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  الفصل الحادي عشر
  

  الشعر العبري
  

فمن  لذلك ؛إن جزءا آبيرا جدا من العهد القديم مكتوب بالصيغة الشعرية
 أن ، ألي شخص يرغب أن يكون واعظا أو مفسرا للكتاب المقدسالضروري

إن الصفة . عن الخصائص الرئيسية للشعر العبري على األقل،شيئا، يعرف 
وهي  –)الكتاب المقدسعرية األخرى من واألجزاء الش( للمزامير المنهجية

هذه .  بخصائصه في الترجمة هي االحتفاظ–لهذا النمط العنصر األآثر وضوحا 
والمثل . الطباق وهو ما نسميهالصفة هي قول الشيء مرتين بكلمات مختلفة، 

: 2مزمور(" الرب يستهزئ بهم. الساآن في السماوات يضحك " -: هوالنموذجي
  .)1: 19مزمور(" ر بعمل يديهث بمجد اهللا، والفلك ُيخِبُتحدِّالسماوات "، أو )4
  

 شعور خطر مما يقلل من ، الشعري ُيفسح مجاال للتنوع الوافرطباقهذا ال
 آلي في وال يوجد أي تماثل . هذه األجزاء من الكتاب المقدسبالملل، منالقارئ 

عبري ال ُتفقد في عالوة على ذلك، فإن هذه الصفة للشعر ال. هذه القصائد الشعرية
 لهذا السبب فإنه يمكن ترجمته ؛)سجع أو الوزن الشعريما يحدث للمثل(الترجمة 

 ونستطيع أن نستنتج أن ترتيب . بدون فقدان جماله أو تأثيره،كل لغات العالمل
  . ز للغة العبرية في هذا التميُّتتضحالعناية اإللهية 

  
 حيث أن وضحناها حاال،تي  هي الصيغة الللطباق،إن الصيغة الشائعة جدا 

 األول، ولكن بكلمات ال يتعدى آونه ترديدا لصدى السطر ،الثاني من اآليةالسطر 
فيضيف  األول، ما في السطر الثاني لسطرم اوفي بعض األحيان ُيضخِّ. مختلفة
 الشعري ُيسمى من الطباقول النوع األن إ.  األولسطرما هو موجود بالل القليل
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 للنوع  لنأخذ على سبيل المثال.التراآب ُيسمى النوع الثاني  بينما،"المرادف"
  -:الثاني
  ،راعيَّالرب 

  .)1: 23مزمور(فال يعوزني شيء 
  ،في مراع ُخضر ُيربضني
  .)2: 23مزمور(إلى مياه الراحة ُيوردني 

 عندما يقدم ؛"التضاد" الشعري ُيسمى من الطباقومع ذلك هناك نوع آخر 
 وهذا يناسب سفر مثل األمثال على ، متناقضةافكاًرن األول والثاني أاالسطر
".  ونقيضها من الرذائل،الفضائل األخالقية" مجموعة من نرى حيث ؛األخص

   :أماآن أخرىولكن هناك أمثلة آثيرة في 
   )1 ()6: 1مزمور("أما طريق األشرار فتهلك. ألن الرب يعلم طريق األبرار"
  

  -:لتفسير لسببينل مهم العبري ق الشعري في الشعرطباترآيب الإن فهم 
 ا نجد السطر المماثل واضحا، أو صعًبا يبدو لنا أن تفسير سطر ما عسيًرعندما -1

  .مكننا أن نحدد معنى الجزء المعقد والغامضت ،بطريقة آافية
ومن ناحية أخرى يجب أن . لمترجمين في بعض األحيانا هذه القاعدة ساعدوت

المشكوك فيه مدى مبررات تخمينهم في   فإنه من؛نييكون المترجمون حذر
ويجب عليهم وعلينا أن نكون .  يتطلب تنقيحاتنقيحهم للنص؛ العتقادهم أن الطباق

  . الشعريالبناء الشعري والطباق في لالستثناء من القاعدة،مستعدين دائما 
  

 وهي ترجمة حديثة Revised Standard Versionإن الترجمة المسّماة 
 إلى حد ما في عمل تصحيحات أهملتمن النواحي، تبدو أنها وممتازة في آثير 

 ةين أن يقرأوا دائما أياء الجادِّيجب على القرَّ. للنص العبري على هذه األسس
، ويجب عليهم  مترجمتهن في و المترجماسترشد بها المبادئ التي توضِّح ،مقدمة

 التي RSVمثال ذلك ترجمة      . موجودةامش و حاشية أو هةأن يفحصوا أي
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للداللة على أن هذا الجزء ) Correctionأي تصحيح " (Cn "تستخدم االختصار
  . تم تنقيحه النص العبريمن
  

ي نص بدون حاشية منقَّحة، أل عند استخدام ترجمة أو صياغة وعًياآن أآثر 
يجب أن ُينصح دارسو سفري المزامير ! ه القارئ غير الحذرنبِّ ُت،امشوأو ه

، إنه )2(لعهد القديمل Derek Kidner’s Tyndale عينوا بتفسيريستواألمثال أن 
إن االختالف الجذاب لترجمة (:قائال 7: 95 في مزموريكرر التحذير معطيا مثاال

NEBفإن التغييرات  " 10: 97أو في مزمور )3(. ليس إال مجموعة من التخمينات
، ضئيل النص دتأييولكن ... سالسة جعلت الجملة أآثر RSVالتي عملتها ترجمة 

  )4(."ا آمًنا معياًرت ليسسالسةوال
  

 من ،ط همة الدارسيثبتصد به على أي حال، ليس شيء مما قيل هنا ُق
عما  ربما تكون أآثر صوابا KJVإن ترجمة . حديثةالترجمات لحكيم لالستخدام اال

 بعض يقبلهما ع وتكون في معظم األحيان أآثر خطأ يقبله بعض العصريين،
  .المتطرفينالمحافظين 
لألجزاء آثيرا ما تتجاهل البناء الطباقي  The Good News Bible إن ترجمة
في ما هو  اعد فيما(إنها ال تتضمن عناوين المزامير .  الكتاب المقدسمنالشعرية 
إن ترجمات . ن جزءا من النص الموحى به مع أن هذه العناوين تكوِّ؛)الهوامش

NASB, RSV  من هذه الناحية، وترجمة جديرة باالعتماد عليهاNASB لها 
  .سطر على حدةقيمتها في الطريقة التي تبدأ بها آل 

 نقع في فخ محاولة أن نحصل على قد فإننا النمط من الطباق؛ز هذا ميُِّن إذا لم -2
.  بكلمات مختلفةمرتين نفس الشيء آية ُآتب فيها في ،كل سطرلمعنى مختلف 

  !همال هذا المبدأإل قد ظهرت نتيجة الواقع أن بعض التفسيرات الغريبة


