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إلخراج ترجمة موازية لألصل، لكن هذا ليس سهًال نظرًا لتشابك عي لقد بذلت ما بوس
لذلك لجأت إلى . النص الكثيرة في تضاعيف  والتضميناتاألفكار والعبارات والتلميحات

آمل أن . إضافة بعض جمل توضيحية الستكمال المعنى آما تصورته في نفس الشاعر
سطة العقد في أعمال الشاعر أآون قد ُوفقت في نقل هذه القصيدة التي تعتبر وا

. وليام ووردزورثالشهير اإلنكليزي   

I 
 

THERE was a time when meadow, grove, and stream, 
The earth, and every common sight, 

To me did seem 
Appareled in celestial light, 

The glory and the freshness of a dream. 
It is not now as it hath been of yore;-- 

Turn wheresoe'er I may, 
By night or day, 

The things, which I have seen, I now can see no more. 
 

  المروج والخمائل والسواقي واألرضا، بدت فيهت مرحلة من مراحل عمريمّر
..فة بنور سماويـّغلوآل المناظر المألوفة، آما لو آانت م  

.آالحلم روعة ووضوحًا  
. عليه لم تعد اآلن مثلما آانتغير أنها  

، في الليل أو النهارهُت توّج انطلقُت، وأنىفحيثما  
. رأيتها من قبلتمامًا مثلماال أستطيع اآلن رؤية تلك األشياء   

 
II 
 

The Rainbow comes and goes, 
And lovely is the Rose, 

The Moon doth with delight 
Look round her when the heavens are bare, 



Waters on a starry night 
Are beautiful and fair; 

The sunshine is a glorious birth; 
But yet I know, where'er I go, 

That there hath past away a glory from the earth. 
 

يتالشىثم قوس القزح يظهر   
 والوردة تبدو ناضرة

  أديم السماء مبتهجًا عندما يصفويرنووالقمر 
  في الليالي المرصعة بالنجوممنظُرها والمياه رائٌق

)ليوم جديد(أشعة الشمس هي ميالد مجيد و  
  ذهبت أينما أدرك،  مع ذلكلكنني

.الدنياأن بهاًء قد تالشى من هذه   
 

III 
 

Now, while the birds thus sing a joyous song, 
And while the young lambs bound 

As to the tabor's sound, 
To me alone there came a thought of grief: 
A timely utterance gave that thought relief, 

And I again am strong: 
The cataracts blow their trumpets from the steep; 

No more shall grief of mine the season wrong; 
I hear the Echoes through the mountains throng, 
The Winds come to me from the fields of sleep, 

And all the earth is gay; 
Land and sea 

Give themselves up to jollity, 
And with the heart of May 

Doth every Beast keep holiday;-- 
Thou Child of Joy, 

Shout round me, let me hear thy shouts, thou happy 
Shepherd-boy! 

 
  فيه الطيور أعذب ألحانها الذي تصدُحالموسماآلن، في 

مزمار الراعيعلى أنغام  ،وتتقافز الحمالن مبتهجة  
  في نفسي، دون سواي، فكرة حزينةاعتملْت

دها اإلعراب عنها في الوقت المناسب،بّد  
:عدُت قويًا من جديدتجددت حيويتي وف  

لدى انحدارها من المرتفعات الحادة،  الهادرةاالشالالت تطلق أبواقهها هي   
.في هذا الفصل الجميل الطبيعة ولن يعكر حزني بعد اآلن صفاَء  

 إنني أسمع األصداء متجاوبة بين سالسل الجبال
السهول الهاجعة من  علّيتهّب والرياُح  

..فأرى األرض وما عليها مبتهجة  
. الطربها البهجة والحبور، والبحر يغمرهاليابسة تفعُم  

..في األعياد) ابتهاج األطفال(وفي قلب أيار ترتع الحيوانات مبتهجة   
ةيا ابن الفرح والمسّر! فيا أيها الراعي  

.من حوليالطرب عك تطلق صرخات دعني أسم  
 



IV 
 

Ye blessed Creatures, I have heard the call 
Ye to each other make; I see 

The heavens laugh with you in your jubilee; 
My heart is at your festival, 
My head hath its coronal, 

The fulness of your bliss, I feel--I feel it all. 
Oh evil day! if I were sullen 

While Earth herself is adorning, 
This sweet May-morning, 

And the Children are culling 
On every side, 

In a thousand valleys far and wide, 
Fresh flowers; while the sun shines warm, 

And the Babe leaps up on his Mother's arm:-- 
I hear, I hear, with joy I hear! 

