمي ذلك
َ

طلبك الرئي�س:
بينما احلفاظ عليه يجب �أن يكون َم ُ
	� ّأواه غيرِّ ِفكرك ،لكي �أغيرِّ فكري �أنا!

8

االحتفاء ُ
بالك ِ
احلب الوديع؟
أيجب
	� ُ
ره دون ّ
ُ

كُ ن كما �أنت عليه�َ ،س ْمح ًا وعطوفاً،
	�أو يف الأ َقلّ َب ِ
ٌ
عطوف على نف�سك:
رهن على �أنك
إجعلْ َ
حمبتي
	� َ
منك َنف�س ًا �أخرى من �أجل ّ
يدوم
البهاء يف ذ ُِّريتك �أو فيك.
ِ
لكي ُ
ُ

12
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X.

For shame deny that thou bear’st love to any,
Who for thy self art so unprovident.
Grant, if thou wilt, thou art beloved of many,
But that thou none lov’st is most evident:

4

For thou art so possessed with murderous hate,
That ‘gainst thy self thou stick’st not to conspire,
Seeking that beauteous roof to ruinate
Which to repair should be thy chief desire.

8

O! change thy thought, that I may change my mind:
Shall hate be fairer lodged than gentle love?
Be, as thy presence is, gracious and kind,
Or to thyself at least kind-hearted prove:

12

Make thee another self for love of me,
That beauty still may live in thine or thee.
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ال�ضمور ُت�رس ُِع نحو النماء
 11ب َق ْدرِ ما ُت�رس ُِع نحو ُّ
ٍ
واحد من ُ�صلب َ
ِك ،من ذاك الذي ُتفارق،
يف
متنح يف �شبابك
ومن ذاك ِ
الفتي الذي ُ
الدم ِّ

َمن َ
لك �أن تدعوه �صورتك عندما ُتفارق ال�شباب:
ُ
واجلمال ،واالزدياد؛
هنا توجد احلكم ُة،

4

ودون هذا ا َ
والو ْه ُن البارد:
حل ُ
مق ،وال�شيخوخة َ

النتهت � ُ
أجيال الب�رش
فلو كان ر�أي جميع النا�س مثل ر�أيك
ْ
ولكان يف ُعمر الإن�سان خامت ٌة للعامل.
ُ
فلتك ْن لأولئك الذين مل ُيخلقوا لكي يتكاثروا -

8

وهم اجلفا ُة امل َن ِّفرون ِ
الغالظ  -نهاي ٌة عقيمة:
ُ

وه َب ْت ُه الطبيع ُة ال َ
وه َب ْت َك الأكرث؛
أف�ضل َ
ت�أمل كيف َمن َ
حتر�ص عليها َ
بك َرم:
ِهب ًة كرمي ًة عليك �أن
َ

12

فقد َ�ص َّو َرتك الطبيع ُة خامت ًا لها ،قا�صدة بذلك

غي َب ال�صورة.
	�أن َ
تطبع الأكرثُ ،لأن ُت ّ
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XI.

As fast as thou shalt wane, so fast thou grow’st
In one of thine, from that which thou departest;
And that fresh blood which youngly thou bestow’st,
Thou mayst call thine when thou from youth convertest.

4

Herein lives wisdom, beauty, and increase;
Without this folly, age, and cold decay:
If all were minded so, the times should cease
And threescore year would make the world away.

8

Let those whom nature hath not made for store,
Harsh, featureless, and rude, barrenly perish:
Look whom she best endowed, she gave the more;
Which bounteous gift thou shouldst in bounty cherish:

12

She carved thee for her seal, and meant thereby,
Thou shouldst print more, not let that copy die.
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ِ
تابع د ّق ِ
ال�ساعة وهي ُت�شري �إىل مرور الزمن،
ات
 12عندما �أُ ُ
الليل البهيم؛
و�أرى النهار
البديع غارق ًا يف ِ
َ

ربيعها،
عندما �أرى البنف�سج َة وقد
ْ
جتاوزت َ
ِ
واخل�ص ِ
ف�ض َ�ض ًة بالبيا�ض؛
الت
ال�سود ُم َّ
ُ

4

و�أرى الأ�شجار ال�سامق َة م�سلوبة الأوراق،
القطيع من ا َ
حل ِّر،
وكانت من قبل ُتظ ّلل
َ

مطوق ًة حمزوم ًة
و�أرى ُخ�رضة ال�صيف جميع ًا ّ
دببة:
حممول ًة على الن ّقالة بذ�ؤابات بي�ضاء ُم ّ
عندها �أت�ساءل عن م�ص ِري جما ِلك

8

هم ِ
الزمن ال حمالة،
الت
ِ
عندما تتوارى بني ُم َ

لأن الأ�شياء احللو َة واجلميلة تتخ ّلى عن ذواتها،

وتق�ضي ب�رسعة ما ترى غريها ينمو،
الزمن
�شيء ي�ستطيع ال�صمو َد �أمام ِم ِ
نجل َّ
وال َ

12

غي ُب َك ع ّنا.
وليد
	�إال ٌ
ّ
يتحداه يوم ُي ّ
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XII.

When I do count the clock that tells the time,
And see the brave day sunk in hideous night;
When I behold the violet past prime,
And sable curls, all silvered o’er with white; 	

4

When lofty trees I see barren of leaves,
Which erst from heat did canopy the herd,
And summer’s green all girded up in sheaves,
Borne on the bier with white and bristly beard,

8

Then of thy beauty do I question make,
That thou among the wastes of time must go,
Since sweets and beauties do themselves forsake
And die as fast as they see others grow;

12

   And nothing ‘gainst Time’s scythe can make defence
Save breed, to brave him when he takes thee hence.
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أنت
قيت �صور َة روحك! ولكن ،يا حبيبيَ � ،
�	13آه لو َب َ
أنت هنا حتيا الآن؛
لن تبقى كما � َ
وا�ستعداداً لهذه النهاية القادمة ،عليك �أن تتهي�أ،
ومتنح �سيماك احللو َة �إىل �آخرٍ :

لكي ال يبلغ ذلك اجلمال الذي ُ
أجل
متلكه �إىل � ٍ

4

نهاي ًة له ،عندها قد ت�ستعيد

�صورة روحك من بعد رحيلك،

َ
هيئتك احللوةَ.
احللو
�س وليدك ُ
يتلب ُ
عندما ّ

8

فمن ذا الذي يرتك مثل هذا الكيان اجلميل يتهاوى
ِ
تدعمه
بو�س ِع
الرعاية الكرمية �أن َ
بينما ْ
ِ
بوجه الزعازع العا�صفة �أيام ال�شتاء
رد ٍ
والهياج العقيم يف َب ِ
أبدي؟
موت � ّ

12

	�آه لي�س غري اخلائبني ،وكما تعلم يا حبيبي العزيز:
فلي ُقلْ وليدك مثل قولك.
قد كان لك ٌ
والدَ - ،
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XIII.

O! that you were your self; but, love, you are
No longer yours, than you your self here live:
Against this coming end you should prepare,
And your sweet semblance to some other give:

4

So should that beauty which you hold in lease
Find no determination; then you were
Yourself again, after yourself’s decease,
When your sweet issue your sweet form should bear. 	

8

Who lets so fair a house fall to decay,
Which husbandry in honour might uphold,
Against the stormy gusts of winter’s day
And barren rage of death’s eternal cold?

12

O! none but unthrifts. Dear my love, you know,
You had a father: let your son say so.
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 14لي�س من النجوم ا�س َتوحي نتائجي،

أظن �أين �أفهم يف التنجيم -
ومع ذلك � ّ

ال�سيء،
اجليد �أو
أتنب�أ باحلظ ّ
ولكن لي�س ل ّ
ّ
ٍ
جماعات� ،أو �أحوال الف�صول:
ني� ،أو
عن طواع َ

4

أدق التفا�صيل،
وال �أ�ستطيع قراءة الطالع �إىل � ّ
أ�شري �إىل ما يف ِّ
كل طا ِل ٍع من عوا�صف و�أمطار ورياح،
ف� ُ

	�أو �أُنبيء الأمراء �إن كانت الأمور �ست�سري على خري
بفعل تط ّلعي الدائم �إىل ما �أتبينّ يف ال�سماء:
َ
عينيك �أ�س َتلهِ ُم معرفتي،
لكنني من
وفيهما ،وهما جنمان ثابتان� ،أقر أ� ذلك ِ
العلم،
فاحلق واجلمال �سيزدهران مع ًا
ئت حتويلهما من ِ
روحك �إىل ازدياد:
لو ِ�ش َ
و�إ ّال ف�إين ُم ِنذ ُرك بهذا-:

8

12

َ
نهايتك هي م�صري احلق واجلمال ونهايتهما.
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XIV.

Not from the stars do I my judgement pluck;
And yet methinks I have Astronomy,
But not to tell of good or evil luck,
Of plagues, of dearths, or seasons’ quality;

4

Nor can I fortune to brief minutes tell,
Pointing to each his thunder, rain and wind,
Or say with princes if it shall go well
By oft predict that I in heaven find:

8

But from thine eyes my knowledge I derive,
And, constant stars, in them I read such art
As truth and beauty shall together thrive,
If from thyself, to store thou wouldst convert; 	

12

Or else of thee this I prognosticate:
Thy end is truth’s and beauty’s doom and date.
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 15عندما �أت� ّأم ُل كيف �أن كلَّ ما ينمو

	ال ُيقيم على اكتماله �سوى لبرُ هة ق�صرية،
َ
�ض �سوى �أ�شبا ٍه
امل�رسح
و�أن هذا
الهائل ال يعرِ ُ
َ
ال�رس؛
ُتدير عليها النجوم ت�أثريها يف ّ

4

وعندما �أدرك �أن النا�س كالنباتات تنمو

مدفوع ًة �أو ُمعاق ًة مبا ُت ُ
ال�سماء نف�سها،
ر�سل
ُ
ُ
عزها تذوي،
تختال ب َن�سغها النا�رض ،ويف ّ
ومتحو بهاءها الزاهي من الذاكرة:

8

عندها يقوم �إدراك هذه الإقامة العابرة
ِ
برفع َك مثا ًال لل�شباب الباذخ �أمام ناظري،

ُ
املتالف مع الفناء
الزمن
حيث يتبارى
ُ
َ
ليل كئيب،
�شباب
ليحو َل
نهارك �إىل ٍ
َ
ّ

12

ف�أخو�ض حرب ًا مع الزمن من �أجل ُح ِّبك،
أعو�ضه بجديد.
وكلَّ ما َي�س ُل ُب منك � ّ
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XV.

When I consider every thing that grows
Holds in perfection but a little moment,
That this huge stage presenteth nought but shows
Whereon the stars in secret influence comment;

4

When I perceive that men as plants increase,
Cheered and checked even by the self-same sky,
Vaunt in their youthful sap, at height decrease,
And wear their brave state out of memory;

8

Then the conceit of this inconstant stay
Sets you most rich in youth before my sight,
Where wasteful Time debateth with decay
To change your day of youth to sullied night,

12

And all in war with Time for love of you,
As he takes from you, I engraft you new.
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جتد و�سيل ًة �أقوى
 16ولكن لمِ َ ال ُ
الزمن ال�س ّفاك الطاغية،
	تحُ ارب بها هذا
َ
نف�س َك يف ِ
حال َو ْه ِنك
ّ
وتقوي َ
بو�سائل �أكرث ت�أثرياً من ِ�شعري العقيم؟

قم ِة �أيامك ال�سعيدة،
	�أنت َت ِق ُ
ف الآن على ّ

4

بكر كثريةٌ ،ماتزال غري مزروع ٍة،
وثم َة
ُ
ّ
جنائن ٌ
احلية،
ل�شد ما تتم ّنى �أن ُتنجب �أزهارك ّ

الأكرث َ�ش َبه ًا َ
بك من �صورتك املر�سومة:

8

احلية �إنعا�ش ًا لتلك احلياة،
وهكذا تغدو
ّ
الذرية ّ

	�إذ ال ري�ش ُة هذا الزمان هذه وال ق َلمي الغرير،

	ال يف املنطوى من ق َْدرك وال يف الظاهر من جمالك
َي َ�س ُعهما َجع َل َك تحَ يا كما �أنت يف عيون النا�س:

12

حي ًا على الدوام،
ل ْأن متنح َ
نف�سك يبقيك ّ

َ
مبهارتك احللوة �أنت.
ويجب �أن حتيا مر�سوم ًا
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XVI.

But wherefore do not you a mightier way
Make war upon this bloody tyrant, Time?
And fortify your self in your decay
With means more blessed than my barren rhyme?

4

Now stand you on the top of happy hours,
And many maiden gardens, yet unset,
With virtuous wish would bear you living flowers,
Much liker than your painted counterfeit:

8

So should the lines of life that life repair,
Which this, Time’s pencil, or my pupil pen,
Neither in inward worth nor outward fair,
Can make you live your self in eyes of men.

12

To give away yourself, keeps yourself still,
And you must live, drawn by your own sweet skill.
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�صدق �شعري يف ُمقبل الزمان؟
�سي ّ
 17من ُ

حتى لو كان ُمفعم ًا مبا ت�ستحق من عايل الثناء-
واحلق ،مايزال غري �رضيح
ولو �أنه،
ّ
ف عن ن�صف ِ
�سري َتك وال ِ
حما�س ِنك
يك�ش ُ
ُيخفي َ

4

�سيقول �أهل الزمن الآين« :هذا ال�شاعر يكذب؛
فمثل هذه املالمح ال�سماوية مل ُت ِ
الم�س وجوه ًا �أر�ضية».

8

فلو ِ
َ
جمال عينيك،
رت �أن � ِأ�صف
قد ُ
عد ُدها بقوايف ن�ضرِ ة،
وجميع مزاياك�ُ ،أ ّ

ا�صفرار ِ
الق َدم،
فتعود �أوراقي ،وقد عالها
ُ

ال�س ّن ،يتكلمون مبا يفي�ض عن احلقيقة،
مو�ضع ازدراء ،مثل كبار ِّ
ف ما ت�ستح ّقه من ثناء ب�أنه حم�ض جنون �شاعر
ويو�ص ُ
َ

ومبالغات يف �أ�ساليب �أ�شعار عتيقة:
لك َ
ال َ
فت ِطف ً
لتلك الأيام
ولكن لو َخ ّل َ
مرتني  -يف �صورة الطفل ويف هذا الق�صيد.
ِلع َ
�شت ّ

12
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XVII.

Who will believe my verse in time to come,
If it were filled with your most high deserts?
Though yet heaven knows it is but as a tomb
Which hides your life, and shows not half your parts.

4

If I could write the beauty of your eyes,
And in fresh numbers number all your graces,
The age to come would say ‘This poet lies;
Such heavenly touches ne’er touched earthly faces.’

8

So should my papers, yellowed with their age,
Be scorned, like old men of less truth than tongue,
And your true rights be termed a poet’s rage
And stretched metre of an antique song:

12

But were some child of yours alive that time,
You should live twice, in it, and in my rhyme.
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 18ماذا لو َ�ش َّبه ُت َك بيوم �صيف؟

أ�شد اعتداال:
أنت �أك ُرث ر ّق ًة و� ّ
ل َ
�ض ِ
براع َم � ّأيار احلبيبة،
فهوج الرياح ُ
تخ ُّ
ُ
ِ
ال�صيف � َأج ُل ُه ِج ُّد ق�صري:
قد
وع ُ
َ

4

احلر املزيد،
وع ُ
ني ال�شم�س �أحيان ًا ُتر�سل من ِّ
غيوم،
الذهبي
غ�شي َو ْج َهها
وغالب ًا ما ُت ّ
ٌ
َّ
�سي ِ
نحدر
وكلُّ بها ٍء عن بها ِئه يوم ًا َ
َع َر�ضاً� ،أو مب�سار الطبيعة امل َت َق ِّل ْب:

8

�صيب ُه ذُبول
لكن �صي َفك ال ّ
ّ
أبدي لن ُي َ

يفقد ذلك ا ُ
حل ْ�س َن الذي متتلك،
ولن َ
املوت لأ ّن َك يف ِظالله َتطوف،
ولن يختال
ُ
ِ
اخلالدة ُتعا�صرِ ُ الزمان:
أ�شعاري
أنت يف �
َ
و� َ

12

وعيون ترى،
أنفا�س
ٌ
فما َ
الب�رش � ٌ
دام يف َ

ويبعث فيك احلياة.
عر،
�سيدوم هذا ِّ
ُ
ُ
ال�ش ُ
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XVIII. Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer’s lease hath all too short a date:

4

Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimmed,
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature’s changing course untrimmed:

8

But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow’st,
Nor shall death brag thou wander’st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow’st,

12

So long as men can breathe, or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.
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ُّ �	19أيها الزمن املل َتهمَ ،ث ِّلم خمالب الأ�سد،

هر بنيها؛
واجعل ال َ
أر�ض تل َتهِ ُم ُز َ
النيوب املا�ضيات من ّ
فكي ال َّن ِمر ال�شرَّ ِ�س،
واق ِتلع
َ

4

املعمرة؛
وا�رضم َ
النار يف دماء العنقاء ِّ
ِ
َ
َ
أفراح و�أتراح،
م�رساك
عجالة
وابعث يف
ف�صول � ٍ

وافعل � َّأي �أمرٍ ت�شاء ،يا زمان ًا و ّثاب ا ُ
خلطى،
َ
الوا�س ِ
بهذه الدنيا ِ
عة ِّ
وكل ما فيها من حلوٍ �سيذوي:
لك ّنني � َ
أنهاك عن جرمي ٍة نكراء واحدة-:

8

	� ّإي َ
حتفر ب� ّأي َ
الو�ضاء،
ني حبيبي ّ
امك جب َ
اك �أن َ
َ
بري�شتك احلمقاء؛
التجاعيد
تر�سم عليه
	�أو
َ
َ

بل َد ْع ُه دومنا �أذى ،و�أنت يف م�رساك ،مي�ضي

ليغدو َ
ِ
اجلمال للأجيال القادمة.
مثال
بل ِ
الرغم من
هات �أ�سو أ� ما لديك ،يا زمان ًا عتيقاً ،فعلى ُّ

12

�أذاك

�سيحيا حبيبي يف ِ�شعري ف َّتي ًا �إىل الأبد.
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XIX.

Devouring Time, blunt thou the lion’s paws,
And make the earth devour her own sweet brood;
Pluck the keen teeth from the fierce tiger’s jaws,
And burn the long-lived phoenix in her blood;

4

Make glad and sorry seasons as thou fleet’st,
And do whate’er thou wilt, swift-footed Time,
To the wide world and all her fading sweets;
But I forbid thee one most heinous crime:

8

O! carve not with thy hours my love’s fair brow,
Nor draw no lines there with thine antique pen;
Him in thy course untainted do allow
For beauty’s pattern to succeeding men. 	

12

Yet, do thy worst old Time: despite thy wrong,
My love shall in my verse ever live young.
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َ 20وج ُه امر�أ ٍة َر َ�سمتها ُيد الطبيعة ذا ُتها

هو ما َ
�سيدات غرامي،
�سي َد ّ
لديك ،يا ّ
قلب امر�أ ٍة رقيق ،لكن لي�س على دراي ٍة
ُ

بتغيرّ امر�أة ُق َّل ٍب �ش�أن امر�أ ٍة غادرة؛
عيونهن ،و�أقلُّ زيف ًا يف َت َل ُّف ِتها،
ني �أكرث بريق ًا من
ع ٌ
َّ
ذه ُب ال�شيء الذي تتط ّل ُع �إليه؛
ُت ِّ
َر ُج ٌل يف َهيئ ِتهُ ،متم ِّلك ًا كلَّ هيئة،
أرواح الن�ساء:
ي�ستهوي عيون الرجال ُ
ويحيرِّ � َ
لقت امر�أة �أول الأمر -
ولأ ّنك ُخ َ

4

8

�صور ْتك،
	�إىل �أن َ
هامت بك الطبيع ُة �إذ َّ
حر َمتني منك،
ُ
تكون مبا �أ�ضافَت قد َ

بزيادة �شيء ال َيعني ل َغ َر�ضي �شيئا.
اختارتك ِ
َ
ملتعة الن�ساء،
ولكن لأنها

12

ُ
لهن.
فليكن ُح ُّبك من ن�صيبي ومتعة ُح ِّبك ذخرية ّ
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XX.

A woman’s face with nature’s own hand painted,
Hast thou, the master mistress of my passion;
A woman’s gentle heart, but not acquainted
With shifting change, as is false women’s fashion:

4

An eye more bright than theirs, less false in rolling,
Gilding the object whereupon it gazeth;
A man in hue all hues in his controlling,
Which steals men’s eyes and women’s souls amazeth.

8

And for a woman wert thou first created;
Till Nature, as she wrought thee, fell a-doting,
And by addition me of thee defeated,
By adding one thing to my purpose nothing.

12

But since she prick’d thee out for women’s pleasure,
Mine be thy love and thy love’s use their treasure.
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ِ
ال�شاعر،
ل�ست مثل ذلك
�	21أنا ُ
الذي تحُ ِّركُ ُه نحو ِ�شعره �صور ٌة مر�سومة،
ح�سنا ِته من ال�سماء نف�سها،
ُ
ي�ستعري ملُ ِّ

ِ
لو�صف َجمال حمبوبه،
ي�ستدرج كلّ جميل
ُ
ت�شابه ًا ِ
باهراً
ُيقيم ُ

4

ِ
الرب والبحر،
ال�شم�س والقمر ،مع اجلواهر
مع
ِ
الباذخة يف ِّ
مع بواكري زهور ني�سان ِّ
وكل �شيء نفي�س	

رُ
تنث ُه ن�سائم ال�سماء حول هذا الكون الكبري.

8

أكتب ب�صدق،
	�آهَ ،دعني� ،أنا
ُ
احلب ل َ
ال�صادق يف ِّ
�صدقني �إذ �أقول �إن حبيبي يف جماله
وبعدها ٍّ
ِ
بنوره
ُيعادل � َّأي ابن �أنثى ،ولو �أ ّنه ال ُي�ضاهي

َ
َ
الذهبي َة املع ّلقة يف ف�ضاء الأعايل:
القناديل
تلك
ّ

12

فليرُ ِّدد القائلون ما يحلو لهم مما ي�سمعون؛
ف�أنا لن � َ
بيع ُه و ِفراقَه.
أكيل
املديح ملا ال � ُ
أريد َ
َ
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XXI.

So is it not with me as with that Muse,
Stirred by a painted beauty to his verse,
Who heaven itself for ornament doth use
And every fair with his fair doth rehearse,

4

Making a couplement of proud compare
With sun and moon, with earth and sea’s rich gems,
With April’s first-born flowers, and all things rare,
That heaven’s air in this huge rondure hems.

8

O! let me, true in love, but truly write,
And then believe me, my love is as fair
As any mother’s child, though not so bright
As those gold candles fixed in heaven’s air:

12

Let them say more that like of hearsay well;
I will not praise that purpose not to sell.
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 22مر�آتي لن ُتق ِن َعني ب�أنني َهرِ م

ال�شباب و� َّإياك من ُعمر واحد؛
طاملا بقي
ُ

أملح يف محُ ياك جتاعيد الزمن،
ولكن عندما � ُ
املوت نهاية مريح ًة ل ّأيامي:
يجلب
	�أمت ّنى �أن
ُ
َ
ل ّأن كلَّ ما ُيج ّللك من بهاء
هرج ُح َّل ٍة من ف�ؤادي،
لي�س �سوى َب َ

ي�سكن يف �صدرك ،كما ُ
الذي ُ
ي�سكن ف�ؤا ُد َك يف �صدري،
فكيف يل �إذن �أن �أكون �أكرب منك �س ّناً؟
َ

4

8

لذا ،يا حبيبيَ ،ترف ّْق بنف�سك

كما �س�أترف ُّق �أنا بنف�سي ،ال من �أجلي ،بل من �أج ِلك،
لأنيّ � ُ
أحر�ص عليه
أحمل ف�ؤا َد َك ،الذي �س�
ُ
ِ
ربي ٍة تخ�شى على طفلها من الأذَى:
بحنان ُم ّ

ِ
غي ُبني املوت؛
	ال تطمح �إىل
ا�سرتداد ف�ؤادك بعدما ُي ِّ
ِ
أعطيتنيه ال لكي ت�سرت َّده من جديد.
فلقد �

12
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XXII.

My glass shall not persuade me I am old,
So long as youth and thou are of one date;
But when in thee time’s furrows I behold,
Then look I death my days should expiate. 	

4

For all that beauty that doth cover thee,
Is but the seemly raiment of my heart,
Which in thy breast doth live, as thine in me:
How can I then be elder than thou art?

8

O! therefore, love, be of thyself so wary
As I, not for myself, but for thee will;
Bearing thy heart, which I will keep so chary
As tender nurse her babe from faring ill.

12

Presume not on thy heart when mine is slain,
Thou gav’st me thine not to give back again.
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تمر ٍ�س على امل�رسح،
 23كمم ِّث ٍل غَ ري ُم ّ
ِ
حدود َن ِّ�ص ِه،
خرجه خوفُه عن
ُي ُ

ٍ
كمخلوق �ضارٍ ُمث َق ٍل بفرط هياج،
	�أو

قوته ُي ُ
نهك منه العزمية؛
ُ
في�ض ّ
فق
كذلك �أنا ِخ�شي َة َخ َورٍ يف ثقتي بنف�سي ،أ�ُ ِخ ُ
ِ
اكتمال حفاوتها،
يف ُنطق �شعائرِ الهوى يف
وحتت َوط� ِأة ُح ّبي �أبدو ك�أين �أتداعى،
ِ
�سطوة ُح ّبي:
رازح ًا حتت ِعب ٍء من

4

8

فلتكن نظراتي� ،إذن ،املعبرِّ َ الف�صيح
ْ

أبكم عن �صدري الناطق،
واملُنبئ ال َ

احلب ،وتنتظر املثوبة
تت�رض ُع يف طلب ِّ
ّ

	�أكرث من ذلك الل�سان الذي � َ
أفرط يف التعبري:
ِ
ال�صامت؛
احلب
	�آه َتع َّلم �أن تقر�أ ما قد ك َت َب ُّ

12

احلب النفي�سة.
ُ
فال�سماع بالعينني َم ّ
زي ُة ِّ
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XXIII. As an unperfect actor on the stage,
Who with his fear is put beside his part,
Or some fierce thing replete with too much rage,
Whose strength’s abundance weakens his own heart;

4

So I, for fear of trust, forget to say
The perfect ceremony of love’s rite,
And in mine own love’s strength seem to decay,
O’ercharged with burthen of mine own love’s might.

8

O! let my looks be then the eloquence
And dumb presagers of my speaking breast,
Who plead for love, and look for recompense,
More than that tongue that more hath more express’d.

12

O! learn to read what silent love hath writ:
To hear with eyes belongs to love’s fine wit.
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ور�سخت
 24عيني قامت َ
بدورِ ّ
الر�سام َّ
�صور َة جما ِل َك يف �صفحة قلبي؛
ج�سمي هو الإطار الذي حتتويه،

أف�ضل ِ
واملنظور هو � ُ
الر�سام -
فنون ّ
ُ
مهار َته
فمن ِخالل ّ
الر�سام يجب �أن ترى َ

4

ِ
لتج َد موقع �صورتك احلقيقية مر�سوم ًة،
وهي يف مق�صورة �صدري مع ّلق ًة دوماً،

ِ
ُ
ب�شفيف عينيك:
نوافذها م� َّؤطر ٌة
حيث
انظر � َّأي َع ٍ
العيون للعيون-:
قد َم ِت
ُ
ون َّ
والآن ُ

8

ر�س َمتا َهيئ َتك ،وعيناك يل
عيناي َ

وال�شم�س من خاللهما
�رش َعتان على �صدري،
نافذتان ُم َ
ُ
لتتفر َ�س يف �صورتك:
ُ
تنعم ب�إطالل ٍةّ ،

12

ولكن تفتقر العينان �إىل ما يرفع من قدرتهما:

والقلب ال تفهمان.
تر�سمان �إ ّال ما َت َريان،
َ
فُهما ال ُ
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XXIV. Mine eye hath played the painter and hath steeled,
Thy beauty’s form in table of my heart;
My body is the frame wherein ‘tis held,
And perspective that is best painter’s art.

4

For through the painter must you see his skill,
To find where your true image pictured lies,
Which in my bosom’s shop is hanging still,
That hath his windows glazed with thine eyes.

8

Now see what good turns eyes for eyes have done:
Mine eyes have drawn thy shape, and thine for me
Are windows to my breast, where-through the sun
Delights to peep, to gaze therein on thee; 	

12

Yet eyes this cunning want to grace their art,
They draw but what they see, know not the heart.
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 25ل َ
الذين وا َت ْت ُه ُم احلظوظ
أولئك
َ

و�سمو الألقاب،
بعلو املراتب
	�أن ي َت َ
ّ
باهوا ّ

	�أما �أنا الذي مل ُي�سعدين ّ
احلظ مبثل ذلك الفالح

أكن له ال َ
إجالل ك َّله
ف�إ ّنني ،على غري املتو َّقعُ � ،
أ�سعد بالذي � ُّ

4

فاملقربون �إىل الأمراء ينرثون �أوراقهم اجلميلة
ّ
خمل �أمام عني ال�شم�س،
كما تتف ّتح
ُ
زهور املُ َ

غابت انكف�أت الزهور على َنف�سها واند َث َر بها�ؤها،
ف�إذا َ
يت ما فيها من روعة،
فنظر ُة ُع ٍ
بو�س واحد ٌة تمُ ُ
ُ
بقوته،
واملحارب املُع ّنى،
ُ
واملعروف ّ

مر ًة واحد ًة بعد � ِ
ألف انت�صار،
	�إذا ما انك�سرَ َ ّ
عان ما ميّحي من �سجلّ ال�رشف
�سرُ ُ
طي الن�سيان
وتغدو جميع �إجنازاته ّ

8

12

املحب واملحبوب،
�سعيد بكوين
ولكنني
ٌ
ُّ
من حيث ال � ُ
أزول عن ُح ِّبي وال ُ�أزال.
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XXV.

Let those who are in favour with their stars
Of public honour and proud titles boast,
Whilst I, whom fortune of such triumph bars
Unlook’d for joy in that I honour most.

4

Great princes’ favourites their fair leaves spread
But as the marigold at the sun’s eye,
And in themselves their pride lies buried,
For at a frown they in their glory die.

8

The painful warrior famoused for fight,
After a thousand victories once foiled,
Is from the book of honour razed quite,
And all the rest forgot for which he toiled:

12

Then happy I, that love and am beloved,
  Where I may not remove nor be removed.
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والء
�سيد ُح ّبي� ،أُ ِّ
قدم ً
 26يا ِّ
وج َع َل ُه من �صميم واجبي،
ف ََر َ�ض ُه فَ�ض ُلك َ
	� َ
إليك �أُ ُ
ر�سل هذه ال�سطور
�شهاد َة ِ
القيام بالواجب ،ال َع ْر�ض ًا لرباعتي-

4

واجب ما � َ
أعظ َمه! ولكن موهب ًة َ�ضئيل ًة كموهبتي
ٌ
قد تبدو خاوي ًة لعجزها عن التعبري ِ
املنا�سب.
ٍ
خ�صب من َل ُد َ
ٍ
نك،
بخيال
أتو�س ُم
لك ّنني � َّ

�ضت،
ومن جود قريحتك ل َت�سترُ َ به خواء ما َع َر ُ
جنم َليهدي م�ساري
ريثما ُّ
ي�شع ٌ
نوره علي َمب ِ
قدم خري،
َ
ويهمي ُ
ّ
َ
أ�سمال َم َو ّدتي
يك�سو به �
ظهرين مب�ستوى رعايتك احللوة
ُلي َ

8

12

أتباهى مبقدار ُح ّبي لك
َوق َتها قد �أجر�ؤ و� َ
�صيبني منك َلوم.
�شية �أن ُي َ
وحتى ذلك احلني �س�أتوارى ِخ َ
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XXVI. Lord of my love, to whom in vassalage
Thy merit hath my duty strongly knit,
To thee I send this written embassage,
To witness duty, not to show my wit:

4

Duty so great, which wit so poor as mine
May make seem bare, in wanting words to show it,
But that I hope some good conceit of thine
In thy soul’s thought, all naked, will bestow it:

8

Till whatsoever star that guides my moving,
Points on me graciously with fair aspect,
And puts apparel on my tottered loving,
To show me worthy of thy sweet respect:

12

Then may I dare to boast how I do love thee;
Till then, not show my head where thou mayst prove me.
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بالكدح� ،أُ�رس ُِع �إىل فرا�شي،
رهق ًا
ُ 27م َ
ِ
حيث الراح ُة احلبيب ُة ل ٍ
أنه َكها الترِ حال،
ُ
أطرف � َ
وبعدها تبد�أ رِ حل ٌة ِ
داخل ر�أ�سي

ل ُت ِ
�شغل ِذهني َبعد �أن انق�ضى ُ�ش ُ
غل َج َ�سدي:
ٍ
علي من حيث �أنت،
عندئذ َ
تتوار ُد خواطري ّ
حما�سية �إليك،
فتتوج ُه برحل ٍة
ّ
ّ
�سب َل َة مفتوح ًة على وِ �سعها،
و ُتبقي ُجفو َ
ين املُ َ
العميان
	�أُ َح ِّد ُق يف ٍ
ظالم هو كلُّ ما يرى ُ

8

َ
طيفك �أمام َب صرَ� ي الكفيف،
�ض
تَعرِ ُ
البهيم
كجوهر ٍة ُمع َّلق ٍة يف الليل َ
	تحُ ُ
جه ُه العجوز
يل
ظالم ِ
الليل جما ًال وتجُ ِّد ُد َو َ
َ

12

ِ
اخليال من روحي
لوال �أن ب�صري َة

4

الليل خواطري،
وهكذا ،يف النهار �أطرايف ،ويف ِ
من � َ
جتد راحة.
أجلك ومن � ِ
أجل نف�سي ،ال ُ
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XXVII. Weary with toil, I haste me to my bed,
The dear repose for limbs with travel tired;
But then begins a journey in my head
To work my mind, when body’s work’s expired: 	

4

For then my thoughts--from far where I abide-Intend a zealous pilgrimage to thee,
And keep my drooping eyelids open wide,
Looking on darkness which the blind do see:

8

Save that my soul’s imaginary sight
Presents thy shadow to my sightless view,
Which, like a jewel hung in ghastly night,
Makes black night beauteous, and her old face new.

12

Lo! thus, by day my limbs, by night my mind,
For thee, and for myself, no quiet find.
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كيف يل �إذَن �أن �أعو َد بحال ٍة �سعيد ٍة
28
َ
حمروم من ِنعمة الراحة،
و�أنام
ٌ

ف ُ
الليل من َجور ال ّنهار،
ني ال ُيخ ِّف ُ
ح َ

يجور ُ
هار على الليل،
بل
الليل على ال ّنهار ،وال ّن ُ
ُ
ل�س ِ
ومع �أن كُ ً
لطان الآخر،
ال منهما ٌّ
عدو ُ

4

يت�صافحان يف ا ّت ٍ
فاق على تعذيبي،

فعي لل�شكوى
آخر َ
	� َأح ُدهما بالكدح ،وال ُ
بد َ

أكدح ،ما � ُ
البعد عنك.
ب�أ ّنني ،مهما � ُ
أزال �شديد ُ

	� ُ
و�ضاء
أر�ضي ُه �إنك ّ
أقول للنهار ل َ

8

الغيوم ال�سماء؛
غ�شي
بال�سنا عندما ُت ّ
ُ
و�إنك جتود عليه َّ
وكذا �أمت َّل ُق َ
أ�سحم اجلبني
الليل ال َ

امل�ش ِ
ع�ش َع ُة ف�إنك ُت َذ ِّه ُب امل�ساء
بقويل عندما تخبو
النجوم َ
ُ
يطو ُل �أ�شجاين كلَّ نهار،
لكن
َ
النهار ِّ

12

حل ِ
يجعل َ
طول ا ُ
زن يبدو � ُ
ُ
ُ
أثقل كلّ ليلة.
والليل
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XXVIII. How can I then return in happy plight,
That am debarred the benefit of rest?
When day’s oppression is not eas’d by night,
But day by night and night by day oppressed,

4

And each, though enemies to either’s reign,
Do in consent shake hands to torture me,
The one by toil, the other to complain
How far I toil, still farther off from thee. 	

8

I tell the day, to please him thou art bright,
And dost him grace when clouds do blot the heaven:
So flatter I the swart-complexion’d night,
When sparkling stars twire not thou gild’st the even.

