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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 

 في شعر أنشودة المطر لبدر شاكر السياب الطلبي شكل الكالم اإلنشائي . أ
كالم اإلنشاء ىو ما ال يصح أن يقال لقائلو عنو صادق فيو أو كاذب. وكالم 

اإلنشاء الطليب ىو الذي يستدعي مطلوبا غَت  ٔاإلنشاء ىو نوعان: طليب وغَت طليب.
. حاصل وقت الطلب. وأنواعو مخسة وىي: األمر والنهي والتمٌت واإلستفهام والنداء

واإلنشاء غَت الطليب ىو ما ال يستدعي مطلوبا. ولو صيغ كثَتة، منها: ادلدح والذم 
 والعقود والقسم والّتعجب وأفعال الرجاء.

فوجدت الباحثة بعد استقراء البيانات من شعر "أنشودة ادلطر" لبدر شاكر 
كالم السياب نوع من نوعي الكالم اإلنشائي وىو الكالم اإلنشائي الطليب، مع أن ال

اإلنشائي غَت الطليب ال يوجد بيانا يف شعر "أنشودة ادلطر". وتتكون الكالم اإلنشائي 
عددا من  ٖٛالطليب يف ىذا الشعر من النداء واإلستفهام فحسب، مع اجملموع 

 البيانات.
 وسيأتى البيان لكل منها كما يلي :

 النداء .ٔ
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"أنشودة ادلطر" لبدر  يكون النداء أكثر البيانات اليت وجدهتا الباحثة يف شعر
 عددا من البيانات، وىي : ٕٖشاكر السياب، مع اجملموع 

 (، وىو:ٜٔكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت التاسع عشر ) (ٔ
 "مطر...."

ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت على شكل النداء وىو مجلة  
ادلتكلم إقبال ادلخاطب  وىذا الكالم موافق بتعريف النداء وىو طلب "مطر".

وكانت أداة النداء حمذوفة يف ىذا الكالم  ٕعليو حبرف نائب مناب )أنادي(.
 وأصلو "يا مطر!".    

 (، وىو:ٕٓكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت العشرون ) (ٕ
 "مطر...."

متساويا مع البيان السابق، ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت 
النداء وىو مجلة  "مطر". وىذا الكالم موافق بتعريف النداء وىو  على شكل

وكانت أداة  ٖطلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.
 النداء حمذوفة يف ىذا الكالم وأصلو "يا مطر!".    

 (، وىو:ٕٔكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت احلادي وعشرون ) (ٖ
 "مطر...."

متساويا مع البيان السابق، ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت 
وىذا الكالم موافق بتعريف النداء وىو . على شكل النداء وىو مجلة "مطر"
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وكانت أداة  ٗطلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.
 النداء حمذوفة يف ىذا الكالم وأصلو "يا مطر!".

 (، وىو:ٖ٘يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت اخلامس وثالثون ) كالم النداء (ٗ
 "مطر....".

متساويا مع البيان السابق، ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت 
على شكل النداء وىو مجلة  "مطر". وىذا الكالم موافق بتعريف النداء وىو 

وكانت أداة  ٘طلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.
 النداء حمذوفة يف ىذا الكالم وأصلو "يا مطر!".

 (، وىو:ٖٙكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت السادس وثالثون ) (٘
 "مطر....".

متساويا مع البيان السابق، ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت 
النداء وىو  على شكل النداء وىو مجلة "مطر". وىذا الكالم موافق بتعريف

وكانت أداة  ٙطلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.
 النداء حمذوفة يف ىذا الكالم وأصلو "يا مطر!".

 (، وىو:ٚٗكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت السابع وأربعون ) (ٙ
 "أصيح باخلليج: "يا خليج..."
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البيت على شكل النداء وىو مجلة  ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا 
وىذا الكالم موافق بتعريف النداء وىو طلب ادلتكلم إقبال  "يا خليج".

وكانت أداة النداء ىي حرف "يا "  ٚادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.
 يف مجلة "أصيح باخلليج: "يا خليج...".