--But there's a Tree, of many, one, 
A single Field which I have looked upon, 

Both of them speak of something that is gone: 
The Pansy at my feet 

Doth the same tale repeat: 
Whither is fled the visionary gleam? 

Where is it now, the glory and the dream? 
 

 أيتها الكائنات المبارآة، سمعُت نداءِك
 إن فرحك ليبهج السماء، فتشارآك الضحكات في احتفالك

.كوقلبي يطفر بهجة في عيد  
.ق هامتي آهالة من نور أو آقالدة من ورودوغبطتك التامة تطّو  

ً.أشعر بكل شيء حولي، وأستوعب جيدا  
  مشؤوم،نهارله إلى ، سأحّوالنهار في مثل هذا إن اآتأبُت

  بأبهى حللهارفي الوقت الذي تزّين فيه الطبيعة شهر أيا
.واألطفال يقطفون الحبور والزهور في آل مكان  

ودية المتناثرة على امتداد البصرفي آالف األ  
  بأشعة الشمس الدافئة غضة ندية، وأحّسنّواراٍتأرى 

  فرحًايهتزوأرى الرضيع على ذراع أمه 
!فيغمرني السرور ، أشياء آثيرة من حوليأسمُع  

 لكن هناك شجرة من بين أشجار عديدة عاينتها
لتهوحقًال من بين الحقول تأّم  

..ذهب ولن يعودهما يتحدث عن شيء يفسمعت آل  
:تها زهرة بنفسج عند قدمّي، متساءلةَدونفس الحكاية رّد  

 أين ذهب ذلك الوميض، وميض الرؤى؟
 وفي أي مكان تقبع اآلن روعة ذلك الحلم؟  

 
V 
 

Our birth is but a sleep and a forgetting: 
The Soul that rises with us, our life's Star, 

Hath had elsewhere its setting, 
And cometh from afar: 



Not in entire forgetfulness, 
And not in utter nakedness, 

But trailing clouds of glory do we come 
From God, who is our home: 

Heaven lies about us in our infancy! 
Shades of the prison-house begin to close 

Upon the growing Boy, 
But He beholds the light, and whence it flows, 

He sees it in his joy; 
The Youth, who daily farther from the east 

Must travel, still is Nature's Priest, 
And by the vision splendid 

Is on his way attended; 
At length the Man perceives it die away, 
And fade into the light of common day. 

 
:والدتنا ليست سوى نوم ونسيان  

  حياتنا، ، هي نجُم وتنهض معناتبزغ التي النفسف
 موطنها غير هذه األرض،

   قـَصّيرآنتأتي إلى هنا من 
عليه،آانت وما هي غير ناسية بالمرة لما   

.وال تأتي مجّردة تمامًا من آل شيء  
جيدة متهاديةآسحب َم )إلى هذا العالم (أتيت فالنفوس  

: منبثقة عن اهللا الذي هو دارنا وقرارنا  
!في طور الطفولة المبكرةحولنا من  يمتد نعيم السماء  

)فيغمرنا ونكون على دراية واعية به(  
تأخذ في اإلطباق على الصغير) لهذا العالم(لكن ظالل السجن المنزلي   
.آُبر وشّب عن الطوقآلما   

..ف مصدر انبثاقهومع ذلك يبصر النور ويعر  
..يراه في أفراحه  

،آل يومم عليه السفر ـَّ الذي يحتفالسطوع الفتّي  
  )بواآير العمرمشرق (.. المشرق عن  بعيدًا
، الطبيعة الذي تواآبه أروع الرؤى)سيد(ما زال   

آخذا في الخفوتيرى ذلك السطوع ) بعد أن آان طفًال(الرجل لكن   
).  البهيجألقهوقد فارقه (دي ويمتزج بضوء النهار العا ليخبو   

 
VI 

 
Earth fills her lap with pleasures of her own; 
Yearnings she hath in her own natural kind, 

And, even with something of a Mother's mind, 
And no unworthy aim, 

The homely Nurse doth all she can 
To make her Foster-child, her Inmate Man, 

Forget the glories he hath known, 
And that imperial palace whence he came. 