12

But day doth daily draw my sorrows longer,
And night doth nightly make grief’s length seem stronger.
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 29عندما ُيجافيني ُّ
عيون النا�س،
�ض ع ّني
ُ
احلظ وتُعرِ ُ
أندب حا َ
يل ا ملنبوذ،
	�أن َق ِل ُب �إىل نف�سي و� ُ
خاتي الالمجُ دية،
و� ُ
أقرع �أبواب ال�سماء ب�صرَ َ َ
ألعن ّ
حظي-
و�أنظر �إىل نف�سي و� ُ

4

ُم َت َم ّني ًا �أن �أكون مثل امريء �أغنى م ّني �أمالً،
ثل هذاِ ،
ثل َ
وم ُ
�سيما ِئي ِم ُ
كثري الأ�صحاب،
ذاك َ
راغب ًا يف معارف هذا ومطامح ذاك،

مبا �أنا �شديد التم ّتع به َ
قليل القناعة،
أحتقر نف�سي و�أنا يف ِخ َ�ض ِّم هذه الأفكار
و�إذ �أكا ُد � ُ
خطر ببايل ،فتغدو حالتي،
فج�أ ًة َت ُ
َ
مثل ُقبرَّ ٍة عند انبالج النهار تحُ ِّل ُق

أر�ضُ ،تط ِل ُق الأهازيج يف �أجواز ال�سماء:
عن
خامل ال ِ
ِ
َ
ُ
يحمل يل من الغنى
أذكره
ل ّأن
هواك العذب حني � ُ
ما يجعلني � ِ
َ
ِ
بحال امللوك.
ا�ستبدال حالتي
أحتق ُر

8

12
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XXIX. When in disgrace with fortune and men’s eyes
I all alone beweep my outcast state,
And trouble deaf heaven with my bootless cries,
And look upon myself, and curse my fate,

4

Wishing me like to one more rich in hope,
Featured like him, like him with friends possessed,
Desiring this man’s art, and that man’s scope,
With what I most enjoy contented least;

8

Yet in these thoughts my self almost despising,
Haply I think on thee, and then my state,
Like to the lark at break of day arising
From sullen earth, sings hymns at heaven’s gate;

12

For thy sweet love remembered such wealth brings
That then I scorn to change my state with kings.
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ِ
وات ِ
ني �إىل ُخ ُل ِ
ال�صام ْت،
الفكر العذْ ِب
 30ح َ

مر من الأحزان،
	�أ�ستدعي ذكرى ما ّ

كنت �أ�سعى ل َنوا ِله،
	�أحت�سرَّ ُ على فُقدان كثري مما ُ
ومع ال ِ
أيامي احللوة:
أندب من جديد
َ
أحزان القدمية � ُ
�ضياع � َ
دفق الدموع،
حينها ُ�أغرِ ُق
بالدمع عيناً ،مل تكن ت� ُ
ألف َ
ِ

4

ٍ
ليل ال ينق�ضي،
غي ُبهم
على �
املوت يف ٍ
ُ
أ�صحاب � ّ
أعزاء َّ
أحزان هوى قد امحَّ َ ْت منذ بعيد،
و�أبكي من جديد � َ
غاب عن ناظري.
أنوح على �ضياع الكثري مما َ
و� ُ

8

واجع �سالفة،
حينها �أت� ّأ�سى على َم َ

حزين ًا �أتن ّق ُل من َ�ش َج َن �إىل َ�ش َج ٍن ُم ِ
�ستذكراً

العهد،
لنواح
الو�صف احلزين
َ
ٍ
َ
تقادم به َ
	�أُ َوف ِّيه َح َّقه من جديد ،ك�أنيّ مل � َأوف ِِّه من قَبل

ولكن حينها �إذ �أُ ِّ
فكر فيك (يا �صديقي العزيز)

12

جميع خ�سائري ُت�ستعا ُد ،و�أحزاين تنق�ضي.
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XXX. When to the sessions of sweet silent thought
I summon up remembrance of things past,
I sigh the lack of many a thing I sought,
And with old woes new wail my dear time’s waste:

4

Then can I drown an eye, unused to flow,
For precious friends hid in death’s dateless night,
And weep afresh love’s long since cancelled woe,
And moan the expense of many a vanished sight:

8

Then can I grieve at grievances foregone,
And heavily from woe to woe tell o’er
The sad account of fore-bemoaned moan,
Which I new pay as if not paid before.

12

But if the while I think on thee, dear friend,
All losses are restor’d and sorrows end.
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معز ٌز بجميع القلوب
 31ق َُلب َك َّ
حبها،
التي بافتقادها َح ِ�سب ُتها قد َ
ق�ضت َن َ
احلب احلنون،
احلب
وجميع َج ِ
ُ
وارح ِّ
هناك ي�سو ُد ُّ
وجميع �أولئك الأحباب الذين َح ِ�سب ُتهم قد غُ ّيبوا.
قي ٍة َخ�شوع ٍة
كم َدمع ٍة َت َّ
رع من عيني
احلب
الو ُ
ُ
ا�س َت َل َبها ُّ
العزيز َ
ِ
ِ
ا�ستحقاق املوتى ،الذين َيبدون
بو�صفها من
خمفي ًة لديك!
ك� َ
أ�شياء ُم َغ َّي َب ٍة وهي َ
تكم ُن ّ

الدفني،
أنت ال َّل ُ
احلب ّ
	� َ
حد الذي يحيا فيه ُّ

4

8

ُمك ّل ً
ال بالأن�صاب تذكاراً لأحبابي الغائبني،
الذين �أهدوا � َ
إليك كلَّ ما �أخذوه م ّني- ،

وما ا�ستح ّق ُه كثريون غدا الآن ُملك ًا لك َوحدك.

12

أحبب ُتها �أراها فيك،
ُ
ف�ص َو ُرهم التي � َ

لديك كلُّ ُ
وهم جميعاًَ ،
الك ِّل م ّني.
و� َ
أنتُ ،
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XXXI. Thy bosom is endeared with all hearts,
Which I by lacking have supposed dead;
And there reigns Love, and all Love’s loving parts,
And all those friends which I thought buried.

4

How many a holy and obsequious tear
Hath dear religious love stol’n from mine eye,
As interest of the dead, which now appear
But things removed that hidden in thee lie!

8

Thou art the grave where buried love doth live,
Hung with the trophies of my lovers gone,
Who all their parts of me to thee did give,
That due of many now is thine alone:

12

Their images I loved, I view in thee,
And thou (all they) hast all the all of me.
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يومي املوعود،
بعد َم َ
�شت َ
َ 32لو ِع َ
قد ِم َ

عندما َي ُ
املوت الغليظ،
اب على عظامي ذلك
ُ
هيل الترُ َ
مر ًة �أُخرى
فق �أن ُتعاو َد
وي ّت ُ
َ
َ
النظر ّ
ِ
الهزيلة ال َغ ِ
َ
يف هذه الأ�شعارِ
حلبيبك الذي ق�ضى،
ريرة

4

أف�ضل يف � ّأيامك،
قارِ ْنها بال َ

ف عن ِّ
َ
كل من يك ُتب،
ومع �أنها
�سوف ت َتخ َّل ُ
ِ
احتفظ بها من �أجل ُح ّبي ،ال من �أجل قوافيها،

إبداع ال ِ
أ�سعد من النا�س.
يتفو ُق عليها � ُ
التي ّ
ِ
الودودة:
جرد هذ
الفكرة َ
علي ُمب َّ
	�إذن َت َع َّطف َّ
عر حبيبي قد نمَ ا مع هذا الع� ِرص النامي،
«لو �أن ِ�ش َ

8

أجنب � َ
أجمل مما جاء به ُح ُّبه هذا
ل َ
�سري يف َر ٍ
هط من املراتب الأعلى:
َلي َ

12

يجودون بالأف�ضل،
ومبا �أ ّنه قد ق�ضى ،وال�شعراء
َ

أ�شعاره من �أجل
أ�شعارهم من � ِ
أجل �أ�سلوبها ،و� َ
ف�س�أقر�أ � َ
ُح ّب ِه»
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XXXII. If thou survive my well-contented day,
When that churl Death my bones with dust shall cover
And shalt by fortune once more re-survey
These poor rude lines of thy deceased lover,

4

Compare them with the bett’ring of the time,
And though they be outstripped by every pen,
Reserve them for my love, not for their rhyme,
Exceeded by the height of happier men.

8

O! then vouchsafe me but this loving thought:
‘Had my friend’s Muse grown with this growing age,
A dearer birth than this his love had brought,
To march in ranks of better equipage:

12

But since he died and poets better prove,
Theirs for their style I’ll read, his for his love’.
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دت
هي قد َ�شهِ ُ
 33كَ م َ�ص ٍ
باح َب ٍّ
ُي ِ
ِ
ملكية
داع ُب ِق َم َم
اجلبال بنظر ٍة ّ
ذهبي
�رض املروج بوج ٍه
قب ُل ُخ َ
ُي ِّ
ّ
اجلداول ِ
ِ
ب�سحر �سماوي- ،
كالح
ُي َذ ِّه ُب َ
ِ
ل�شتيت الأبخرة �أن َتع َتلي
�سمح
و�سرُ َ
عان ما َي ُ
العلوي ِمب َز ٍق دميمة،
وجه ُه
ّ
َ
حمياه عن العا ِمل املهجور،
وتخفي ّ

ِ
الغرب حام ً
الو�صمة:
مرئي نحو
ال هذه ْ
َفي َ
ن�سلُّ غري ٍّ
نور �شم�سي
وهكذا ذات
ٍ
�صباح باكرٍ �أ�رشق ُ
بكلّ بها ِئه البهيج على جبيني،
ولكن ،وا �أ�سفاه ،مل َي ُد ْم يل غري �ساعة -
فغيم الأجواء قد َح َج َب ُه ع ّني الآن.
ُ

4

8

12

لكن ذلك مل ي َنل من ق َْدرِ ُح ّبي �شيئا:
غيم �شم�س ال�سماء.
ُ
ف�شمو�س الدنيا قد َتغيم ،عندما َت ُ
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XXXIII. Full many a glorious morning have I seen
Flatter the mountain tops with sovereign eye,
Kissing with golden face the meadows green,
Gilding pale streams with heavenly alchemy;

4

Anon permit the basest clouds to ride
With ugly rack on his celestial face,
And from the forlorn world his visage hide,
Stealing unseen to west with this disgrace:

8

Even so my sun one early morn did shine,
With all triumphant splendour on my brow;
But out, alack, he was but one hour mine,
The region cloud hath mask’d him from me now.

12

Yet him for this my love no whit disdaineth;
Suns of the world may stain when heaven’s sun staineth.
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 34ملاذا َو َع ْد َتني مبثل هذا اليوم اجلميل،

أخرج للم�سري من دون معطفي،
َ
وج َع ْل َتني � ُ
ل َت َد َع كري َه الغيوم ُتالحقني يف َدربي،

َ
خلف ُبخارها الذميم؟
وتخفي
بهاءك َ
لي�س يكفي �أن ُت ِطلَّ من خالل ال َغيم
َ

4

امللو ِح بالعوا�صف،
لكي تجُ ِّف َ
املطر عن وجهي َّ
ف َ
دح َمرهم َا كهذا
فلي�س َث ّم َة من مي َت ُ
َ
ُي َب ِ
ل�س ُم ا ُ
رح وال َي�شفي الإ�صابة:
جل َ

وال َي ِ
خج ُل َك �أن ُيربِئني من �أحزاين،
قد ُر َ
ُ
ماتزال باقية:
مت ،ف�إن خ�سارتي
وحتى لو َن ِد َ
ِ
قد ُم �سوى عزا ٍء وا ٍه
ف
و� َأ�س ُ
املذنب ال ُي ِّ
عبء ال ِ
للذي َي ِ
إ�ساءة القا�سية.
حم ُل
َ

8

12

لكن تلك الدموع لآيلء َي�س َف ُحها ُح ُّبك،
	�آهَّ ،

ال�سيئات.
وهي غالي ُة ال َث َمن ،وتفتدي جميع ِّ
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XXXIV. Why didst thou promise such a beauteous day,
And make me travel forth without my cloak,
To let base clouds o’ertake me in my way,
Hiding thy bravery in their rotten smoke?

4

‘Tis not enough that through the cloud thou break,
To dry the rain on my storm-beaten face,
For no man well of such a salve can speak,
That heals the wound, and cures not the disgrace:

8

Nor can thy shame give physic to my grief;
Though thou repent, yet I have still the loss:
The offender’s sorrow lends but weak relief
To him that bears the strong offence’s cross. 	

12

Ah! but those tears are pearl which thy love sheds,
And they are rich and ransom all ill deeds.
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كفاك ُحزن ًا على َ
َ
لت:
35
ذاك الذي ف ََع ْ
الو ِ
رود � ٌ
أ�شواك ،ويف لجُ نيِ الينابيع ُو ْ
حول،
ففي ُ
فالغيوم ُ
ُ
وال�شم�س،
والك
�سوف ُت َغ ّ�شي على القمرِ
ُ
ْ
الد ِ
�ش يف �أحلى الرباعم،
ود ُي َع ِّ�ش ُ
وكَ ري ُه ّ
أخطاء ،ح ّتى �أنا يف هذه،
يرتكبون �
وجميع النا�س
َ
ُ
ً
َ
أ�سو ُغ َ
خطاياك مبقارنتها بالنظائر،
لك
	�إذ � ِّ
إ�ساء ْ
تك،
ف�أ�سيء �إىل نف�سي بالتخفيف من � َ

ذر خلطاياك �أكرث مما َت�س َتحق:
م�س ُ
الع َ
و�أل َت ُ
لأنيّ ُ�أ ِّ
َ
العاطفية -
إ�ساء ِتك
حك ُم
العقل يف � َ
ّ
�صم َك الذي ُيدا ِف ُع عنك -
	�أنا َخ ُ
�ضد نف�سي:
أقيم دعوى ق�ضائية ّ
و� ُ
داخلي ٌة كهذه َت�س َت ِع ُر بني ُح ّبي وكُ رهي
رب
َح ٌ
ّ
ُ ُ
�ضطر �أن �أكون �رشيك ًا
بحيث �أ ُّ

4

8

12

الل�ص الظريف الذي ي�س ِل ُبني بالإكراه.
لذاك ّ
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XXXV. No more be grieved at that which thou hast done:
Roses have thorns, and silver fountains mud:
Clouds and eclipses stain both moon and sun,
And loathsome canker lives in sweetest bud.

4

All men make faults, and even I in this,
Authorizing thy trespass with compare,
Myself corrupting, salving thy amiss,
Excusing thy sins more than thy sins are;

8

For to thy sensual fault I bring in sense,
Thy adverse party is thy advocate,
And ‘gainst myself a lawful plea commence:
Such civil war is in my love and hate,

12

That I an accessary needs must be,
To that sweet thief which sourly robs from me.
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 36فلأُ َ�س ِّلم ب�أن ِك َلينا يجب �أن نكون اثنني
ولو �أن ُح َّبينا غري املنف�صلني واحد:

الو َ�صمات التي تخ ّلفت معي
لكي تكون تلك َ
من َن�صيبي �أن � ِ
أحملها �أنا وحدي من دون َعو ِنك.

4

احلب امل َت�شا ِبه،
َ
مطلب ِّ
ُرغم �أ ّنه ال ُيغيرّ
ٍ
ِ
بهجة ا ُ
حل ّب.
�ساعات حلو ًة من
�ص
لك ّنه يقت ِن ُ

8

وح ْ�س ْب،
ب
ٌ
واحد َ
ففي ُح َّبينا َمط َل ٌ
ولو �أن يف حيا َتينا حا ِق ٌد ُم َف ِّرق،

أقرتب َ
منك �أبدا،
ف�أنا قد ال � ُ
ُ
الـمحزِ ِنة،
�صيب َك
اخلجل من �إ�ساءتي ُ
�شي َة �أن ُي َ
ِخ َ
كر ْمني َبع َ
طفك �أمام امللأ،
وال ُت ِّ

مع ِتك:
	�إال �إذا ا�س َت َع ْر َت ذلك التكرمي من ُ�س َ
تفعلْ ؛ ف�أنا ُ�أ ِح ُّب َك من حيث
ولكن ال َ
الطيبة.
كو ِنك من ن�صيبي ،ف�إن ن�صيبي ُ�س َ
مع ُت َك ّ

12
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XXXVI. Let me confess that we two must be twain,
Although our undivided loves are one:
So shall those blots that do with me remain,
Without thy help, by me be borne alone.

4

In our two loves there is but one respect,
Though in our lives a separable spite,
Which though it alter not love’s sole effect,
Yet doth it steal sweet hours from love’s delight.

8

I may not evermore acknowledge thee,
Lest my bewailed guilt should do thee shame,
Nor thou with public kindness honour me,
Unless thou take that honour from thy name:

12

But do not so, I love thee in such sort,
As thou being mine, mine is thy good report.
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ِ 37م َ
يجد بهج ًة
قع ٍد ُ
ثل � ٍأب ُم َ
يف ر� ِؤية ِطف ِل ِه يقوم ب� ِ
أعمال ال�شباب،

كذلك �أنا ،وقد �أ�صابني َع َر ٌج من َط ِ
عنة ٍّ
حظ جنالء،

موك وا�ستقامتك:
	� ُ
أجد كلَّ راحتي يف ُ�س ِّ
ُ
وطيب املَح ِت ِد� ،أو الغني� ،أو املعر َف ُة،
اجلمال
فلو كان
ُ
جميعها� ،أو �أكرث،
	�أو � ّأية واحد ٍة من هذه جميعاً� ،أو
ُ

4

ترتب ُع على َمدارِ ِجها ،تزهو بتيجانها،
ّ
العميم:
الوفرِ َ
ف�إين �أُقيم ُح ّبي على هذا َ
وبهذا ال �أعو ُد �أعرجاً ،وال فقرياً ،وال منبوذاً،
ِ
ال�صفات حقيق ًة ِم َ
لك يدي
عندما تغدو ُ�ص َو ُر هذه

8

بوف ِري �سجاياك تلك
	�أعو ُد ُمكتفي ًا َ
أعي�ش على ُجز ٍء من ِ
وا�س ِع مجَ دك:
و� ُ

ومهما ُ
أف�ضل ،فذلك ال ُ
يكن ال ُ
أريده فيك،
أف�ضل � ُ

12

�سعيد َبع ِ
�رشة
وهذه الرغب ُة موجود ٌة عندي  -ف�أنا لذلك
ٌ
�أمثالها.
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XXXVII. As a decrepit father takes delight
To see his active child do deeds of youth,
So I, made lame by Fortune’s dearest spite,
Take all my comfort of thy worth and truth; 	

4

For whether beauty, birth, or wealth, or wit,
Or any of these all, or all, or more,
Entitled in thy parts, do crowned sit,
I make my love engrafted to this store:

8

So then I am not lame, poor, nor despised,
Whilst that this shadow doth such substance give
That I in thy abundance am sufficed,
And by a part of all thy glory live.

12

Look what is best, that best I wish in thee:
This wish I have; then ten times happy me!
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كيف ِ
إلهام
ل�شعري �أن
38
َ
َ
يكون يف عوزٍ ل ٍ
حي تن ُف ُث فيه ما يتدفّق
و� َ
أنت ٌّ
من � ِ
�س
إلهامك احللوِ � َ
أنتَ ،
وهو �أن َف ُ
من �أن حتتويه �صفح ُة ٍ
ورق �سائبة؟

4

كر �إن كان يف ِ�شعري
	�آه ،ق َِّدم لنف�سك ُّ
ال�ش َ

حق �أن ِ
يواجه عينيك،
من ٍ
ف�ضل ي�س َت ُّ
فمن هو ال َ
أبك ُم الذي ال ي�ستطيع الكتابة عنك،

نف�سك ُتنري له الإلهام؟
و� َ
أنت ُ
ُ
رب ِ
ات الفنون ،ع�رشة � ٍ
أمثال �أكرث قدراً
فلتك ْن � َ
أنت عا�شرِ َ ّ
من �أولئك ال ِت�سع القدميات الالئي َي�س َتلهِ ُم ُه ّن ال�شعراء؛

	�أما الذي َي�س َتلهِ ُمك ،ف َُلي ِ
نج ْب
عرب الأزمان.
	�أ�شعاراً خالد ًة تعي�ش َ
عجب هذه الأيام املُ َت َحذْ ِلقة،
	�إذا كان ِ�شعري ال�ضعيف ُي ُ

8

12

اجلهد من ن�صيبي ،لكن املديح �سيكون من
فليكن
ُ
ن�صيبِك.
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XXXVIII. How can my muse want subject to invent,
While thou dost breathe, that pour’st into my verse
Thine own sweet argument, too excellent
For every vulgar paper to rehearse?

4

O! give thy self the thanks, if aught in me
Worthy perusal stand against thy sight;
For who’s so dumb that cannot write to thee,
When thou thy self dost give invention light? 	

8

Be thou the tenth Muse, ten times more in worth
Than those old nine which rhymers invocate;
And he that calls on thee, let him bring forth
Eternal numbers to outlive long date.

12

If my slight muse do please these curious days,
The pain be mine, but thine shall be the praise.
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يليق �أن �أتغ ّنى ب�شمائلك
�	39آه كيف يل مبا ُ

أنت كلُّ اجلزء ال ُ
أف�ضل من نف�سي؟
و� َ
جلب ُه مديح نف�سي لنف�سي؟
ما الذي ُ
ميكن �أن َي َ
أمدحك؟
وما هو �سوى مديح نف�سي حني � ُ
�ش منف�ص َلني،
حتى يف هذه ِل َن ِع ْ

ٍ
واحد ال ينف�صل،
فيخ�سرَ َ ُح ُّبنا احلميم �سمع َة
ف�أُ َ�س ِّد َد بهذا الفراق
حق لك ويليق َ
حدك.
أنت َو َ
ما هو ٌّ
بك � َ

ٍ
كنت �ستج ُل ُب،
	� ّأيها البعادَّ � ،أي
عذاب َ
فراغك ِ
َ
املوح�ش قد َوفَّر فُ�سح ًة عذبة
لوال �أن
ملُ�شاغَ َلة الوقت ب�أفكار عن ا ُ
حل ّب،

الوقت والأفكار بهذه ال�صورة العذبة،
ُفيخادعك
ُ
كيف تحُ يل ِ
الواح َد �إىل اثنني
ولوال أ� ّن َك ُتبينِّ ُ َ

4

8

12

مبديح الذي ُهنا وهو عن ُهنا بعيد!
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XXXIX. O! how thy worth with manners may I sing,
When thou art all the better part of me?
What can mine own praise to mine own self bring?
And what is’t but mine own when I praise thee?

4

Even for this, let us divided live,
And our dear love lose name of single one,
That by this separation I may give
That due to thee which thou deserv’st alone.

8

O absence! what a torment wouldst thou prove,
Were it not thy sour leisure gave sweet leave,
To entertain the time with thoughts of love,
Which time and thoughts so sweetly doth deceive, 	

12

And that thou teachest how to make one twain,
By praising him here who doth hence remain.
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ذهم َجميعاً:
ُ 40خذ كُ لَّ �أحبابي ،يا حبيبي� ،أجلُ ،خ ُ
بت �إذن �أكرث مما كان َ
لديك من قَبل؟
ما الذي كَ ِ�س َ

	ال حبيباً ،يا حبيبي ،ميكن �أن َت ُع َّده ُح ّب ًا �صادق ًا -

كلُّ ما كان يل كان لكَ ،
قبل �أن مت ُل َك هذا املزيد.

ا�ستحوذت على خليلتي،
أجل ُح ّبي
ف َلو من � ِ
َ
َ
متاعك بحبيبتي- ،
ألوم َك ال�س ِت
ملا
ُ
ا�ستطعت �أن � َ

ومع هذا ُ
نت تخون هذه النف�س	
فلتك ِن
امللوم �إن كُ َ
َ
نف�سك.
	بمِ َتع ٍة داعر ٍة مما َتعافُه ُ
	�أنا � ِ
أغف ُر لك �سرَ ِ َق َتك ،يا ِل ّ�ص ًا ظريفاً،

َ
القليل مما تب ّقى عندي:
مع �أنك �سرَ َق َتني
حل ِ
بالغ ا ُ
زن
احلب� ،أن من ِ
الرغم من ذلكَ ،يع َل ُم ُّ
وعلى ُّ
حتم ُل � ِ
إ�ساءة احلبيب �أكرث من تو ّق ِع �أذى الكراهية.
ُّ
يا ُح�سن ًا ِ
�رش خرياً،
داعراً ،يبدو فيه كلُّ ٍّ

4

8

12

يجب �أال نكون �أعداء.
	�أق ُتلني ب�إ�ساءاتك ،ولكن ُ
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XL.

Take all my loves, my love, yea take them all;
What hast thou then more than thou hadst before?
No love, my love, that thou mayst true love call;
All mine was thine, before thou hadst this more.

4

Then, if for my love, thou my love receivest,
I cannot blame thee, for my love thou usest;
But yet be blam’d, if thou thy self deceivest
By wilful taste of what thyself refusest.

8

I do forgive thy robbery, gentle thief,
Although thou steal thee all my poverty:
And yet, love knows it is a greater grief
To bear love’s wrong, than hate’s known injury.

12

Lascivious grace, in whom all ill well shows,
Kill me with spites yet we must not be foes.
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َ
التحر ُر
يرتكبها
احلماقات العابث ُة التي
تلك
41
ُ
ُ
ُّ
أغيب �أحيان ًا عن ف�ؤادك
عندما � ُ
ليق متام ًا بجمالك وب�شبابك،
َت ُ

لأن الإغراء ما يزال يالح ُقك حيثما تكون:

4

طلب ال�ساعني؛
أنت ،لذا � َ
ديع � َ
َو ٌ
أنت َم ُ
ٌ
طلب الإغراء،
جميل � َ
أنت ،لذا �أنت َم ُ
وعندما تتو َّد ُد املر�أة ف� ّأي ابن �أنثى

�سوف يرتكها حتى يق�ضي َ
وط َر ُه منها؟

يا َوي َلتي! ولكن ما ُ
َ
بو�سعك �أن َتب َت ِع َد عن مكاين،
يزال

8

ْ
َ
ال�ضال
بابك
وتقرع
جمالك َ
و�ش َ
ِّ

َ
اللذين يقودانك يف غوايتهما �إىل هناك
حيث تكون ُمرغم ًا على ِ
احل ِ
عدين- ،
ُ
بو َ
نث َ
َو ِ
عدها بجمالك الذي �أغراها نحوك:
وو ِ
رت بي.
عدك بجمالك �إذ غَ َد َ
َ

12
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XLI.

Those pretty wrongs that liberty commits,
When I am sometime absent from thy heart,
Thy beauty, and thy years full well befits,
For still temptation follows where thou art.

4

Gentle thou art, and therefore to be won,
Beauteous thou art, therefore to be assailed;
And when a woman woos, what woman’s son
Will sourly leave her till he have prevailed?

8

Ay me! but yet thou mightst my seat forbear,
And chide thy beauty and thy straying youth,
Who lead thee in their riot even there
Where thou art forced to break a twofold truth:

12

    Hers by thy beauty tempting her to thee,
   Thine by thy beauty being false to me.
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 42كو ُنك قد � َأخذْ َتها ال ُي ِّ
�شكل كل �أحزاين،

جماً:
أحبب ُتها ُح ّب ًا ّ
ومع ذلك ميكن القول �إنني قد � َ
وكو ُنها قد � َأخ َذ َ
�سبب انتحابي الأكرب،
تك هو ُ
احلب �شديد ُة الوطء.
خ�سار ٌة يف ّ

ألتم�س لكما العذر- :
بيبني� ،س� ُ
يا ُم�سي َئنيِ َح َ
أنت تحُ بها لأنك ُ ُ
حبها؛
تعلم �أين �أ ُّ
	� َ ّ
تتعم ُد الإ�ساءة �إ ّ
يل،
فهي ّ
لذا َ

يجربها.
ّ
وتتحم ُل �صديقي من �أجلي كي ّ
مرب ُح ُح ّبي؛
ل ِئن خ�سرِ ُت َك ف�إن خ�سارتي هي َ

ويف خ�سارتها يكون حبيبي قَد غَ ِن َم تلك اخل�سارة:
لقد غَ ِن َم كلٌّ منهما الآخر ،و�أنا خ�سرِ ُت االثنني معاً؛
علي هذا العبء.
وكالهما من �أجلي ي�ضعان ّ

4

8

12

ولكن هنا الفرحة :حبيبي و�أنا واحد.

ِ
حتبني �أنا وحدي.
يا
للنفاق العذب! �إذن هي ّ
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XLII.

That thou hast her it is not all my grief,
And yet it may be said I loved her dearly;
That she hath thee is of my wailing chief,
A loss in love that touches me more nearly. 	

4

Loving offenders thus I will excuse ye:
Thou dost love her, because thou know’st I love her;
And for my sake even so doth she abuse me,
Suffering my friend for my sake to approve her.

8

If I lose thee, my loss is my love’s gain,
And losing her, my friend hath found that loss;
Both find each other, and I lose both twain,
And both for my sake lay on me this cross:

12

But here’s the joy; my friend and I are one;
Sweet flattery! then she loves but me alone.
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أو�ض َح ر�ؤية،
طبق اجلفنني ليالً ،ترى
عيناي � َ
 43عندما �أُ ُ
َ
َ
دون قيمة؛
لأنهما
أ�شياء َ
طوال النهار َترقُبان � َ
النعا�س تتط ّل ِ
عان �إليك يف الأحالم،
ولكن �إذ َيغ ِل ُبني
ُ
َي ِق َظ ِ
تان يف انطبا ِقهماُ ،متابعتان يف الظالم:
نري ِ
الظ ْ
الل.
َفيبدو طي ُفك الذي ُي ُ

4

	� َّأي َم َ ٍ
جت�س ُد طيفك
�سي�ضي ُفه ُّ
هي ُ
�شهد َب ٍّ

يف َو ْ�ض ِح النهار مع انبالج نورك،
ٍ
َ
طب َقة؟!
خيالك �أمام
يتوهج
عندما ّ
عيون ُم َ
ُ
ُ
�ستتبارك عيناي
أت�ساءل ،كم
و�

َ
بالنظرِ � َ
طلوع النهار،
إليك يف
ِ
	�إذ يف َم ِ
هي غري املك َت ِمل
وات الليل طي ُف َك َ
الب ُّ
العميق على عينني ال تريان!
النوم
ُ
ُينزِ ُله ُ
ِ
النهارات ٍ
كلُّ
ليال �أمام ناظري حتي �أراك،

8

12

نهارات ُم� ِرش َق ٌة حني ِ
تك�ش ُف َك الأحالم يل.
وكلُّ الليايل
ٌ
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XLIII. When most I wink, then do mine eyes best see,
For all the day they view things unrespected;
But when I sleep, in dreams they look on thee,
And darkly bright, are bright in dark directed.

4

Then thou, whose shadow shadows doth make bright,
How would thy shadow’s form form happy show
To the clear day with thy much clearer light,
When to unseeing eyes thy shade shines so! 	

8

How would, I say, mine eyes be blessed made
By looking on thee in the living day,
When in dead night thy fair imperfect shade
Through heavy sleep on sightless eyes doth stay!

12

All days are nights to see till I see thee,
And nights bright days when dreams do show thee me.
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ُ
الثقيل من َج َ�سدي ِفكراً،
 44لو َ
كان ُ
العن صرُ� ُ
عد امل�ؤذي يف طريقي؛
ملا َوق َ
الب ُ
َف ُ
ِ
َ
�سوف �أُ ْح َم ُل
امل�سافة،
غم من
الر ِ
ِفعندها على ُّ
ٍ
حيث ُتقيم:
من �
أطراف ق َِ�ص ّي ٍة �إىل ُ

ف
�شيء ،ولو �أن ق ََدمي ِتق ُ
�ضري وق َتها ٌ
ولن َي َ

أر�ض بعيد ًة عنك؛
يف الأق�صى من ال ِ
لأن ِ
كر الطا ِف َر يمُ ِك ُن ُه ّ
والرب مع ًا
تخطي البحر ِّ
الف َ
ريد �أن َي ِحلّ فيه.
يقرر
َ
املكان الذي ُي ُ
حاملا ِّ
لكن �آهِ ،
ل�ست ِفكراً،
كر يقت ُلني لأنيّ
ُ
الف ُ

4

8

أتخطى �آماداً ِ
ل ّ
�شا�سع ًة عندما َتغيب،

ولكن،
بتداخل الكثري من ُعن صرُ� َي الرتاب واملاء يفّ،
ُ
و�س َط انتحابي،
علي
انتظار م�شيئة الزمن ْ
ُ
ّ
�صيبني �شيء ،من ُعن�صرُ َ ِين بهذا ال ِث َقل،
	ال ُي ُ

12

دموع ثقيل ٍة � -أو�سم ٌة من هذا وذاك.
�سوى
ٍ
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XLIV. If the dull substance of my flesh were thought,
Injurious distance should not stop my way;
For then despite of space I would be brought,
From limits far remote, where thou dost stay. 	

4

No matter then although my foot did stand
Upon the farthest earth removed from thee;
For nimble thought can jump both sea and land
As soon as think the place where he would be. 	

8

But ah! thought kills me that I am not thought,
To leap large lengths of miles when thou art gone,
But that, so much of earth and water wrought,
I must attend time’s leisure with my moan, 	

12

Receiving nought by elements so slow
But heavy tears, badges of either’s woe.
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والنار املُ َط ِّهرة -
اخلفيف
العن�رصان ال َآخران  -الهواء
ُ
ُ 45
ُ
يوج ِ
دان َ
معك حيثما �أقيم؛
ُ
كالهما َ

الأول فكري ،والثاين �شوقي،

ينز ِل ِ
قان بحرك ٍة �رسيعة؛
وهذان احلا�رضان  -الغائبان َ

4

يبقى ُعن�صرُ ان من �أربع ٍة هي قَوام حياتي
ِ
املوت ،وقد �أث َق َلتها الك�آبة:
نحو
التي َت ُ
غو�ص َ

8

ِ
أ�رسع
الع
وهكذا عندما ينطلق هذان ُ
ن�رصان ال َ
ِ
ب َوديع ٍة �إليك،
يف
�سفارة ُح ٍّ

ِ
احلياة توا ُزنها
نات
حتى
َ
كو ُ
ت�ستعيد ُم ِّ
َبع ِ
ال�سفريين ال�سرَ َيعني من َل ُدنك،
ودة ذي ِن َك
ِ
للتو ُمطمئ َّنني
وقد عادا ِّ

اجليدةِ ،
وا�ص َفني ذلك يل:
على ِ�ص ّحتك ّ

12

يدوم ف ََرحي
أبتهج؛ ولكن ال ُ
و�إذ و�صفا يلُ � ،

للحزن.
ف� ُ
أعيد �إر�سالهما من جديد ،و�رسعان ما �أعو ُد ُ
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XLV.

The other two, slight air and purging fire,
Are both with thee, wherever I abide;
The first my thought, the other my desire,
These present-absent with swift motion slide. 	

4

For when these quicker elements are gone
In tender embassy of love to thee,
My life, being made of four, with two alone
Sinks down to death, oppressed with melancholy; 	

8

Until life’s composition be recured
By those swift messengers return’d from thee,
Who even but now come back again, assured
Of thy fair health, recounting it to me: 	

12

This told, I joy; but then no longer glad,
I send them back again and straight grow sad.
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ٍ
حرب َع َوان
َ 46عيني وقَلبي يف
َ
حول اقت�سام �صور ِتك الغنيمة؛

متنع قلبي من ر�ؤية �صور ِتك- ،
عيني ُ

مينع عيني من ُح ِّرية التم ّت َع بذلك احلق:
وقلبي ُ
يدعي �أ ّن َك فيه تقيم -
قلبي ّ

4

عيون ن ّفاذة؛
خزان ٌة مل تخترَ ِقها
ٌ

الـم َّدعى عليها ُتنكر تلك الدعوى،
ّ
لكن ُ
ُ
وتقول � ّإن ط ّل َ
البهية تكمن فيها.
تك ّ
مل�صلحة جانب هو ِ
ِ
بيد املح َّلفني
واحلكم
ُ

جميعهم من �ساكني القلب،
هيئة قُ�ضاة من �أفكار،
ُ
وب ُنطق ُح ِ
يتقر ُر
كمهم َّ
ن�صيب العني ال�صافية والقلب الرءوم،
ُ

8

12

يظهر منك،
هكذاَ :ح ُّق عيني ما
ُ

وحق قلبي ما َب ُط َن من ُح ّب ف�ؤادك.
ُّ
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XLVI. Mine eye and heart are at a mortal war,
How to divide the conquest of thy sight;
Mine eye my heart thy picture’s sight would bar,
My heart mine eye the freedom of that right.

4

My heart doth plead that thou in him dost lie,
A closet never pierced with crystal eyes,
But the defendant doth that plea deny,
And says in him thy fair appearance lies.