 (، وىو:ٛٗن )كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الثامن وأربعو  (ٚ
 "يا واىب اللؤلؤ، واحملار، والردى !"

متساويا مع البيان السابق، ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت 
على شكل النداء وىو مجلة  "يا واىب اللؤلؤ". وىذا الكالم موافق بتعريف 

 ٛالنداء وىو طلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.
أداة النداء ىي حرف "يا" يف مجلة  "يا واىب اللؤلؤ، واحملار، والردى وكانت 

."! 
 (، وىو:ٔ٘كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت احلادي ومخسون ) (ٛ

 "يا خليج"
متساويا مع البيان السابق، ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت 

الم موافق بتعريف النداء وىو على شكل النداء وىو مجلة  "يا خليج". وىذا الك
وكانت أداة  ٜطلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.

 النداء ىي حرف "يا" يف مجلة  "يا خليج".
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 (، وىو:ٕ٘كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الثاين ومخسون ) (ٜ
 "يا واىب احملار والّردى ..."

هر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت متساويا مع البيان السابق، ظ
على شكل النداء وىو مجلة  "يا واىب احملارى". وىذا الكالم موافق بتعريف 

 ٓٔالنداء وىو طلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.
 وكانت أداة النداء ىي حرف "يا" يف مجلة  "يا واىب احملار والّردى ...".

 (، وىو:ٕٙيف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الثاين وستون )كالم النداء  (ٓٔ
 "مطر...."

ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت على شكل النداء وىو مجلة  
"مطر". وىذا الكالم موافق بتعريف النداء وىو طلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب 

وكانت أداة النداء حمذوفة يف ىذا الكالم  ٔٔعليو حبرف نائب مناب )أنادي(.
 وأصلو "يا مطر!".

 (، وىو:ٖٙكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الثالث وستون ) (ٔٔ
 "مطر...."

متساويا مع البيان السابق، ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت 
لنداء وىو على شكل النداء وىو مجلة  "مطر". وىذا الكالم موافق بتعريف ا
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وكانت أداة  ٕٔطلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.
 النداء حمذوفة يف ىذا الكالم وأصلو "يا مطر! ".

 (، وىو:ٗٙكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الرابع وستون ) (ٕٔ
 "مطر...."

ا البيت متساويا مع البيان السابق، ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذ
وىذا الكالم موافق بتعريف النداء وىو  على شكل النداء وىو مجلة  "مطر".

وكانت أداة  ٖٔطلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.
 النداء حمذوفة يف ىذا الكالم وأصلو "يا مطر! ".

 (، وىو:ٓٚ) كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت السابعون (ٖٔ
 "مطر...."

متساويا مع البيان السابق، ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت 
وىذا الكالم موافق بتعريف النداء وىو  على شكل النداء وىو مجلة  "مطر".

وكانت أداة  ٗٔطلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.
 النداء حمذوفة يف ىذا الكالم وأصلو "يا مطر! ".

 (، وىو:ٔٚكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت احلادي وسبعون ) (ٗٔ
 "مطر...."
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متساويا مع البيان السابق، ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت 
وىذا الكالم موافق بتعريف النداء وىو  على شكل النداء وىو مجلة  "مطر".

وكانت أداة  ٘ٔ)أنادي(. طلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب
 النداء حمذوفة يف ىذا الكالم وأصلو "يا مطر! ".

 (، وىو:ٕٚكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الثاين وسبعون ) (٘ٔ
 "مطر...."

متساويا مع البيان السابق، ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت 
افق بتعريف النداء وىو وىذا الكالم مو  على شكل النداء وىو مجلة  "مطر".

وكانت أداة  ٙٔطلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.
 النداء حمذوفة يف ىذا الكالم وأصلو "يا مطر! ".    

 (، وىو:٘ٚكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت اخلامس وسبعون ) (ٙٔ
 "مطر...."

اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت متساويا مع البيان السابق، ظهر الكالم 
وىذا الكالم موافق بتعريف النداء وىو  على شكل النداء وىو مجلة  "مطر".

وكانت أداة  ٚٔطلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.
 النداء حمذوفة يف ىذا الكالم وأصلو "يا مطر! ".    