 
..من ابتكارها الذاتياألرض تمأل قلبها بمتع   

. بأشواق طبيعية تناسب طبعها وطبيعتها  
..)الطبيعة األم(ية البسيطة هذه المرّبلكن   



  بعقلها النفاذ وغاياتها السامية
)فيما بعد  ( نزيلها الرجل:ها لجعل ربيبها الطفلتفعل آل ما بوسع  

 ينسى األمجاد التي عرفها
  . الفخم الذي أتى منهوالصرح 

 
VII 

 
Behold the Child among his new-born blisses, 

A six years' Darling of a pigmy size! 
See, where 'mid work of his own hand he lies, 

Fretted by sallies of his mother's kisses, 
With light upon him from his father's eyes! 

See, at his feet, some little plan or chart, 
Some fragment from his dream of human life, 

Shaped by himself with newly-learned art; 
A wedding or a festival, 

A mourning or a funeral; 
And this hath now his heart, 

And unto this he frames his song: 
Then will he fit his tongue 

To dialogues of business, love, or strife; 
But it will not be long 

Ere this be thrown aside, 
And with new joy and pride 

The little Actor cons another part; 
Filling from time to time his "humorous stage" 

With all the Persons, down to palsied Age, 
That Life brings with her in her equipage; 

As if his whole vocation 
Were endless imitation. 

 
 هوذا الطفل وسط مباهجه الحديثة الوالدة

! التقاطيع،  بعمر ست سنوات ، دقيُق عزيز، صغيٌرحبيٌب  
.. هّم له سوى التمتع بالقبالت التي تهجم أّمه عليه بها هجومًاال  

!  بالنور المنبعث من عينّي والده الشغوف به)واالستجمام (واالستحمام  
 لكن لدى التدقيق في قدميه، نبصر برنامجًا أو خريطة للمستقبل،

 فيها بعض أثر من حلم حياته البشرية،
..ق وفنونمه حديثًا من طرـّ، بما تعلصوغ يديه  

  لزفاف أو احتفال، ربما،استشراٌف
 لحزن أو لمأتم

.. من اآلن وصاعدًاسيسكن قلبهما  ألن هذا  
.األوتار سيعزف لحنهوعلى هذه   

؛ أو الحب أو الكفاحاألعمالبعدها سيعّود لسانه على النطق بلغة   
..ه عن آل هذأن يتخلىلكن لن يمضي وقت طويل قبل   

 وبفرح وفخر جديدين
: ممثلنا الصغير بدور جديدسيضطلع  

"مسرحه الفكاهي"حيث يمأل بين الحين واآلخر   
 بكل األشخاص، من آل المشارب

 ممن ترسلهم له الحياة وترسله إليهم
 آما لو آانت مهنته الوحيدة



! ومحاآاة، ال حد لهما وال انتهاءتمثيًال  
 

VIII 
 

Thou, whose exterior semblance doth belie 
Thy Soul's immensity; 

Thou best Philosopher, who yet dost keep 
Thy heritage, thou Eye among the blind, 

That, deaf and silent, read'st the eternal deep, 
Haunted for ever by the eternal mind,-- 

Mighty… Seer blest! 
On whom those truths do rest, 

Which we are toiling all our lives to find, 
In darkness lost, the darkness of the grave; 

Thou, over whom thy Immortality 
Broods like the Day, a Master o'er a Slave, 

A Presence which is not to be put by; 
Thou little Child, yet glorious in the might 

Of heaven-born freedom on thy being's height, 
Why with such earnest pains dost thou provoke 

The years to bring the inevitable yoke, 
Thus blindly with thy blessedness at strife? 

Full soon thy Soul shall have her earthly freight, 
And custom lie upon thee with a weight 
Heavy as frost, and deep almost as life! 