8

To ‘cide this title is impannelled
A quest of thoughts, all tenants to the heart;
And by their verdict is determined
The clear eye’s moiety, and the dear heart’s part:

12

   As thus: mine eye’s due is thine outward part,
   And my heart’s right, thine inward love of heart.
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لف،
َ 47بني عيني وقَلبي انع َق َد ِح ٌ
الواحد َخدما ِته للآخر:
قدم
ُ
مبوجبه ُي ِّ

فعندما ّ
ني م ّني لنظرة،
تتعط ُ
�ش الع ُ
القلب ِ
بح�سرَ ات،
يخنق
	�أو
ُ
العا�ش ُق ذا َته َ
ُ
ٍ
حينئذ ب�صورة حبيبي،
	تحَ َت ِف ُل عيني

4

امل�صورة،
وتدعو قلبي �إىل الوليمة
َّ

ومر ًة تكون عيني �ضيف ًا على قلبي
ّ
و ُت ِ
احلب.
�شاط ُر ُه
ٍ
بق�سم من �أفكاره عن ّ

8

بح ّبي،
وهكذاّ � ،إما ب�صورتك �أو ُ

عندما تكون بعيداً ،تبقى دائم ًا معي:

أبعد من �أفكاري
ت�ستطيع
لأ ّنك ال
التحر َك � َ
ُ
ُّ

و�أنا مع �أفكاري دوماً ،كما هي دوم ًا معك؛

	�أما �إذا غَ َل َبها ال ُّنعا�س ،ف�إن �صورتك يف ناظري

12

ِ
القلب والعني.
القلب م ّني لبهجة
توقظ
َ
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XLVII. Betwixt mine eye and heart a league is took,
And each doth good turns now unto the other:
When that mine eye is famish’d for a look,
Or heart in love with sighs himself doth smother,

4

With my love’s picture then my eye doth feast,
And to the painted banquet bids my heart;
Another time mine eye is my heart’s guest,
And in his thoughts of love doth share a part:

8

So, either by thy picture or my love,
Thy self away, art present still with me;
For thou not farther than my thoughts canst move,
And I am still with them, and they with thee;

12

Or, if they sleep, thy picture in my sight
Awakes my heart, to heart’s and eyes’ delight.
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مت على امل�سري
يوم َع َز ُ
أحر َ�صني َ
 48ما كان � َ
ٍ
�سدود منيعة،
حتت
على �أن �أُخفي كلَّ التوا ِفه َ
غري ُم�س َتعم َل ٍة ال فائدةيل منها
فتبقى َ

بعيد ًة عن �أيدي الغدرِ َ ،ح�صينة يف خزائن موثوقة!
أنت ،الذي بالقيا�س � ِ
إليه تكون جواهري تافهة،
	� ّأما � َ

4

ين الأكرب -
راحتي الأغلى ،وال َآن حز َ

أنت ال ُ
وهمي الوحيد
	� َ
أف�ضل بني ال ّ
أعزّ ،
بقيت َمغ َنم ًا ِّ
�ص مرذول.
َ
لكل ِل ٍّ

8

ِ�س
أحج ْر عليك يف � ِّأي محَ ب ٍ
	� َ
أنت مل � ُ
أ�شعر �أ ّن َك موجود -
�سوى  -حيث ال تكون ،ولو �أين � ُ
ِ
الرحيب من �صدري،
يف املحبِ�س

حيث َ
احلري ُة �أن تغدو وتروح:
لك ِّ

12

�رسق،
وح ّتى من هناك� ،أخ�شى �أن ُت َ
نفي�س ٍة كهذه.
نف�س ُه
ُ
ينقلب ِل ّ�ص ًا �أمام غنيمة َ
لأن الإخال�ص َ
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XLVIII. How careful was I when I took my way,
Each trifle under truest bars to thrust,
That to my use it might unused stay
From hands of falsehood, in sure wards of trust!

4

But thou, to whom my jewels trifles are,
Most worthy comfort, now my greatest grief,
Thou best of dearest, and mine only care,
Art left the prey of every vulgar thief. 	

8

Thee have I not locked up in any chest,
Save where thou art not, though I feel thou art,
Within the gentle closure of my breast,
From whence at pleasure thou mayst come and part;

12

   And even thence thou wilt be stol’n I fear,
   For truth proves thievish for a prize so dear.
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	49تحَ َ ُّ�سب ًا لذاك الزمن (لو ق ُِّدر َ
الز َمن �أن ي�أتي)
لذاك َ
قط ُب يف َو ِ
عندما � َ
أراك ُت ِّ
جه مثالبي،
ختم � ِآخر ح�ساباته،
عندما يكون ُح ُّب َك قد َ

اعتبارات مت�أنية:
دعت ُه لذلك التدقيق
ٌ
وقد ا�س َت َ
متر بي مرور الغريب
	تحَ َ ُّ�سب ًا لذاك الزمن عندما ّ
ب�شم�س َع َ
ينيك تلك،
وال تكا ُد تحُ ّييني
ِ
احلب عما كان عليه
وقد
َ
انقلب ُّ
فيجد �أ�سباب ًا َلوقارٍ ُمتثا ِقل:

ح�ص ُن نف�سي هنا
	تحَ َ ُّ�سب ًا لذاك الزمن �أُ ِّ
َ
داخل َمعرفَتي ُلعقوب ٍة ا�ستح ُّقها

4

8

و�أرفع يدي هذه بوجه نف�سي

لأتفادى الأ�سباب امل�رشوعة من جا ِنبِك،

12

القو َة لترتكني �أنا امل�سكني،
فالقوان ُ
ني تمَ َن ُحك ّ
ٍ
ب�سبب لكيما ُ�أ ِح ّب.
التذرع
	�إذ لي�س مبقدوري ّ
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XLIX. Against that time, if ever that time come,
When I shall see thee frown on my defects,
When as thy love hath cast his utmost sum,
Called to that audit by advis’d respects;

4

Against that time when thou shalt strangely pass,
And scarcely greet me with that sun, thine eye,
When love, converted from the thing it was,
Shall reasons find of settled gravity;

8

Against that time do I ensconce me here,
Within the knowledge of mine own desert,
And this my hand, against my self uprear,
To guard the lawful reasons on thy part: 	

12

To leave poor me thou hast the strength of laws,
Since why to love I can allege no cause.
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ُ
أوا�صل رحلتي
 50ب�أي �أ�سى �

عندما يكون ما �أبتغيه (نهاية َ�سفرتي املُره َقة)

هي ما ُتع ّلم تلك الراح َة وذلك الهدوء �أن يقوال:
املزار َ
بك عن حبيبك».
«لقد َ�ش َّط ُ
فاحل�صان الذي ِ
يحم ُلني ،مثق ً
ال بهمومي،
ُ

4

ُ
ُمتثا ِق ً
ينوء بي،
ال يخطو ،وهو
يحمل ما ُ

التعي�س قد � َ
أدرك بالغريزة
ك�أن
َ
حب ال�رسع ُة وهو ِ
	� ّأن ِ
يبتع ُد عنك:
راك َب ُه ال ُي ّ

8

فا ِملهما ُز الدامي ال ي�ستثريه للإ�رساع

	�إذ َيغرِ ُز ُه ال َغ َ�ض ُب �أحيان ًا يف �إها ِبه،
بح�رس ٍة
في�ستجيب َحزين ًَا َ
ُ

خز ِة ِمهمازٍ يف َجنبِه؛
هي �أكرث �إيالم ًا يل من َو َ
نف�سها ِ
تر�س ُل هذه الفكرة يف ذهني-:
لأن تلك احل�رس َة َ

12

يوجد �أمامي وف ََرحي ورائي.
ُحزين
ُ
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L.

How heavy do I journey on the way,
When what I seek, my weary travel’s end,
Doth teach that ease and that repose to say,
‘Thus far the miles are measured from thy friend!’

4

The beast that bears me, tired with my woe,
Plods dully on, to bear that weight in me,
As if by some instinct the wretch did know
His rider lov’d not speed being made from thee.

8

The bloody spur cannot provoke him on,
That sometimes anger thrusts into his hide,
Which heavily he answers with a groan,
More sharp to me than spurring to his side;

12

For that same groan doth put this in my mind,
My grief lies onward, and my joy behind.
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 51هكذا ي�ستطيع ُح ّبي �أن َي ِ
غفر خطيئة الإبطاء
من ح�صاين املتثا ِقل عندما ُ�أ�رس ُِع يف الإياب من َل ُد ْنك:
فلماذا �أ�ستعجل العود َة من حيث �أنت؟
فح ّتى �أعود ،لي�س من حاج ٍة للإ�رساع.

4

	�آهُّ � ،أي ُعذرٍ
�سيجد عندها ح�صاين امل�سكني
ُ
إ�رساع الفائق �سوى �إبطاء؟
عندما ال يبدو ال ُ

يجب �أن �أغذّ
كنت �أمتطي الريح؛
ال�سري ولو ُ
حينها ُ
َ
ِ
�س باحلركة:
ففي
ال�رسعة املُ َج َّنحة لن �أُ ِح َّ

ٍ
�ساير ا�شتياقي؛
َو ْق َتها لن يكون مبقدور � ِّأي
ح�صان �أن ُي َ

ب،
لذا
ُ
فال�شوق القائم على �أكمل ُح ٍّ
خامل يف ُجهده املتوقِّد:
ج�س ٍد
ٍ
�سوف َي َ
فلي�س من َ
�صه ُل َ -
رهق:
نف�سه،
عذر جوادي املُ َ
ُّ
بل ُّ
�سي ُ
احلب ُ
فاحلب َ
ِ
ِ
يتعم ُد الإبطاء،
مب�سرية
«�إذ
العودة كان ّ

8

12

�رساحه».
وبالتوجه نحوك �س�أجري و�أُ ُ
طلق َ
ّ
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LI.

Thus can my love excuse the slow offence
Of my dull bearer when from thee I speed:
From where thou art why should I haste me thence?
Till I return, of posting is no need.

4

O! what excuse will my poor beast then find,
When swift extremity can seem but slow?
Then should I spur, though mounted on the wind,
In winged speed no motion shall I know,

8

Then can no horse with my desire keep pace.
Therefore desire, (of perfect’st love being made)
Shall neigh, no dull flesh, in his fiery race;
But love, for love, thus shall excuse my jade-

12

Since from thee going, he went wilful-slow,
Towards thee I’ll run, and give him leave to go.
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املبارك
الغني الذي
ُ
مفتاحه َ
�	52أنا متام ًا مثل ّ

ميكن �أن ِ
يو�ص َل ُه �إىل كنزه املُق َف ِل احلبيب،
الذي ال ُيريد �أن ي�ستعرِ َ�ضه كلّ �ساعة،
هافة ِ
ينال من َر ِ
ِخ�شية �أن َ
املتعة النادرة؛

الر ِ
زانة وال ُّندرة،
لذا فاالحتفاالت �شديد َة َّ
ِ
لندرة ورودها ،تتو ّزع على امتداد ال�سنة،
لأنها،
ِ
الكرمية ُت َث َّب ُت ُمتباعدة،
مثل احلجارة
تباع َد اجلواهرِ الكبرية يف الو�شاح.
ُ

َ
ي�ستبقيك يف �صدري،
متام ًا كالزمن الذي
كخ ِ
	�أو ِ
الرداء،
زانة الثياب التي تخفي ِّ
َ
لتجعل من حلظ ٍة بعينها منا�سب ًة مباركة
ِ
ف من جديد عن بهائها املكنون.
فتك�ش َ
ت�سم ُح ُنعماك
بار ٌك � َ
ُم َ
أنت �إذ َ

4

8

12

	�أن ُت َ
فتبعث الأمل.
نع،
نال،
َ
َ
فتبعث البهجة؛ �أو تمُ َ
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LII.

So am I as the rich, whose blessed key,
Can bring him to his sweet up-locked treasure,
The which he will not every hour survey,
For blunting the fine point of seldom pleasure. 	

4

Therefore are feasts so solemn and so rare,
Since, seldom coming in the long year set,
Like stones of worth they thinly placed are,
Or captain jewels in the carcanet.

8

So is the time that keeps you as my chest,
Or as the wardrobe which the robe doth hide,
To make some special instant special-blest,
By new unfolding his imprisoned pride.

12

Blessed are you whose worthiness gives scope,
Being had, to triumph, being lacked, to hope.
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ِلت،
 53ما َج َ
وه ُر ْك ،من � ّأي طين ٍة ُجب ْ

َ
حولك ماليني من الطيوف الغريبة؟
حتوم
لكي ِّ
ٍ
ٍ
كيان ،كلُّ
	�إذ كلُّ
واحد ،له ِظلٌّ واحد،

ٍ
ِ
تبعث كلّ الطيوف:
واحد،
ل�ست ِ�سوى
بو�سعك �أن َ
و�أنت َ

4

لو َ�ص ّورنا �أدوني�س ،لكانت ال�صورة
ال�ش َب ِه بك،
�ضعيف َة َّ

خد هيلني،
أ�سبغنا كلَّ فنون اجلمال على ّ
ولو � َ
ور�سمناك ثاني ًة با ُ
لل الإغريقية:
حل ِ

8

وخ ِري مو�سم ال�سنة- ،
وحتدثنا عن الربيع َ
َّ
لكان ِ
الواح ُد ِظ ً
ال ل�صورة جمالك،
َ
َ
آخر �صور َة خريِك العميم،
ولظ َه َر ال ُ
ونحن َن َت َب َّي ُن َك يف كلّ هيئ ٍة مباركة

وكلُّ بها ٍء ظاهرٍ فيه َ
منك َن�صيب،

12

أحد ُي�شب ُِهك يف ا�ستقامة الف�ؤاد.
لك ّنك ال ُت�ش ِب ُه �أحداً ،وال � َ
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LIII.

What is your substance, whereof are you made,
That millions of strange shadows on you tend?
Since every one hath, every one, one shade,
And you but one, can every shadow lend.

4

Describe Adonis, and the counterfeit
Is poorly imitated after you;
On Helen’s cheek all art of beauty set,
And you in Grecian tires are painted new: 	

8

Speak of the spring, and foison of the year,
The one doth shadow of your beauty show,
The other as your bounty doth appear;
And you in every blessed shape we know.

12

In all external grace you have some part,
But you like none, none you, for constant heart.
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�سيبدو ازديا ُد اجلميل جما ًال
�	54أه كم َ
ِ
ِ
احللوة التي ُي�ضي ُفها الإخال�ص!
الزينة
بتلك

ح�س ُبها �أك َرث جما ًال
فالورد ُة تبدو جميل ًة ،لكننا َن َ

ال�شذي الذي يكتنفها.
ب�سبب ذلك العطرِ
ّ
ِ
ِ
مرتها الداكنة
وبراع ُم
الورد ّ
الرب ِّي تت�ساوى يف ُح َ

4

املعطر يف الورود،
الرحيق
مع ّ
َّ

متاي ٍل َلعوب
وتتدلىّ مثلها على غ�صون �شائكة يف ُ
عندما ُت َف ِّت ُح ِ
أنفا�س ال�صيف:
براع َمها � ُ
ظهرها هو كلُّ ما َلديها من جمال،
لأن َم َ

8

تعي�ش وال َمن َي�سعى �إليها و َتذوي وال َمن َيح َف ُل بها-
فهي ُ

تخ�رس �سوى نف�سها .والورو ُد احللو ُة لي�ست كذلك،
متوت وال
ُ
ُ

فمن َمو ِتها احللوِ ُت�ص َن ُع �أحلى العطور:

12

فتى جمي ً
ال حمبوبا،
وهكذا احلال َم َعك ،يا ً
عندما يذوي جما ُلك َي�س َت ِ
إخال�صك.
قط ُر ِ�شعري �
َ
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LIV.

O! how much more doth beauty beauteous seem
By that sweet ornament which truth doth give.
The rose looks fair, but fairer we it deem
For that sweet odour, which doth in it live.

4

The canker blooms have full as deep a dye
As the perfumed tincture of the roses,
Hang on such thorns, and play as wantonly
When summer’s breath their masked buds discloses:

8

But, for their virtue only is their show,
They live unwoo’d, and unrespected fade;
Die to themselves. Sweet roses do not so;
Of their sweet deaths are sweetest odours made: 	

12

And so of you, beauteous and lovely youth,
When that shall vade, my verse distills your truth.
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بب الأمرا ِء َ
املذ َّه َب ُة
الر ُ
خام ،وال ُن ُ�ص ُ
	55ال ُّ
قو ِة ِ
َ
ال�شعر هذه؛
�سوف ُت َع ِّم ُر �أكرث من ّ

توهج ًا
لك ّنك �ستكون يف هذي القوايف �أك َرث ُّ
الزمن الفا�سق.
من ِحجارة ُم َع َّفر ٍة َّلوثها
ُ
َ
احلرب ال�رضو�س،
التماثيل
ني ُت َق ِّل ُب
وح َ
ُ

وح املَ�شيد َة من جذورها،
وجتتث
ُّ
ُ
النزاعات ال�صرُ َ
نريان الوغى امل�س َت ِعرة �س ُتحرق
يف �إله احلرب وال ُ
	ال َ�س ُ
َ
ِ�سجلَّ
ذكراك املُخ َّلد.
ِ
املوت ِّ
تورث الن�سيان
وكل عداو ٍة
غم من
ُ
الر ِ
فعلى ُّ

جد مجَ ُد َك مكا َنه
�سوف َتخطو ق ُُدماً :و َدوم ًا َ�س َي ُ
ِ
عيون جميع ال ِ
أجيال املُقبِلة،
يف
بقي هذا العالمَ وحتى ِنهايته.
التي �س َتبقى ما َ
ِ
القيامة حني ُت َبع ُث،
هكذا� ،إىل يوم
�سوف تخ ُل ُد يف هذا ِ
ِ
الع ّ�ش ِ
َ
اق ُتقيم.
ال�شعر ويف
عيون ُ

4

8

12
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LV.

Not marble, nor the gilded monuments
Of princes, shall outlive this powerful rhyme;
But you shall shine more bright in these contents
Than unswept stone, besmear’d with sluttish time.

4

When wasteful war shall statues overturn,
And broils root out the work of masonry,
Nor Mars his sword, nor war’s quick fire shall burn
The living record of your memory.

8

‘Gainst death, and all oblivious enmity
Shall you pace forth; your praise shall still find room
Even in the eyes of all posterity
That wear this world out to the ending doom.

12

So, till the judgment that yourself arise,
You live in this, and dwell in lovers’ eyes.
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العذْ ُبَ ،ج ِّد ْد ق ُّوتك؛ َع�سى �أ ّال ُيقال
احلب َ
ُّ �	56أيها ُّ
هوة،
حد ًة من َ
ب� ّأن َح َّد َك �أ َقلُّ َّ
ال�ش َ
يوم ت�ستكني،
التي ب َتلب َِي ِتها لبع�ض ٍ
ِ
ب�سابق ُعن ُفوا ِنها.
ويف ال َغ ِد حت َّت ُّد

4

اليوم متلأ
كُ ن هكذا يا ُح ُّب ،ولو �أ ّن َك َ

َعي َن َ
يك اجلائعتني حتى ُيط ِب ُقهما االمتالء،
ويف ِ
الغد اف َت ْح ُهما من جديد ،وال تق ُتل

ٍ
دي:
احلب
بخمول � َأب ّ
جذو َة ِّ
ُ
لتكن هذه الفرق ُة املُحزِ نة �شبيهة بالبحر املحيط

8

ِ
ال�ساح َل حيث ي�أتي قرينان جديدان
الذي ُيفارق
ال�شط�آن ،و�إذ ي�شهدان
يوم �إىل ُ
كلَّ ٍ

امل�شه ُد �أك َرث �إ�سعاداً:
احلب قد يبدو
َ
َعود َة ّ
املفع ُم بالهموم
�شتاء ،وهو َ
و�إ ّال ف ََ�س َّم ِه ً

12

ٍ
ِ
ُ
أ�ضعاف ،و� َأع ّز.
بال�صيف مرغوب ًا ثالثة �
الرتحيب
يجعل
َ
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LVI.

Sweet love, renew thy force; be it not said
Thy edge should blunter be than appetite,
Which but to-day by feeding is allayed,
To-morrow sharpened in his former might:

4

So, love, be thou, although to-day thou fill
Thy hungry eyes, even till they wink with fulness,
To-morrow see again, and do not kill
The spirit of love, with a perpetual dulness.

8

Let this sad interim like the ocean be
Which parts the shore, where two contracted new
Come daily to the banks, that when they see
Return of love, more blest may be the view;

12

As call it winter, which being full of care,
Makes summer’s welcome, thrice more wished, more rare.
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بدك،
 57ما الذي
بو�سعي �أن �أفعل ،و�أنا َع ُ
َ
لرغب ِتك يف �ساعاتها و�أوقاتها؟
�سوى االن�صياع َ
عندي الب َّت َة من ٍ
وقت ثمنيٍ �أق�ضيه،
لي�س
َ
َ
وال ِمن َخ َد ٍ
مات �أ�ؤ ّديها ،حتى ُتريد:

4

ول�ست �أجر�ؤ على تقريع ال�ساعة الالنهاي َة لها
ُ
راقب عقاربها بانتظارك،
بينما �أنا ،يا موالي�ُ ،أ ُ
ِ
الغياب �أليم ًة
أح�سب مرار َة
وال �
ُ
عت ِ
خادمك:
يومها و َّد َ
و� َ
أنت الذي َ

كما ال �أجر�ؤ على الت�سا�ؤل ِ
بغرية �أفكاري
عن مكان وجودك� ،أو ما لديك من �ش�ؤون،
أقبع و�أُ ِّ
بل مثل ٍ
فك ُر بال �شيء،
عبد حزينُ � ،

	�إال مبدى � ِ
إ�سعاد من َبي َن ُهم تكون.

رغب ِتك،
ب من ُمغ َّفل و ٍّ
يف َ
يا ُ
للح ِّ
طوع َ

8

12

ي�صدر منك.
فعل قد
يظن �سوءاً ب�أي ٍ
	ال ُّ
ُ
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LVII.

Being your slave what should I do but tend
Upon the hours, and times of your desire?
I have no precious time at all to spend;
Nor services to do, till you require. 	

4

Nor dare I chide the world without end hour,
Whilst I, my sovereign, watch the clock for you,
Nor think the bitterness of absence sour,
When you have bid your servant once adieu;

8

Nor dare I question with my jealous thought
Where you may be, or your affairs suppose,
But, like a sad slave, stay and think of nought
Save, where you are, how happy you make those.

12

So true a fool is love, that in your will,
Though you do anything, he thinks no ill.
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�صو َ
بدك
رك ،والذي َجعلني � ّأول الأمر َع َ
	58ال ق ََّدر من َّ
	�أن ُ�أ ِّ
فكر بال�سيطرة على �أوقات �رسورك،
ِ
ال�ساعات مما َت ِ�صف،
أطمع يف َتعداد
	�أو �أن � َ
َ
ين يف خدمتك ُيلزِ ُمني بانتظار م�شيئتك!
فكو َ

4

طوع �إ�شارتك –
أحتمل – لكو َ
ين َ
	�آه ،فل ّ
َحبي�س ًا النطالقتك يف غيابي

مطوعا بال�صرب ،حمتمال ،انتظر كل قيد
ّ
من دون اتهامك بالإيذاء!

القو ِة
كُ ن ُ
حيث ُتريد ،فد�ستورك من ّ
بحيث ُي َخ ِّو َ
نف�س َك �أن تحُ َ ِّد َد وقتك
لك � َ
أنت َ
ملا تريد ،فالأمر يعود �إليك
لتغفر ل َن ِ
ف�س َك ما جتنيه على نف�سك:
َ

8

12

علي االنتظار ،ولو �أن هذا االنتظار جحيم- ،
ّ
�رشاً كانت �أو خرياً.
	ال �أن � َ
م�رسا ِتكّ ،
ألوم ّ
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LVIII. That god forbid, that made me first your slave,
I should in thought control your times of pleasure,
Or at your hand the account of hours to crave,
Being your vassal, bound to stay your leisure!

4

O! let me suffer, being at your beck,
The imprison’d absence of your liberty;
And patience, tame to sufferance, bide each check,
Without accusing you of injury. 	

8

Be where you list, your charter is so strong
That you yourself may privilege your time
To what you will; to you it doth belong
Yourself to pardon of self-doing crime.

12

I am to wait, though waiting so be hell,
Not blame your pleasure be it ill or well.
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�	59إذا مل ُ
كائن
يكن َث ّم َة من جديد� ،سوى ما هو ٌ
أ�شد �ضالل عقولنا،
وقد كان من قبل ،فما � َّ
يف َ�سعيها نحو االبتكار حتمل حم ً
ال كاذب ًا
ٍ
مبولود ٍ
ثان ُي�شبه طف ً
ال �سابقاً!

ليت ذاكر َة التاريخ تعود بنظر ٍة للوراء
	�آه َ
ولو بخم�سمئ ٍة من دورات ال�شم�س،
�صور َ
تك يف جم ّل ٍد عتيق
لرتيني
َ

يوم بد�أ العقل بالت�سجيل باحلروف!

4

8

لكي �أرى ما الذي كان العامل القدمي �سيقول
عن هذه الأعجوبة املكتملة من كيا ِنك،
تقدمنا� ،أو �أ ّنهم كانوا �أف�ضل م ّنا،
	�إن ك ّنا قد ّ
	�أو �أن الدورة هي ذاتها.

12

واثق من � ّأن �شعراء الأيام اخلوايل
	�آه ،إ�نيّ
ٌ
أعجب املديح على مو�ضوعات �أدنى.
قد �أ�سبغوا �
َ
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LIX.

If there be nothing new, but that which is
Hath been before, how are our brains beguil’d,
Which labouring for invention bear amiss
The second burthen of a former child.

4

Oh that record could with a backward look,
Even of five hundred courses of the sun,
Show me your image in some antique book,
Since mind at first in character was done,

8

That I might see what the old world could say
To this composed wonder of your frame;
Whether we are mended, or where better they,
Or whether revolution be the same. 	

12

Oh sure I am the wits of former days,
To subjects worse have given admiring praise.
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حو �شاطئ احل�صى،
 60كما
ُ
تت�سارع ال ُ
أمواج َن َ
حو نهايتها؛
كذلك ُت ُ
�رسع � ُ
أيامنا َن َ
ُ
وكلٌّ
تتبادل مو ِق َعها مع ما �سبقها

اندفاع �إىل الأمام جميعا.
جه ٍد ُمتالحقٍ يف
ٍ
يف ُ
الوليد �إىل ُم َنب َ�سط النور،
و�إذا يخرج
ُ
يتتوج به،
ُ
يزحف نحو البلوغ الذي ّ
الك�سوفات احلاقد ُة على بها ِئه،
فتخت�صم
ُ
ديته.
والزمن الذي َو َه َب يعود الآن لتدمري َه ّ
ُ

زين ال�شباب،
فالزمن يت َغل َغ ُل يف َ
الزهوِ الذي َي ُ
ُ

4

8

ويحفر الأخاديد يف جبني اجلمال،
ُ

قتات على نفائ�س اكتمال الطبيعة،
وي ُ
َ

وال �شيء َيعلو �إ ّال ليح�صده منجل الزمان.
ومع ذلك � ُ
بوجه الأزمان
يعلو ِ�شعري َ
آمل �أن َ

12

غم من يدها القا�سية.
الر ِ
مادح ًا �سجاياك ،على ُّ

148

2/26/13 12:36 PM

1_Welim_Shcsper.indd 148

LX.

Like as the waves make towards the pebbled shore,
So do our minutes hasten to their end;
Each changing place with that which goes before,
In sequent toil all forwards do contend.

4

Nativity, once in the main of light,
Crawls to maturity, wherewith being crown’d,
Crooked eclipses ‘gainst his glory fight,
And Time that gave doth now his gift confound.

8

Time doth transfix the flourish set on youth
And delves the parallels in beauty’s brow,
Feeds on the rarities of nature’s truth,
And nothing stands but for his scythe to mow:

12

And yet to times in hope, my verse shall stand
Praising thy worth, despite his cruel hand.
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بقي طي ُفك
أهي �إرا َد ُتك �أن ُي َ
َ �	61

الليل املُ ِ
بو ِ
رهق؟
جه ِ
َجف َن ّي الثقيلني َم َ
فتوحني َ

تكون َتهومياتي ُم ِّ
تقطع ًة،
أترغب �أن
َ
	� ُ
بينما ُت ِ
�شاغ ُل نظري � ٌ
أطياف �شبيهة بك؟

روحك التي ُت ِ
ر�س ُلها من ُلد َ
نك،
أهي ُ
	� َ
الب ِ
�ص على �أفعايل،
تتل�ص َ
عد ع ّني لكي ّ
من ذلك ُ
ِل َت ِ
ِ
ف عن خمازٍ
و�ساعات َت َب ّط ٍل عندي
ك�ش َ
الهد ُ
ف واملغزى من ِغريتك؟
هي َ

الع َظ َمة،
كالّ! ُ
كبري ولو �أنه لي�س بهذه َ
فح ّب َك ٌ

4

8

	�إ ّنه ُح ّبي الذي ُيبقي عيني �ساهرة –

�سلب راحتي،
ُح ّب َي
ُ
ال�صادق �أنا هو الذي َي ُ
احلار�س �أبداً من �أج ِلك:
أقوم بدور
ِ
ل َ

ت�سه ُر يف مكان �آخر،
أ�سه ُر ،بينما �أنت َ
من �أَج ِل َك � َ

12

بعيداً ِج ّداً ع ّني� ،شديد ال ُقرب من �آخرين.
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LXI.

Is it thy will, thy image should keep open
My heavy eyelids to the weary night?
Dost thou desire my slumbers should be broken,
While shadows like to thee do mock my sight?

4

Is it thy spirit that thou send’st from thee
So far from home into my deeds to pry,
To find out shames and idle hours in me,
The scope and tenor of thy jealousy?

8

O, no! thy love, though much, is not so great:
It is my love that keeps mine eye awake:
Mine own true love that doth my rest defeat,
To play the watchman ever for thy sake:

12

For thee watch I, whilst thou dost wake elsewhere,
From me far off, with others all too near.
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ِ ِ
علي نظري
حب
 62خطيئ ُة ِّ
النف�س تمَ تل ُك ّ
وروحي وكلَّ جوارحي،

عالج لهذه اخلطيئة،
ثم َة من
ٍ
ولي�س ّ
َ
فهي ُم ِّ
تجذ َر ٌة عميق ًا يف ف�ؤادي.

4

أظن �أن ال َوج َه ُي�ضارع يف البهاء َوجهي،
	� ُّ

َ
اكتمال بهذا ال َق ْدر،
وال ق ََو َام مثل قَوامي اكتماالً ،وال
ُ
قد َر نف�سي
ر�ضي نف�سي �أنا � ِأ�ص ُ
ف ْ
ولكي �أ َ
أقدار جميعاً.
فو ُق على جميع الآخرين يف ال َ
لأين �أ َت ّ
النف�س م ّني
ولكن عندما ُت َبينّ ُ يل مر�آتي حقيق َة
ِ
وقد �أث َق َل ْتها ال�شيخوخ ُة جتريح ًا وتلويح ًا

	�أرى ُح َّب النف�س م ّني ب�صور ٍة مناق�ض ٍة متام ًا –
لي�س عدال:
النف�س بهذا
فنف�س تحُ ّب
ِ
ٌ
ال�شكل َ
َ
	�إنها � ِ
أمدح لنف�سي،
أنت (يا
نف�سي) التي � ُ
َ

8

12

ٍ
بجمال هو من �شبا ِب َك.
و�أزيِّ ُن �شيخوختي
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LXII.

Sin of self-love possesseth all mine eye
And all my soul, and all my every part;
And for this sin there is no remedy,
It is so grounded inward in my heart.

4

Methinks no face so gracious is as mine,
No shape so true, no truth of such account;
And for myself mine own worth do define,
As I all other in all worths surmount.

8

But when my glass shows me myself indeed
Beated and chopp’d with tanned antiquity,
Mine own self-love quite contrary I read;
Self so self-loving were iniquity.

12

‘Tis thee, myself, that for myself I praise,
Painting my age with beauty of thy days.
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ي�صري فيه حبيبي مثلما �أنا الآن،
وم
 63ت� ُّأهب ًا َلي ٍ
ُ
رهق ًا حتت وط�أة الزمان الآ ِثم؛
وم َ
مغلوب ًا ُ
ا�ستنزفَت الأيام َدمه وملأت جبينه
وقد
َ

4

الفتي
باخلطوط والتجاعيد؛ َ
ويوم َ�ص ُ
باح ُه ّ
يبدو وقد � َ
العمر املُ ِ
نحدر،
أنهك ُه
امل�سري نحو ِ
ليل ُ
ُ
ِ
املحا�سن التي ميلكها الآن
وجميع تلك
تتال�شى �أو �أنها قد غابت عن النظر،
كنز �شبابه:
َب َ
عد �أن اخ َت َل َ�س ْت َ
ملثل هذا اليوم �أتحَ َ َّ�ص ُن الآن

8

املدمرة القا�سية،
بوجه ِ�س ّكني ُ
العمر ِّ
لكي ال ُيلغي من الذاكرة

َ
جمال حبيبي العذب ،وهو حيا ُة حبيبي:
َ
ل�سوف يبقى جما ُله ما ِث ً
ال�سود
ال للعيان بهذه احلروف ّ

12

التي �سوف تخ ُلد ،و�سيخ ُلد هو فيها دائم ًا يف اخ�رضار.
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LXIII. Against my love shall be as I am now,
With Time’s injurious hand crushed and o’erworn;
When hours have drained his blood and filled his brow
With lines and wrinkles; when his youthful morn

4

Hath travelled on to age’s steepy night;
And all those beauties whereof now he’s king
Are vanishing, or vanished out of sight,
Stealing away the treasure of his spring; 	

8

For such a time do I now fortify
Against confounding age’s cruel knife,
That he shall never cut from memory
My sweet love’s beauty, though my lover’s life:

12

His beauty shall in these black lines be seen,
And they shall live, and he in them still green.
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ِ
�شوهت
أيت َيد
 64ملّا ر� ُ
الزمان الأثيمة وقد ّ
بزهوه ِ
ِ
َ
وغناه،
جالل العهد الغابر

وح التي كانت ِ
آثارها،
ور� ُ
أيت ال�صرُّ َ
�سامق ًة يوم ًا وقد امحَّ ْت � ُ
اخلالد وقد غدا عبد َا لهياج ممُ يت؛
فر
َ
ُّ
وال�ص َ
َ
اجلائع يتغ ّلب
املحيط
البحر
أيت
وملّا ر� ُ
َ
َ
ِ
مملكة الياب�سة،
فيغ َن ُم من
املنب َ�س ِط املائي،
وال َ
أر�ض املنيع َة تغ َن ُم من َ
ف ُتغني الوف َْر بخ�سار ٍة واخل�سار َة ِبغنى:
أيت هذا التق ّل َب يف الأحوال،
وملّا ر� ُ

4

8

َ
تنحدر نحو البلى،
ف�سها
ُ
واحلال َن َ

مت من الدمارِ �أن �أت� َّأم َل بهذا ال�شكل،
تع ّل ُ
ويبعد حبيبي ع ّني.
ب�أن
َ
الزمان �سي�أتي ُ

12

املوت ،يف كونها ال خيار لها
هذه فكر ٌة ُت�شبه
َ

�سوى البكاء لأ ّنها متلك ذاك الذي تخ�شى فُقدانه.
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LXIV. When I have seen by Time’s fell hand defaced
The rich proud cost of outworn buried age;
When sometime lofty towers I see down-razed,
And brass eternal slave to mortal rage;

4

When I have seen the hungry ocean gain
Advantage on the kingdom of the shore,
And the firm soil win of the watery main,
Increasing store with loss, and loss with store;

8

When I have seen such interchange of state,
Or state itself confounded to decay;
Ruin hath taught me thus to ruminate
That Time will come and take my love away. 	

12

This thought is as a death which cannot choose
But weep to have that which it fears to lose.
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البحر املرتامي
أر�ض وال
خر وال ال ُ
�	65إذ ال ُّ
فر وال َّ
ُ
ال�ص ُ
ال�ص ُ

الفناء ِ
الفاجع،
قوتها
	�إ ّال ُ
ُ
وي ُ
زيح ّ
بو ِ
جه هذا الهياج،
ف�أ ّنى للجمال �أن َي ِق َ
ف َ
وق ُّو ُت ُه لي�ست �أكرث مما يف ِ
طوق َزهرة؟

ِ
ِ
�صمد
ال�صيف
لن�سيم
وكيف
َ
املع�سول �أن َي َ
ِ
بوجه ِ
ِ
أيام طاحنة،
املدمر من � ٍ
احل�صار ِّ

املنيع ُة لي�ست من الر�سوخ
بينما
ال�صخور َ
ُ
ال�ص ِ
ينخرها الزمن؟
القو ِة فال ُ
بو ُ
ابات ُّ
لب من ّ
وال ّ
أين ،واوياله،
يا للخاطرِ املُريع! ف� َ

�ستختفي عن خمب أ� الزمان جوهر ُة الزمان النفي�سة؟
جبار ٍة تقوى على تعطيل َخطوِ ِه الطا ِفر؟
و� ُّأي ٍيد ّ

ِ
ا�ستالب اجلمال؟
ومن يقوى على َ�ص ِّد ِه عن
	�آه ،ما ِمن � ٍ
قوة –
أحد� ،إ ّال �إذا كان يف هذه
َ
املعجز ِة من ّ
فتجع َل حبيبي من هذا ا ِمل ِ
يتوه ُج بريقاً.
داد ّ
َ

4

8

12
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LXV.

Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea,
But sad mortality o’ersways their power,
How with this rage shall beauty hold a plea,
Whose action is no stronger than a flower?