 :(، وىوٙٚلسادس وسبعون )كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت ا (ٚٔ
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 "مطر...."
متساويا مع البيان السابق، ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت 

وىذا الكالم موافق بتعريف النداء وىو  على شكل النداء وىو مجلة  "مطر".
وكانت أداة  ٛٔطلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.

 النداء حمذوفة يف ىذا الكالم وأصلو "يا مطر! ".    
 :(، وىوٕٛالثاين ومثانون ) كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت (ٛٔ

 "مطر...."
متساويا مع البيان السابق، ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت 

تعريف النداء وىو وىذا الكالم موافق ب على شكل النداء وىو مجلة  "مطر".
وكانت أداة  ٜٔطلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.

 النداء حمذوفة يف ىذا الكالم وأصلو "يا مطر! ".    
 :(، وىوٖٛالبيت الثالث ومثانون ) كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، (ٜٔ

 "مطر...."
الطليب يف ىذا البيت  متساويا مع البيان السابق، ظهر الكالم اإلنشائي

وىذا الكالم موافق بتعريف النداء وىو  على شكل النداء وىو مجلة  "مطر".
وكانت أداة  ٕٓطلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.

 النداء حمذوفة يف ىذا الكالم وأصلو "يا مطر! ".    
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 :(، وىوٗٛانون )البيت الرابع ومثكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"،  (ٕٓ
 "مطر...."

متساويا مع البيان السابق، ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت 
وىذا الكالم موافق بتعريف النداء وىو  على شكل النداء وىو مجلة  "مطر".

وكانت أداة  ٕٔطلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.
 وأصلو "يا مطر! ".    النداء حمذوفة يف ىذا الكالم 

 :(، وىؤٜ) احلادي وتسعون كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت (ٕٔ
 "يف عامل الغد الفيت، واىب احلياة !"

ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت على شكل النداء وىو مجلة  
إقبال وىذا الكالم موافق بتعريف النداء وىو طلب ادلتكلم  "واىب احلياة".

وكانت أداة النداء حمذوفة يف ىذا  ٕٕادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.
 الكالم وأصلو "يا واىب احلياة !".    

 :(، وىوٕٜ)الثاين وتسعون  كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت (ٕٕ
 "مطر...."

ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت على شكل النداء وىو مجلة  
وىذا الكالم موافق بتعريف النداء وىو طلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب  طر"."م
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وكانت أداة النداء حمذوفة يف ىذا الكالم  ٖٕعليو حبرف نائب مناب )أنادي(.
 وأصلو "يا مطر! ".    

 :(، وىوٖٜ)الثالث وتسعون كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت  (ٖٕ
 "مطر...."

بق، ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت متساويا مع البيان السا
وىذا الكالم موافق بتعريف النداء وىو  على شكل النداء وىو مجلة  "مطر".

وكانت أداة  ٕٗطلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.
 النداء حمذوفة يف ىذا الكالم وأصلو "يا مطر! ".    

 :(، وىوٜٗ)البيت الرابع وتسعون كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"،  (ٕٗ
 "مطر...."

متساويا مع البيان السابق، ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت 
وىذا الكالم موافق بتعريف النداء وىو  على شكل النداء وىو مجلة  "مطر".

وكانت أداة  ٕ٘)أنادي(.طلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب 
 النداء حمذوفة يف ىذا الكالم وأصلو "يا مطر! ".    

 :(، وىوٜٙ)السادس وتسعون كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت  (ٕ٘
 "أصيح باخلليج: "يا خليج..."
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ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت على شكل النداء وىو مجلة  
فق بتعريف النداء وىو طلب ادلتكلم إقبال وىذا الكالم موا "يا خليج".

وكانت أداة النداء ىي حرف  ٕٙادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.
 "يا" يف مجلة  "أصيح باخلليج: "يا خليج...".    

 :(، وىوٜٚ)البيت السابع وتسعون كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"،  (ٕٙ
 "يا واىب اللؤلؤ، واحملار، والردى !"