 
 

..ك نفِسك اتساَعيا من ال يعكس مظهُر): أيها الطفل(أنت   
..دخيلتك بتراثك في  اآلنأنت أفضل الفالسفة، ومع ذلك تحتفظ لغاية  

..عيٌن لغير المبصرينأنت   
 بها يقرأ المكفوفون والصامتون أعماق األبد

.. دائمًا وأبدًا العقل األبديكتنفهاالتي ي  
رالمبارك الجبا" البصير"أنت أيها   

 الذي عليه تستند تلك الحقائق
 التي نعمل جاهدين، طوال عمرنا للعثور عليها،

.ظلمة القبور.. ضائعين في الظلمة  
كتدبر أمَرت واألبديةحتضنك ت يا من أنَت  

..  مثلما يتدبر السيُد أمَر خادمه  
..أنت أيها الطفل حضوٌر ال يمكن تجاهله أو القفز عليه  

..حضوٌر مجيد بقدراته  
. جادت بها السماء عليك بحريٍةتتنعم  

لك ) تعّجل(الجادة آي ) بمحاوالتك(لماذا تستفز السنين   
)المبكر( من خالل اإلنهماك بوضع النير في عنقك  

 بالتعب والكفاح بدل التمتع بالبهجة واألفراح؟
عما قريب ستتحمل نفسك مسؤولياتها وتحمل أعباءها األرضية،   

ها الجليديوعلى صدرك ستجثم العادات بثقل  
.وعمقها الذي يضارع عمق الحياة  

  
IX 

 



O joy! that in our embers 
Is something that doth live, 
That nature yet remembers 

What was so fugitive! 
The thought of our past years in me doth breed 

Perpetual benediction: not indeed 
For that which is most worthy to be blest-- 

Delight and liberty, the simple creed 
Of Childhood, whether busy or at rest, 

With new-fledged hope still fluttering in his breast:-- 
Not for these I raise 

The song of thanks and praise; 
But for those obstinate questionings 

Of sense and outward things, 
Fallings from us, vanishings; 

Blank misgivings of a Creature 
Moving about in worlds not realised, 

High instincts before which our mortal Nature 
Did tremble like a guilty Thing surprised: 

But for those first affections, 
Those shadowy recollections, 

Which, be they what they may, 
Are yet the fountain light of all our day, 
Are yet a master light of all our seeing; 

Uphold us, cherish, and have power to make 
Our noisy years seem moments in the being 

Of the eternal Silence: truths that wake, 
To perish never; 

Which neither listlessness, nor mad endeavor, 
Nor Man nor Boy, 

Nor all that is at enmity with joy, 
Can utterly abolish or destroy! 

Hence in a season of calm weather 
Though inland far we be, 

Our Souls have sight of that immortal sea 
Which brought us hither, 

Can in a moment travel thither, 
And see the Children sport upon the shore, 

And hear the mighty waters rolling evermore. 
 

الطبيعة ما زالت تذآر ذلك الشيء ! يا للفرحة  
! الذي يحيا في آياننا بالرغم من هروبه اآلن من أحاسيسنا  

.زالت تحيا في داخليففكرة أعوامنا الماضية ما   
  هل هي نعمة لي؟لكن

..ليس آذلك، ألن النعمة تكمن أآثر ما تكمن في البهجة والحرية  
البهجة والحرية هما ما يؤمن به الصغار في طفولتهم البسيطة الساذجة،.. أجل  

.حيث اآلمال المتفتحة تنبض في الصدور وترفرف بأجنحتها  
.يم الشكر واإلبتهالليس من أجل الحصول على ذلك أرفع تران  

..ةبل للعثور على حلول لتساؤالت عصّي  
.لمعرفة السر من إفالت إحساسات من أيدينا، واختفاء أشياء أخرى من تجربتنا  



  وشكوك تراود إنسانًا وظنون، ِرَيٌبإنها مخاوٌف
..ها وال يعرف ماهيتها ال يدرك أبعاَد يتنقل في عوالَم  
نا البشرية أمامها عليا تقف طبيعتبحثًا عن مشاعَر  

.بوجل واستحياء، وقوف من اقترف ذنبًا وافتضح أمره  
  نوٍرلكن تلك العواطف األولى، مهما آانت طبيعتها، ما زالت منبَع

.. على أيامنا وعلى آل ما نعاينه من حولنايشّع  
جعل سنواتعواطف تعضدنا، ترعانا بحنان، ولها القدرة على   

. الوجودعمرة في عمرنا الصاخبة تبدو لحظات عابر  
..هناك في السكون األبدي حقيقة تستيقظ وال تّمحي أبد الدهر  
..حقيقة ال يقوى التواني واإلهمال، وال السعي المحموم  

