
ذإ … إ 

ذإ إس تطعت أ ن حتتفظ برأ سك إ 

عندما يفقد لك من حوكل رؤوسهم

و ينحون عليك ابلالمئة

نسان ثقته فيك ذإ وثقت بنفسك عندما يفقد لك إ  إ 

و ال ترتك مع ذكل جمااًل للشك

If

If you can keep your head when all about 
you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men 
doubt you,
But make allowance for their doubting too:



If you can wait and not be tired by 
waiting,
Or, being lied about, don't deal in lies,
Or being hated don't give way to 
hating,
And yet don't look too good, nor talk 
too wise;

ذإ إس تطعت أ ن تنتظر دون أ ن متل الانتظار إ 

ليه أ و أ ن يعامكل إلآخرون ابلكذب من دون أ ن تلجأ  إ 

ىل أ و أ ن تكون موضع كرإهية و لكنك ال تدع لها جمااًل للترسب إ 

نفسك

و ال تبدو أ فضل مما ينبغي وال تتلكم حبمكة أ كرث مما جيب



If you can dream-and not make dreams 
your master;
If you can think-and not make thoughts 
your aim,
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the 
same:

ذإ إس تطعت أ ن حتمل و ال تدع لل حالم س يادة عليك إ 

ذإ إس تطعت أ ن تفكر و ال جتعل إل فاكر غايتك إلقصوى إ 

ذإ إس تطعت أ ن جتابه إلفوز وإلفشل إ 

عىل حد سوإء… إخلادعني … و تتعامل مع هذين إخملاتلني 



If you can bear to hear the truth you've 
spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, 
broken,
And stoop and build them up with worn-out 
tools;

ذإ كنت تس تطيع حتمل سامع إحلقيقة كنت قد حتدثت إ 

إمللتوية من قبل إل رشإر جلعل خف المحلقى،

أ و نشهد تدمري إل ش ياء إليت كنت قد كرست حياتك

وتنحدر

وبناء هلم حىت مع إل دوإت إلبالية 



If you can make one heap of all your 
winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your 
beginnings,
And never breathe a word about your 
loss:

ذإ إس تطعت أ ن تكدس لك ما متكل من أ رابح و تغامر هبا دفعة  إ 

وإحدة

مث تبدأ  من جديد… و خترسها مجيعًا 

من دون أ ن تنطق بلكمة وإحدة عن خسارتك



If you can force your heart and nerve and 
sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in 
you
Except the Will which says to them: "Hold 
on!"

ذإ إس تطعت أ ن جترب قلبك و أ عصابك و أ طنابك إ 

من أ جل خدمة أ غرإضك بعد أ ن يكونوإ قد قضوإ منذ أ مد 

طويل

وذلكل تس متر عندما ال يوجد فيك يشء

رإدة إليت تقول هلم '! إس متر' : سوى إال 



If you can talk with crowds 
and keep your virtue,
Or walk with Kings
Nor lose the common touch,

ذإ إس تطعت أ ن تعامل إلناس إ 

من غري أ ن تتخىل عن فضائكل

و أ ن تسري يف راكب إمللوك

من دون أ ن تفقد مزإايك إملعتادة



If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds' worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that's in 
it,
And-which is more-you'll be a man, my 
son!

ذإ إس تطعت أ ن متل  إدلقيقة إلغاضبة إ 

إليت ال تغفر ل حد

مبا يعادل س تني اثنية من إلسعي ركضاً 

فكل إل رض وما علهيا

فوق ذكل لكه… و أ نت 

اي بيُن… س تكون رجاًل 
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