يا مع البيان السابق، ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت متساو 
على شكل النداء وىو مجلة  "يا واىب اللؤلؤ". وىذا الكالم موافق بتعريف 

 ٕٚالنداء وىو طلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.
ار، والردى مجلة  "يا واىب اللؤلؤ، واحمليف وكانت أداة النداء ىي حرف "يا" 

    ."! 
 :(، وىوٓٓٔ) ادلائة كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت (ٕٚ

 "يا خليج"
متساويا مع البيان السابق، ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت 

وىذا الكالم موافق بتعريف النداء وىو  على شكل النداء وىو مجلة "يا خليج".
وكانت أداة  ٕٛعليو حبرف نائب مناب )أنادي(.طلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب 

 مجلة "يا خليج ".    حرف "يا" يف النداء ىي 
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 :(، وىؤٓٔ)الواحد ومائة كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت  (ٕٛ
 "يا واىب احملار والردى"

متساويا مع البيان السابق، ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت 
وىذا الكالم موافق بتعريف  ىو مجلة  "يا واىب احملار".على شكل النداء و 

 ٜٕالنداء وىو طلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.
 مجلة "يا واىب احملار والردى".    رف "يا" يف وكانت أداة النداء ىي ح

(، ٔٔٔ)احلادي عشر ومائة  كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت (ٜٕ
 :وىو

 "مطر...."
ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت على شكل النداء وىو مجلة  

وىذا الكالم موافق بتعريف النداء وىو طلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب  "مطر".
وكانت أداة النداء حمذوفة يف ىذا الكالم  ٖٓعليو حبرف نائب مناب )أنادي(.

 وأصلو "يا مطر! ".   
(، ٕٔٔ)الثاين عشر ومائة كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت  (ٖٓ

 :وىو
 "مطر...."

متساويا مع البيان السابق، ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت 
وىذا الكالم موافق بتعريف النداء وىو  على شكل النداء وىو مجلة  "مطر".
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وكانت أداة  ٖٔناب )أنادي(.طلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب م
 النداء حمذوفة يف ىذا الكالم وأصلو "يا مطر! ".    

(، ٖٔٔ)الثالث عشر ومائة كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت  (ٖٔ
 :وىو

 "مطر...."
متساويا مع البيان السابق، ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت 

ا الكالم موافق بتعريف النداء وىو وىذ على شكل النداء وىو مجلة  "مطر".
وكانت أداة  ٕٖطلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.

 النداء حمذوفة يف ىذا الكالم وأصلو "يا مطر! ".    
 :(، وىوٕٓٔ)العشرون ومائة كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت  (ٕٖ

 "يف عامل الغد الفيت، واىب احلياة."
الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت على شكل النداء وىو مجلة  ظهر 

وىذا الكالم موافق بتعريف النداء وىو طلب ادلتكلم إقبال  "واىب احلياة".
وكانت أداة النداء حمذوفة يف ىذا  ٖٖادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي(.

 الكالم وأصلو "يا واىب احلياة ".
 اإلستفهام .ٕ
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( بيانات ٙالكالم اإلنشائي الطليب على شكل اإلستفهام ست )وجدت الباحثة 
 يف شعر "أنشودة ادلطر" لبدر شاكر السياب، وىي :

 :(، وىوٖٚكالم اإلستفهام يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت السابع وثالثون ) (ٔ
 أي حزن يبعث ادلطر؟" "أتعلمُت

م وىو ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت على شكل اإلستفها
وىذا الكالم موافق بتعريف اإلستفهام وىو طلب العلم  مجلة  "أتعلمُت؟".

وكانت أداة اإلستفهام ىي حرف اذلمزة )أَ(  ٖٗبشيء مل يكن معلوما من قبل.
 أي " أتعلمُت؟ ".  

 :(، وىوٖٚالبيت السابع وثالثون ) كالم اإلستفهام يف شعر "أنشودة ادلطر"، (ٕ
 ؟"حزن يبعث ادلطر أي "أتعلمُت

ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت على شكل اإلستفهام وىو 
وىذا الكالم موافق بتعريف اإلستفهام وىو  مجلة  "أي حزن يبعث ادلطر ؟".

