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 تحليل قصيدة الكوليرا لنازك المالئكة

 :تعريف بالشاعرة نازك المالئكة (1   

 إحعى أبرز الشاعرات يف الشتر التريب احلعيث، وقع مجتت بني الثقافتني  تعّ  نازؾ ادلالئكة شاعرة عراقّية      
 1949، ويف 1944، وخترجت يف دار ادلتلمني عاـ 1923ُولعت ادلالئكة يف بغعاد عاـ . التربية والغربية

 ويف جامتة وسكونسن إلععاد ادلاجستري ،خترجت يف متهع الفنوف اجلميلة، و ابتت دراستها يف جامتة برنستوف
 .ـ2007  وفيت عاـيف األدب ادلقارف، و تع ادلالئكة من أبرز رواد شتر التفتيلة مع بعر شاكر السياب ،

قضايا :  ، وذلا ععد من الكتب النقعية مثلرعاشقة الليل، شظايا رماد، شجرة القم:  ومن دواوينها الشترية    
 . 1993 الشتر وقضايا أخرىسيكولوجية، 1965، الصومتة والشرفة احلمراء 1962الشتر ادلتاصر 

 . قصيعةاؿ  بتض أبيات ىذهدلالئكة، وسيتم حتليللنازؾ امن أوىل قصائع شتر التفتيلة "الكولريا " و تّع 
 :تحليل القصيدة (2

     نظمت نازؾ ادلالئكة  قصيعة الكولريا على وزف البحر ادلتعارؾ، وصّورت فيها مشاعرىا وأحاسيسها حنو مصر 
حني دامهها وباء الكولريا، وحاولت التتبري عن وقع أرجل اخليل اليت جتر عربات ادلو ى من ضحايا ادلرض يف الريف 

 .ادلصري

       :و بعأ القصيعة بقوذلا

سَكن الليُل 
 أصِغ إىل َوْقع َصَعى األنَّاْت 

 يف ُعْمق الظلمِة،حتَت الصمِت على األمواْت 
 َصرَخاٌت  تلو  ضطرُب 
 حزٌف يتعفُق يلتهُب 

 يتتثَّر فيو َصعى اآلىاْت 
 يف كل فؤاٍد غلياُف 

 يف الكوِخ الساكِن أحزاُف 
 يف كل مكاٍف روٌح  صرُخ يف الظُُلماْت 

 يف كلِّ مكاٍف يبكي صوْت  
 ىذا ما قع َمزَّقُو ادلوْت 
 ادلوُت ادلوُت ادلوُت 
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  تّّب الشاعرة يف األسطر الشتريّة السابقة عن احلزف واألمل الذي ميأل البيوت بسبب ادلوت الذي حيعثو مرض    
الكولريا، فادلوت يتّم ادلكاف بصورة واضحة، ولذلك فإف كلمة ادلوت جاءت مكررة يف ادلقطع الشتري؛ لتتّب عن 
سيطرة ادلوت أماـ احلياة، فمرض الكولريا يصنع ادلوت، واألمل، واألنني، والصرخات اليت جتتل األمر الفًتا للنظر، 

    :و تابع وصف ما حيعثو ادلرض من آثار فتقوؿ الشاعرة

 يف صمِت الفْجر أِصْخ انظُْر ركَب الباكني 
 عشرُة أمواٍت عشرونا 

 للباكينا غ ال حُتِْ  أأِ 
 امسْع صوَت الطِّْفل ادلسكني 
 َمْوَ ى َمْوَ ى ضاَع التعُد 
 َمْوَ ى موَ ى مل يَػْبَق َغُع 

 
األععاد يف  زايُع،  وال يفّرؽ بني صغري وكبري، و ادلوت يقضي على الناس      قوؿ الشاعرة يف ىذه األسطر، أفّ 

فأععاد ادلو ى ال حتصى، وادلوت يقضي على أمل الغع وادلستقبل، 

 :ا و نهي القصيعة بقولو

يا شَبَح اذلْيضة ما أبقيْت 
ال شيَء سوى أحزاِف ادلوْت 

 ادلوُت ادلوُت ادلوْت 
 يا مصُر شتوري مزََّقُو ما فتَل ادلوْت 

 
دلوت يقضي على كّل شيء، ويسود احلزف يف كل مكاف، والشاعرة ىنا      رى الشاعرة يف ىذه األسطر، أف ا

 .يتمّلكها احلزف على مصر؛ بسبب ما أحعثو ىذا ادلرض من موت، وحزف

  وعنع حتليل قصيعة الكولريا لنازؾ ادلالئكة ميكن مالحظة  غرير الشكل الشترّي، والتغري يف  وزيع التفتيالت    
.وععدىا واختالؼ القافية  

 


