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مجيلة بشكل كتايب يقصده الشاعر. يف األساس ، عندما خيلق   رائعةالشعر ىو 
شاعر عماًل شعرًًي ، فإنو يف الواقع خيلقو أماًل جديًدا. وىذا يعادل تعريف دمحم القطاين 

ربة الذي اقتبس من العقاد ، فالشعر جزء من تعبري لغوي مجيل يتجلى يف روح مضط
. مل يعد يتم (Kamil,2009)ةحًقا. وقد مت استيعاب ىذا الفهم مع تعريف الشعر احلر 

جتاىل إذا كان الشعر ىو أقدم عمل يف جمال األدب حيث يستمتع الكثري من الناس 
تجارب البشكل عام أبفكار الشاعر أو مشاعره أو أفكاره عن احلياة بناًء على 

ومع ذلك ، فمن املؤسف أن االىتمام  .(Nuryadi,2012)ومالحظات الواقع االجتماعي
املتعلق ابلًتمجة يف نطاق األدب ،  وخاصة اللغة العربية ، ضئيل للغاية ، بينما حتتل اللغة 
العربية يف إندونيسيا نفسها موقًعا اسًتاتيجًيا للغاية ، خاصة ابلنسبة للمسلمني يف 

 .(Munip,2005)إندونيسيا

  ت األدبية العربية ، من األعمال األدبية العربية اليتمن بني العديد من الشخصيا
ما يتم التطرق إليها ، خاصة يف إندونيسيا ، عمل نزار قباين ، الشاعر  رةاندكانت 

والدبلوماسي املولود من عائلة دمشق التقليدية القددية. عملها موجود حالًيا يف إندونيسيا 
كتب اتريخ املرأة. ىو شاعر مشهور يف وقد متت ترمجتو إىل قاموس العشاق وىذا ىو كي

وشعيب يف جمال األدب العريب املعاصر ، وأصبح من أكثر شعراء أفانت غرايس أتثريًا 
.كّرس نزار قباين نفسو طوال حياتو ((El-Hade,2015وغزيرًا يف الشعر العريب احلديث

يمن عليها لكتابة أفكار مرآة جعلت الكتاب العرب يفخرون هبا. يف كتاابهتا اليت هت
النسوية وتصف معاانة املرأة يف العصر احلديث أو املعاصر. لذلك ليس من املستغرب أن 
الطريقة اليت يكتب هبا شعره جتعلو متورطًا يف خالفات خمتلفة. مث تطور شعر نزار قباين 



طًا للغاية يف كتابة الشعر السياسي ابلتعبري عن الفشل اإىل الساحة السياسية ، فكان نش
هائي والرضا وىزدية املسؤولية الوطنية اليت اعتربىا النظام العريب نقداً. يكشف الشعر الن

عن مزيج من احلب والشعر السياسي ، يعرب عن إحداىا يف خمتاراتو الشعرية بعنوان " كل 
 عام وأنت حبيبيت ".

اليت حتكي  "كل عام وأنت حبيبيت"ومن بني عشرات أعمالو ، قصيدة شعرية 
قصة رومانسية. فكما يف قصيدتو اليت تصف احلب واليت تقول "يف احلب البحري" فهي 
تشرح املعٌت العميق للحب وىو احلب الذي يتطلب الفهم والفهم والتقدير. أما ابلنسبة 
لًتمجة ىذه القصيدة فقد استخدم الباحث أسلوب التكيف لفهم النص املوجو حنو 

 اهلدف.

أخريًا إبجراء  اىتمت الباحثبداء مالحظات معمقة خمتلفة ، لذلك ، وبعد إ
لنزار قباين) ترمجة النص من  "كل عام وأنت حبيبيت"حبث يف الًتمجة بعنوان قصيدة 

 العربية إىل اإلندونسية(.

 ب. مشكالت البحث

 .حدود البحث1

املوضوع على نطاق واسع ، حيتاج الباحث إىل تقدمي حدود  يذىبحىت ال 
كلة يف ىذ البحث. من بني أعمال نزار قباين العديدة بني احلني واآلخر ، وصيغ مش

لنزار قباين  "كل عام وأنت حبيبيت"حدود الباحث حبثو فقط يف عملو بعنوان قصيدة 
 ، أي ترمجة عملو من العربية إىل اإلندونيسية. 7891الذي ُنشر عام 

 . أسئلة البحث2

لنزار قباين من العربية إىل  "حبيبيتكل عام وأنت "ترمجة النص قصيدة  .ما7
 اإلندونيسية؟



 ج. أهداف البحث

انطالقا من صياغة املشكلة القائمة ، مع حتقيق ىذا البحث ، يهدف البحث 
 إىل:

باين من العربية إىل . ملعرفة ترمجة النص قصيدة كل عام وأنت حبيبيت لنزار ق7
 اإلندونيسية

 فوائد البحث .د

أنت حبيبيت لنزار قباين) ترمجة النص من العربية إىل بعنوان قصيدة كل عام و 
     البحث فوائد نظرية: اإلندونسية(.الذي عينو الباحث ، سيوفر ىذا 

.تتوقع ىذه الدراسة أن تؤخذ الفائدة يف االعتبار عند تطوير البحوث املتعلقة بًتمجة 7
 النصوص األدبية.

نظر يف الطريقة اليت جيب أن تكون مناسبة يف .كنظرة اثقبة للقراء والباحثني واملًتمجني لل2
 ترمجة النصوص األدبية ، وخاصة النصوص الشعرية.

 

 

 

 
 