وكانت أداة اإلستفهام ىي  ٖ٘طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل.
"  حزن يبعث ادلطر؟ ". أيمجلة " يف  حرف "أيُّ

 :وىو (،ٖٛ)السابع وثالثون كالم اإلستفهام يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت  (ٖ
 "وكيف تنشج ادلزاريب إذا اهنمر ؟"
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ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت على شكل اإلستفهام وىو 
وىذا الكالم موافق بتعريف اإلستفهام وىو طلب العلم بشيء  مجلة  "وكيف".

مجلة يف  وكانت أداة اإلستفهام ىي حرف "كيف" ٖٙمل يكن معلوما من قبل.
 "وكيف تنشج ادلزاريب إذا اهنمر ؟".

 :وىو (،ٜٖ)التاسع وثالثون كالم اإلستفهام يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت  (ٗ
 "وكيف يشعر الوحيد فيو بالضياع ؟"

ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت على شكل اإلستفهام وىو 
وىذا الكالم موافق بتعريف اإلستفهام وىو طلب العلم بشيء  مجلة  "وكيف".

وكانت أداة اإلستفهام ىي حرف "كيف" يف مجلة  ٖٚمل يكن معلوما من قبل.
 "وكيف يشعر الوحيد فيو بالضياع ؟".

 :وىو (،ٖٚ)الثالث وسبعون كالم اإلستفهام يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت  (٘
 "وكم ذرفنا ليلة الرحيل، من دموع"

هر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت على شكل اإلستفهام وىو ظ
وىذا الكالم موافق بتعريف اإلستفهام وىو  مجلة  "وكم ذرفنا ليلة الرحيل،".

وكانت أداة اإلستفهام ىي  ٖٛطلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل.
 مجلة "وكم ذرفنا ليلة الرحيل، من دموع".يف  حرف "كم"
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 :وىو (،ٗٓٔ)الرابع ومائة كالم اإلستفهام يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت  (ٙ
 "وما تبقى من عظام بائس غريق"

ظهر الكالم اإلنشائي الطليب يف ىذا البيت على شكل اإلستفهام وىو 
وىذا الكالم موافق بتعريف اإلستفهام وىو طلب العلم  مجلة  "وما تبقى".

يف  كانت أداة اإلستفهام ىي حرف "ما"و  ٜٖبشيء مل يكن معلوما من قبل.
 مجلة "وما تبقى من عظام بائس غريق".

 

المعنى من استخدام الكالم اإلنشائي في شعر أنشودة المطر لبدر شاكر  فائدة . ب
 السّياب

بعد أن حتلل الباحثة عن شكل الكالم الإلنشائي يف شعر "أنشودة ادلطر" لبدر 
ادلعٌت  فائدةشاكر السّياب. ستعرض الباحثة البيانات وحتليلها يف األسئلة الثانية وىي 

بيانا كما  ٖٛمن استخدام الكالم اإلنشائي يف شعر "أنشودة ادلطر". فوجدت الباحثة 
نوعي الكالم اإلنشائي الطليب ومها النداء واإلستفهام. ذكرت يف )أ( الىت تتكون من 

 ادلعٍت يف تلك البيانات، ما يلي: فائدةوسيأيت البيان من 
 

 النداء .ٔ
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يكون النداء أكثر البيانات اليت وجدهتا الباحثة يف شعر "أنشودة ادلطر" لبدر 
 عددا من البيانات، وىي: ٕٖشاكر السياب، مع اجملموع 

 (، وىو:ٜٔ"أنشودة ادلطر"، البيت التاسع عشر ) كالم النداء يف شعر (ٔ
 "مطر..."