4

O! how shall summer’s honey breath hold out,
Against the wrackful siege of battering days,
When rocks impregnable are not so stout,
Nor gates of steel so strong but Time decays?

8

O fearful meditation! where, alack,
Shall Time’s best jewel from Time’s chest lie hid?
Or what strong hand can hold his swift foot back?
Or who his spoil of beauty can forbid?

12

O! none, unless this miracle have might,
That in black ink my love may still shine bright.
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ِ
املوت املُريح- ،
أ�رص ُخ يف َط َل ِب
ُ 66م َتعب ًا بهذه جميع ًا � ُ

للت�سول،
	�إذ �أرى ذا الف�ضل يو َل ُد
ّ

خري فيه ُم َت�رسب ً
ال بالريا�ش،
ومن ال َ
�ضحي ًة ِ
للح ْنث،
إميان الأنقى
وال َ
ّ

نح ملن ال ي�ستحق،
واملنزل َة الرفيع َة تمُ ُ
والف�ضيل َة الب ِْك َر ُم َد ّن�س ًة مبا ُيعيب،
َ
أ�صيل ُمهان ًا ُ
والكمال ال َ
بظلم،
در َة ِ
العرجاء،
ال�سلط ُة َ
وال ُق َ
الواع َد َة ُتعي ُقها ُّ

4

8

أ�صحاب النفوذ،
واملعر َف َة ُيخرِ ُ�س ل�سا َنها �
ُ
واحلما َق َةِ ،
�سيطر على املهارة،
بهيئة العارِ فُ ،ت
ُ
رارة،
وال�رصاح َة اخلال�ص َة ُي ُ
�سمي ُتها غَ َ
�ساء َت َ
ِ
ال�رش الأمري:
واخلري الأ�سري يف
َ
خدمة ّ

12

اخلال�ص منها
ُم َتعب ًا بهذه جميعاً� ،أمت ّنى
َ
�سوى أ� ّنني �إن ِم ُّت� ،س ُ�أبقي حبيبي وحيدا.
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LXVI. Tired with all these, for restful death I cry,
As to behold desert a beggar born,
And needy nothing trimm’d in jollity,
And purest faith unhappily forsworn,

4

And gilded honour shamefully misplaced,
And maiden virtue rudely strumpeted,
And right perfection wrongfully disgraced,
And strength by limping sway disabled

8

And art made tongue-tied by authority,
And folly, doctor-like, controlling skill,
And simple truth miscalled simplicity,
And captive good attending captain ill:

12

Tired with all these, from these would I be gone,
Save that, to die, I leave my love alone.

161

1_Welim_Shcsper.indd 161

2/26/13 12:36 PM

يعي�ش مع ال َف�ساد
�	67آه ،ملاذا عليه �أن َ
فيت�شرَ َّ ُ
�سوق،
ف بح�ضوره ال ُف ُ
وتب ُل ُغ اخلطيئ ُة مك�سب ًا بوجوده

نف�سها برِ ف َق ِته؟
ّ
وتو�شي َ
ف ال ِ
ألوان َخ َّده
ملاذا ُيحاكي زا ِئ ُ
ِ
احلي؟
وي ُ
َ
�رسق َمظهراً ميت ًا من ُروائه ّ
ُ
وار َب ًة
يبحث
وملاذا
ُ
اجلمال الأدنى ُم َ
ٍ
ورود من ِظ ٍ
الل بينما َور َد ُته حقيقية؟
عن
وملاذا يحيا ،وقد غَ دت الطبيع ُة ُمف ِل َ�س ًة –

4

8

َ
يتوه ُج
احلية،
يف عوزٍ َل َد ٍم ّ
عرو ِقه َّ
خالل ُ
ٍ
مورد �سواه الآن،
	�ألأن لي�س لها من

تعي�ش على عطاياه؟
فخ ُر بالكثري مما لديهاُ ،
وهي �إذ َت َ
�ص عليه ،ل ُت َبينّ َ ما كان لديها من ِغنى
	�آه �إنها تحَ رِ ُ

12

ِ
ِ
أيام العوزِ الأخرية.
�سالف الأيام ،قبل
يف
حلول � ِ
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LXVII. Ah! wherefore with infection should he live,
And with his presence grace impiety,
That sin by him advantage should achieve,
And lace itself with his society? 	

4

Why should false painting imitate his cheek,
And steal dead seeming of his living hue?
Why should poor beauty indirectly seek
Roses of shadow, since his rose is true?

8

Why should he live, now Nature bankrupt is,
Beggared of blood to blush through lively veins?
For she hath no exchequer now but his,
And proud of many, lives upon his gains.

12

O! him she stores, to show what wealth she had
In days long since, before these last so bad.
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 68هكذا هو محُ ّياه ،خارِ طة �أيام غا ِبرة
ُ
وميوت �ش�أن الزهورِ الآن،
يعي�ش
يوم كان
اجلمال ُ
ُ
َ
ُ
و�سائل التجميل ال َّن ِغيل ُة هذه،
تولد
قَبل �أن َ

َ
ِ
حي:
	�أو ّ
تتجر�أ بالإقامة على جبني ّ
بخ ُ�ص ِ
قبل �أن َ
َ
ال�شعرِ الذهبية
ق�ص ِفع َله ُ
الت َّ
يفعل ا ِمل ُّ
حق ال ُقبور،
يف ر� ِ
ؤو�س املوتى ،وهي من ِّ
لكي حتيا ثاني ًة على ر� ٍأ�س ٍ
ثان:
ِ
َ
اجلمال امليتة.
قبل �أن تُفرِ َح � َآخ َر ِج َّز ُة

4

8

املقد�سة،
فيه ُترى تلك ال َّأيام العريق ُة ّ
من ِ
ف�سها حقيقة،
دون � ّأي ِة زين ٍة ،بل هي َن ُ

كو ُن �صيف ًا من ربيع � َآخر،
	ال ُت ِّ

�رسق قدمي ًا ل ُت�سرَ ِب َل جما َل ُه بجديد:
وال َت ُ
ِ
بو�صفه خارطة،
تختزنه الطبيع ُة

12

ُ
ِ
ِ
اجلمال من قدمي.
الزيف كَ يف كان
لفنون
ل ُت َبينّ َ
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LXVIII. Thus is his cheek the map of days outworn,
When beauty lived and died as flowers do now,
Before these bastard signs of fair were born,
Or durst inhabit on a living brow;

4

Before the golden tresses of the dead,
The right of sepulchres, were shorn away,
To live a second life on second head;
Ere beauty’s dead fleece made another gay:

8

In him those holy antique hours are seen,
Without all ornament, itself and true,
Making no summer of another’s green,
Robbing no old to dress his beauty new;

12

And him as for a map doth Nature store,
To show false Art what beauty was of yore.
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� 69سيما�ؤك ِت َ
عيون العا َمل
لك التي ُتب صرُ� ها
ُ

أعمق الأفكار،
لي�ست يف عوزٍ ملا قد ُت�ضي ُف ُه � ُ
فال ِ
أل�س َن ُة جميع ًا (وهي �صوت الأرواح) ُتعطيك ذلك احلق،

ِ
ُ
يعرتف الأعداء:
باحلقيقة املح�ض ،متام ًا كما
	�إذ تنطق
فالظاهر َ
منك ُي َت َّو ُج لذلك بظاهر املديح؛
ُ
ِ
لكن تلك ال ِ
ت�ستحق
أل�سنة نف�سها التي ُتعطيك ما
ٍ
بنربات خمتلفة
ف�سد هذا املديح
ُت ُ

أظهرت ُه العني:
بال َن َظر �إىل � َ
أبعد مما � َ
ِ
جمال عق ِلك،
النظر يف
فهم ُي ِنعمون
ُ
َ

ويقي�سون ذلك ،ظ ّناً ،ب�أفعا ِلك؛
َ
جاج ِة �أفكارِ هم ،ولو �أن عيو َنهم كانت كرمية،
ثم ،ل َف َ
على جميل َزهرِ َك َ�س َكبوا خبيث رائحة الأدغال.
مظه َرك،
طر َك ال يمُ اثل َ
ولكن ملاذا ِع ُ

4

8

12

بالعامة.
كثري االختالط
ّ
واجلواب هو – لأ ّن َك ُ
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LXIX. Those parts of thee that the world’s eye doth view
Want nothing that the thought of hearts can mend;
All tongues, the voice of souls, give thee that due,
Uttering bare truth, even so as foes commend.

4

Thy outward thus with outward praise is crown’d;
But those same tongues, that give thee so thine own,
In other accents do this praise confound
By seeing farther than the eye hath shown.

8

They look into the beauty of thy mind,
And that in guess they measure by thy deeds;
Then, churls, their thoughts, although their eyes were kind,
To thy fair flower add the rank smell of weeds: 	

12

But why thy odour matcheth not thy show,
The soil is this, that thou dost common grow.
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يكون ِل َع ٍ
يب فيك،
 70كو ُن َك َملوم ًا لن
َ

ُ
ف ََه َد ُ
اجلميل ،وما يزال:
ف االفرتاء كان دوم ًا
َ
ّ
ال�شك –
اجلمال هو
زين
وما َي ُ

يطري يف �أحلى �أجوازِ ال�سماء.
غُ ٌ
راب ُ
طيب ًا فاالفرتاء �إنمّ ا ي�ؤكد
وطاملا َ
بقيت ّ

قد َ
حمبوب الزمان؛
رك هو الأكرب ،لأنك
	�أن ْ
ُ
الد ِ
حب �أحلى الرباعم،
ول ّأن
َ
خبيث ّ
ود ُي ّ

ول َ
ٍ
لوث:
فت عن
أنك قد َ
ك�ش َ
نقي غري ُم َّ
�شباب ّ
فقد تجَ
اوزت غُ واي َة �أيام ال�شباب
َ

4

8

خرجت ظافر َاً من الهجوم؛
هاجم� ،أو لأ ّن َك
َ
	� ّإما لأ ّن َك مل ُت َ
َ
يدوم على الزمان،
لكن َم
ميكن �أن َ
�سب َق ال ُ
ديحك مبا َ
ُلي َق ِّي َد ا َ
الطليق �أبدا:
حل َ�س َد ،وهو
ُ

ٍ
ِ
بع�ض ٍّ
�صادق َمظهرِ ك
خبيث على
�شك
خيم ُ
ف�إذا مل ُي ِّ
َ
ِ
القلوب جميعا.
وحدك مما ِل َك
ف�س َتم ِل ُك

12

168

2/26/13 12:36 PM

1_Welim_Shcsper.indd 168

LXX.

That thou art blamed shall not be thy defect,
For slander’s mark was ever yet the fair;
The ornament of beauty is suspect,
A crow that flies in heaven’s sweetest air.

4

So thou be good, slander doth but approve
Thy worth the greater, being wooed of time;
For canker vice the sweetest buds doth love,
And thou present’st a pure unstained prime.

8

Thou hast passed by the ambush of young days
Either not assailed, or victor being charged;
Yet this thy praise cannot be so thy praise,
To tie up envy, evermore enlarged,

12

If some suspect of ill masked not thy show,
Then thou alone kingdoms of hearts shouldst owe.
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تحَ
أطو َل
علي عندما � ُ
أموت ل َ
	71ال َز ْن ّ
َ
الناقو�س الكئيب
�سم ُع
مما
َ
�سوف َت َ

جنوت
ُيعلن للنا�س �أنني قد
ُ
أ�شد قُبحاً:
من هذا العا ِمل
قيم مع الديدان ال ّ
ِ
القبيح لأُ َ
طر ،ال تتذكّ ر
	ال َبل� ،إذا ما قر� َأت هذا َ
ال�س َ
حد
َ
أحبك �إىل ِّ
اليد التي ك َت َب ْت ُه ،لأين � ُّ
ِ
َ
	� ُ
ن�سيا
أفكارك
أكون يف �
آمل �أن � َ
احللوة َم ّ
التفكري بي �سيجعلك تحَ َزن.
	�إذا كان
ُ
نظرت �إىل هذا ِ
ال�شعر
بل �أقول� ،إذا ما
َ

امتزجت بالترُ اب،
أكون ربمّ ا قد
عندما � ُ
ُ
ا�سمي التعي�س،
كرر حتى ِذكر
فال ُت ِّ
َ
بل َد ْع ُح َّب َك يف الوقت ِ
نف�س ِه مع حياتي يتال�شى؛
ينظر العالمَ ُ احلكيم يف ُحز ِنك
لئال َ

4

8

12

وي�سخر َ
منك وم ّني بعدما �أغيب.
َ
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LXXI. No longer mourn for me when I am dead
Than you shall hear the surly sullen bell
Give warning to the world that I am fled
From this vile world with vilest worms to dwell:

4

Nay, if you read this line, remember not
The hand that writ it, for I love you so,
That I in your sweet thoughts would be forgot,
If thinking on me then should make you woe.

8

O! if, I say, you look upon this verse,
When I perhaps compounded am with clay,
Do not so much as my poor name rehearse;
But let your love even with my life decay;

12

Lest the wise world should look into your moan,
And mock you with me after I am gone.
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يتحداك العا ُمل �أن َتتغ ّنى
�	72آهِ ،خ�شي َة �أن
ّ

حب،
مبا كان َّ
يف من ٍ
ف�ضل يدف َُعك ل ُت ّ

َلي َت َك تن�ساين متاماً ،بعد موتي ،يا حبيبي،
ثبت �شيئ ًا ذا قيم ٍة يفَّ- ،
لأ ّن َك ال َت
�ستطيع �أن ُت َ
ُ

نوع من ِكذب ٍة فا�ضلة
�شئت
َ
اختالق ٍ
	�إ ّال �إذا َ

علي �أكرث مما �أ�ستحق،
ل ُت�ضفي ّ
ِ
علي �أنا املتوفّى
وتع ّل َق
َ
الكثري من الأو�سمة ّ
البخيل ُة عن ر�ضا:
	�أك َرث مما
ُ
ت�سمح به احلقيق ُة َ
ال�صادق زائف ًا يف هذه،
	�آهِ ،خ�شي َة �أن يبدو ُح ّب َك
ُ
تتحد ُث ع ّني بخ ٍري كاذباً،
و�أ ّن َك من ُح ِّب َك
ّ
يرقد ج�سدي،
بق ا�سمي مدفون ًا حيث ُ
َلي َ

وال يعود ُليخزِ َيني �أو ُيخزيك:
قد ُمه،
لأين َخ ِج ٌل من ذاك الذي ُ�أ ِّ
ُ
حمب ِة �أ�شياء ال قيم َة لها.
وقد
تخجل � َ
أنت ِمثلي ،من ّ

4

8

12
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LXXII. O! lest the world should task you to recite
What merit lived in me, that you should love
After my death,--dear love, forget me quite,
For you in me can nothing worthy prove.

4

Unless you would devise some virtuous lie,
To do more for me than mine own desert,
And hang more praise upon deceased I
Than niggard truth would willingly impart:

8

O! lest your true love may seem false in this
That you for love speak well of me untrue,
My name be buried where my body is,
And live no more to shame nor me nor you.

12

For I am shamed by that which I bring forth,
And so should you, to love things nothing worth.
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َ
ال�سنة
يف ذلك
 73قد َترى َّ
الف�صل من َ
حني ال يبقى �سوى َو ٍ
رقات �صفراء ،قليل ٍة ،تتدلىّ	

من تلك ال ُغ�صون التي َت ِ
�ش تحَ َ ُّ�سب ًا للربد،
رتع ُ
ر�سوم َج ٍ
وقات بالي ٍِة حيث كانت الطيور اجلميلة
وقد غَ َد ْت
َ
ُت َغ ِّرد.

َ
اختالط ال�ضوئني من غَ َ�س ِق َنهارٍ
يف ترى
و ّ
ِ
ال�شم�س نحو املغيب،
ينحد ُر بعد غروب
ِ

عان ما ُي َغ ِّي ُب ُه ُ
الليل البهيم،
و�سرُ َ
ِ
املوت الثانية التي تخ ُتم على ِّ
الكل بالراحة:
وهو �صور ُة

4

8

يف ترى َت َو ُّهج تلك النار التي
و ّ
تمد ُد على ِ
رماد َ�شبابها
َت ّ

ِ
ِ
تق�ضي َنحبها،
يجب �أن
را�ش
كف ِ
املوت ُ
حيث ُ
َ
وقدا �س َتهلكها َ
ذاك الذي منه كانت َتغتذي؛

أ�شد ق ُّو ًة
و�إذا ُتدرِ ُك هذا َيغدو ُح ُّبك � ّ
ِل ُت ِ
مع َن يف ُح ّب ذاك الذي �س ُتفارقه َع ّما قَريب.

12
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LXXIII. That time of year thou mayst in me behold
When yellow leaves, or none, or few, do hang
Upon those boughs which shake against the cold,
Bare ruined choirs, where late the sweet birds sang.

4

In me thou see’st the twilight of such day
As after sunset fadeth in the west;
Which by and by black night doth take away,
Death’s second self, that seals up all in rest. 	

8

In me thou see’st the glowing of such fire,
That on the ashes of his youth doth lie,
As the death-bed, whereon it must expire,
Consumed with that which it was nourish’d by.

12

This thou perceiv’st, which makes thy love more strong,
To love that well, which thou must leave ere long.
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الرهيب
 74ولكن اطم ِئن عندما يمُ �سكني
ُ
أمل ب�إخالء �سبيل:
وي�أخذين بعيداً دومنا � ٍ
	�أن حلياتي يف هذا ِ
بع�ض ن�صيب
ال�شعر ُ
�سيبقى عندك دوم ًا للذكرى.

4

فعندما ُتعيد النظر فيه� ،سرتى

مكر�س ًَا لك:
	�أن ال ُّل َّب منه كان ّ

ولن يعو َد �إىل الترُ اب �سوى ُتراب ،هو من ح ِّقه،
فالروح م ّني تعود لك ،وهي ِ
�سم ال ُ
أف�ضل من كياين:
ُ
الق ُ
تكون مل َت ْخ�سرَ ْ �سوى ُثمال َة احلياة،
وهكذا
ُ
غنيم َة الديدان ،عند ِ
موت َج َ�سدي،
تلك الغنيم ُة اجلبان ُة ِمل ِ
عي�س،
دية َت ٍ

	� ّ
ره:
أحط قدراً من �أن تتذكَّ ُ

8

12

اجل�سد هي ما ينطوي عليه،
فقيمة ذلك َ

ال�شعر ،وهو ما �سيبقى معك.
وتلك هي هذا ِّ
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LXXIV. But be contented when that fell arrest
Without all bail shall carry me away,
My life hath in this line some interest,
Which for memorial still with thee shall stay.

4

When thou reviewest this, thou dost review
The very part was consecrate to thee:
The earth can have but earth, which is his due;
My spirit is thine, the better part of me:

8

So then thou hast but lost the dregs of life,
The prey of worms, my body being dead;
The coward conquest of a wretch’s knife,
Too base of thee to be remembered.

12

The worth of that is that which it contains,
And that is this, and this with thee remains.
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أنت لأفكاري مثل ِ
الغذاء للحياة،
َ �	75
الع ِ
ذبة للأر�ض؛
	�أو مثل �أمطار الربيع َ

ُ
دير �رصاع ًا
ومن �أجل بلوغ
ِ
ال�سالم يف ُ�ص َ
حب ِتك �أ ُ
كالذي يدور بني البخيل وثروته- ،

عان ما
فحين ًا
يبتهج �إذ يتم ّت ُع بها ،و�سرُ َ
ُ
الزمان ِ
كنزه.
يخ�شى �أن
�سي ُ
َ
�رسق َ
الغاد َر َ
أف�ض َل َ �أن �أنفَرِ َد معك،
أح�س ُب ال َ
ف�أنا � َ

ي�شه َد العا ُمل �رسوري،
أح�س َن �أن َ
ثم �أرى ال َ
فحين ًا �أكون ُمر َتوي ًا ِمب ِ
تعة النظرِ �إليك

أت�ض ّو ُر جوع ًا لنظرة؛
و�سرُ َ
عان ما � َ
	�أنا ال �أم ِل ُك وال �أ�سعى يف ط َل ِب � ّأي َبهجة

	�إ ّال ما تي�سرّ يل �أو ما �أتل ّقاه منك:
أ�شب ُع يوماً،
وهكذا �أ�س َغ ُب يوم ًا و� َ
أفتقد كلّ َم�سرَ َّة.
ف� ّإما ُ�أقب ُِل َنهِ م ًا على كل �شيء ،و� ّإما � ُ

4

8

12
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LXXV. So are you to my thoughts as food to life,
Or as sweet-season’d showers are to the ground;
And for the peace of you I hold such strife
As ‘twixt a miser and his wealth is found.

4

Now proud as an enjoyer, and anon
Doubting the filching age will steal his treasure;
Now counting best to be with you alone,
Then better’d that the world may see my pleasure:

8

Sometime all full with feasting on your sight,
And by and by clean starved for a look;
Possessing or pursuing no delight
Save what is had, or must from you be took.

12

Thus do I pine and surfeit day by day,
Or gluttoning on all, or all away.
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 76ملاذا يخلو ِ�شعري من جديد البهاء،
الب ِ
التنوع �أو تق ُّل ِب ال�صفات؟
َ
عد عن ّ
�شديد ُ

أتبع �سائر الأمناط
ملاذا ال �
أ�ستدير و� ُ
ُ
ِ
وغريب الرتاكيب؟
حد ِث الأ�ساليب
من ُم�س َت َ

ٍ
واحد ،ال يتغيرَّ �أبدا،
مو�ضوع
أكتب دوم ًا يف
ٍ
ملاذا � ُ
و� ِ
أوا�ص ُل الإبداع يف نمَ ٍَط معروف،
فتكا ُد كلُّ كلم ٍة تنطلق با�سمي،
ُم�شري ًة �إىل َم ِ
ولدها ومن �أين ابتد�أت؟

ِ
أكتب دوم ًا عنك،
حبيب
	�أال فاع َلم ،يا
القلب� ،أين � ُ
َ

4

8

و� َ
واحلب مو�ضوعي الدائم؛
أنك
ّ

ٍ
و�أن � َ
كلمات قدمي ًة ٍ
بثوب جديد،
ر�ض
لدي هو َع ُ
أف�ضل ما ّ
ٍ
ُم�س َت ِ
عم ً
جديد ما َ�س َب َق ا�ستعما ُله:
ال من
ال�شم�س جديد ٌة وقدمي ٌة كلّ يوم
فكما �أن
َ
كذلك ُح ّبي ُ
يقول دوم ًا ما �سبق قوله.

12

180

2/26/13 12:36 PM

1_Welim_Shcsper.indd 180

LXXVI. Why is my verse so barren of new pride,
So far from variation or quick change?
Why with the time do I not glance aside
To new-found methods, and to compounds strange?

4

Why write I still all one, ever the same,
And keep invention in a noted weed,
That every word doth almost tell my name,
Showing their birth, and where they did proceed?

8

O! know sweet love I always write of you,
And you and love are still my argument;
So all my best is dressing old words new,
Spending again what is already spent:

12

For as the sun is daily new and old,
So is my love still telling what is told.
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ِ
�سوف ُت َ
َ
ت�ضمحلُّ �سيماك اجلميلة،
كيف
ِ 77مر�آ ُت َك
ريك َ
ِ
زو َل ُت َك �سوف ُتبينِّ لك كيف تذوي دقا ِئ ُق َك الثمينة،
وم َ
وال�صفحات الفارغ ُة �سوف ُتظهِ ُر �صور َة ِفكرك،
ُ
ومن هذا الكتاب �سوف ُتدرك هذه املعرِ فة:

4

والتجاعيد التي �س ُتظهِ ُرها مر�آ ُتك حق ًا
ُ
ِ
ف عن قبورٍ فاغرة الأفواه وجتع ُلك َتتذكّ ر؛
تك�ش ُ
ان�سالل ِظ ِ
ِ
الل ِمزولتك
و�س َتع َل ُم من
�ص نحو اخللود؛
م�سري َة الزمن ال ِّل ّ
وما مل َت�س َت ِطع ذاكر ُتك �أن تحَ َف َظه

جد
َد ِّو ْن ُه يف هذه ال�صفحات الفارغة و�س َت ُ
املواليد يف رعاي ٍة ،وقد ُو ِل َدت من ِفكرك،
تلك
َ
لتك َت ِ�س َب �صف ًة جديد ًة من عق ِلك.

أمع ْن َت فيها النظر
وهذه الوظائف التي ك َّلما � َ

8

12

َ
كتابك كثريا.
فيدك و ُتغني
�س ُت ُ
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LXXVII. Thy glass will show thee how thy beauties wear,
Thy dial how thy precious minutes waste;
The vacant leaves thy mind’s imprint will bear,
And of this book, this learning mayst thou taste. 	

4

The wrinkles which thy glass will truly show
Of mouthed graves will give thee memory;
Thou by thy dial’s shady stealth mayst know
Time’s thievish progress to eternity.

8

Look what thy memory cannot contain,
Commit to these waste blanks, and thou shalt find
Those children nursed, delivered from thy brain,
To take a new acquaintance of thy mind.

12

These offices, so oft as thou wilt look,
Shall profit thee and much enrich thy book.
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 78ما � رَ َ
لهم �شعري
أكث ما
َ
ا�ستوحي ُت َك يا ُم َ
خري ٍ
عون يف ق�صيدي
ووج ُ
َ
دت َ
بحيث تب ّنى �أ�سلوبي كلُّ
ِ
غريب ال َق َلم
ُ
عره يف ِخ َ
وراح َي رُ ُ
دمتك.
َ
نث ِ�ش َ

َ
ي�صد َح بالغناء،
أبكم �أن َ
عيناك َع ّلمتا ال َ

َ
َ
الثقيل �أن ُيح ِّلق نحو الأعايل،
واجلاهل
ٍ
ناح الفهيم
وغرزت
َ
ري�شات يف َج ِ
البهاء جمداً ُم�ضاعفاً.
حت
وم َن َ
َ
َ

ومع ذلك كُ ن �شديد الفخرِ  ،مبا � ُ
أنظ ُم �أنا
َ

أثريي من َل ُد َ
ومولده منك:
نك
ُ
ففي�ض ُه ال ُّ
ُ
أنت الذي ُت�صلح الأ�سلوب،
ويف ِ�شعر الآخرين � َ
ِ
َ
احللوة َت َت�شرَ َّ ُ
ف املعارِ ف.
وب�سجاياك
جميع معرفتي ،و�أنت َترف َُع
أنت
لك ّن َك � َ
ُ
ِ
هلي البدائي.
	�إىل م�ستوى العلم َج َ

4

8
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LXXVIII. So oft have I invoked thee for my Muse,
And found such fair assistance in my verse
As every alien pen hath got my use
And under thee their poesy disperse.

4

Thine eyes, that taught the dumb on high to sing
And heavy ignorance aloft to fly,
Have added feathers to the learned’s wing
And given grace a double majesty.

8

Yet be most proud of that which I compile,
Whose influence is thine, and born of thee:
In others’ works thou dost but mend the style,
And arts with thy sweet graces graced be;

12

But thou art all my art, and dost advance
As high as learning, my rude ignorance.
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�س َعو َنك،
 79مبا أ�نيّ وحدي هو من ال َت َم َ
حد ُه قد َن ِع َم بجميع ف�ضائل كَ َر ِمك؛
ف� ّإن ِ�شعري َو َ
النفي�س َة قد تهالكت الآن
أ�شعاري
لكن �
َ
َ
املكان لغريي.
و�إلهامي املري�ض ُيخلي
َ

َ
و� ُ
ِ
مو�ضوعك احلبيب
القلب� ،أن
حبيب
أعرتف ،يا
َ
ري�ش ٍة �أف�ضل؛
هد َ
ي�ستحق ُج َ
ّ
�شاعرك عنك
ومع ذلك ،ف�إن ما يب َت ِد ُعه ُ
ي�رس ُق ُه َ
منك ،ثم يدفعه �إليك من جديد:
ُ

فهو يعزو الف�ضيل َة �إليك ،لكنه �سرَ َ َق تلك الكلمة
من ُ�سلوكك؛ وهو ُي�شيد باجلمال،
وقد َو َج َد ُه يف محُ ّياك :وهو ال ِ
يقد ُر على التعبري
مديح لك �إ ّال مبا هو موجو ٌد فيك.
عن � ّأي ٍ
	�إذن ال َت ُ
ره على ذاك الذي يقول،
�شك ُ

4

8

12

ف�سك الذي ُت َ�س ِّد ُده.
دين به لكَ � ،
ل ّأن ما هو َم ٌ
أنت َن ُ
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LXXIX. Whilst I alone did call upon thy aid,
My verse alone had all thy gentle grace;
But now my gracious numbers are decayed,
And my sick Muse doth give an other place.

4

I grant, sweet love, thy lovely argument
Deserves the travail of a worthier pen;
Yet what of thee thy poet doth invent
He robs thee of, and pays it thee again.

8

He lends thee virtue, and he stole that word
From thy behaviour; beauty doth he give,
And found it in thy cheek: he can afford
No praise to thee, but what in thee doth live. 	

12

Then thank him not for that which he doth say,
Since what he owes thee, thou thyself dost pay.
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كيف �أُ ِ
حج ُم عندما �أُ ِه ُّم بالكتابة عنك،
�	80آه َ
أف�ض َل َي ِ
ا�سمك،
عارِ ف ًا �أن روح ًا � َ
�ستغلُّ َ
ِ
ي�ستنف ُد كلّ طاقته،
ويف مديحك

ِ
مع ِتك!
جعلني معقو َد
الل�سان عند احلديث عن ُ�س َ
َلي َ

4

ولكن لأن ق َْد َرك ،الوا�سع كالبحر املحيط،
ِ
املتوا�ضع مثل املركب الأفخم،
يحم ُل املركَ َب
َ
وزورقي اجلريء� ،أقلَّ ق َْدراً من َمركبِه بكثري،
يغامر بالظهورِ على �صفحة َبحرِ ك الوا�سع.
ُ
ف�أدنى ٍ
فوق املوج.
�سيبقيني َ
عون منك ُ

8

ميخ ُر يف َبحرِ ك بعيد ال َغور؛
بينما هو ُ
و�إذا تحَ َّطم �رشاعي ف�أنا زورقٌ تا ِفه،

ُ
جميل االندفاع:
و�سفي ُن ُه �شامخ الب َِني ِة
َ
هو و�أنا ق ُِذ َ
ف بي بعيداً
ف�إذا ما �أف َل ُح َ

12

ح�صل� -:أن ُح ّبي كان �سبب َو ْهني.
ف�أ�سو�أ ما َ
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LXXX. O! how I faint when I of you do write,
Knowing a better spirit doth use your name,
And in the praise thereof spends all his might,
To make me tongue-tied speaking of your fame.

4

But since your worth, wide as the ocean is,
The humble as the proudest sail doth bear,
My saucy bark, inferior far to his,
On your broad main doth wilfully appear.

8

Your shallowest help will hold me up afloat,
Whilst he upon your soundless deep doth ride;
Or, being wracked, I am a worthless boat,
He of tall building, and of goodly pride:

12

Then if he thrive and I be cast away,
The worst was this, my love was my decay.
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عمر ل ُأخ َّط �شاهد َة َقربِك،
ّ �	81إما �أ ّنني �س�أُ ِّ

ِ
الرتاب رميم
�ستعي�ش بعدي وعظامي يف
	�أو �أ ّن َك
ُ
ِ
كر َك
ميحو
ُ
الب�شرَ لن َ
فمن عا ِمل َ
املوت ِذ َ

ٍ
طي ال ِن�سيان:
يف �أنا من
ولو �أن كلَّ ما َّ
خ�صال �ستغدو َّ
ِ
احلياة اخلالدة،
ا�سمك نحو
من هنا �سريتقي ُ

4

ن�سي ًا يف عيون العامل،
ولو �أين ،بعد رحيلي� ،س�أكون َم ّ
أر�ض لن ُت َي�سرِّ َ لي�س �سوى قرب عادي،
وال ُ
أنت �ستبقى ماث ً
عيون الب�رش:
ت�ض ُّمك
ُ
ال ُ
بينما � َ
�صب َك ال ِتذكاري،
عري
ُ
و�سيكون ِ�ش َ
الرفيق ُن َ
عيون مل ُتخ َلق َبعد؛
قراء َته
ٌ
الذي �س ُتعاو ُد َ
عنك � ِ
و�ستتحد ُث َ
أل�س َن ُة ال َغد
ّ

أنفا�س هذا العا ِمل قد َت َو َّل ْت:
يوم تكون � ُ
َ
تعي�ش �أبداً – ف ِل َق َلمي مثل هذه ال ُقدرة –
ول�سوف ُ
�س املتن ِّف�سون ،وعلى � ِ
أل�سنة جميع الب�رش.
حيثما يتن ّف ُ

8

12
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LXXXI. Or I shall live your epitaph to make,
Or you survive when I in earth am rotten,
From hence your memory death cannot take,
Although in me each part will be forgotten.

4

Your name from hence immortal life shall have,
Though I, once gone, to all the world must die:
The earth can yield me but a common grave,
When you entombed in men’s eyes shall lie.

8

Your monument shall be my gentle verse,
Which eyes not yet created shall o’er-read;
And tongues to be your being shall rehearse,
When all the breathers of this world are dead;

12

You still shall live, such virtue hath my pen,
Where breath most breathes, even in the mouths of men.
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َ �	82أ�س ِّل ُم ب�أ ّن َك مل ُ
تكن ُمقترَ ِن ًا ُمبلهِ َم ِة ِ�شعري،

لذا َي َ�س ُع َك دومنا َح َر ٍج �أن َت ّ
لع
تط َ
كلمات الإطراء التي ُي ِ
ِ
عراء
	�إىل
غدقُها ُ
ال�ش ُ
ِ
مو�ضوعهم الأثري ِ
ني كلَّ ما َ
نظموا:
على
مادح َ

4

ِ
املعرفة كما يف الهيئة
أنت فائق يف
	� َ
ِ
حدود مديحي،
أبعد من
َدر َك � َ
و�إذ َو َج َ
دت ق َ

�صرِ َت
م�ضطر َاً للبحث من جديد
ّ
أيام من حت�سني؛
عن �صور ٍة �أكرث ن�ضار ًة من بني ما َح َم َلت ُه ال ُ
افعلْ ذلك ،يا حبيبي؛ ولكن بعدما ِ
يبتكرون
َ

8

ِ
جه َدة،
مل�سات
قد َم ُه
ما يمُ كن �أن ُت ِّ
ُ
البالغة املُ َ

ُ
بحق
تكونّ � ،أيها
ُ
اجلميل ح ّقاً ،قد َو َ�ص َف َك ّ
ٍ
بحق:
وبكلمات �صادق ٍة وا�ضح ٍة َ�صدي ُقك الذي ينطق ّ

12

هرج قد ُي�ستعمل ب�صورة �أف�ضل
ف َتلوي ُنهم َ
املب َ

حيث تكون اخلدو ُد يف عوزٍ للدم – لكنه عندك يف غري
ِ
مو�ض ِعه.
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LXXXII. I grant thou wert not married to my Muse,
And therefore mayst without attaint o’erlook
The dedicated words which writers use
Of their fair subject, blessing every book. 	

4

Thou art as fair in knowledge as in hue,
Finding thy worth a limit past my praise;
And therefore art enforced to seek anew
Some fresher stamp of the time-bettering days.

8

And do so, love; yet when they have devised,
What strained touches rhetoric can lend,
Thou truly fair, wert truly sympathized
In true plain words, by thy true-telling friend;

12

And their gross painting might be better used
Where cheeks need blood; in thee it is abused.
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�	83أنا مل � ِأج ْد �أبداً �أ ّن َك يف عوزٍ للألوان،
ف �ألوان ًا �إىل بهائك؛
لذا مل ُ�أ ِ�ض ْ

ُ
تنوف على
دت – �أ ّنك
دت – �أو
ظننت �أنني َو َج ُ
فقد َو َج ُ
ُ
ِ
ِ
العقيمة من �شاعر َمدين:
الب�ضاعة
أجل َ
كنت غافي ًا عن التغ ّني مبديحك،
من � ِ
ذلك ُ
�سن تبيان
لأ ّنك مبح�ض ُح�ضورك قد تحُ ُ

عادي ٌة،
	�إىل � ّأي ٍّ
حد ُت َق�صرِّ ُ ري�ش ٌة ّ

ِ
زهر فيك.
يف
و�صف ق َْدرِ َكَّ � ،أي ق َْدرٍ ُي ُ
ال�سكوت وقد َع َز ْو َت ُه �إىل خطيئ ٍة يفَّ،
وهذا
ُ
�سوف تزيدين جمداً ،لكوين � َ
َ
أبكم؛

4

8

ِ
أخر�س،
ف�أنا ال �أُ�سيء �إىل
اجلمال ،لكو َ
ين � َ

بخواء َقبرْ 12 .
بينما الآخرون ُيريدون �أن ُي�ضفوا حيا ًة فيعودون ُ
�ض من احلياة
ينب ُ
ففي واحد ٍة من عينيك اجلميلتني ُ
	�أك َرث ّمما يف َت ِع ُل ُه ِ
�شاعراك من مديح.
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LXXXIII. I never saw that you did painting need,
And therefore to your fair no painting set;
I found, or thought I found, you did exceed
The barren tender of a poet’s debt:

4

And therefore have I slept in your report,
That you yourself, being extant, well might show
How far a modern quill doth come too short,
Speaking of worth, what worth in you doth grow. 	