  الصغار، وال أي عدو للفرحوالوال الكبار 
.أن يعبث بها أو يقضي عليها  

، حيث الطقس هادئ جميل،)العمر(في موسم .. وهكذا  
ي قلب اليابسة،بالرغم من آوننا ف  

 تبقى نفوسنا مع ذلك تبصر ذلك البحر الخالد
.. الذي أتى بنا إلى هنا  

)من حال إلى حال(ولها القدرة أيضًا على اإلنتقال بلحظة   
 لنبصر األطفال

  يمرحون على الشاطئ
  .ويصغون لصوت المياه الجبار الذي ال يكف عن الهدير

  
X 
 
 

Then sing, ye Birds, sing, sing a joyous song! 
And let the young Lambs bound 

As to the tabor's sound! 
We in thought will join your throng, 

Ye that pipe and ye that play, 
Ye that through your hearts to-day 

Feel the gladness of the May! 
What though the radiance which was once so bright 

Be now forever taken from my sight, 
Though nothing can bring back the hour 

Of splendor in the grass, of glory in the flower; 
We will grieve not, rather find 

Strength in what remains behind; 
In the primal sympathy 

Which having been must ever be; 
In the soothing thoughts that spring 

Out of human suffering; 
In the faith that looks through death, 

In years that bring the philosophic mind. 
 
!اصدحي بأناشيد الفرح.. فاصدحي أيتها الطيور  

. الراعيشبابةولتتقافز الحمالن الصغيرة على أنغام   
..وسنشارآك بأفكارنا ومشاعرنا  

..ارك الزامر فرحه والراقص بهجتهأجل سنش  
! بنشوة أيار في قلوبهاالكائنات التي تحّسوآل   

 لكن ماذا سيحدث لي لو أن اإلشعاع الذي آان ذات مرة قوي السطوع



؟أزيَح مرة ولألبد من أمام بصري  
الروعة للعشب عن إعادة ذا سيحدث لو عجز آل شيءوما  

؟والنضارة للزهور  
للحزنعندها  لن أستسلم   
:في ما تبقى) عزاء(بل سأجد قوة و  

 في التعاطف األزلي الذي آان منذ البدء ولن يزول،
..وفي األفكار الرقيقة المتولدة من أحزان البشر  
 وفي اإليمان الذي يخترق حجاب الموت

  .الفالسفة التي تنجب عقول )الخصبة (وفي السنين
 

XI 
 

And O, ye Fountains, Meadows, Hills, and Groves, 
Forebode not any severing of our loves! 

Yet in my heart of hearts I feel your might; 
I only have relinquished one delight 

To live beneath your more habitual sway. 
I love the Brooks which down their channels fret, 

Even more than when I tripped lightly as they; 
The innocent brightness of a new-born Day 

Is lovely yet; 
The Clouds that gather round the setting sun 

Do take a sober coloring from an eye 
That hath kept watch o'er man's mortality; 

Another race hath been, and other palms are won. 
Thanks to the human heart by which we live, 
Thanks to its tenderness, its joys, and fears, 

To me the meanest flower that blows can give 
Thoughts that do often lie too deep for tears. 

  
  ..أيتها المروج والتالل والرياض.. فيا أيتها الينابيع والعيون

  !  وتفرقي شملناتنا أحبتأخذي ال ..ال تتربصي بنا وال توجسي شرًا
  .مع ذلك، في أعماق قلبي أدرك جبروتك

  .. عن بهجة واحدةلقد تخليُت
  .ألعيش في ظل مزاجك األآثر تقلبًا

  أحب السواقي المنطلقة بهمة في قنواتها
  .أحبها أآثر مما أحببتها عندما آنت أجاري جريها

  ..ظريفةوما زالت اإلشراقة البريئة لليوم الجديد رائعة و
  عة عند الغروبوالسحب المتجّم

  تستل ألوانًا رزينة من العين التي رعت وترعى
  .البسيطةاإلنسان إبان إقامته الموقوتة على هذه 
  .سباٌق آخر وفوز جديد بإآليل غار
  ..فبفضل القلب البشري الذي به نحيا
  وبفضل رقته ومباهجه ومخاوفه
  ...أرى في أدق الزهور وأصغرها

   .ميقة، غالبًا ما تعجز الدموع عن اإلفصاح عنهاأفكارًا ع
   

  
  