8

This silence for my sin you did impute,
Which shall be most my glory being dumb;
For I impair not beauty being mute,
When others would give life, and bring a tomb.

12

There lives more life in one of your fair eyes
Than both your poets can in praise devise.
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ُّ �	84أي ُم ٍ
ميكن �أن ي�أتي ب�أكرث	
�رسف يف القول ُ

حد َك �أنت،
من هذا
املديح ال ّرث – ب�أنك َو َ
ِ
من �أ�سوارِ ِه ْ
من الذخري ُة
تك ُ
الذي ِ�ض َ
التي من بينها ينمو �شبي ٌه لك؟
فقر ُمد ِق ٌع يف تلك الري�شة
َث ّم َة ٌ

4

�شيء من التمجيد ملو�ضوعها،
التي ال ُ
ينبع منها ٌ
لكن الذي يك ُت ُب عنك� ،إذا ا�ستطاع �أن يقول
لعز َز حكايته:
أنت � َ
ب أ� ّنك � َ
أنتّ ،

وليك َت ِف مبحاكاة ما يراه فيك،
وال ُي ِ
ف�سد ما َج َع َل ْت ُه الطبيع ُة بهذا البهاء،

فتغدو ال�صور ُة َ
دليل �شهر ٍة على براع ِته،
ِ
أ�سلوبه مو�ضع �إعجاب يف كلّ مكان.
جاعل ًة � َ

ِ
اجلميلة ُت�ضيف َلع َنة،
أنت �إىل �سجاياك
	� َ
َ
فكو ُنك مولع ًا باملديح يجعل مدائحك �أ�سو�أ.

8

12

196

2/26/13 12:36 PM

1_Welim_Shcsper.indd 196

LXXXIV. Who is it that says most, which can say more,
Than this rich praise, that you alone, are you,
In whose confine immured is the store
Which should example where your equal grew?

4

Lean penury within that pen doth dwell
That to his subject lends not some small glory;
But he that writes of you, if he can tell
That you are you, so dignifies his story.

8

Let him but copy what in you is writ,
Not making worse what nature made so clear,
And such a counterpart shall fame his wit,
Making his style admired every where.

12

You to your beauteous blessings add a curse,
Being fond on praise, which makes your praises worse.
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لهم ُة ِ�شعري معقود َة ال ّل ِ
ال�صمت َليا َق ًة،
لتزم
َ
ُ 85م َ
�سان َت ُ
دات مما ُن ِظ َم يف َمديحك
بي َنما ّ
تتكد ُ�س بغزار ٍة مجُ ّل ٌ
خمطوطات ُحروفُها بري�شة من ذهب
ٌ

ال�شعراء من نفي�س العبارة –
أبد َع َ�صفو ُة ُ
ومبا � َ

ٍ
طيبة،
�ض الآخرون
طيب ًة ،بينما َيعرِ ُ
	�أنا �أعرِ ُ
كلمات ّ
�ض �أفكاراً ّ
ومثل ِ
خاد ِم كني�سة ُ�أ ّمي ير ّددون دوم ًا «�آمني»

4

َبعد كلّ ترنيم ٍة ي�ؤ ّديها ُمبدع
8
قلم بارع.
ب�شكل َط ِل ّي من َنظم ٍ
َ
مديحك �أقول« ،هو كذلك ،هذا �صحيح»،
أ�ستمع �إىل
وعندما � ُ
�ضيف �شيئ ًا �أكرث؛
بالغ املديح �أُ ُ
و�إىل ِ
لكن ذلك يف فكري الذي ُح ُّب َك فيه،

ولو �أن الكلمات تتخ َّلف عن املوكب ،يحتلّ املرتبة الأوىل.

12

ب�صوت الكلمات
يهتمون َ
فالآخرون ّ

أحتد ُث عن حقيقة.
و�أنا مع �أفكاري البكماءّ � ،
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LXXXV. My tongue-tied Muse in manners holds her still,
While comments of your praise richly compiled,
Reserve thy character with golden quill,
And precious phrase by all the Muses filed.

4

I think good thoughts, whilst others write good words,
And like unlettered clerk still cry ‘Amen’
To every hymn that able spirit affords,
In polished form of well-refined pen.

8

Hearing you praised, I say ‘‘tis so, ‘tis true,’
And to the most of praise add something more;
But that is in my thought, whose love to you,
Though words come hindmost, holds his rank before.

12

Then others, for the breath of words respect,
Me for my dumb thoughts, speaking in effect.
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ُ
اجلليل املُ َن�شرَّ ُ من ِ�شعره العظيم،
 86هل كان �شرِ ُاع ُه
املُ ِ
بح ُر نحو ٍ
نوال منك يا عايل اجلناب،

�رش ّئبة للوالدة،
هو الذي َط َم َر يف ذهني �
َ
أفكاري املُ َ
َ
الر ِح َم الذي نمَ َت فيه؟
َ
فج َع َل ق َ
َربها َّ
النظم
أرواح
هل كانت ُ
روح ُه ،التي ع َّلمتها ال ُ
َ
فوق ِ
طاقة الب�شرَ ِ ،هي التي �أر َدتني قتيال؟
كالّ ،لي�س هو ،وال �أقرا ُنه يف الليايل
أذه َل ِ�شعري:
التي ُّ
متده بالعون ،هو من � َ

4

8

أليف الأني�س	
هو ،وال ذلك
الروح ال ُ
ُ
	ال َ
الذي كان ُي ِ
تخ ُم ُه باملعلومات الزائفة كلّ ليلة،

انت�صارات َ�صمتي- ،
التفاخرِ به
وهو ما ال تقوى على
ُ
ُ
ٍ
خوف من هناك:
أكن م�صاب ًا ب�أي
	لمَ � ْ
عر ُه
ولكن عندما ملأ محُ ّياك ِ�ش َ
ف ِ�شعري.
أ�ضع َ
أعو َزين الكالم؛ وهذا ما � َ
عندئذ � َ

12
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LXXXVI. Was it the proud full sail of his great verse,
Bound for the prize of all too precious you,
That did my ripe thoughts in my brain inhearse,
Making their tomb the womb wherein they grew?

4

Was it his spirit, by spirits taught to write
Above a mortal pitch, that struck me dead?
No, neither he, nor his compeers by night
Giving him aid, my verse astonished.

8

He, nor that affable familiar ghost
Which nightly gulls him with intelligence,
As victors of my silence cannot boast;
I was not sick of any fear from thence:

12

But when your countenance filled up his line,
Then lacked I matter; that enfeebled mine.
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أنت �أغلى من �أن تبقى يف َحو َزتي،
َ 87وداع ًا – ف� َ
ويح َت َم ُل أ� ّن َك تَعرِ ُ
قيم َتك:
ُ
ف َ

التحرر؛
احلق يف
ف�شرِ َع ُة ق َْدرِ ك ُتعطيك ّ
ُّ

ومواثيقي معك قد انق�ضى � َأج ُلها جميعاً.
فكيف يل �أن � ِ
أحتف َظ َ
بتخويل منك؟
بك �إ ّال
َ
ٍ

4

يحق يل؟
و�إزاء هذا
ِ
الفي�ض �أين ما ّ

الهدية اجلميلة عندي منقو�ص،
فال�ضمان لهذه
ُ
ّ

ترتد �شهاد ُة مت ّلكي �إليك،
وبذلك ّ
ٍ
عارف ق َْد َر َن ِ
ف�سك؛
حت ،غري
ف�س َك َم َن َ
َف َن َ

8

	�أو ق َْد َر ِ
غري ُم�صيب:
ف�س َكَ ،
نف�س َي التي َم َنح َتها َن َ
حكم خاطئ،
وه ِد ّي ُت َك العظيم ُة ،النا�شئ ُة عن
ٍ
َ
أ�صوب.
تعو ُد هكذا �إىل َم َ
�صدرِ ها با ّتخاذ ُح ٍ
كم � َ
وهكذا �أكون قد غَ ِنم ُت َك يف ُم ِ
داعبة ُحلم –

12

ِ
اليقظة ال �شيء من
النوم ملكاً ،ولكن يف
يجع ُلني يف
ِ
ذلك.
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LXXXVII. Farewell! thou art too dear for my possessing,
And like enough thou know’st thy estimate,
The charter of thy worth gives thee releasing;
My bonds in thee are all determinate.

4

For how do I hold thee but by thy granting?
And for that riches where is my deserving?
The cause of this fair gift in me is wanting,
And so my patent back again is swerving.

8

Thy self thou gavest, thy own worth then not knowing,
Or me to whom thou gav’st it else mistaking;
So thy great gift, upon misprision growing,
Comes home again, on better judgement making.

12

Thus have I had thee, as a dream doth flatter,
In sleep a king, but waking no such matter.

203

1_Welim_Shcsper.indd 203

2/26/13 12:36 PM

 88عندما تمَ ُ
فوتي،
يل �إىل َج َ

ُ
للهزء،
وجتعل ف�ضيلتي عر�ض ًة ُ
�ضد نف�سي،
�س�أقا ِت ُل �إىل جانبك ّ

و� َأب ِ
كنت حا ِنث ًا بالعهد.
ره ُن �أنك م�ستقيم ولو َ
يف من َمثا ِلب،
ومع ِ�ش ّدة معرفتي مبا َّ
َ

4

َ
جانبك بحديث
دعم
	� َ
أقد ُر �أن �أَ َ
خفي ٍة �أ�صابني منها رذاذ –
عن عيوب ّ

8

ربحت جمداً كبريا:
ب�أ ّنك بفقداين تكون قد
َ

و�أنا بهذا �س�أكون رابح ًا كذلك –

نحوك
حمبتي جميعها َ
فبتوجيه �أفكار ّ

هت لنف�سي من �إ�ساءات،
يكون ما َو َّج ُ
انقلب مل�ص َل َح ِتك ،فت�ضاعفت بذلك َم�ص َل َحتي.
قد
َ

12

هكذا هو ُح ّبي ،وهكذا �أنتمي �إليك،
ٍ
حمل نف�سي جميع
أجل �أن ُ�أظهِ َر َك على
ومن � ِ
�صواب �أُ ِّ
اخلط�أ.
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LXXXVIII. When thou shalt be disposed to set me light,
And place my merit in the eye of scorn,
Upon thy side, against myself I’ll fight,
And prove thee virtuous, though thou art forsworn.

4

With mine own weakness being best acquainted,
Upon thy part I can set down a story
Of faults concealed, wherein I am attainted;
That thou in losing me shalt win much glory: 	

8

And I by this will be a gainer too;
For bending all my loving thoughts on thee,
The injuries that to myself I do,
Doing thee vantage, double-vantage me.

12

Such is my love, to thee I so belong,
That for thy right, myself will bear all wrong.
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َ 89ف ْل َن ُقلْ �إ ّن َك َه َجر َتني لإ�ساء ٍة ما،
ِ
و�صف تلك الإ�ساءة؛
أتو�سع يف
و�س َت ُ
َ
جدين � َّ

�ستجدين �أظ َل ُع يف احلال،
ثت عن َع َر ٍج يفَّ،
ُ
َلو تحَ َ َّد َ
�ضد اتهاما ِتك:
وال �أُ ِّ
قدم دفاع ًا ّ

أنت ال َت ِ
خزيني،
	� ً
قد ُر ،يا حبيبي� ،أن ُت َ
حتو ٍل،
لكي ُت�ضفي ِم َ
�سح ًة على ما � َأر ْد َت من ّ
ب ِن ِ
أقدر �أن �أُخزِ َي نف�سي ب�إدراك �إرادتك:
�صف ما � ُ
َ
ف�سوف �أخ ُن ُق ال�صداق َة ونبدو غَ ريبني،
أبتعد عن َم�سارا ِت َك ،وعلى ل�ساين
و�س� ُ

َ
احللو احلبيب بعد اليوم،
لن يرت َّد َد
ا�سمك ُ
آثم الكبري
ِخ�شي َة �أن �أُ�سيء �إليه� ،أنا ال ُ
ف� َأنز ِل َق �إىل احلديث عن �صداقتنا القدمية:

من � َ
ٍ
�ضد نف�سي،
أتعه ُد
بحرب ّ
أجلك� ،س� َّ
تكرهه �أنت.
حب �أبداً ذاك الذي
ُ
لأين يجب �أ ّال ُ�أ َّ

4

8

12
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LXXXIX. Say that thou didst forsake me for some fault,
And I will comment upon that offence:
Speak of my lameness, and I straight will halt,
Against thy reasons making no defence.

4

Thou canst not, love, disgrace me half so ill,
To set a form upon desired change,
As I’ll myself disgrace; knowing thy will,
I will acquaintance strangle, and look strange;

8

Be absent from thy walks; and in my tongue
Thy sweet beloved name no more shall dwell,
Lest I, too much profane, should do it wrong,
And haply of our old acquaintance tell. 	

12

For thee, against my self I’ll vow debate,
For I must ne’er love him whom thou dost hate.
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�شئت ،فالآن –
90
فاكر ْهني �إذن عندما ت�شاء – �إن َ
َ
الآن ،والعالمَ ُ
عار�ض ِة �أفعايل،
م�صم ٌم على ُم َ
ِّ
أن�ض ْم �إىل َ�ض ِ
غينة احلظ ،واجعلني �أنحني،
و� َ
وال ت�أتي كموج ٍة الحق ٍة من امل�صائب:

4

فعلْ  ،عندما يكون قلبي قد جتاو َز هذا الأ�سى،
	�آه ال َت َ
فت�أتي يف ذ ِ
ُيول ٍ
كرب مغلوب،
	ال ُت ِ
عقب ليل ًة ِ
باح مطري،
ب�ص ٍ
عا�صف ًة َ

لكي ُتطيل من � َأم ِد اندحارٍ ُم َب َّيت.
تهج ْرين � ِآخر الأمر،
َل ِئن ِ�ش َ
هجرين ،فال ُ
ئت �أن َت َ
أحزان ُ�أخرى تا ِفه ٌة قد ح َق َق ْت �أذاها،
عندما
تكون � ٌ
ُ

ِ
َبلْ َ
أتذو َق
تعال يف
الهجمة الأوىل :لكي � ّ
	� ّأو ًال الأ�سو�أ من َ�س ْو َر ِة احلظ؛

8

ٍ
ِ
احلزن الأُخرى ،التي تبدو الآن ُحزناً،
مواجع
حينئذ تغدو
ُ
بالقيا�س �إىل ُخ�رسا ِن َك ،لي�ست كما تبدو.
ِ

12
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XC.

Then hate me when thou wilt; if ever, now;
Now, while the world is bent my deeds to cross,
Join with the spite of fortune, make me bow,
And do not drop in for an after-loss:

4

Ah! do not, when my heart hath ‘scaped this sorrow,
Come in the rearward of a conquered woe;
Give not a windy night a rainy morrow,
To linger out a purposed overthrow.

8

If thou wilt leave me, do not leave me last,
When other petty griefs have done their spite,
But in the onset come: so shall I taste
At first the very worst of fortune’s might;

12

And other strains of woe, which now seem woe,
Compared with loss of thee, will not seem so.
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وبع�ض مبعارفه،
َ 91ث َّم َة من َيزهو َمبو ِلده،
ٌ
دية،
بع�ض برثو ِته،
ٌ
ٌ
اجل�س ّ
وبع�ض ب ُق ّو ِت ِه َ

ح�سب � ِآخر الأزيا ِء القبيحة- ،
وبع�ض بثيابه – ولو �أنها
ٌ
َ
وكالب ِ
ِ
وبع�ض بخيو ِل ِه:
�صيده،
بع�ضهم يزهو ب�صقوره
ٌ
ُ
مزاج ل ُه َم�سرَ ّت ُه املُ ِ
وكلُّ
�صاحبة
ٍ
فوق كلّ ما عداها؛
يجد بهج ًة َ
حيث ُ

لكن هذه املباهج لي�ست ّمما َيروقُني:
�شيء ِ
يف�ض ُلها جميعا.
واح ٌد ُ
	�إذ ّ
لدي ٌ

أف�ضل من رِ ِ
فحب َك عندي � ُ
فعة املو ِلد،
ُّ
و�أغنى من ِ
هرج الثياب،
الغنى ،و�أبهى من َب َ

4

8

و�أكرث �إبهاج ًا من ال�صقورِ �أو اخليل؛

فخر ٌة تفوق زهو جميع الب�رش:
فكو ُن َك يل َم َ

وحدها ،ب�أ ّنك قد َت�س ِل ُبني
تعي�س بهذه َ
لكنني ٌ

12

أ�شد تعا�سة.
هذا ك َّله فتجع َلني ال ّ
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XCI.

Some glory in their birth, some in their skill,
Some in their wealth, some in their body’s force,
Some in their garments though new-fangled ill;
Some in their hawks and hounds, some in their horse;

4

And every humour hath his adjunct pleasure,
Wherein it finds a joy above the rest:
But these particulars are not my measure,
All these I better in one general best.

8

Thy love is better than high birth to me,
Richer than wealth, prouder than garments’ cost,
Of more delight than hawks and horses be;
And having thee, of all men’s pride I boast:

12

Wretched in this alone, that thou mayst take
All this away, and me most wretched make.
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�رش ما يف ِ
ن�سلَّ بعيداً ع ّني،
 92ولكن َ
افعلْ َّ
و�سع َك ل َت َ
�صيبي الأكيد؛
على مدى احلياة �أنت َن َ

دوام ُح ِّبك،
تدوم �أك َرث من ِ
واحليا ُة لن َ
لأ ّنها تعتمد على ُح ِّب َك ذاك:
لي�س بي من حاج ٍة ل َ
أ�شد من الإ�ساءات،
أخاف ال َّ
	�إذ َ
تكمن نهاية حياتي؛
أخف منها
ل ّأن يف ال ّ
ُ
لنف�سي حال ًة � ُ
أف�ضل
	�أرى
َ

تعتمد على مزاجك:
من تلك التي
ُ
ف�أنت ال تقوى على �إغاظتي بذه ِنك ال ُق َّلب
لأن حياتي تعتمد على ُعزو ِف َك.

ٍ
غت –
	� َّأي ل َق ٍب
�سعيد قد َب َل ُ

�سعيد ِ
�سعيد مبوتي!
بنوال ُح ِّب َك،
ٌ
ٌ
ولكن � ُّأي بها ٍء ُمبارك ذاك الذي ال يخ�شى َمث َل َبة؟
فقد تكون ِ
غادراً ولك ّني ما �أزال � ُ
أجهل ذلك.

4

8

12
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XCII.

But do thy worst to steal thyself away,
For term of life thou art assured mine;
And life no longer than thy love will stay,
For it depends upon that love of thine. 	

4

Then need I not to fear the worst of wrongs,
When in the least of them my life hath end.
I see a better state to me belongs
Than that which on thy humour doth depend:

8

Thou canst not vex me with inconstant mind,
Since that my life on thy revolt doth lie.
O what a happy title do I find,
Happy to have thy love, happy to die!

12

But what’s so blessed-fair that fears no blot?
Thou mayst be false, and yet I know it not.
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أعي�ش ِ
�ص
 93هكذا �س� ُ
حا�سب ًا �أ ّنك مخُ ِل ٌ
زوج خمدوع؛ لكي يبقى َوج ُه احلبيب
مثل ٍ

يل ا ُ
ُيبدي َ
حل َّب ،ولو �أ ّنه قد تغيرّ من قريب –
ٍ
مكان �آخر:
نظرا ُتك معي ،وف�ؤا ُدك يف

4

أقدر �أن �أتبينَّ َ تغيرّ ك؛
ف�أنا ال � ُ
ِ
القلب الزائف
تظهر �أو�ضاع
ففي عيون كثريين
ُ
ٍ
نزوات وتقطيبات وجتاعيد غريبة:
َج ّلي ًة يف

8

ره يف عينيك،
يوج َد كُ ٌ
ولأ ّنه ال ميكن �أن َ

�صور ْت َك �شاءت
لكن �إرادة ال�سماء َ
َّ
يوم َّ
ال يف َو َ
ُ
اجلميل ما ِث ً
جهك �إىل الأبد- ،
احلب
	�أن يبقى ُّ
ومهما ُ
خلجات قلبِك
أفكارك �أو
ُ
تك ْن � ُ
فلن يظهر على محُ ّياك ما ي ُن ّم عنه �سوى العذوبة.
زه ُر مثل ُت ّف ِ
�سي ِ
حواء
كم َ
احة ّ
كان جما ُل َك ُ

12

لو �أن �شمائلك احللو ُة اختل َف ْت عن َم َظهرِ ك.
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XCIII. So shall I live, supposing thou art true,
Like a deceived husband; so love’s face
May still seem love to me, though altered new;
Thy looks with me, thy heart in other place:

4

For there can live no hatred in thine eye,
Therefore in that I cannot know thy change.
In many’s looks, the false heart’s history
Is writ in moods, and frowns, and wrinkles strange. 	

8

But heaven in thy creation did decree
That in thy face sweet love should ever dwell;
Whate’er thy thoughts, or thy heart’s workings be,
Thy looks should nothing thence, but sweetness tell.

12

How like Eve’s apple doth thy beauty grow,
If thy sweet virtue answer not thy show!
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 94من ميلكون ال ُقدرة على الإيذاء ولكن ال ُيفعلون،
يفعلون ال�شيء الذي بجالء ُيظهرون،
من ال
َ

ويبقون كال�صخرِ �صامدين،
كون الآخرين
َ
حر َ
من ُي ِّ

حزحون ،باردين ،وللإغراء ال ي�ستجيبون -
يتز َ
	ال َ
	� َ
أولئك ل ِن َع ِم ال�سماء باحلق وارثون،
ِ
ال�ضياع حافظون
وخلريات الطبيعة من
ِ
جوه ُهم من ال ُق ِ
درة املا ِلكون
وهم ملا ُتبدي ُو ُ
ُ
ِ
خلدمة �أف�ضا ِلهم �ساعون.
والآخرون

ِ
ِ
حالو َتها،
لل�صيف ُتبدي
ال�صيف
فزهر ُة
َ
َ
ولو �أنها ِ
حدها حتيا ومتوت؛
لنف�سها َو َ

أ�صاب َ
تلك الزهر َة من العدوى خبيث،
ولكن لو � َ
أخبث الأدغال:
َلفا َق ْتها يف البها ِء � ُ

لأن �أحلى الأ�شياء تن َق ِل ُب مرار ًة ب�سبب �أفعا ِلها؛

4

8

12

أخبث ريح ًا من الأدغال.
فالزنابق امل َت َع ِّف َن ُة � ُ
ُ
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XCIV. They that have power to hurt, and will do none,
That do not do the thing they most do show,
Who, moving others, are themselves as stone,
Unmoved, cold, and to temptation slow;

4

They rightly do inherit heaven’s graces,
And husband nature’s riches from expense;
They are the lords and owners of their faces,
Others, but stewards of their excellence.

8

The summer’s flower is to the summer sweet,
Though to itself, it only live and die,
But if that flower with base infection meet,
The basest weed outbraves his dignity: 	

12

For sweetest things turn sourest by their deeds;
Lilies that fester, smell far worse than weeds.
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العار
 95ما �أحلى و� َّ
�صو ُر به َ
أحب ما ُت ِّ
ِ
ِ
الع ِب َقة،
الدودة يف
الذي ،مثل
الوردة َ
َ
َ
ا�سمك امل َت َف ِّتح!
جمال
يلو ُث
ِّ

غم ُر خطاياك!
	�آه ،يف �أية عطورٍ َت ُ

4

فذلك الل�سان الذي يروي �سري َة � ّأيامك،
ٍ
بتف�سريات ِ
داعر ٍة على مغامرا ِتك،
ويلقي
ُ

املديح،
بنوع من
	ال يقوى على ذ َِّمك ،بل ٍ
ِ
يذكُ ُر ا�سمكِ ،
ني الكالم.
فيغ�س ُل ُم�ش ٌ

	�آه ،يا له من �صرَ ٍح �أقامت ُه َ
تلك املباذل

ال�ساكن فيه! -
لتكون
فاختار ْت َك
َ
ُ
َ
غ�شي على كل عيب
مار اجلمال ُي ّ
ُ
حيث ِخ ُ
ويحيل كل الأ�شياء جميل ًة للناظرين.
ُ

القلب ،من ِن ِ
ولكن َ
ِ
عمة هذا االمتياز:
حبيب
احذ ْر ،يا
َ
ف�أم�ضى ال�سكاكني َتف ُق ُد ِح َّدتها ب�سوء اال�ستعمال.

8

12
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XCV.

How sweet and lovely dost thou make the shame
Which, like a canker in the fragrant rose,
Doth spot the beauty of thy budding name!
O! in what sweets dost thou thy sins enclose.

4

That tongue that tells the story of thy days,
Making lascivious comments on thy sport,
Cannot dispraise, but in a kind of praise;
Naming thy name blesses an ill report.

8

O! what a mansion have those vices got
Which for their habitation chose out thee,
Where beauty’s veil doth cover every blot
And all things turns to fair that eyes can see!

12

Take heed, dear heart, of this large privilege;
The hardest knife ill-used doth lose his edge.
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وبع�ضهم يقول
يب فيك،
َ 96ث َّم َة من يرى �أن
ُ
َ
ال�شباب هو َ
الع ُ
�إ ّنه ُّ
التبذل؛

ال�شباب ِ
راح الناعمني؛
بع�ضهم يقول �إن ما يزي ُنك هو
ُ
ُ
وم ُ
ِ
ِ
ِ
ب ين ُق�ص �أو يزيد،
الزينة
فكال
والعيوب مو�ضع ُح ٍّ
حما�سن ت� ُ
أنت تحُ ُ
ؤول �إليك.
العيوب
يل
ف� َ
َ
َ
إ�صبع ملكي ٍة على عر�شها
ففي � َ

4

أرخ�ص جوهر ٍة با ِلغ َة التقدير،
تغدو � ُ

كذلك تلك ال�ضالالت التي ُترى فيك
ت�ستحيل ِ
حما�س َن وتحُ َ�س ُب من حميد ال�سلوك.

كم ِمن ِ
خدع
الذئب
احلمالن ي�ستطيع
الغادر �أن َي َ
ُ
ُ
لو ا�ستطاع �أن ُيغيرِّ َ ِ�سح َن َت ُه ُلي�شبِه ا َ
حل َمل!
املعجببني ميكن لك �أن ُت َ�ض ِّلل
كم من
َ
�سخر كل ما مت ِل ُك من ُرواء!
ئت �أن ُت ِّ
لو ِ�ش َ
تفعلْ ؛ ف�أنا �أُ ِح ُّب َك من حيث
لكن ال َ

8

12

الطيبة.
كونك من ن�صيبي ،ف�إن ن�صيبي ُ�سمع ُت َك ّ
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XCVI. Some say thy fault is youth, some wantonness;

Some say thy grace is youth and gentle sport;
Both grace and faults are lov’d of more and less:
Thou mak’st faults graces that to thee resort.

4

As on the finger of a throned queen
The basest jewel will be well esteem’d,
So are those errors that in thee are seen
To truths translated, and for true things deem’d.

8

How many lambs might the stern wolf betray,
If like a lamb he could his looks translate!
How many gazers mightst thou lead away,
If thou wouldst use the strength of all thy state!

12

But do not so; I love thee in such sort,
As, thou being mine, mine is thy good report.
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 97ما �أ�شب َه ِ
ب�شتا ٍء قد كان غيابي
ِ
َ
ال�سنة املارقة!
هج َة
عنك يا َب َ

	� َّأي تجَ َ ُّم ٍ
أيت! -
دات
قا�سيت ،و� َّأي � ٍ
أيام حالك ٍة ر� ُ
ُ
ٍ
انك�شاف يف َب ِ
كانون العجوز يف كل مكان!
رد
	� َّأي
َ
الزمن امل َغ ّي ُب َ
ف�صل �صيف- ،
ومع ذلك كان هذا
ُ

4

خريف ًا َولوداً ُمثق ً
ال باخل ِري العميم

ِ
ال�شباب ال ّلعوب،
ربيع
َي َ�ض ُع
َ
مواليد ِ
مثل �أرحام ال ِ
بعد ِ
موت � ِ
هن:
أرام ِل َ
أزواج ّ

8

الفي�ض ال يبدو يل
ومع ذلك كان هذا
ُ
�سوى � َأمل يتامى وفاكه ٍة ال وا ِل َد لها؛

وم ِ
باه ُج ُه َت�سعى يف ِخدمتك،
ُ
فال�صيف َ

نف�سها خر�ساء:
ويف غيابك تغدو
ُ
الطيور ُ
و�إذا ما َ�ش َد ْت ،ف ِب َن َغ ٍم حزين

12

ِ
اقرتاب ال�شتاء.
أوراق �شاحب ًة خ�شي َة
بحيث تبدو ال ُ
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XCVII. How like a winter hath my absence been
From thee, the pleasure of the fleeting year!
What freezings have I felt, what dark days seen!
What old December’s bareness everywhere! 	

4

And yet this time removed was summer’s time;
The teeming autumn, big with rich increase,
Bearing the wanton burden of the prime,
Like widow’d wombs after their lords’ decease:

8

Yet this abundant issue seemed to me
But hope of orphans, and unfathered fruit;
For summer and his pleasures wait on thee,
And, thou away, the very birds are mute:

12

Or, if they sing, ‘tis with so dull a cheer,
That leaves look pale, dreading the winter’s near.
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كنت غائب ًا َ
عنك يف الربيع،
98
ُ

كامل بهائه،
يوم كان
ُ
فع ُم بالألوان يف ِ
َ
ني�سان املُ َ
ِ
ال�شباب يف كل �شيء،
نفث روح ًا من
َي ُ

ُ
يت�ضاحك ويتقاف َُز معه.
الكئيب
حتى عاد ُز َح ُل
ُ

الع ِب َقة
لكن �أغاريد الطيور ،والن�سائم َ
ف �ألوا ُنها و�شذاها،
لزهورٍ مخُ َت ِل ٌ

مل َت�س َت ِط ْع �أن جتعلني �أروي � ّأي َة حكاي ٍة بهيجة،

	�أو �أن �أقط َفها من �أحوا�ضها الغ ّناء حيث كانت تنمو:
و�سن،
الع َج َب ِب َب ِ
كما �أين مل ُ�أظهِ رِ َ
ال�س َ
يا�ض َّ
املديح ِ
	�أو �أكيل
الورد
َ
ل�ش ّد ِة احمرار َ
فهي لي�ست �سوى �صورٍ من العذوبة والبهجة
لت عنك ،و�أنت ِمثالها جميعاً.
ُن ِق ْ
أنت بعيد
لكنها مل َت َز ْل �أجواء �شتاء؛ و� َ
الع ُبها يف خيايل كما �أُ ِ
فبقيت �أُ ِ
الع ُب طي َفك.
ُ

4

8

12
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XCVIII. From you have I been absent in the spring,
When proud pied April, dressed in all his trim,
Hath put a spirit of youth in every thing,
That heavy Saturn laughed and leapt with him.

4

Yet nor the lays of birds, nor the sweet smell
Of different flowers in odour and in hue,
Could make me any summer’s story tell,
Or from their proud lap pluck them where they grew: 	

8

Nor did I wonder at the lily’s white,
Nor praise the deep vermilion in the rose;
They were but sweet, but figures of delight,
Drawn after you, you pattern of all those.

12

Yet seemed it winter still, and you away,
As with your shadow I with these did play.
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ف�س َج َة ِّ
املبكر َة اجلريئة:
 99هكذا َع َّن ُ
الب َن َ
فت َ

الع ِب َقة ،من �أين �سرَ َ ِ
الفواحة
	� ّأيتها ال ِّل َّ�ص ُة َ
قت عذوبتك ّ
	�إن مل ُ
تكن من �أنفا�س حبيبي؟ وبها�ؤك القرمزي
خد ِك الناعم
الذي
ي�ستقر لون ًا على ِّ
ّ

4

الع ِط ِ
َت َ�ش ْع َرها ِم ِ
نك؛
رة قد �سرَ َق ْ
�شب ِة َ
وبراعم ُ
ُ
الع َ
فو َق َفت الورود على �أ�شواكها خائفة -
َ

8

قد � ِ
روق دما ِء حبيبي؟
أغرقت به ُع َ
ِ
�رسقت منها
و�س َن َة �أ َدن ُتها لمِ ا
وال�س َ
َّ

بحمرة ا َ
َ
ب�شحوب الي�أ�س؛
خل َج ِل،
وتلك ُ
هذه ُ

َت من اللونني،
حمراء وال
والثالث ُة ال
بي�ضاء ،قد �سرَ َق ْ
َ
َ
قت،
أنفا�س ِك �إىل ما �سرَ َ ْ
و�أ�ضافَت � َ
ِ
عز نمُ ِّوها
ولكن
ب�سبب �رسِقا ِتها وهي يف ِّ
ال َت َه َمتها حتى املوت دود ٌة حا ِقدة.

12

أيت الكثري من الزهور ،ولكني مل � َأر واحد ًة
لقد ر� ُ

	�إال وقد �سرَ َقَت ِ
منك العذوب َة �أو اللون.
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XCIX. The forward violet thus did I chide:
Sweet thief, whence didst thou steal thy sweet that smells,
If not from my love’s breath? The purple pride
Which on thy soft cheek for complexion dwells
In my love’s veins thou hast too grossly dy’d.

4

The lily I condemned for thy hand,
And buds of marjoram had stol’n thy hair;
The roses fearfully on thorns did stand,
One blushing shame, another white despair;

8

A third, nor red nor white, had stol’n of both,
And to his robbery had annexed thy breath;
But, for his theft, in pride of all his growth
A vengeful canker eat him up to death.

12

More flowers I noted, yet I none could see,
But sweet, or colour it had stol’n from thee.
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لهم َة ِ
ال�شعر� ،أم قد َن ِ
زمن بعيد
�سيت منذ ٍ
�	100أين �أنت يا ُم َ
	�أن تتحدثي عن ذاك الذي مي َن ُح ِك كلّ طاق ِت ِك؟
َور َت ِك يف �أغني ٍة ال قيم َة لها،
	�أت�ستهلكني ف َ
ٍ
ملو�ضوعات تافهة؟
مبنح ال�ضياء
و ُت َع ِّتمني �إلهامك ِ

4

ارجعي يا ُملهِ م ًة كثري َة الن�سيان ،وا�ستعيدي فوراً
َ
ٍ
�ضاع َه ْدراً؛
ب�
إيقاعات ناعم ٍة َزمن ًا َ
قد ُر �أحلا َن ِك
للم�سامع التي ُت ِّ
وان�شدي َ
ري�ش َت ِك مهار ًة ومو�ضوعا.
ومتنح َ
ُ

8

انه�ضي يا ُملهِ م ًَة ك�سول ًة ،وت� ّأملي َوج َه حبيبي اجلميل،

جتاعيد فوقه- ،
الزمان قد خ ّلف من
	�إن كان
ُ
َ

	� َّأي جتاعيد ،فام�سحي ذلك البِلى

واجعلي َم َغ مِ َ
ان الزمان محُ تقر ًة يف كلّ مكان:
أ�رسع مما ُي ِ
الزمان احلياة،
ف�س ُد
ُ
هر ًة � َ
ام َنحي حبيبي ُ�ش َ

12

عطلني ِمنج َل ُه ِ
فبهذا ُت ِّ
املحدب.
نج َر ُه
َّ
وخ َ
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C.

Where art thou Muse that thou forget’st so long,
To speak of that which gives thee all thy might?
Spend’st thou thy fury on some worthless song,
Darkening thy power to lend base subjects light?

4

Return forgetful Muse, and straight redeem,
In gentle numbers time so idly spent;
Sing to the ear that doth thy lays esteem
And gives thy pen both skill and argument.

8

Rise, resty Muse, my love’s sweet face survey,
If Time have any wrinkle graven there;
If any, be a satire to decay,
And make Time’s spoils despised every where.

12

Give my love fame faster than Time wastes life,
So thou prevent’st his scythe and crooked knife.
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ّ �	101أيتها املُلهِ م ُة امل َت َغ ِّي َبة ،مباذا �س ُت َع ّو�ضني

عن �إهمالك احلقيق َة ُم�سرَ َب َل ًة باجلمال؟
ِ
ِ
واجلمال يعتمدان على حبيبي:
احلقيقة
فكال

وكذلك � ِ
أنتّ ،مما ُي ِّ
عظ ُم من �ش�أ ِن ِك.
هاتي جواباً ،يا ُملهِ م َة ِ
ال�شعر� :أ َلن تقويل رمبّا،
لي�س ْت بحاج ٍة ٍ
للون ُي�ضاف �إىل َلو ِنها،
احلقيق ُة َ

ُ
لي�س بحاج ٍة لري�ش ٍة ُت�ضيف �إىل حقيقته،
واجلمال َ
أف�ض ِل ِه �إن مل ُي ْ
فال ُ
خالط ُه دخيل؟
أف�ضل يكون على � َ

	�ألأ ّنه لي�س بحاج ٍة للمديح ِ
بقيت �صامت ًة؟

4

8

يقع يف َطو ِق ِك
�سوغي
َ
ال�سكوت هكذا ،لأ ّنه ُ
	ال ُت ِّ
ذهب
	�أن جتعليه ُي َخ ِّل ُد �أكرث من
ٍ
�رضيح ُم َّ
و�أن تمَ َد َح ُه � ٌ
أجيال مل ُتخلق َبعد

بواجب ِِك ،يا ُملهِ مة (�س�أبينّ ِ
	�إذن قومي ِ
لك كيف)-:
ب�أن ُتبقي على ِ
هيئته يف امل�ستقبل كما هو الآن.

12
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CI.

O truant Muse what shall be thy amends
For thy neglect of truth in beauty dyed?
Both truth and beauty on my love depends;
So dost thou too, and therein dignified.

4

Make answer Muse: wilt thou not haply say,
‘Truth needs no colour, with his colour fixed;
Beauty no pencil, beauty’s truth to lay;
But best is best, if never intermixed’?

8

Because he needs no praise, wilt thou be dumb?
Excuse not silence so, for’t lies in thee
To make him much outlive a gilded tomb
And to be praised of ages yet to be.

12

Then do thy office, Muse; I teach thee how
To make him seem, long hence, as he shows now.
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ُ 102ح ّبي َي َت َق ّوى ،ولو �أنه ي�ضعف يف الظاهر؛
لت من ُح ّبي ،ولو �أنه يبدو �أقلّ .
ف�أنا ما ق ّل ُ
لقد غدا احلب ِ�سلع ًة عالية القيمة

ينادي بها �صاحبها وين�رشها يف كل مكان.

4

كان ُح ّبنا جديداً ،يومها ،لكن يف ربيعه،
حتيته ب�أحلاين،
حني ُ
كنت معتاداً على ّ

مثلما ي�شدو البلبل يف � ّأول ال�صيف،
ثم ُي ّ
تقدم الأيام.
زماره مع ّ
عطل ِم َ
َّ

لي�س لأن ال�صيف قد عاد �أقلّ بهج ًة الآن
َ

8

ال�شجية تغمر الليل؛
عما كان عليه يوم كانت �أحلا ُنه
ّ
ّ
بل لأن �أحلان ًا �صاخب ًة �أثقلت كلَّ الغ�صون،
املحببة:
فاملباهج �إذا �شاعت تفقد �صفتها ّ

12

لذا ف�إين مثل البلبل �ألتزم ال�صمت �أحيانا،
لأين ال �أريد ُ�أ ِثق َل عليك ب�أنا�شيدي.
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CII.

My love is strengthened, though more weak in seeming;
I love not less, though less the show appear;
That love is merchandized, whose rich esteeming,
The owner’s tongue doth publish every where.

4

Our love was new, and then but in the spring,
When I was wont to greet it with my lays;
As Philomel in summer’s front doth sing,
And stops his pipe in growth of riper days:

8

Not that the summer is less pleasant now
Than when her mournful hymns did hush the night,
But that wild music burthens every bough,
And sweets grown common lose their dear delight.

12

Therefore like her, I sometime hold my tongue:
Because I would not dull you with my song.
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 103وا �أ�سفاهَّ � ،أي َه ٍ
متخ َ�ضت عنه ُملهِ م ُة �شعري،
زال َّ
وهي التي ُ
�ض �سناها،
متلك
ف�سيح املجال ل َتعرِ َ
َ
�شديد الفقر يغدو �أكرث قيمة
فمو�ضوع
ُ
ٌ

مما كان عليه عندما ُي�ضاف �إليه مديحي!

	�آه ،ال َت ُلمني �إذا ما مل � ُأعد قادراً على الكتابة!
يظهر وج ٌه
أنظر يف مر�آ ِتك ،ففيها
ُ
	� ُ

4

يفوق كثرياً �أو�صايف البليدة،

وجتلب يل العار.
التي تُفرِ ُغ احلياة من �أ�شعاري،
ُ
	�ألمَ ُ
تك ْن خطيئة� ،إذن ،يف ال�سعي نحو الإ�صالح،

8

ف�س َد املو�ضوع الذي كان �سليم ًا من قبل؟
	�أن َي َ
ف�أ�شعاري ال تهدف نحو � ّأي غر�ض	
ِ
�سوى �أن ُت َع ِّد َد ِ
حما�س َ
ومواه َبك:
نك

و�أكرث ،بل �أكرث ،مما قد َي َت َت ّوج يف ِ�شعري

12

أنت ُتريك عندما تنظر فيها.
مر�آ ُتك � َ
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CIII.

Alack! what poverty my Muse brings forth,
That having such a scope to show her pride,
The argument all bare is of more worth
Than when it hath my added praise beside!

4

O! blame me not, if I no more can write!
Look in your glass, and there appears a face
That over-goes my blunt invention quite,
Dulling my lines, and doing me disgrace.

8

Were it not sinful then, striving to mend,
To mar the subject that before was well?
For to no other pass my verses tend
Than of your graces and your gifts to tell;

12

And more, much more, than in my verse can sit,
Your own glass shows you when you look in it.
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هر َم �أبداً،
 104يف َن َظري ،يا ِخ ّل َي اجلميلَ � ،
أنت ال يمُ كن �أن َت َ
مرة
لأ ّن َك كما كُ َ
نت َ
يوم ال َت َق ْت عيني بعينك � ّأول ّ
يزال جما ُلك يبدو كذلك :ثالث ُة ف�صول َب ٍ
ما ُ
رد �شتائي

بهاء ِ
ِ
ثالثة ف�صول َ�صيف،
قد �أزالت من
الغابات َ
ِ
ربيع جميل ٍة �إىل ا�صفرار اخلريف
أحالت ثالث َة
ف�صول ٍ
و� ْ

4

ِ
الف�صول ر�أي ُتها،
تتابع
يف ُ
عطور ثالث ٍة من �شهور ني�سان احرتقت يف لهيب ثالث ٍة من �شهور
ُ
حزيران،

ِ
ُ
زهرة ال�شباب وماتزال.
منذ �أن ر�أي ُتك �أو ًال يف

8

ُ
اجلمال مثل عقرب ال�ساعة الزوالية
	�آه وما يزال
�رسق من دقائقه وال من َيعي ما يحدث،
َي ُ

كذلك هيئ ُت َك اجلميلة التي �أراها ما تزال ثابتة،

فيها حرك ٌة ،وقد تكون عيني ُم َ�ض َّلل ًة- ،
ِ
وخ�شي ًة من ذلك ِ
ا�ستمعوا ملا �أقول� ،أنتم يا �أبناء اجليل

12

القادم

ِ
اجلمال قد مات.
بهاء
قبل �أن ُتو َلدوا كان ُ
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CIV.

To me, fair friend, you never can be old,
For as you were when first your eye I ey’d,
Such seems your beauty still. Three winters cold,
Have from the forests shook three summers’ pride,

4

Three beauteous springs to yellow autumn turned,
In process of the seasons have I seen,
Three April perfumes in three hot Junes burned,
Since first I saw you fresh, which yet are green.

8

Ah! yet doth beauty like a dial-hand,
Steal from his figure, and no pace perceived;
So your sweet hue, which methinks still doth stand,
Hath motion, and mine eye may be deceived:

12

For fear of which, hear this thou age unbred:
Ere you were born was beauty’s summer dead.
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	105ال َتقولوا عن ُح ّبي �إ ّنه َو َث ِن ّي ٌة،
كو َثن،
�صوروا حبيبي َ
وال ُت ِّ

لأن جميع �أنا�شيدي ،ومثلها مدائحي
ٍ
ٍ
واحد ،ما تزال كذلك ،و�ستبقى �أبداً.
واحد ،ويف
هي �إىل

4

اليومَ ،ودو ٌد غداً،
َودو ٌد هو ُح ّب َي َ

متيز عجيب:
ٌ
ثابت دائم ًا يف ّ
لذا ِ
مق�صور على الثبات،
ف�شعري
ٌ
ٍ
واحد ،تارك ًا �سواه.
ُم َعبرِّ اً عن

ٌ
وخمل�ص ،هو كلّ مو�ضوعي -
جميلَ ،ودو ٌد،
ٌ
ٍ
ٌ
كلمات �أخرى،
يتنو ُع مع
جميلَ ،ودو ٌد،
ٌ
وخمل�صّ ،

هلكت ُجلّ �إبداعي -
التنوع ا�س َت
ُ
ويف هذا ّ
ٍ
ٍ
واحدُ ،يتيح جما ًال عجيباً.
مو�ضوعات يف
ثالث ُة
ٌ
توجد ُم َت َف ِّرقة،
�ص غالب ًا ما كانت
ُ
جميلَ ،ودو ٌد ،وخم ِل ٌ

8

12

توجد جمتمع ًة يف واحد.
وهذه الثالثة حتى اليوم مل َ
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CV.

Let not my love be called idolatry,
Nor my beloved as an idol show,
Since all alike my songs and praises be
To one, of one, still such, and ever so.

4

Kind is my love to-day, to-morrow kind,
Still constant in a wondrous excellence;
Therefore my verse to constancy confined,
One thing expressing, leaves out difference.

8

Fair, kind, and true, is all my argument,
Fair, kind, and true, varying to other words;
And in this change is my invention spent,
Three themes in one, which wondrous scope affords.

12

Fair, kind, and true, have often lived alone,
Which three till now, never kept seat in one.
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ِ 106عندما يف �صحا ِئ ِف غا ِبر الأيام
	�أرى �أو�صاف ًا لأجمل النا�س	

ُت�ضفي على قدمي القوايف جما ًال
مدح ٍ
أحب ال ُفر�سان،
غيد
ُ
يف ِ
طواه ّن الرثى ،و� ِّ
وه ِ
ِ
أبدع اجلمال -
ويف
جة ب� ِ
أف�ضل ما � َ
ال�صفحة امل َت ِّ

4

من َي ٍد �أو ق ََد ٍم �أو َ�ش َف ٍة �أو عنيٍ � ،أو ِ
حاجب -

أرادت �أن ُتعبرِّ	
أقالمهم العريق َة �إنمّ ا � ْ
	�أرى �أن � َ
عن مثل ما ُ
أنت ال َآن من جمال:
متتلك � َ

8

تنب�ؤات
لذا ف�إن مدائحهم جميع ًا لي�ست �سوى ّ

�سب َق ُة عنك؛
�صو ٌ
ب�أيامنا هذه ،وجميعها َت ّ
رات َم َ
ٍ
ت�ستطلع الغيب
بعيون
ولوال �أنهم نظروا
ُ

ملا كانت لديهم ال ُقدر ُة الكافي ُة للتغ ّني مبحا�سنك:

12

�شه ُد الآن هذه الأيام
نحن الذين َن َ
	�أما ُ

عج ُب ،لكننا يف عوزٍ ل ِ
أل�سن ٍة تمَ دح.
ف�إن لدينا
ٌ
عيون َت َ
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CVI.

When in the chronicle of wasted time
I see descriptions of the fairest wights,
And beauty making beautiful old rhyme,
In praise of ladies dead and lovely knights,

4

Then, in the blazon of sweet beauty’s best,
Of hand, of foot, of lip, of eye, of brow,
I see their antique pen would have expressed
Even such a beauty as you master now.

8

So all their praises are but prophecies
Of this our time, all you prefiguring;
And for they looked but with divining eyes,
They had not skill enough your worth to sing:

12

For we, which now behold these present days,
Have eyes to wonder, but lack tongues to praise.
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التنب�ؤ
	107ال مخَ اوِ يف اخلا�صة ،وال ُ
روح ّ
الوا�سع احلامل ُة مبا �سوف ي�أتي
يف العا ِمل
ِ
بقادر ٍة حتى على حتديد دوام ُح ّبي ال�صادق،

4

على فر�ض �أ ّن ُه رهين ٌة ل َأج ٍل حمتوم.

جتاو َز ُخ�سوفَه،
فالبدر املح َت ضرِ� ُ قد َ
ُ
تنب�ؤاتهم؛
والعرافون احلزانى َ
ي�سخرون من ّ
ّ
تتو َجت الآن باالطمئنان،
و� ُ
أيام ال َق َل ِق قد ّ

وال�سالم ُي َب�شرِّ ُ ب�أغ�صان الزيتون لع� ٍرص ال ينتهي.
والآن ب َق َط ٍ
املنع�ش َن�س ُغ ُه
رات من هذا الزمن
ُ

8

املوت �أمامي،
ويخ�ضع
َيرب ُز ُح ّبي ن�ضرياً؛
ُ
ُ
الر ِغم من ُه �س�أحيا يف هذه القوايف الهزيلة
لأنيّ وعلى ُّ
جموع بليدة بكماء:
هو يتي ُه على
ٍ
بينما َ
�صب َك التذكاري
أنت يف ِ�شعري
ُ
و� َ
�ستجد ُن َ

12

ِ
امل�ص َّفح ُة قد
هامات
عندما تكون
ُ
الطغاة وقبورهم َ
اند َث َر ْت.
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CVII.

Not mine own fears, nor the prophetic soul
Of the wide world dreaming on things to come,
Can yet the lease of my true love control,
Supposed as forfeit to a confined doom.

4

The mortal moon hath her eclipse endured,
And the sad augurs mock their own presage;
Incertainties now crown themselves assured,
And peace proclaims olives of endless age.

8

Now with the drops of this most balmy time,
My love looks fresh, and Death to me subscribes,
Since, spite of him, I’ll live in this poor rhyme,
While he insults o’er dull and speechless tribes:

12

And thou in this shalt find thy monument,
When tyrants’ crests and tombs of brass are spent.
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 108ماذا يف ِ
كتب با ِملداد
الذ ِهن مما قد ُي ُ
روحي املخ ِل َ�صة؟
ره لك
�صو ُ
ومل ُت ِّ
َ
ٍ
ٍ
�سج َل
جديد ُليقال ،وماذا من
ماذا من
جديد ُلي َّ
مما قد ُي َعبرِّ عن ُح ّبي �أو عن ف�ض ِل َك النفي�س؟

ِ
انية
�شيء � ّأيها الفتى الو�سيم؛ ولكن مثل
ال�صلوات ّ
	ال َ
الرب ّ

4

ف�س ُه،
أكر َر ال�شيء َن َ
علي كل يوم �أن � ِّ
َّ

ٍ
أنت يل� ،أنا لك -
غري
حا�سب القدمي قدمياًَ � - ،
َ
َ
با�سمك اجلميل � ّأول مرة.
فت
متام ًا كما َه َت ُ
ِ
الغ�ضة
احلب الأبدي
ب�صورته َّ
وهكذا يكون ُّ

8

عابئ ب ُغبارِ الزمان و�أذاه،
غري ٍ
َ

مفر منها،
ف�س ُح جما ًال
َ
وال َي َ
لتجاعيد ال َّ
يجعل القد َمي يف ِخ ِ
ُ
دمته �إىل الأبد،
بل

للحب قد ُو ِلدت هناك
و� ِأجداً � ّأو َل �صور ٍة
ِّ

12

ره ميتاً.
حيث
ُ
�صو ُ
الزمان والهيئ ُة الظاهر ُة ُت ِّ

244

2/26/13 12:36 PM

1_Welim_Shcsper.indd 244

CVIII. What’s in the brain that ink may character
Which hath not figured to thee my true spirit?
What’s new to speak, what now to register,
That may express my love, or thy dear merit?

4

Nothing, sweet boy; but yet, like prayers divine,
I must each day say o’er the very same;
Counting no old thing old, thou mine, I thine,
Even as when first I hallowed thy fair name.

8

So that eternal love in love’s fresh case,
Weighs not the dust and injury of age,
Nor gives to necessary wrinkles place,
But makes antiquity for aye his page;

12

Finding the first conceit of love there bred,
Where time and outward form would show it dead.
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كنت زا ِئف ال َقلب،
�	109آه ال َت ُقلْ �أبداً إ�نيّ
ُ
ف من �شوقي!
ولو �أن
الغياب بدا ك�أنه قد َخ َّف َ
َ
أبتعد عن نف�سي
فمن ال ِ
علي �أن � َ
أ�سهل ّ

�سكن يف �صدرك- ،
كما عن روحي ،التي َت ُ

4

أغ�سل به خطيئتي.
بل لكي � َ
أجلب بنف�سي ما � ُ

8

فت
كنت قد َط َّو ُ
�سكن ُح ّبي :ف�إن ُ
ذلك َم ُ
ف�إين كامل�سا ِفر �أعو ُد من جديد،
متام ًا على ِ
بزمن الغياب،
املوعد ،ال ُمت َغيرِّ اً ِ

�صدق �أبداً ،ولو �أن يف طبيعتي ت�سود
	ال ُت ِّ
جميع املثا ِلب التي تحُ ا�صرِ ُ كلَّ �أنواع الأمزِ جة،
ُ
تتلو َث بهذه الفظاعة
ب�أنها يمُ ُ
كن �أن َّ

َ
بحيث �أتخ ّلى عن ِّ
أجل ال �شيء -
كل
طيبك من � ِ
الوا�سع ال �شيء،
أح�س ُب هذا العا َمل
َ
ف�إين � َ

12

َ
أنت فيه يل كلُّ �شيء.
�سواك يا َوردتيَ � :
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CIX.

O! never say that I was false of heart,
Though absence seemed my flame to qualify,
As easy might I from my self depart
As from my soul which in thy breast doth lie:

4

That is my home of love: if I have ranged,
Like him that travels, I return again;
Just to the time, not with the time exchanged,
So that myself bring water for my stain.

8

Never believe though in my nature reigned,
All frailties that besiege all kinds of blood,
That it could so preposterously be stained,
To leave for nothing all thy sum of good;

12

For nothing this wide universe I call,
Save thou, my rose, in it thou art my all.
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فت ميين ًا و�شما ًال
طو ُ
 110وا �أ�سفاه� ،صحيح ،فقد َّ
وجعلت من نف�سي َت َل ُّو َن ُ�أ�ضحوكة للنظر،
ُ

وبعت رخي�ص ًا ما غال يف الثمن،
نت يف تنويع �أفكاري
ُ
أمع ُ
و� َ
ٍ
جديد قد َمي اخلطايا.
ب
وكر ُ
رت يف كل ُح ٍّ
ّ
عت �إىل الإخال�ص
�صحيح ّ
جداً �أنني قد تط ّل ُ
ٌ
َتط ّل َع عنيٍ
موارب ٍة �إىل غريب :ولكن ،بكل ما �سبق،
َ

محات �شباب ًا جديداً على ف�ؤادي،
	�أ�ض َف ْت هذه ال َّل
ُ

املحاوالت الأدنى �أ ّن َك ُح ِّب َي الأف�ضل.
وب ْر َه َنت
ُ
َ
بق َ
لديك ما ال ينتهي:
الآن وقد م�ضى ما م�ضىِ ،ل َي َ
ف�أنا لن � َ
بعد اليوم
أ�شحذ �شهوتي َ
برهن على ِ
ب قدمي -
ب جديد لأُ َ
قيمة ُح ٍّ
على ُح ٍّ
احلب� ،إليه مثابي.
معبو ٌد يف ِّ

	�إذن ُخذين � َ
إليكّ � ،أيها ال ُ
بعد ج ّنتي،
أف�ضل َ
و�ض ّمني �إىل �صدرِ ك الطاهرِ ِ
ب �أبداً و�أبدا.
ُ
املح ِّ

4

8

12
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CX.

Alas! ‘tis true, I have gone here and there,
And made my self a motley to the view,
Gored mine own thoughts, sold cheap what is most dear,
Made old offences of affections new;

4

Most true it is, that I have looked on truth
Askance and strangely; but, by all above,
These blenches gave my heart another youth,
And worse essays proved thee my best of love.

8

Now all is done, have what shall have no end:
Mine appetite I never more will grind
On newer proof, to try an older friend,
A god in love, to whom I am confined.

12

Then give me welcome, next my heaven the best,
Even to thy pure and most most loving breast.
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ربة ِّ
�	111آه ،من �أجلي قُم بت� ِ
احلظ
أنيب َّ

التي �أذ َن َبت يف دفعي �إىل �أفعايل املُ�شي َنة

هيء حلياتي �أف�ضل
والتي مل ُت ِّ
عمومي ٍة تقود �إىل التعامل مع العوام.
عي�ش
من و�سيلة ٍ
ّ
من هناك لحِ َق ْت با�سمي َو ْ�صم ٌة،

4

ومن هناك تقريب ًا جاء خ�ضوع طبيعتي

ُ
ال�صباغ.
	�إىل ما
تعمل فيه ،مثل َيد ّ
أن�ص ِلح:
ارحمني �إذن ،وتمَ ََّن لو �أين � َ

	�إذ �أنا ُ
أجتر ُع
مثل مري�ض ُم ٍ
طيع �سوف � َّ
ِ
قطرات ا َ
لعالج ِع ّلتي الوبيلة -
والعل َقم
ِ
خل ِّل َ
أح�سب املرار َة ُم ّرةً،
و َل ْن �
َ

�ضاع َف َة كفاي ًة من �إ�صالح:
وال الندام َة املُ َ
ارحمني �إذن ،يا ِخ ِّل َي العزيز ،و�أ�ؤكِّ د لك
	�أن رحمتك هذه تكفي لأُ َبلَّ من ِع ّلتي.

8

12
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CXI.

O! for my sake do you with Fortune chide,
The guilty goddess of my harmful deeds,
That did not better for my life provide
Than public means which public manners breeds.

4

Thence comes it that my name receives a brand,
And almost thence my nature is subdued
To what it works in, like the dyer’s hand:
Pity me, then, and wish I were renewed;

8

Whilst, like a willing patient, I will drink
Potions of eisel ‘gainst my strong infection;
No bitterness that I will bitter think,
Nor double penance, to correct correction.

12

Pity me then, dear friend, and I assure ye,
Even that your pity is enough to cure me.
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الندوب
	112محَ َ َّب ُت َك ور�أ َف ُتك متلآن
َ
إ�شاعات ُمب َت َذ َل ٌة؛
التي َح َف َرتها على َجبيني �
ٌ
طيب ًا �أو َخبيثاً،
فما َه َّمني من يدعوين ِّ

وتتقب ُل ِ
حما�سني؟
أنت ُت َغ ّطي على عيوبي
طاملا � َ
ّ

وعلي �أن �أ�سعى
أنت عندي العا ُمل ك ُّل ُه،
	� َ
ّ

لأ َت َبينَّ َ معايبي ومديحي من ل�سانك -
غريك يف احلياة عندي وال ِ�س َ
واك ممن يحيا
فلي�س ُ

�شعوري ِ
�رش.
حتويل
بقادرٍ على
ِ
َ
الرا�س َخ نحو خ ٍري �أو ّ
�س�ألقي يف َد َر ٍك �سحيقٍ بكل اهتمامي
�صم ُاء
ب�آراء الآخرين لأن �أذين ّ
جتاه ال ّلومُ ،م َع ّطل ٌة جتاه املديح.
َ
ُ
انظر كيف �أُفَ�سرِّ ُ �إهمايل ُلهم:

حد
قوي احل�ضورِ يف ِذهني �إىل ّ
ف�أنت ّ
يح�س ُبهم موتى.
مثلي َ
	�أن العا َمل جميع ًا َ

4

8

12
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CXII.

Your love and pity doth the impression fill,
Which vulgar scandal stamped upon my brow;
For what care I who calls me well or ill,
So you o’er-green my bad, my good allow?

4

You are my all-the-world, and I must strive
To know my shames and praises from your tongue;
None else to me, nor I to none alive,
That my steeled sense or changes right or wrong.

8

In so profound abysm I throw all care
Of others’ voices, that my adder’s sense
To critic and to flatterer stopped are.
Mark how with my neglect I do dispense:

12

You are so strongly in my purpose bred,
That all the world besides methinks y’are dead.
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ُ 113
فارق ُت َك وعيني يف عقلي،
منذ �أن َ

حتركاتي
وتلك التي َ
تو ِّج ُه ّ
وغدت ِ�شبه كفيفة -
فارقَت وظي َفتها َ
تبدو ِ
ناظرةً ،لكنها يف الواقع غائبة:

لأنها ال ِ
تو�ص ُل �صور ًة للقلب
�شكل ُتدركُ ه؛
عن طائرٍ � ،أو زهر ٍة� ،أو
ٍ

احلية لي�س للعقل ن�صيب،
ومن انطباعاتها ّ

	�إذ ال حتتفظ ر�ؤيتها مبا تدرك ُه
لأنها لو �أب�صرَ َت �أدنى الأ�شياء �أو �أجم َلها،
و�أحلى َوج ٍه �أو �أقبح ِخلقة،

	�أو اجلبل �أو البحر ،النهار �أو الليل،
حلمام ،ف�إنها ُت ّ
ال ُغراب �أو ا َ
�شك ُلهم على َهيئ ِتك:

4

8

12

املفعم بك،
و�إذ ال �أقوى على املزيد ،الن�شغايل َ
حيل عيني ِ
الفائق ِ
وي ُ
كاذبة.
يقوم عقلي
ُ
ال�صدق ُ
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CXIII. Since I left you, mine eye is in my mind;
And that which governs me to go about
Doth part his function and is partly blind,
Seems seeing, but effectually is out;

4

For it no form delivers to the heart
Of bird, of flower, or shape which it doth latch:
Of his quick objects hath the mind no part,
Nor his own vision holds what it doth catch;

8

For if it see the rud’st or gentlest sight,
The most sweet favour or deformed’st creature,
The mountain or the sea, the day or night,
The crow, or dove, it shapes them to your feature.

12

Incapable of more, replete with you,
My most true mind thus maketh mine eye untrue.
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 114هل � ّإن عقلي ،وقد َت َت َّو َج َ
بك،

َ
هالك امللوك ،هذا الإطراء،
ي�رشب
ُ

علي �أن � َ
تنطق باحلقيقة،
أقول �إن عيني ُ
	�أم َّ
و�أن ُح َّب َك قد ع ّلمها هذا ِ
ال�سحر،

4

امل�ش ّو َ�شة
ب�إحالة الفظاعات والأ�شياء َ

ف�س َك العذبة،
	�إىل مالئكة ُت�شبِه َن َ

جاعل ًة من كل رديء كما ًال على �أح�س ِنه
عاع ِ
حاملا ِ
ناظ َريه؟
تنتظ ُم الأ�شياء حتت ُ�ش ِ

8

	�آه� ،إ ّنه ال ّأول! � -إ ّنه الإطراء يف نظري،

ي�رشبه مثل امللوك:
وعقلي امللكي املزاج ُ
َ

جيداً ما الذي يجري مع َهواه،
فعيني ُ
تعلم ّ
�رش َبه،
ومتلأ الك� َأ�س مبا
ُ
ينا�سب َم َ

12

فلو كانت م�سموم ًة ،فاخلطيئ ُة �أ�صغر
تذوقها �أوالً.
لأن عيني تحُ ُّبها وتبد�أ ّ
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CXIV. Or whether doth my mind, being crowned with you,
Drink up the monarch’s plague, this flattery?
Or whether shall I say, mine eye saith true,
And that your love taught it this alchemy,

4

To make of monsters and things indigest
Such cherubins as your sweet self resemble,
Creating every bad a perfect best,
As fast as objects to his beams assemble?

8

O! ‘tis the first, ‘tis flattery in my seeing,
And my great mind most kingly drinks it up:
Mine eye well knows what with his gust is ‘greeing,
And to his palate doth prepare the cup:

12

If it be poisoned, ‘tis the lesser sin
That mine eye loves it and doth first begin.
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أ�شعار التي َن َظم ُتها من ُ
قبل كاذبة،
 115تلك ال ُ

قلت فيها �إنني ال �أقوى على ُح ِّب َك �أكرث:
ح ّتى تلك التي ُ
	�إذ حينها مل ُ
يكن ُحكمي يعرف �أي ٍ
�سبب ملاذا
ب�شكل �أ�صفى.
ليتوه َج
يعود �شوقي ال�شديد َبعدها
ٍ
ّ
الزمان ،مباليني �أحدا ِثه
ولكن �أتذكّ ر ما قد يفعله
ُ

التي تت�س ّل ُل بني الوعود ،وتغيرِّ من �إرادات امللوك،
َ
أحد املقا�صد،
ُت َغ ِّيم
اجلمال ّ
املقد�س ،و ُتث ِّل ُم � َّ
َ
ال�صلب َة �إىل م�سار الظروف امل َتق ِّلبة،
العقول
وحتول
ّ
َ
وا �أ�سفاه! ملاذا ،من ِخ�شية طغيان الزمن،
ٍ
احلب ك َّله»،
مل �أقُل
حينئذ« ،الآن � ِأح ُّب َك َّ

كنت وا ِثق ًا مبا ال ُ
يقبل ال�شك
عندما ُ
	ممُ َ ِّجداً احلا�ضرِ َ ،غري وا ِثقٍ مبا َ�س َيتبع؟

فل :لذا لن � َ
احلب ِط ٌ
أقول ما قُل ُت ُه،
ّ
النمو على ذاك الذي ما يزال ينمو.
ف ُ�أ�ضفي كمال
ِّ

4

8

12
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CXV.

Those lines that I before have writ do lie,
Even those that said I could not love you dearer:
Yet then my judgment knew no reason why
My most full flame should afterwards burn clearer.

4

But reckoning Time, whose million’d accidents
Creep in ‘twixt vows, and change decrees of kings,
Tan sacred beauty, blunt the sharp’st intents,
Divert strong minds to the course of altering things;

8

Alas! why, fearing of Time’s tyranny,
Might I not then say, ‘Now I love you best,’
When I was certain o’er incertainty,
Crowning the present, doubting of the rest?

12

Love is a babe, then might I not say so,
To give full growth to that which still doth grow?
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َ 116لي َتني ال � ِأج ُد ما ُيعيق اقرتان
لي�س ُح ّب ًا
القلوب املُخ ِل�صة:
ُّ
فاحلب َ

هو َت َغيرَّ عند ظهورِ ما ُي َغيرِّ ،
	�إن َ
	�أو َ
مال مع من اب َت َع َد فيب َت ِع ْد.

4

را�سخ دائم
	�آه كالّ! َبل هو َم ْع َل ٌم
ٌ
يهتز �أبدا؛
ُي ِطلُّ على العوا�صف وال ُّ
جنم الهداية ِّ
ٍ
مركب تائه،
لكل
	�إنه ُ

عر ُ
ف قيم ُته ولو �أن ارتفاعه ميكن قيا�سه.
	ال ُت َ

8

واحلب لي�س �ألعوب ًة بيد الزمن ،ولو �أن ال�شفاه الور ّدية واخلدود
ُّ
َت َق ُع يف حدود ِم ِ
نجله الأحدب؛
واحلب ال يتغيرَّ ُ مع �ساعاته الق�صرية والأيام،
ّ
يوم ال ُن�شور.
بل يبقى �صامداً �إىل حاف َِة ِ
�ضدي،
ف�إذا كان هذا َ�ش َطط ًا و�أُثبِت ّ

12

ف�إنني مل � ُ
ثم َة من � َأح َّب قط.
أنظم �أبداً ،ولي�س َّ
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CXVI. Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove:

4

O, no! it is an ever-fixed mark,
That looks on tempests and is never shaken;
It is the star to every wandering bark,
Whose worth’s unknown, although his height be taken.

8

Love’s not Time’s fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle’s compass come;
Love alters not with his brief hours and weeks,
But bears it out even to the edge of doom.

12

   If this be error and upon me proved,
  I never writ, nor no man ever loved.
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 117ا َّتهمني هكذا :ب�أ ّنني ق�صرَّ ُت بكلّ

ما َي�س َت ِ
يليق ب�سجاياك؛
وج ُب الوفاء مبا ُ
أعز،
و�أ ّنني َن ُ
�سيت �أن �أ�س َتلهِ َم ُح َّب َك ال ّ

الذي َت ُ�ش ّدين �إليه جميع الروابط يوم ًا بعد يوم؛

4

القلوع بوجه جميع الرياح
و�أ ّنني قد َن�شرَ ُت
َ
التي قد تحَ ِم ُلني بعيداً عن ِ
ناظريك:

8

آلفت مع كلّ من َه ّب و َد ّب
و�أنني قد ت� ُ
ِ
ال�ساعات ما هو من َح ِّقك؛
أنفقت من
و� ُ

َ�س ِّجل يف كتا ِبك عنادي و�أخطائي معاً،

ِت من دليل؛
وكَ ِّد�س ال�شكوك فوق ما قد ُتثب ُ

و�ضعني يف مدى َت ِ
هديف تقطيبك،
َ
�صوب علي يف ف ِ
كراهيتك:
َورة
ولكن ال ُت ِّ
ّ
ّ
يت ل َأب ِ
ره َن
لأن التما�سي ُيفيد ب�أنني قد َ�س َع ُ
ِ
والقو ِة يف ُح ّبي لك.
الدميومة
على
ّ

12
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CXVII. Accuse me thus: that I have scanted all,
Wherein I should your great deserts repay,
Forgot upon your dearest love to call,
Whereto all bonds do tie me day by day;

4

That I have frequent been with unknown minds,
And given to time your own dear-purchased right;
That I have hoisted sail to all the winds
Which should transport me farthest from your sight.

8

Book both my wilfulness and errors down,
And on just proof surmise accumulate;
Bring me within the level of your frown,
But shoot not at me in your wakened hate;

12

Since my appeal says I did strive to prove
The constancy and virtue of your love.
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 118مثلما ُ
هيتنا �أك َرث انفتاحاً،
جنعل َ�ش ّ
ُمب َط ّي ِ
بات �أطعم ٍة َحري َف ِة املذاق؛

ومثلما نتج ّن ُب �أمرا�ضنا قبل ظهور �أعرا�ضها
ر�ض ل َن ْج َت ِن َب املر�ض عند تطهري الأمعاء:
	نمَ ُ

4

بحالو ِتك التي ال ُت ِ
تخم،
وحتى هنا ،لدى االمتال ِء
َ
ِ
طعام ُم َّر ٍة؛
لت بطعامي �إىل ُم
�صاحبات ٍ
	تحَ ّو ُ

دت نوع ًا من املالءمة
�ضت من َ�ش َب ٍع بال�سعادةَ ،و َج ُ
و�إذ َمرِ ُ
�ض َ
علي ٍة لذلك.
أمر َ
قبل وجود حاج ٍة ِف ّ
يف �أن � َ

8

ُ
احلب ،بتوقُّع
وهكذا غدا
التحايل يف ّ
�رشورٍ مل ُ
تكن موجودةً ،قد َ
حقيقية،
جعل منها �أمرا�ض ًا
ّ
�صحي ًة
للعالج حال ًة
أخ�ض َع
و� َ
ِ
ّ

للعالج باملر�ض:
الطيب حتى َ�س َعت
أف�س َدها
ِ
ُ
قد � َ

الدر�س �صحيحاً،
مت من ذلك ،و�أرى
ولك ّني تع ّل ُ
َ

12

ب�سببِك.
	�أن الأدوي َة ُت َ�س ِّم ُم الذي بهذه ال�صورة غدا مري�ض ًا َ
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CXVIII. Like as, to make our appetites more keen,
With eager compounds we our palate urge;
As, to prevent our maladies unseen,
We sicken to shun sickness when we purge;

4

Even so, being full of your ne’er-cloying sweetness,
To bitter sauces did I frame my feeding;
And, sick of welfare, found a kind of meetness
To be diseased, ere that there was true needing.

8

Thus policy in love, to anticipate
The ills that were not, grew to faults assured,
And brought to medicine a healthful state
Which, rank of goodness, would by ill be cured;

12

But thence I learn and find the lesson true,
Drugs poison him that so fell sick of you.
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ّ �	119أي َة ُج ِ
احلوريات
ِبت من دموع
رعات �إغرا ٍء قد �شرَ ُ
ّ
قط َر ًة من �أنابيق ِ
ُم�س َت َ
قبيح كاجلحيم،
باط ُنها ٌ

ٍ
بجر ِ
بج ِ
ُمعالجِ ًا ال َ
َ
عات �أمل،
خوف
رعات
آمال ُ
واملخاوف ُ
خا�رساً دائم ًا عندما َح ِ�سب ُتني �أربح!

4

وكيف َخ َر َج ْت عيناي عن مدارا ِتهما
َ
احلمى ِ
باع ِثة اجلنون!
يف ِ
هياج هذه ّ

8

َ
اقرتف قلبي
	� ّأي َة �أخطا ٍء تعي�س ٍة قد
�س �أ ّن ُه مل ُيف ِلح هكذا قط!
عندما كان ُي ِح ُّ

ال�رش! الآن تبينّ َ يل حقيق ُة
	�آه ،يا فائدة ّ
	�أن ا ُ
بال�رش ُح�سناً،
�سن َيزدا ُد
حل َ
ُ

َّ
املحطم ،عندما ُيعاد بنا�ؤه من جديد
واحلب
َّ

ينمو � َ
أ�شد َع َظ َم ًة:
أجمل ما كان عليه �أوالً ،و�أك َرث ق َُّوةً ،و� َّ

12

وهكذا �أعو ُد م�ؤ َّنب ًا �إىل كفايتي،

ِ
هلكت.
أ�ضعاف ما ا�س َت
أك�سب من ال�رشورِ ثالث َة �
ُ
و� ُ
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CXIX. What potions have I drunk of Siren tears,
Distilled from limbecks foul as hell within,
Applying fears to hopes, and hopes to fears,
Still losing when I saw myself to win!

4

What wretched errors hath my heart committed,
Whilst it hath thought itself so blessed never!
How have mine eyes out of their spheres been fitted,
In the distraction of this madding fever!

8

O benefit of ill! now I find true
That better is by evil still made better;
And ruined love, when it is built anew,
Grows fairer than at first, more strong, far greater.

12

So I return rebuked to my content,
And gain by ill thrice more than I have spent.
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علي تفيدين الآن،
 120حقيق ُة كو ِنك يوم ًا قد ق ََ�س َ
وت ّ
يومها
و�إزاء ذلك احلزن الذي َ�ش َع ُ
رت به َ

علي �أن �أنحني حتت وط�أة خطيئتي،
كان ّ

حا�س �أ�صفر �أو فوالذ مطروق:
	�إ ّال �إذا كانت �أع�صابي من ُن ٍ

4

هز َ
تك
َ�سوتي قد ّ
ف َلو �أن ق َ

هزتني ق�سو ُتكُ ،
نت َم َر ْر َت ب�أفظع الأوقات؛
لك َ
مثلما ّ
أ�ضيع وقت ًا
	� ّأما �أنا ،كطاغي ٍة ،ف َلم � ِّ
قا�سيت يوم ًا يف �إ�ساءتك.
يف تقديرِ كَ م
ُ
أيام جمافا ِتنا ُت َذكِّ ر
	�آهَ ،
ليت � َ

8

ِ
�صادق الأ�سي،
ب�شد ِة َو ْق ِع
أعمق م�شاعري َّ
	� َ

ف ُت
�سار ْع َت نحوي حي َنها
ُ
نحو َك كما َ
�سارع َ
مبر َه ِم الندم الذي يالئم القلوب اجلريحة!
َ
لكن َخطيئ َت َك تلك غَ َدت الآن ثمناً:

12

خطيئتي تفتدي خطيئ َت َك ،وخطيئ ُتك يجب �أن تفتديني.
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CXX.

That you were once unkind befriends me now,
And for that sorrow, which I then did feel,
Needs must I under my transgression bow,
Unless my nerves were brass or hammered steel.

4

For if you were by my unkindness shaken,
As I by yours, you’ve passed a hell of time;
And I, a tyrant, have no leisure taken
To weigh how once I suffered in your crime.

8

O! that our night of woe might have remembered
My deepest sense, how hard true sorrow hits,
And soon to you, as you to me, then tendered
The humble salve, which wounded bosoms fits!

12

But that your trespass now becomes a fee;
Mine ransoms yours, and yours must ransom me.
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 121ال ُ
تكون فا�سداً من �أن ُت َظ َّن فا�سداً،
أف�ضل �أن
َ

فا�سد
لوم لأ ّن َك
ٌ
�صيب َك ٌ
فعندما ال تكون فا�سداً ُي ُ
فت�ضيع ا ِملتع ُة امل�رشوع ُة التي تحُ َ�س ُب غري ذلك،
ُ
ِ
م�شاعرنا ،بل بنظر الآخرين.
	ال من جانب
عيون الآخرين الزا ِئفة ِ
الداعرة
	�إذ ملاذا
ُ

4

حتتفي مبباذ َ
يل العابثة؟

�ص على رذائلي الأرذَلون،
يتل�ص ُ
	�أو ملاذا ّ
الذين يف ِ
أح�س ُب ُه �أنا َح َ�سناً؟
يح�سبون �سوءاً ما � َ
دواخلهم َ

8

�صوبون
كالّ� :أنا من �أنا ،والذين ُي ِّ

على مفا�سدي �إنمّ ا يك�شفون عما لديهم منها؛
ف�أنا قد �أكون ُم�ستقيم ًا ولو �أ ّنهم �أن ُف ُ�س ُهم زائغون،
الع ِف َنة-،
ويجب أ� ّال ُت َ
عر�ض �أفعايل يف �إطارِ �أفكارِ هم َ
ُ

12

ال�رش يف كل مكان:
ف�إذا كانوا م�ؤمنني بوجود هذا ّ
ف�إن جميع الب�رش فا�سدون ويف ف�سادهم ينعمون.
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CXXI. ‘Tis better to be vile than vile esteemed,
When not to be receives reproach of being;
And the just pleasure lost, which is so deemed
Not by our feeling, but by others’ seeing:

4

For why should others’ false adulterate eyes
Give salutation to my sportive blood?
Or on my frailties why are frailer spies,
Which in their wills count bad what I think good?

8

No, I am that I am, and they that level
At my abuses reckon up their own:
I may be straight though they themselves be bevel;
By their rank thoughts, my deeds must not be shown;

12

Unless this general evil they maintain,
All men are bad and in their badness reign.
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هدي ُت َك و َدفترَ ُ َك ُمقيمان يف عقلي
ّ 122
ِ
رقومان متام ًا يف ذاكر ٍة دائمة،
َم

�سوف تخ َل ُد �أكرث من تلك ال�سطور االعقيمة
كل ال ِ
و� َأبع َد من ِّ
أزمان �إىل الأبدية- ،

ُ
والقلب
العقل
بقي
ُ
	�أو يف الأقلّ طاملا َ
ِ
ِ
الطبيعة على البقاء؛
بحكم
قاد َر ِين
ِ
للن�سيان ِ
ِ
َ
احتفظ به
املاحق كلٌّ منهما ما
ح ّتى ُي َ�س ِّل َم
منكِ ،
َ
ف�س ِج ُّل َك ال يمُ كن �أن يغيب.

ي�ستوعب كلَّ ما فيك،
يقدر �أن
َ
فذلك احلاوي الهزيل ال ُ
ٍ
حاج َة بي َ
عالمات تحُ �صي ُح َّبك العزيز؛
حل ِّز
وال َ
الهديتني،
جتر� ُأت بالتخ ّلي عن
ّ
لذلك َّ

أودع َ
وعبها �أكرث.
تلك
ل َ
َ
املحتويات �إىل ما ي�س َت ُ
فاالحتفاظ بدف ِرت مذكِّ رات ليذكِّ رين بك
يعني ا�ستجالب ال ِن ِ
�سيان �إ ّ
يل.

4

8

12
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CXXII. Thy gift, thy tables, are within my brain
Full charactered with lasting memory,
Which shall above that idle rank remain,
Beyond all date, even to eternity:

4

Or, at the least, so long as brain and heart
Have faculty by nature to subsist;
Till each to razed oblivion yield his part
Of thee, thy record never can be missed.

8

That poor retention could not so much hold,
Nor need I tallies thy dear love to score;
Therefore to give them from me was I bold,
To trust those tables that receive thee more:

12

To keep an adjunct to remember thee
Were to import forgetfulness in me.
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 123ك ّ
بج َح ب�أنني �أتغيرَّ :
ال يا َز َمن ،ف� َ
أنت لن َت َت َّ
امل�شيد ُة بو�سائل حديثة
ف�صرُ ُ
وح َك َّ

لي�ست بال�شيء اجلديد عندي وال بالغريب- ،
ٍ
مل�شهد قدمي.
هر َج ٍة
فهي لي�ست �سوى َب َ

عج ُب
أعمارنا ق�صريةٌ ،لذا
فنحن َن َ
ُ
	� ُ
مبا َت ُد ُّ�سه علينا من كلّ قدمي،
جاء َتلب َِي ًة لرغباتنا
ف ُنق ِن ُع �أن ُف َ�سنا �أن ذلك َ
وال نقول �إننا قد ِ
�سمعنا بذلك من قبل.
أحتداك ِ
و�سج ّ
ال ِتك معاً،
ف�أنا � ّ

4

8

عج َب ًا باحلا�رض وال باملا�ضي؛
ُ
ول�ست ُم َ
لأن ِ�س ِج ّ
ال ِتك وما نرى حم�ض �أكاذيب،

َ
عجالتك الدائمة.
نيع
هي يف الغالب من َ�ص ِ
فبهذا ُ�أ ِ
ق�سم وهذا ما �سيبقى دوماً:

12

الرغم منك ومن منجلك.
�سوف �أبقى مخُ ِل�ص ًا على ُّ
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CXXIII. No, Time, thou shalt not boast that I do change:
Thy pyramids built up with newer might
To me are nothing novel, nothing strange;
They are but dressings of a former sight.

4

Our dates are brief, and therefore we admire
What thou dost foist upon us that is old;
And rather make them born to our desire
Than think that we before have heard them told.

8

Thy registers and thee I both defy,
Not wondering at the present nor the past,
For thy records and what we see doth lie,
Made more or less by thy continual haste.

12

This I do vow and this shall ever be;
I will be true despite thy scythe and thee.
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وليد الظروف،
 124لو كان ُح ّب َي
النفي�س َ
ُ

مثل وليد ّ
لكان َ
والد له،
احلظ ال َ
لنزوات الزمن يف احلب ُ
ِ
والكره
خا�ضع ًا

َدغَ ٌل بني الأدغال �أو زهر ٌة ُت َ�ض ّم �إىل زهور.

4

ال�صدفة؛
كالّ� ،إنه قد ن�ش�أ بعيداً عن حدود ُ

فهو ال يت�أ ّثر يف الظروف املز َدهرة ،وال يتهاوى
ال�سخط والإبعاد
حتت �رضبة ُ

تتعر�ض بها ملن بيننا �إغراءات الزمن؛
التي ّ

�سلطان ال�سيا�سة ،ذلك الآ ِبق
وهو ال يخ�شى
َ
ٍ
بعقود ق�صرية الأجل:
الذي يعمل
بتفرده
بل يقف وحده �شاخم ًا ُّ

ب�أنه ال ينمو يف الدفء وال يغرق بوابل الأمطار.

8

12

	�إىل هذا �أ�ستدعي �شهاد َة �صنائع الزمن،

القيم بعد �أن عا�شوا للجرمية.
الذين ميوتون يف �سبيل َ
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CXXIV. If my dear love were but the child of state,
It might for Fortune’s bastard be unfathered,
As subject to Time’s love or to Time’s hate,
Weeds among weeds, or flowers with flowers gathered.4
No, it was builded far from accident;
It suffers not in smiling pomp, nor falls
Under the blow of thralled discontent,
Whereto th’ inviting time our fashion calls:

8

It fears not policy, that heretic,
Which works on leases of short-number’d hours,
But all alone stands hugely politic,
That it nor grows with heat, nor drowns with showers.

12

To this I witness call the fools of time,
Which die for goodness, who have lived for crime.
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لت ِمظ َّلة ِ
املوكب،
 125هل َث ّم َة من فائد ٍة يل لو َح َم ُ
ال�س َ
لطة،
عار�ض ًا مدائحي لتكرمي ُ
ٍ
خلود عظيمة
قواعد
َب َد َل �أن �أُر�سي
َ

والدمار؟
تبينّ َ �أنها �أق�صرَ ُ ُعمراً من ِقوى االنحدار ّ
	�ألمَ �أُ ِ
ني باملظهر وا ُ
حلظوة
�شاهد امل َت َع ِّلق َ

4

املزيد يف �سبيل ذلك،
يخ�رسون كلَّ �شيء ،بل �أكرث ،ببذلهم
َ
ِ
املذاق الب�سيط -
ني احلالو َة املركّ َب َة على
ُم ِّ
ف�ضل َ
ِ
باملظاهر؟
ني ُت َع�ساء هلكوا من ِ�ش ّد ِة التحديق
فالحِ َ

8

كالّ ،بل َدعني � َأقب ُع َخ�ضوع ًا يف ف�ؤادك،
قبل َت ِ
دون قيود- ،
قد َمتي� ،ضئيل ًة لكن َ
و َت َّ

ُ
ال�ص َنعة
غري َم�شوب ٍة مبا هو �أدنى ،وال
تعرف َ
َ

ٌ
وبي َنك.
بل هي
تبادل م�شترَ ٌك َبيني َ
فالروح ال�صادق ُة
خرب امل�أجور!
ُ
ُبعداًّ � ،أيها املُ ُ

12

عندما َت�ش َت ُّد �إ َدا َن ُتها تكون ال َأبع َد عن َ
�سيطرتك.
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CXXV. Were’t aught to me I bore the canopy,
With my extern the outward honouring,
Or laid great bases for eternity,
Which proves more short than waste or ruining?

4

Have I not seen dwellers on form and favour
Lose all and more by paying too much rent
For compound sweet, forgoing simple savour,
Pitiful thrivers, in their gazing spent?

8

No; let me be obsequious in thy heart,
And take thou my oblation, poor but free,
Which is not mixed with seconds, knows no art,
But mutual render, only me for thee.

12

Hence, thou suborned informer! a true soul
When most impeached stands least in thy control.
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َب�ض ِتك
َتاي احلبيب ،يا من يف ق َ
أنت يا ف َ
َ �	126
ِ
ِ
و�ساعة َح ِ
�سم ِه؛
الزمن ال ُق َّلب،
ب�ساعة
	تمُ ِ�س َك
ِ
الذي بالت�ضا� ِؤل قد منا ،وبهذا ِ
ف
تك�ش ُ
ف�س َك احلبيب ُة تنمو،
َ
�ضمور �أ�صحابك بينما َن ُ

4

	�إذا كانت الطبيع ُة� ،صاحب ُة ال�سيادة على الفناء،

أنت مت�ضي ق ُُدماًَ ،ت ُ�ش ُّد َك دائم ًا �إىل الوراء،
بينما � َ

ف�إنها َت�س َت َ
ليكون يف َطوقها
ر�ض،
بقيك لهذا ال َغ ِ
َ

	�إهان ُة الزمان ُ
وقتل اللحظة البائ�سة.
ومع ذلك ِ
أثري َم�شيئ ِتها!
حاذرهاَ � ،
أنت يا � َ

8

فهي قد ت� ِّؤجل ولك ّنها ال ِ
حتتف ُظ يوم ًا بكنزها:
وح�سابها ،ولو قد ت� ّأخر ،يجب �أن ُي َ�س َّدد،
ُ
يتم يف ت�سليمك.
وت�صفية ح�سا ِبها ّ
(

)

(

)

12
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CXXVI. O thou, my lovely boy, who in thy power
Dost hold Time’s fickle glass, his sickle, hour;
Who hast by waning grown, and therein showest
Thy lovers withering, as thy sweet self growest.

4

If Nature, sovereign mistress over wrack,
As thou goest onwards still will pluck thee back,
She keeps thee to this purpose, that her skill
May time disgrace and wretched minutes kill.

8

Yet fear her, O thou minion of her pleasure!
She may detain, but not still keep, her treasure:
Her audit (though delayed) answered must be,
And her quietus is to render thee.

12

  (                                       )
  (                                       )
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ِ
ح�س ُب ُح�سناً،
 127يف
�سالف الزمان ما كان ال�سوا ُد ُي َ
و�إن ُح ِ�س َب فلم ُ
يكن َي ِ
حم ُل ا�سم اجلمال؛

اجلمال ِ
ِ
الالحق،
ريث
	� ّأما اليوم فال�سوا ُد هو َو ُ
ٌ
عار ُب ُن ّو ٍة غري �رشعية:
وجمال �شا َن ُه ُ

فمنذ �أن َت َل َّب َ�س ْت كلُّ ٍيد قُدرة الطبيعة،
وراحت تحُ َ ِّ�س ُن كلَّ
دميم بطالو ٍة ُم�صطنع ٍة زا ِئف ٍة ُم�س َتعاره
ٍ
ِ
ِ
عب ٍد ُم َق ّد�س،
ا�سم ،وال
مل َي ُعد
للجمال ّ
احلق من ٍ
خميلة َم َ
�س� ،إن مل يلحق به العار.
بل َ
تد َّن َ
ِ
ب�سواد ال ُغراب،
فعينا حبيبتي
لذا َ

ِ
بدوان َم َع ُه يف ِحداد
ومحُ ّياها كذلك ،و َت
زه َّن اجلمال،
على من مل يو َل َ
دن �شقراوات ال ُيعوِ ُ
هن ِ
اخللق َة مبظهرٍ زائف:
ُفي َ�ش ِّو َ

ولكن ِ
يليق بحزنهن،
احلداد ُ
ٍ
ُ
يجعل كلَّ
فلي ُك ِن اجلمال.
مما
ل�سان يقول :كذا َ

4

8

12
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CXXVII. In the old age black was not counted fair,
Or if it were, it bore not beauty’s name;
But now is black beauty’s successive heir,
And beauty slandered with a bastard shame:

4

For since each hand hath put on Nature’s power,
Fairing the foul with Art’s false borrowed face,
Sweet beauty hath no name, no holy bower,
But is profaned, if not lives in disgrace.

8

Therefore my mistress’ eyes are raven black,
Her eyes so suited, and they mourners seem
At such who, not born fair, no beauty lack,
Sland’ring creation with a false esteem:

12

Yet so they mourn becoming of their woe,
That every tongue says beauty should look so.
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ني املو�سيقى
 128عندما ،يا
مو�سيقايَ ،تعزف َ
َ
ِ
على تلك ا َ
املباركة التي تَرِ ُّن حرك ُتها
خل َ�ش َبة
ب�أ�صابعك اجلميلة ،عندما
تن�سحب ر�شيق ًة
ُ
على التناغُ ِم الوتري الذي ُي ِ
ذهل �أذُين،

الر ِ
أغب ُط َ
تتقافز َخفيف ًة
قاقات التي
ُ
ما �أك َرث ما � ُ
تلك ُ
ل ُت َق ِّب َل ِ
باط َن ِ
يدك الناعمة،

فتاي ا ِمل�سكينتانَ ،
بدل �أن تحَ ُ�صدا ذلك ا َ
جل َنى
بينما َ�ش َ
َت َت َو َّر ِ
جتر�ؤ ا َ
ِ
دان خج ً
خل َ�شب!
ال �إىل
جانبك � َ
إزاء ّ
وبهذه املداعبة تتغيرّ ان َمنزِ ل ًة
ومو ِقع ًا مع تلك املفاتيح املرتا ِق�صة
�رس ُح فوقها �أ�صا ِب ُعك بهيئ ٍة ناعمة،
التي َت َ

املي َت �أك َرث �سعاد ًة من ِ
ال�ش ِ
ُ
احلية.
جتعل
َ
اخل�شب ِّ
فاه َّ
الر ِ
قاقات اجلريئة �سعيد ٌة بهذا
ومبا �أن ُّ

4

8

12

فام َنحيهِ م �أ�صا ِب َع ِك ،وامنحيني َ�ش َف َت ِ
يك لل ُق َبل.
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CXXVIII. How oft when thou, my music, music play’st,
Upon that blessed wood whose motion sounds
With thy sweet fingers when thou gently sway’st
The wiry concord that mine ear confounds,

4

Do I envy those jacks that nimble leap,
To kiss the tender inward of thy hand,
Whilst my poor lips which should that harvest reap,
At the wood’s boldness by thee blushing stand!

8

To be so tickled, they would change their state
And situation with those dancing chips,
O’er whom thy fingers walk with gentle gait,
Making dead wood more bless’d than living lips.

12

Since saucy jacks so happy are in this,
Give them thy fingers, me thy lips to kiss.
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َ 129تبديد طاق َِة الروح يف َبيداء العار

ال�ش َب ُق
ال�ش َب ُق مجُ ّ�سداً؛ وحتى حلظة التنفيذَّ ،
هو َّ
ويُ ،م ٌ
ثقل بال ّلوم،
حا ِن ٌ
ث ،مجُ رِ ٌمَ ،د َم ّ
عنيفٌّ ،
قا�س ،ال ي�ؤتمَ َن؛
ح�شي،
َو
فظٍ ،
ٌ
ٌّ

4

وحاملا يمُ ِّت ُع يغدو محُ َت َقراً على الفور،
ٍ
بجنون ،وحاملا ُينال،
مطلوب
ٌ

ٍ
عم ُمب َت َلع
كر ُه
بجنون ،مثل ُط ٍ
ُي َ
	�أُلقي عن ٍ
ليجع َل من ي� ُ
أخذ ُه جمنوناً- ،
ق�صد َ
َ
ِ
ِ
النوال كذلك؛
املالحقة ،ويف
جمنون ًا يف
عنيف ًا عندما ُي ُ
نال ،و�أثناء نوا ِل ِه ،ويف ط َل ِب َنوا ِل ِه؛
ِنعم ٌة عند التح ُّقق؛ و�إذا حت َّقق ،فهو �أ�سى حقيق؛

8

قَبل النوال ،ف ََر ٌح موعو ٌد؛ وبعده ح ُلم.

أحد يعرف متام ًا
جيداً ،ولكن ال � َ
كلّ هذا يعرفه العا ُمل ّ

12

كيف يتج ّن ُب النعيم الذي ي�ؤدي بالرجال �إىل هذا اجلحيم.
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CXXIX. The expense of spirit in a waste of shame
Is lust in action: and till action, lust
Is perjured, murderous, bloody, full of blame,
Savage, extreme, rude, cruel, not to trust;

4

Enjoyed no sooner but despised straight;
Past reason hunted; and no sooner had,
Past reason hated, as a swallowed bait,
On purpose laid to make the taker mad.

8

Mad in pursuit and in possession so;
Had, having, and in quest to have extreme;
A bliss in proof, and proved, a very woe;
Before, a joy proposed; behind a dream.

12

All this the world well knows; yet none knows well
To shun the heaven that leads men to this hell.
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ال�شم�س يف �شيء؛
ِهان
َ 130عينا حبيبتي ال ُت�شب َ
َ
فاملرجان �أك ُرث احمراراً من ُح ِ
مرة َ�ش َف َتيها،
ُ

هديها ِ
كامد؛
الثلج �أبي�ض ًا ف�إن َ
لون َن َ
و�إذا كان ُ

عر �أ�سالكاً ،فعلى ر�أ�سها تنمو � ٌ
أ�سالك �سوداء:
و�إذا كان َّ
ال�ش ُ
بحمر ٍة وبيا�ض،
لقد ر� ُ
م�شقية ،م�شوبة ُ
أيت وروداً ِد ّ

4

ولك ّني ال � ِأج ُد مثل تلك الورود يف وج َنتيها؛

توجد بهج ٌة �أكرث	
ويف بع�ض العطور
ُ
أنفا�س التي تن ُفثها حبيبتي:
من ال ِ

جيداً
	�أنا � ُّ
أحب �أن � َ
أ�سم َعها تتك ّلم ،ولكني � ُ
أعلم ّ

8

	�أن يف املو�سيقى َن َغم ًا �أكرث �إمتاع ًا بكثري؛
	� ُ
أعرتف �أين مل � َأر �إلهة ت�سري- ،

ولكن عندما مت�شي حبيبتي فهي َت ُد ُّب على الأر�ض.
ِ
الفتنة
ولكن واهلل �أرى �أن حبيبتي من

12

املقار َنة.
بحيث ُت َق�صرِّ عنها � ّأية امر�أة عند زيف
ُ
َ
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CXXX. My mistress’ eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red, than her lips red:
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head.

4

I have seen roses damasked, red and white,
But no such roses see I in her cheeks;
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.

8

I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound:
I grant I never saw a goddess go,
My mistress, when she walks, treads on the ground:

12

And yet by heaven, I think my love as rare,
As any she belied with false compare.
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أنت كما � ِ
أنت طاغي ٌة ،و� ِ
ِ �	131
أنت،

مثل �أولئك اللواتي َتدف َُع ُه َّن محَ ِ
ِ
الق�سوة اختياالً؛
ا�س ُن ُه َّن نحو
ف� ِ
لقلبي املد َن ِف ُح ّب ًا
أنت تعلمني جيداً أ� ّن ِك
َ
ال ُ
أجمل واجلوهر ُة الأغلى.

4

لكن بع�ض ًا ممن َي َرو َنك يقولون �صادقني

ليورث ا ُ
جهك ال ُ
ني:
ميلك ال ُقدرة
َ
حل َّب الأن َ
	�إن َو َ
و�أنا ال �أملك ال�شجاع َة ل ِ
ِ
بالقول �إ ّنهم مخُ طئون،
أغام َر
ولو �أنيّ �أُ ِ
وحدها.
ق�س ُم على ذلك
لنف�سي َ
َ
ولكي �أُق ِن َع نف�سي �أنني ال ُ�أ ِ
ق�س ُم كاذباً،

8

ألوف ال ِ
ِ
	تحَ �ضرُ ُين � ُ
بوجهك
مبح�ض التفكري
آهات
ِ
وت�شهد على قويل واحد ٌة يف �إثر �أخرى
ُ
ب�أن ال�سوا َد هو ال ُ
أجمل فيما �أرى.
أنت ِ
ف� ِ
ل�ست �سوداء �سوى ب�أفعا ِلك،

12

ومن هنا ي�أتي هذا االفرتاء كما � ُأظن.
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CXXXI. Thou art as tyrannous, so as thou art,
As those whose beauties proudly make them cruel;
For well thou know’st to my dear doting heart
Thou art the fairest and most precious jewel.

4

Yet, in good faith, some say that thee behold,
Thy face hath not the power to make love groan;
To say they err I dare not be so bold,
Although I swear it to myself alone.

8

And to be sure that is not false I swear,
A thousand groans, but thinking on thy face,
One on another’s neck, do witness bear
Thy black is fairest in my judgment’s place.

12

In nothing art thou black save in thy deeds,
And thence this slander, as I think, proceeds.
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َ 132عي َن ِ
فهما ،ك�أ ّنهما ترثيان حلايل- ،
يك �أُ ِح ُّبُ ،
ِ
بتعذيب قَلبك يل بال�صدود -
و َتعلمان
قد ا ّت َ�ش َحتا بال�سواد ،وا ّت َخذتا ِحدا َد ِ
املح ّب،
ِ
ٍ
�شفيف �إىل �أملي.
ناظرتنيِ ب�أ�سى

ِ
�شم�س ال�صباح يف ال�سماء
لي�س ْت
ُ
و�صدقاًَ ،

4

ِ
الرمادية،
ال�رشق
نا�س َب ًة خلدود
ّ
ب�أكرث ُم َ

اج الذي يقو ُد امل�ساء
وال ذلك
الكوكب ّ
ُ
الوه ُ
ِ
الكامد
�صف ذلك البهاء على الغرب
ُلي�ضفي ِن َ

نا�سب َو ِ
جهك تينك العينان احلزينتان.
كما ُت ُ
فلي ُك ْن �إذن مما ينا�سب ِ
قلبك كذلك
	�آهَ ،
حزن من �أجلي ،طاملا �أن ِ
احلداد ُي�ضفي ِ
عليك البهاء،
	�أن َي َ
وينا�سب ر�أ َف َت ِك كما ُينا�سب كلّ ع�ضوٍ ِ
فيك.
ُ
حينئذ �سوف ُ�أ ِ
نف�سها �سوداء،
ق�س ُم �أن ّ
ربة اجلمال َ

8

12

و�أن كلَّ ما عداها دميم �إذا كان يف عوزٍ ل�سيما ِئ ِك.
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CXXXII. Thine eyes I love, and they, as pitying me,
Knowing thy heart torments me with disdain,
Have put on black and loving mourners be,
Looking with pretty ruth upon my pain.

4

And truly not the morning sun of heaven
Better becomes the grey cheeks of the east,
Nor that full star that ushers in the even,
Doth half that glory to the sober west,

8

As those two mourning eyes become thy face:
O! let it then as well beseem thy heart
To mourn for me since mourning doth thee grace,
And suit thy pity like in every part.

12

Then will I swear beauty herself is black,
And all they foul that thy complexion lack.
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لب الذي َي ِ
ّ 133تب ًا لذاك ال َق ِ
حم ُل قلبي على الأنني

ب�سبب ذلك ا ُ
رح الغائرِ الذي غَ َر َز ُه يف حبيبي ويفّ!
جل ِ
تعذيب ِك يل َوحدي،
	�أال يكفي
ُ
َ
للعبودية؟
حبيبي
ني
حتى جتعل َ
اجلميل عبداً ُ
َ
َعي ُنك احلا ِقد ُة قد َن َزعتني عن نف�سي،

4

أطب َق ْت بق�سو ٍة �أ�شد على نف�سي الأخرى:
و� َ

ِ
ومنك معاً- ،
وت حمروم ًا منه ،ومن نف�سي
َف َغ َد ُ
مر ٍ
ات� ،أن �أُقا�سي هكذا:
عذاب ُم َث ّل ٌ
ث َ
ٌ
ثالث ّ

ِ
�صدرك احلديد،
	�أحب�سي قلبي يف مطام ِري

َلب حبيبي؛
قلبي امل�سكني َي ُ�ض ُّم ق َ
ولكن دعي َ
�سجاينَ ،لي ُك ْن قلبي حارِ َ�س حبيبي:
وكائن ًا من كان ّ
حينئذ لن ت�ستطيعي تعذيبي يف �سجني.
علي فيك،
ولكن �ستقدرين ،لأنني �إذ ُيغ َل ُق َّ

8

12

لكِ ،
�س�أكون ُحكم ًا ملك ًا ِ
هو يفّ.
ولك كلُّ ما َ
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CXXXIII. Beshrew that heart that makes my heart to groan
For that deep wound it gives my friend and me!
Is’t not enough to torture me alone,
But slave to slavery my sweet’st friend must be?

4

Me from myself thy cruel eye hath taken,
And my next self thou harder hast engrossed:
Of him, myself, and thee I am forsaken;
A torment thrice three-fold thus to be crossed.

8

Prison my heart in thy steel bosom’s ward,
But then my friend’s heart let my poor heart bail;
Whoe’er keeps me, let my heart be his guard;
Thou canst not then use rigour in my jail:

12

And yet thou wilt; for I, being pent in thee,
Perforce am thine, and all that is in me.
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�صار ِ
 134هكذا� ،إذن �أع َرت ُ
لك،
ف الآن �أ ّن ُه َ

ِ
لرغبتك،
دوت مرهون ًا
و أ� ّنني �أنا نف�سي غَ ُ

َ
ول�سوف �أتخ ّلى عن نف�سي ،لكيما ت�س َتعيدي
راحتي الدائمة.
نف�سي الأخرى لتكون
َ
َ

لك ّن ِك لن تفعلي ،وهو لن يغدو طليقاً؛

4

لأ ّن ِك ُم�س َتحوِ ذةٌ ،وهو ُمطيع؛

فقد تع ّلم �أن يك ُت َب ما ُي�شبه َوثيق َة ٍ
عهد با�سمي

وثيق ًة تُلزِ ُم ُه بقدرِ ما تُلزِ ُمني.
فا�ستحقاق جما ِل ِك �سوف ت�أخذين،
َ
�ض كل �شي ٍء للفائدة،
	� ّأيتها املُرابية ،التي تَعرِ ُ
و ُتقا�ضي حبيب ًا غدا مدين ًا من �أجلي؛

وهكذا �أخ�سرَ ُ ُه ل�سوء َت�صرَ ّيف.
قد َخ�سرِ ُته �أنا؛ و� ِ
وم َلك ِتني:
أنت َملك ِت ِه َ
غري طليق.
فهو يدفع بالكامل ،ومع ذلك �أنا ُ

8

12
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CXXXIV. So now I have confessed that he is thine,
And I my self am mortgaged to thy will,
Myself I’ll forfeit, so that other mine
Thou wilt restore to be my comfort still:

4

But thou wilt not, nor he will not be free,
For thou art covetous, and he is kind;
He learned but surety-like to write for me,
Under that bond that him as fast doth bind.

8

The statute of thy beauty thou wilt take,
Thou usurer, that put’st forth all to use,
And sue a friend came debtor for my sake;
So him I lose through my unkind abuse.

12

Him have I lost; thou hast both him and me:
He pays the whole, and yet am I not free.
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غب ُتهاِ � ،
أنت ِ
لديك �إراد ُت ِك،
 135من َ
كان َلديها َر َ
زم فوق ذلك ،و�شهو ٌة �ضافية:
َ
وع ٌ

	�أنا الذي ُي�ضايقك دائم ًا �أكرث مما يجب،
ِ
احللوة باملزيد.
رغب ِتك
ل ِ
إ�شباع َ
ِ
ِ
الوا�سعة العري�ضة
الرغبة
يا ذات

4

أولج رغبتي يف َرغب ِت ِك،
هل َت�سمحني َم ّر ًة �أن � َ

�سمواً،
	�أم �أن الرغب َة لدى الآخرين تبدو �أكرث ّ
ٍ
بقبول َح َ�س ٍن؟
ينعم
وما ّ
لدي ال ُ

فالبحر ،وك ُّل ُه ماء ،ما ُ
املطر دوم ًا
يزال يتلقى َ
ُ
وي�ضيف �إىل مخَ زو ِن ِه املزيد:
ُ

هوة� ،أ�ضيفي �إىل ِغ ِ
بال�ش ِ
ناك
الغني ُة َ
كذلك �أي ّتها ّ

َ�شهو ًة م ّني لتجعلي مخَ زو َن ِك �أكرب.
قا�س ُ
ني امل َت َّيمني؛
ف�ض ٍ
	ال َت َدعي � ّأي َر ٍ
يقتل ال�ساع َ
واحداً ،و�أنا ذلك ِ
واح�سبيهم جميع ًا ِ
الواحد.

8

12
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CXXXV. Whoever hath her wish, thou hast thy Will,
And Will to boot, and Will in over-plus;
More than enough am I that vexed thee still,
To thy sweet will making addition thus.

4

Wilt thou, whose will is large and spacious,
Not once vouchsafe to hide my will in thine?
Shall will in others seem right gracious,
And in my will no fair acceptance shine?

8

The sea, all water, yet receives rain still,
And in abundance addeth to his store;
So thou, being rich in Will, add to thy Will
One will of mine, to make thy large will more.

12

Let no unkind, no fair beseechers kill;
Think all but one, and me in that one Will.
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أقرتب كثرياً،
روح ِك لأنني � ُ
�	136إذا ما �أ َّن َب ْتك ُ
ِ
ِ
بيب ِك،
لروح ِك
فاق�سمي
الكفيفة �أنني ُ
َ
كنت َح َ

وال�شهوةُ ،كما تَعرِ ُ
قب ُل هناك؛
ف ُ
روح ِكُ ،ت�س َت َ

لوتي.
احلبَ ،ن ِّفذي
َ
وهكذا ،من �أجل ّ
مطلب ُح ّبي يا ُح َ
خزين ُح ِّب ِك- ،
بيبك �سيملأ
َ
َح ُ

4

هوتي.
بلى ،ميل ُأه حتى َي َ
طفح بال�شهوات ،ومنها َ�ش َ

ي�سه ُل �إثبات
يف الأ�شياء َ�ضخمة اال�ستيعاب ُ

ح�سب �شيئ ًا بني العدد:
	�أن الواحد ال ُي
ُ
ٍ
الع َدد،
لذا فلأكُ ْن غري
معدود بني َ

ِ
أكون واحداً،
ولو �أنني يف
ح�ساب مخَ َز ِن ِك ال ُب ّد �أن � َ
أعج َبك �أن تحَ ِ�سبي
�شيء �إن � َ
فاح�سبيني ال َ
َ

ِ
عندك.
حلو
ذلك الال�شيء� ،أنا ،هو �شيء ٌ
أحبي ذلك َدوماً- ،
	ال تجَ علي َ
حبيب ِك غري ا�سمي ،و� ّ

8

12

حبيبك.
وهكذا تحُ ّبيني ،لأن ا�سمي هو ُ
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CXXXVI. If thy soul check thee that I come so near,
Swear to thy blind soul that I was thy Will,
And will, thy soul knows, is admitted there;
Thus far for love, my love-suit, sweet, fulfil.

4

Will, will fulfil the treasure of thy love,
Ay, fill it full with wills, and my will one.
In things of great receipt with ease we prove
Among a number one is reckoned none:

8

Then in the number let me pass untold,
Though in thy store’s account I one must be;
For nothing hold me, so it please thee hold
That nothing me, a something sweet to thee:

12

Make but my name thy love, and love that still,
And then thou lovest me for my name is ‘Will.’
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لت َبعي َن ّي،
احلب ،يا �أحمق ًا �أعمى ،ما الذي ف ََع َ
 137يا ُملهِ َم ِّ
ِ
ب�رصان ما َت َريان؟
حتى �صارتا تنظران ،وال ُت

ِ
ِ
علمان كُ ن َه
فهما َت
يكم ْن،
ُ
اجلمال ،و َت َريان �أين َ
لك ّنهما َحت�سبان ال َ
أف�ضل هو الأ�سو�أ.

4

مالمح َ�شديد ُة الولوع
العيون قد �أو َد ْت بها
	�إذا كانت
ُ
ُ
فاذهب �إىل حيث ير�سو جميع الرجال،
ْ

	�إذ ملاذا ِ
لزيف العيون لديك �شرِ اك ُم َ�ص َّنعة
َع ِل َق ْت بها حكم ُة ف�ؤادي؟

8

يح�س ُب ف�ؤادي تلك ُبقع ًة معزول ًة
وملاذا َ
ُ
أو�سع؟
يعرف �أنها �ساح ٌة مفتوح ٌة للعا ِمل ال َ

لي�س كذلك،
بل ملاذا عيناي� ،إذ َت َريان هذاَ ،تقوالن �إنه َ
ِ
�ضفيان حقيق ًة جميل ًة على َوج ٍه مبثل هذا ال ُقبح؟
ف ُت

يف �أمورٍ ِ
بالغة ِ
القلب م ّني والنظر،
ال�ص ّحة قد �أخط أ�
ُ

12

ِ
الزيف هذا.
وباء
وحلّ بالعينني ُ
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CXXXVII. Thou blind fool, Love, what dost thou to mine eyes,
That they behold, and see not what they see?
They know what beauty is, see where it lies,
Yet what the best is take the worst to be.

4

If eyes, corrupt by over-partial looks,
Be anchored in the bay where all men ride,
Why of eyes’ falsehood hast thou forged hooks,
Whereto the judgment of my heart is tied?

8

Why should my heart think that a several plot,
Which my heart knows the wide world’s common place?
Or mine eyes, seeing this, say this is not,
To put fair truth upon so foul a face?

12

In things right true my heart and eyes have erred,
And to this false plague are they now transferred.
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 138حينما ُت ِ
ق�س ُم َحبيبتي �أ ّنها خملوق ٌة من ِ�ص ٍ
دق،
ف�أنا � َأ�ص ِّدقها ،مع علمي �أنها تكذب،
حت�س َبني ك� ّأي فتى غريرٍ
لكيما َ

مل يتف ّتح على �أفانني العا ِمل الزائفة.

حت�س ُبني يا ِفعاً،
وهكذا �إذ � ُّ
أظن عبث ًا �أنها َ

تعلم �أن �أيامي قد جاو َزت ال�شباب،
ولو �أنها ُ
�صدق ل�سا َنها الناطق بالزيف:
بغرار ٍة �أُ ِّ

�س احلقيق ُة الب�سيطة من اجلا ِن َبني.
وهكذا ُت َ
طم ُ

4

8

ولكن ملاذا ال تقول �إنها غري �صادقة؟
وملاذا ال �أقول �أنا �إنني َهرِ ٌم؟

للحب هو الثق ُة ِ
اخلادعة،
أف�ض َل َمظهرٍ
	�آه� ،إن � َ
ّ
يحب َتعدا َد ال�سنني.
َ
ب ال ُّ
والهرِ ُم يف حالة ُح ٍّ

12

علي،
أكذب عليها ،وهي
ُ
ولذا ف�إين � ُ
تكذب ّ

وهكذا يف عيوبنا نحن مغتبِطان بالأكاذيب.
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CXXXVIII. When my love swears that she is made of truth,
I do believe her though I know she lies,
That she might think me some untutored youth,
Unlearned in the world’s false subtleties.

4

Thus vainly thinking that she thinks me young,
Although she knows my days are past the best,
Simply I credit her false-speaking tongue:
On both sides thus is simple truth suppressed:

8

But wherefore says she not she is unjust?
And wherefore say not I that I am old?
O! love’s best habit is in seeming trust,
And age in love, loves not to have years told:

12

Therefore I lie with her, and she with me,
And in our faults by lies we flattered be.
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يل �أن �أُ َ�س ِّوغ ُ
�	139آه ال تط ُلبي �إ ّ
لم
الظ َ
الذي � َأنز َل ْت ُه ق�سو ُت ِك بف�ؤادي!
	ال جترحيني َبعي ِنك بل بل�سا ِنك؛
ال�ش َّد ُة ِ
وا�ستعملي ِ
ب�ش َّد ٍة وال تقتليني باملكر:

	� ِ
حتول؛ ولكن �أمام ناظري،
أف�صحي يل �أن ُح َّب ِك قد َّ
يا غاليتيِ � ،
أم�سكي عن حتويل نظرا ِت ِك ع ّني -
ِ
القوة
فلماذا تريدين �أن جترحي باملكر،
ولديك من ّ

	�أك ُرث مما يطي ُق ُه دفاعي املُ َنهك؟

ولكن ل ُ
تعلم جيداً
أعذ َر ّنك� :آه ،فحبيبتي ُ

4

8

	�أن � َ
أعداء يل؛
أحلاظها الفاتنة كانت وماتزال � ً
تزيح عن وجهي ُخ�صومي،
ولذا فهي ُ
لكيما ُي ِ
هام �أذاهم �إىل غريي؟
ر�سلوا ِ�س َ

ِ
و�شك �أن �أُق َتل،
ولكن ال تفعلي؛ فبما �أنني على
اقتليني ُمبا�رش ًة ب� ِ
وخ ّل�صيني من �ألمَ ي.
أحلاظ ِكَ ،

12
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CXXXIX. O! call not me to justify the wrong
That thy unkindness lays upon my heart;
Wound me not with thine eye, but with thy tongue:
Use power with power, and slay me not by art,

4

Tell me thou lov’st elsewhere; but in my sight,
Dear heart, forbear to glance thine eye aside:
What need’st thou wound with cunning, when thy might
Is more than my o’erpressed defence can bide?

8

Let me excuse thee: ah! my love well knows
Her pretty looks have been mine enemies;
And therefore from my face she turns my foes,
That they elsewhere might dart their injuries:

12

Yet do not so; but since I am near slain,
Kill me outright with looks, and rid my pain.
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 140كوين حكيم ًة ق َْد َر ما � ِ
أنت قا�سية :ال ُت ِثقلي
�صربي املعقو َد ال ّل�سان ٍ
مبزيد من ال�صدود؛
َ

ٍ
والكلمات ُتعبرِّ	
كلمات،
احلزن
لهمني
ُ
ُ
لئال ُي َ

4

عن �أملي الذي ُيعوِ ُزه الإ�شفاق.
ف َلو كان يل �أن ُ�أ َع ِّلمك �شيئ ًا من احلكمةُ ،
فلتكن،

	ال �أن تحُ ِ ّبي ،بل �أن تقويل يل �أُ ِح ُّبك؛ -
مري�ض ٍ
نكدُ ،م ٍ
�رشف على املوت،
مثل
ٍ

�سمع �سوى �أخبار ِ
ال�ص ّحة من طبيبه.
	ال َي ُ

8

َ
�صيبني اجلنون،
فقدت الأمل،
فلو �أين
ُ
�سوف ُي ُ
َ
القول عنك.
ويف جنوين قد ُ�أ�سيء
ف�سد قد غَ دا من ال�سوء
وال َآن هذا العا ُمل املُ ُ

آذان املجنونة:
�صدقُهم ال ُ
بحيث �صار املُفترَ ون املجانني ُت ِّ
ولكي ال �أكون كذلك ،وال �أن تخيب �آما ُلك،

12

قلب ِك اجلميل
َ�ص ِّوبي نظرا ِتك نحوي با�ستقام ٍة ،ولو �أن َ

يزوغ.
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CXL.

Be wise as thou art cruel; do not press
My tongue-tied patience with too much disdain;
Lest sorrow lend me words, and words express
The manner of my pity-wanting pain.

4

If I might teach thee wit, better it were,
Though not to love, yet, love to tell me so;
As testy sick men, when their deaths be near,
No news but health from their physicians know; 	

8

For, if I should despair, I should grow mad,
And in my madness might speak ill of thee;
Now this ill-wresting world is grown so bad,
Mad slanderers by mad ears believed be.

12

That I may not be so, nor thou belied,
Bear thine eyes straight, though thy proud heart go wide.
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باحلق� ،أنا ال �أُ ِح ُّبك بعي َن ّي،
141
ِّ

فهما ِ
ألف عيب،
تريان فيك � َ

لكن ف�ؤادي هو الذي ُيحب ما َتز َدريان،
الرغم مما ُيرى.
فهو يل َت ُّذ بال َتو ُّله على ُّ
ِ
بنغمة ل�سا ِنك تبتهجان،
ُناي
وال �أذ َ

4

ميال ٌة �إىل دنئ ال ّلم�سات؛
وال م�شاعري الرقيق ُة ّ

ال�شم يرجوان دعو ًة
	ال
ُ
الذوق وال ُّ
حد ِك:
	�إىل � ّأية وليمة �شهو ٍة معك َو َ

حوا�سي اخلم�س بقادر ٍة
اخلم�س وال
لكن ال َملكاتي
ّ
ُ
أحمق عن ِخدم ِت ِك،
تثني قَلب ًا � َ
على �أن َ
ِ
�صفات الرجولة،
قلب ًا يتخ ّلى جاحم ًا عن
لقلب ُم َت ٍ
ليغدو عبداً ٍ
عال وتا ِبع ًا ذليال:
َ

8

12

ك�سبي �إىل الآن �سوى م�صيبتي،
أح�س ُب َم َ
	ال � َ

	�إذ �أن التي قادتني نحو اخلطيئة تكاف ُئني بالأمل.
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CXLI. In faith I do not love thee with mine eyes,
For they in thee a thousand errors note;
But ‘tis my heart that loves what they despise,
Who, in despite of view, is pleased to dote.

4

Nor are mine ears with thy tongue’s tune delighted;
Nor tender feeling, to base touches prone,
Nor taste, nor smell, desire to be invited
To any sensual feast with thee alone:

8

But my five wits nor my five senses can
Dissuade one foolish heart from serving thee,
Who leaves unswayed the likeness of a man,
Thy proud heart’s slave and vassal wretch to be:

12

Only my plague thus far I count my gain,
That she that makes me sin awards me pain.
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احلب َخطيئتيُ ،
ره ف�ضيل ُت ِك الأثرية -
142
والك ُ
ُّ
ب �آ ِثم:
كراهي ُة َخطيئتي ،القائمة على ُح ٍّ

و�ض َع ِك � ِ
أنت
	�آه ،لكن مع خطيئتي قارِ ين َ
َ
ت�ستحق ال َّلوم؛
ول�سوف جتدين �أنها ال
ّ

تيك � ِ
فلي�س من َ�ش َف ِ
أنت،
و�إن كانت َت
ُّ
�ستحق َ
هوهما الوردي
وقد َد ّن َ�ستا َز َ
ب زائف ٍة ق َْد َر عهودي -
َ
وخ َتمتا عهو َد ُح ٍّ

َ
مداخيل مخَ ِاد َع �آخرين من �أجورها.
َت
و�سرَ َق ْ
ني �أولئك
َلي ُك ْن م�رشوع ًا �أين �أُ ِح ُّبك كما تحُ ِ ّب َ

ِ
تتو�سل � ِ
إليك عيناي:
الذين َت َت َو َّد ُد �إليهم
عيناك مثلما ّ
إ�شفاق يف ف� ِؤاد ِك ،حتى �إذا ما �أي َن َع
ازرعي ال َ
ال�ش َف َقة.
قد
ي�ستحق ذلك ال ُ
ف�س ُه َ
ُّ
إ�شفاق َن ُ
	�إذا ِ
كنت تط ُلبني الذي �أنت ُتخفني،
ني مما مبثا ِل ِك َتعر�ضني.
ف َلي َت ِك تحُ َرم َ

4

8

12
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CXLII. Love is my sin, and thy dear virtue hate,
Hate of my sin, grounded on sinful loving:
O! but with mine compare thou thine own state,
And thou shalt find it merits not reproving;

4

Or, if it do, not from those lips of thine,
That have profaned their scarlet ornaments
And sealed false bonds of love as oft as mine,
Robbed others’ beds’ revenues of their rents.

8

Be it lawful I love thee, as thou lov’st those
Whom thine eyes woo as mine importune thee:
Root pity in thy heart, that, when it grows,
Thy pity may deserve to pitied be.

12

If thou dost seek to have what thou dost hide,
By self-example mayst thou be denied!
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 143ت� ّأملي ،مثل �أُ ٍّم حري�ص ٍة جتري ل ُت ِ
م�س َك
ٍ
بواحد من طيورها وقد �أف َل َت منها،
هر ُع ُم�رسِع ًة
ُ
فت�ضع وليدها جا ِنب ًا و َت َ
يف �إثرِ ذلك الذي تتم ّنى لو يبقى:
هم ُل يتع ّل ُق ب�أذيالها،
بينما ِطف ُلها املُ َ

ب
يبكي ويمُ ِ�س ُك با ّلتي َه ُّمها ُم َ
ن�ص ٌ
ِ
مالحقة َ
يطري �أمام َعي َنيها
على
ذاك الذي ُ
غري �آبه ٍة ب�شقاء طفلها امل�سكني:
َ

كذلك � ِ
يهر ُب ِ
منك،
أنت
َ
جترين وراء ذاك الذي ُ
بينما �أنا ِطف ُل ِك �أجري َخ ِ
لفك من بعيد؛ -
غي ِت ًكِ ،
أطب ِ
التفتي �إ ّ
يل
قت على ُب َ
ولكن �إذا � َ

وقومي بدور الأمِّ - ،قبليني ،وكوين رحيمة:
َ
ول�سوف ُ�أ�ص ّلي لكيما تنايل من تبتغني،

4

8

12

ده ِ
	�إذا ما ا�س َت َد ِ
دت من بكائي لي�ستكني.
وه َ
رت َ
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CXLIII. Lo, as a careful housewife runs to catch
One of her feathered creatures broke away,
Sets down her babe, and makes all swift dispatch
In pursuit of the thing she would have stay;

4

Whilst her neglected child holds her in chase,
Cries to catch her whose busy care is bent
To follow that which flies before her face,
Not prizing her poor infant’s discontent;

8

So runn’st thou after that which flies from thee,
Whilst I thy babe chase thee afar behind;
But if thou catch thy hope, turn back to me,
And play the mother’s part, kiss me, be kind;

12

So will I pray that thou mayst have thy ‘Will,’
If thou turn back and my loud crying still.
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بيب ُ�س ٍ
بيب َخيبة،
لوان َ
وح ُ
 144يل َحبيبانَ ،ح ُ
ين دوماً:
يتلب�سا َ
مثل َ
روحني ّ

ُ
ُ
كامل الو�سامة،
رج ٌل
أطيب فيهما ُ
املالك ال ُ

ٌ
حائل لو ُنها.
والروح الأ�سو أ� امر�أ ٌة
ُ

جحيم اخلطيئة� ،أُنثاي ال�رشيرة
ولكي تودي بي �رسيع ًا �إىل
ِ
ُتغوي مالكي الأطيب باالبتعاد ع ّني،
و َتو ُّد لو تحُ يل ِق ّدي�سي �إىل �شيطان،

ُم َت َو ِّد َد ًة �إىل ُطهرِ ِه بقبيح كربيائها.
َف َل ِئن كان مالكي قد انقلب �إىل �شيطان،

ثار �شكوكي ،ولكن حتى الآن ال َدليل عندي:
هو َم ُ
عيدين ع ّني ،وكالهما ُم َت ِ
�صاحبان،
ولكونهما َب َ
جحيم الآخر:
واقع يف
أح�س ُب �أن � َ
ِ
أحدهما ٌ
ف�إين � َ

ولكن هذا ما َلن �أعر َف ُه �أبداً ،و�س�أبقى يف َ�ش ٍّك
حتى ِ
تقذ َ
مالكي اخليرِّ بنارِ عدواها.
ال�رشير ُة
ف ّ
َ

4

8

12
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CXLIV. Two loves I have of comfort and despair,
Which like two spirits do suggest me still:
The better angel is a man right fair,
The worser spirit a woman coloured ill.

4

To win me soon to hell, my female evil,
Tempteth my better angel from my side,
And would corrupt my saint to be a devil,
Wooing his purity with her foul pride.

8

And whether that my angel be turned fiend,
Suspect I may, yet not directly tell;
But being both from me, both to each friend,
I guess one angel in another’s hell:

12

Yet this shall I ne’er know, but live in doubt,
Till my bad angel fire my good one out.
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احلب بيديه
 145هاتان َ
ال�ش َفتان ال ّلتان َ�ص َّو َر ُهما ُملهِ ُم ّ
نفثتا �صوت ًا �إ َّ
أكره»
يل يقول «�أنا � َ
و�أنا الذي َي�ضنى من �أجلها:

حالتي املُحزنة،
ولكن عندما �أب�صرَ َ ْت
َ
عان ما َد ِلفت الرحم ُة �إىل قلبها
�سرُ َ

4

م�ؤ ِّنب ًة ذلك الل�سان الذي َطاملا كان عذب ًا
كم ر�ؤوف،
عوداً على �إ�صدارِ ُح ٍ
م َت ِّ
وع َّل َم ْت ُه �أن ِ
�س من جديد:
يهم َ
«�أنا �أكره» ُث ّم َح ّو َر ْت منها اخلامتة
هي
التي َتب َِعتها مثل نهارٍ َب ّ
يتبع لي ً
ال ُي�شب ُه �شيطان ًا
ُي َ
قذ ُ
ف به من اجل ّن ِة �إىل اجلحيم:

8

12

أفرغَ ْتها من الكراهية،
أكره» وقد � َ
«�أنا � َ

غريك».
ف�أنقذت حياتي بقولها « -ال � َ
أنت ،بل َ
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CXLV. Those lips that Love’s own hand did make,
Breathed forth the sound that said ‘I hate’,
To me that languished for her sake:
But when she saw my woeful state,

4

Straight in her heart did mercy come,
Chiding that tongue that ever sweet
Was used in giving gentle doom;
And taught it thus anew to greet;

8

‘I hate’ she altered with an end,
That followed it as gentle day,
Doth follow night, who like a fiend
From heaven to hell is flown away.

12

‘I hate’, from hate away she threw,
And saved my life, saying ‘not you’.
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ّ �	146أي ُتها الروح امل�سكينة ،يا ُل ّب طينتي الآثمة،
املتمردةُ ،تغذّ ينها،
يا م� َّؤط َر ًة بهذه القوى
ِّ

تت�ضورين يف َ
الع َوز،
ملاذا
املنطوى و ُتقا�س َ
ني َ
ّ

الظاهر ِ
الزهوِ الثمني؟
ني
و ُت َبهرج َ
منك بكلّ هذا َ
َ
ِ
ِ
احلياة ِج ُّد ق�صري،
قام ِك يف
َمل كلُّ هذه
وم ُ
الزينةُ ،

4

ُت ِ
ِ
�رصحك املتهالك؟
غدقني على

هل الديدانَ ،و َر َث ُة هذا الفي�ض،
هد ِتك؟ � ِ
أهذه نهاي ُة َج َ�س ِد ِك؟
�ست�أتي على ما يف ُع َ
�رسان ِ
	�إذن ،يا روحي ،عي�شي على ُخ ِ
خاد ِم ِك،
و َد ِ
عيه يت�ضاءل لكيما تتنامى خزائ ُنك؛
ببيع َز َب ِد � ِ
ِ
وا�شرتي � َ
أيام ِك؛
آجال
امللكوت ِ

هرج كُ ّفي:
يف املنطوي َ
ا�شبعي ،ويف الظاهرِ عن ال َت َب ُ
ِ
املوت ،الذي يغتذي على الب�رش،
لكيما تغتذي على

8

12

املوت لن يعو َد َث َّم َة من موت.
ميوت
ُ
وعندما ُ
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CXLVI. Poor soul, the centre of my sinful earth,
... ... ... these rebel powers that thee array
Why dost thou pine within and suffer dearth,
Painting thy outward walls so costly gay?

4

Why so large cost, having so short a lease,
Dost thou upon thy fading mansion spend?
Shall worms, inheritors of this excess,
Eat up thy charge? Is this thy body’s end?

8

Then soul, live thou upon thy servant’s loss,
And let that pine to aggravate thy store;
Buy terms divine in selling hours of dross;
Within be fed, without be rich no more:

12

So shall thou feed on Death, that feeds on men,
And Death once dead, there’s no more dying then.
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ُ 147ح ّبي ُي�ش ِب ُه ُح ّمى دائمة ال�شوق

	�إىل ما ُي ُ
املر�ض،
طيل تغذي َة َ

الداء فيها،
ُمقتا َت ًة على ما ُيدمي َ
هو ٍة ممرو�ض ٍة ُق َّل ْب.
	�
إر�ضاء َ
ً
ل�ش َ
الطبيب ُ
حل ّبي،
وهو
ُ
وعقليَ ،
أغ�ض َب ُه �إهمايل توجيها ِته،
	� َ

فتولىّ ع ّني ،وها �أنذا يا ِئ�س ًا �أُدرِ ُك بالتجربة،

موت ،وهي ما نهى عنها ُ
الط ُّب.
	�أن
ال�شهو َة ٌ
َ
بعيد عن ِ
عمن ُيعنى به،
ٌ
ال�شفا ِء �أنا الآن ،وعقلي مبن�أى ّ
ٍ
ٍ
يف ُ�سعارِ
وا�ضطراب ُم َتفا ِقم،
جنون
كاملجانني �أفكاري و�أقوايل،
ِ
احلقيقة ،عقيم ٌة ِعبار ُتها:
ُمب َت ِع َد ًة عن

وح ِ�سب ُت ِك مت�ألِّقة،
أق�س ُ
مت �أ ّن ِك جميل ٌةَ ،
لأين � َ

4

8

12

و� ِ
أنت �سوداء كاجلحيم ،ظلماء كال ّليل.
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CXLVII. My love is as a fever longing still,
For that which longer nurseth the disease;
Feeding on that which doth preserve the ill,
The uncertain sickly appetite to please.

4

My reason, the physician to my love,
Angry that his prescriptions are not kept,
Hath left me, and I desperate now approve
Desire is death, which physic did except.

8

Past cure I am, now Reason is past care,
And frantic-mad with evermore unrest;
My thoughts and my discourse as madmen’s are,
At random from the truth vainly expressed;

12

For I have sworn thee fair, and thought thee bright,
Who art as black as hell, as dark as night.
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احلب يف َوجهي
 148يا َوي َلتي! � َّأي َة عينني َ
و�ض َع ُهما ُّ

احلق؟
الب صرَ�
ّ
	ال ُ
تطاب َق بينهما وبني َ
أين َت َولىّ �إدراكي،
و�إن كان بينهما ذلك ،ف� َ
�صار يري زائف ًا ما تريانه �صحيحاً؟
ُ
بحيث َ
ف�إذا كان جمي ً
عيناي الزائفتان،
هيم به
َ
ال ما َت ُ

4

فما الذي َيعنيه العا ُمل بقوله �إ ّنه لي�س كذلك؟
احلب ُي�شري بو�ضوح
و�إذا مل َي ُك ْن ،ف�إن َّ

لي�ست ِ
�صادق َة مثل عيون جميع الب�شرَ  :كالّ؛ 8
	�إىل �أن ع َ
ني ِّ
احلب َ
كيف ِل َعنيِ
احلب �أن تكون �صادقة،
و�أ ّنى لها �أن تكون؟ �آهَ ،
ّ
َي�ض الدموع؟
ال�س َه ُر وف ُ
وقد �أ�ضرَ َّ بها َّ
وال َع َج َب �إذن �إذا ما َع ِ�ش َي ْت عيناي -

ت�صفو ال�سماء.
أر�ض حتى
ب�رص ال َ
نف�سها ال ُت ُ
َ
فال�شم�س ُ
ُ
ِ
املخادع! لقد �أعميتني بالدموع،
احلب
	� ّأيها ُّ

12

ِ
فتك�شفان �أفاعي َلك القبيحة.
لئال تحُ ِ�س َن العينان ال َن َظر،
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CXLVIII. O me! what eyes hath Love put in my head,
Which have no correspondence with true sight;
Or, if they have, where is my judgment fled,
That censures falsely what they see aright?

4

If that be fair whereon my false eyes dote,
What means the world to say it is not so?
If it be not, then love doth well denote
Love’s eye is not so true as all men’s: no,

8

How can it? O! how can Love’s eye be true,
That is so vexed with watching and with tears?
No marvel then, though I mistake my view;
The sun itself sees not, till heaven clears.

12

O cunning Love! with tears thou keep’st me blind,
Lest eyes well-seeing thy foul faults should find.
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ِ �	149
أتقدرين ،يا قا�سي ُة� ،أن تقويل إ�نيّ ال �أُ ِح ُّب ِك،
مع ِك ِ�ض ّد نف�سي؟
بينما �أنا �أ ِق ُ
ف َ
	�أال � ِّ
أفكر ِ
فيك ،عندما �أن�سى
�ش�ؤون نف�سي ،يا طاغي ُة ،من �أج ِل ِك؟

4

يكره ِك وميكن �أن �أدعوه �صديقي؟
من ذا الذي
ُ
بو ِ
جه َمن ُت ّ
قطبني و�أنا �أتو ّد ُد �إليه؟
َ
كالّ ،فل ِئن َع َب ِ
�ست بوجهي� ،أال � ُأ�ص ُّب
قم َة على نف�سي مبادراً بالأنني؟
ال ِن َ

8

�س يف نف�سي
	� ّأي ٍ
ف�ضل �أت َل ّم ُ

دم ِت ِك،
فيه من الكربياء
بحيث ي� ُ
ُ
أنف من ِخ َ
يف حني �أن � َ
عيوب ِك
تعب ُد َ
أف�ضل �سجاياي ُ
ب�أمرٍ من ِ
ِ
عينيك؟
حلظ

ولكن ،يا َحبيب ُة ،ا�ستمري على ُ
الكره؛ لأين الآن قد
ّ
فَهِ م ُت ِك:
أنت تحُ ِ بني من يقوى على النظر � -أما �أنا َ
فكفيف.
ف� ِ ّ

12
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CXLIX. Canst thou, O cruel! say I love thee not,
When I against myself with thee partake?
Do I not think on thee, when I forgot
Am of my self, all tyrant, for thy sake?

4

Who hateth thee that I do call my friend,
On whom frown’st thou that I do fawn upon,
Nay, if thou lour’st on me, do I not spend
Revenge upon myself with present moan?

8

What merit do I in my self respect,
That is so proud thy service to despise,
When all my best doth worship thy defect,
Commanded by the motion of thine eyes?

12

But, love, hate on, for now I know thy mind,
Those that can see thou lov’st, and I am blind.
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�	150آه ،من � ّأي ِة ق ُّو ٍة جئت بهذه ال ُق ِ
درة القادرة
ل ُتزيغي ف�ؤادي مبا َلد ِ
يك من َمثا ِلب،

فتجعليني � ِّ
تراه عيني حق ًا
أكذ ُب ما ُ
و�أُ ِ
بهاء على النهار؟
التو ُّه َج ال ُي�ضفي ً
ق�س ُم �أن َ

قبيح جميالً ،يليق ِ
وكيف َت َ�س ّنى ِ
بك،
َ
لك �أن تحُ يلي كل ٍ
حل ِ
بحيث يتب ّقى حتى يف ا ُ
ثالة من �أفعا ِل ِك
ُ

4

ِ
و�ض ِ
الرباعة
مانة
القو ِة َ
من ّ

يجعل يف ذهني �أ�سو أ� ما َل َد ِ
ُ
أف�ض َل ما لدى الآخرين 8
ما
يك يفوق � َ
من ع َّلمك كيف جتعليني ُ�أ ِح ُّبك �أكرث	
أيت �أكرث من �سبب َوجي ٍه يدعو للكراهية؟
ك ّلما
�سمعت �أو ر� ُ
ُ
حب ما ميق ُت ُه الآخرون،
	�آه ،ولو �أنيّ �أُ ُّ
ِ
فعليك �أال تمَ قتي كالآخرين حال ًة �أنا فيها!
احلب،
�ضاع ُت ِك قد �أثارت ّ
ول ِئن كانت َو َ
يف ّ

12

أجد َرين �أن ت ّتخذيني حبيباً.
فما � َ
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CL.

O! from what power hast thou this powerful might,
With insufficiency my heart to sway?
To make me give the lie to my true sight,
And swear that brightness doth not grace the day?

4

Whence hast thou this becoming of things ill,
That in the very refuse of thy deeds
There is such strength and warrantise of skill,
That, in my mind, thy worst all best exceeds?

8

Who taught thee how to make me love thee more,
The more I hear and see just cause of hate?
O! though I love what others do abhor,
With others thou shouldst not abhor my state:

12

If thy unworthiness raised love in me,
More worthy I to be beloved of thee.
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احلب ما ُ
يزال َح ِدث ًا ال يعرف معنى ال�ضمري- ،
ُ 151ملْهِ ُم ِّ

احلب؟
ولكن من الذي ال يعرف �أن ال�ضمري يو َلد من ّ

تلحي على خطيئتي،
	�إذن � ّأيتها اخلائن ُة الناعم ُة ،ال ّ

نك�شف يف نف�سك احللوة ُ
لدي من خطايا:
لئال َي
َ
مثل ما ّ
ِ
بخيانتك يل� ،أنا الذي �أخون
لأ ّنك،
ِ
ِ
خيانة َج َ�سدي الأثيم؛
�صفي الأنبل ل�صالح
ن َ
روحي تقول جل�سدي �إنه قد
اجل�س َد ال ِ
ينتظ ُر مزيداً من ال َت َع ُّقل،
يفوز يف ّ
احلب :لكن َ
فهو �إذ ِ
�شري � ِ
ِ
إليك
ينت�ص ُب ِلذكر
ا�سمك ُي ُ
ك َغنيم ِت ِه الباهرة .وهو �إذ يفخر بهذا الن�رص،
ُي ِ
بد ِك امل�سكني،
�سع ُده �أن
َ
يكون َع ُ

فين َت ِ�ص ُب يف �ش�ؤو ِنك ،ويهوي �إىل جانب ِِك.

4

8

12

بوه عو َزاً لل�ضمري �إن َد َعو ُتها
حت�س ُ
	ال َ

«حبيبة» من �أجل ُح ّبها ِ
انت�ص ُب و�أهوي.
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CLI.

Love is too young to know what conscience is,
Yet who knows not conscience is born of love?
Then, gentle cheater, urge not my amiss,
Lest guilty of my faults thy sweet self prove:

4

For, thou betraying me, I do betray
My nobler part to my gross body’s treason;
My soul doth tell my body that he may
Triumph in love; flesh stays no farther reason,

8

But rising at thy name doth point out thee,
As his triumphant prize. Proud of this pride,
He is contented thy poor drudge to be,
To stand in thy affairs, fall by thy side.

12

No want of conscience hold it that I call
Her love, for whose dear love I rise and fall.
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ث بيميني؛
 152يف ُح ِّبك تعلمني �أنني حا ِن ٌ
مرتني �إذ ُت ِ
ق�سمني على ُح ّبي- ،
ولك ّن ِك تحَ ِنث َ
ني ّ

ومز ِ
فقد �أخ َل ِ
عهد
قت عهداً جديداً
ِ
فت َ
الفرا�ش فعالًَّ ،
بحب جديد.
يف ال َق َ�س ِم على كُ ر ٍه جديد بعد التم ّت ِع
ٍّ

4

أخد َع ِك؛
لأن جميع عهودي � ٌ
أميان ل َ
حبتي لك.
وكلّ نقا ِء �رسيرتي قد َ
�ضاع ُ
ب�ص َ

8

ولكن ملاذا �أ ّتهِ ُم ِك بك� ِرس عهدين،
و�أنا الذي كَ �سرَ َ ِع�رشين؟ �أنا الأك ُرث ِحنث ًَا

إخال�ص طيب ِِك –
مت �أميان ًا مخُ ِل َ�ص ًة عن �
ِ
أق�س ُ
لأين � َ
و�صد ِق ِك ودوام َع ِ
	�أميان ًا عن ُح ِّب ِك ِ
هدك؛
عيني بالعمى،
�ضيء ُوجو َد ِك � َأ�ص ُ
ولكي �أُ َ
بت ّ
	�أو َج َعل ُتهما ُت ِ
ق�س ِ
عك�س ما َت َريان:
مان على
ِ

12

أ�شد
مت على �أنك جميل ٌة  -يا عين ًا � ّ
أق�س ُ
لأنني قد � َ
ِحنثاً،

ِ
	�إذ ُت ِ
بكذب ٍة ت�ضج قُبحاً.
احلقيقة،
ق�س ُم على ِخالف
َ
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CLII.

In loving thee thou know’st I am forsworn,
But thou art twice forsworn, to me love swearing;
In act thy bed-vow broke, and new faith torn,
In vowing new hate after new love bearing:

4

But why of two oaths’ breach do I accuse thee,
When I break twenty? I am perjured most;
For all my vows are oaths but to misuse thee,
And all my honest faith in thee is lost:

8

For I have sworn deep oaths of thy deep kindness,
Oaths of thy love, thy truth, thy constancy;
And, to enlighten thee, gave eyes to blindness,
Or made them swear against the thing they see;

12

For I have sworn thee fair; more perjured eye,
To swear against the truth so foul a lie!
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�شع َل ُه جا ِنب ًا و�أخ َل َد للنوم.
َ 153و َ�ض َع «كيوپيد» ِم َ
فو َج َدت ال ُفر�صة �سا ِنح ًة �إحدى عذارى «دايانا»،
َ
احلب
ناره التي َت ُ
�رضم ّ
و�سار َعت َف َغ َم َ�س ْت َ
َ
واد ٍ
يف َن ِبع ٍ
بارد من تلك الأر�ض،
النبع من نارِ
قد َ�س ِة تلك
احلب املُ َّ
فا�ستقى ُ
ّ

4

حرار ًة ُمتو ِّثب ًة دائمة ،تبقى �إىل ال َأبد،

َ
حم ٍام ف َّوارٍ  ،ما يزال النا�س يق�صدو َنه
وا�ستحال �إىل ّ
أمرا�ض الغريبة.
عالج ًا ناجع ًا لل ِ

8

توه َج ْت من جديد يف عيني حبيبتي،
احلب َّ
ّ
لكن ُ�شعل َة ِّ
�س بها �صدري؛
أ�رص فتى ّ
جر َب ُ�شع َل َت ُه َ
ف� ّ
فم َّ
احلب �أن ُي ِّ

بت ال�شفاء يف ذلك َ
املر�ض لذلكَ ،
املغط�س،
و�أ�صابني
ُ
فط َل ُ
عت �إليه ،زائراً كئيب ًا حمزونا،
وهرِ ُ
ُ

يوجد
بع �شفائي َ
ومل � ِأجد فيه �شفائي ،ف َن ُ

12

بيبتي
حيث ا�ستعاد «كيوپيد» َ
يني َح َ
ناره؛ من َع َ
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CLIII. Cupid laid by his brand and fell asleep:
A maid of Dian’s this advantage found,
And his love-kindling fire did quickly steep
In a cold valley-fountain of that ground;

4

Which borrowed from this holy fire of Love,
A dateless lively heat, still to endure,
And grew a seething bath, which yet men prove
Against strange maladies a sovereign cure.

8

But at my mistress’ eye Love’s brand new-fired,
The boy for trial needs would touch my breast;
I, sick withal, the help of bath desired,
And thither hied, a sad distempered guest,

12

But found no cure, the bath for my help lies
Where Cupid got new fire; my mistress’ eyes.
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احلب ال�صغري،
ذات َي ٍ
َ 154
وم غَ َل َب ُ
النوم ُملهِ َم ّ
النار يف القلوب،
بعد �أن
َ
و�ضع جانب ًا ِم َ
�شع َل ُه الباعث َ

ب من احلوريات املنذورات حلياة العفاف،
حينئذ �أقبل �سرِ ٌ
ِ
خفيفات الوطء َحوله؛ وبيدها العفيفة
�سن
َ
يتماي َ
ِ
ال َت َق َط ْت � ُ
�شعل
أجمل
املنذورات ذلك ا ِمل َ

جلموع كثرية؛
الذي بعث الدفء يف القلوب املخل�صة
ٍ
ِ
ال�شهوة العارِ مة
زعيم
و�إذ كان ُ
نائم ًا َج َّر َدت ُه َي ٌد عفيف ُة من ِ�س ِ
الحه.
�شعل يف بئر بارد ٍة قريبة،
وغَ َم َ�س ْت ذلك ا ِمل َ
َ
نار احلب بحرار ٍة �أبدية،
ا�ضط َر َمت فيها ُ
عالج ٍ
فا�ستحالت �إىل َم َ
�شاف،
غط ِ�س
ٍ

عبد َحبيبتي،
ملن �أ�صابتهم العدوى؛ ولكن �أناُ ،
لل�شفاء ،وبهذا �أُ َب ِ
ئت �إىل هنا طلب ًا ِ
ره ُن
ِج ُ

4

8

12

احلب.
احلب ُت ِّ
�سخ ُن املاء ،لكن املاء ال ُي ِّرب َد ّ
	�أن نار ّ
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CLIV. The little Love-god lying once asleep,
Laid by his side his heart-inflaming brand,
Whilst many nymphs that vowed chaste life to keep
Came tripping by; but in her maiden hand

4

The fairest votary took up that fire
Which many legions of true hearts had warmed;
And so the General of hot desire
Was, sleeping, by a virgin hand disarmed.

8

This brand she quenched in a cool well by,
Which from Love’s fire took heat perpetual,
Growing a bath and healthful remedy,
For men diseased; but I, my mistress’ thrall,

12

Came there for cure and this by that I prove,
Love’s fire heats water, water cools not love.
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