الكالم اإلنشائي ىو أن يكون الكالم حيّا متحركا بوجود  فائدة
احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم وادلخاطب علي األقل، خبالف 

 الكالم اخلربي حيث جري علي النمط الواحد ىو الغائب.
ا مطر" أو أنادى ادلطر. وىذه تدل فأصلو كلمة "مطر" من مجلة "ي

 على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "الندبة".
 (، وىو:ٕٓكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت العشرون ) (ٕ

 "مطر..."
الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 

اإلثنُت مها ادلتكلم  الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت
وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 

 الواحد ىو الغائب.
فأصلو كلمة "مطر" من مجلة "يا مطر" أو أنادى ادلطر. وىذه تدل 

 على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "الندبة".
 (، وىو:ٕٔعشرون )كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت احلادي و  (ٖ

 "مطر..."
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الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 
الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 
وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 

 الواحد ىو الغائب.
مطر" أو أنادى ادلطر. وىذه تدل فأصلو كلمة "مطر" من مجلة "يا 

 على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "الندبة".
 (، وىو:ٖ٘كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت اخلامس وثالثون ) (ٗ

 "مطر..."
الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 

الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 
وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 

 الواحد ىو الغائب.
فأصلو كلمة "مطر" من مجلة "يا مطر" أو أنادى ادلطر. وىذه تدل 

 لذي يفيد معٌت "الندبة".على استخدام الكالم النداء ا
 (، وىو:ٖٙكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت السادس وثالثون ) (٘

 "مطر..."
الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 

الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 
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وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 
 الواحد ىو الغائب.

فأصلو كلمة "مطر" من مجلة "يا مطر" أو أنادى ادلطر. وىذه تدل 
 لذي يفيد معٌت "الندبة".على استخدام الكالم النداء ا

 (، وىو:ٚٗكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت السابع وأربعون ) (ٙ
 "أصيح باخلليج: "يا خليج"

الكالم اإلنشائي ىو أن يكون الكالم حيّا متحركا بوجود  فائدة
احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم وادلخاطب علي األقل، خبالف 

 يث جري علي النمط الواحد ىو الغائب.الكالم اخلربي ح
فأصلو كلمة "يا خليج" من مجلة أنادى خليج. وىذه تدل على 

 استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "اإلستغاثة".
 (، وىو:ٛٗكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الثامن وأربعون ) (ٚ

 "يا واىب اللؤلؤ، واحملار، والردى!"
الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةان السابق، متساويا مع البي

الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 
وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 

 الواحد ىو الغائب.
فأصلو كلمة "يا واىب اللؤلؤ" من مجلة أنادى واىب اللؤلؤ. وىذه 

 تخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "اإلستغاثة".تدل على اس
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 (، وىو:ٔ٘كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت احلادي ومخسون ) (ٛ
 "يا خليج"

الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 
الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 

ب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط وادلخاط
 الواحد ىو الغائب.

فأصلو كلمة "يا خليج" من مجلة أنادى خليج. وىذه تدل على 
 استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "اإلستغاثة".

 (، وىو:ٕ٘كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الثاين ومخسون ) (ٜ
 الردى...""يا واىب احملار و 

الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 
الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 
وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 

 الواحد ىو الغائب.
ب احملار. وىذه فأصلو كلمة "يا واىب احملار" من مجلة أنادى واى

 تدل على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "اإلستغاثة".
 (، وىو:ٕٙكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الثاين وستون ) (ٓٔ

 "مطر..."
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الكالم اإلنشائي ىو أن يكون الكالم حيّا متحركا بوجود  فائدة
احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم وادلخاطب علي األقل، خبالف 

 الكالم اخلربي حيث جري علي النمط الواحد ىو الغائب.
فأصلو كلمة "مطر" من مجلة "يا مطر" أو أنادى ادلطر. وىذه تدل 

 لذي يفيد معٌت "الندبة".على استخدام الكالم النداء ا
 (، وىو:ٖٙكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الثالث وستون ) (ٔٔ

 "مطر..."
الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 

الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 
اخلربي حيث جري علي النمط وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم 

 الواحد ىو الغائب.
فأصلو كلمة "مطر" من مجلة "يا مطر" أو أنادى ادلطر. وىذه تدل 

 على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "الندبة".
 (، وىو:ٗٙكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الرابع وستون ) (ٕٔ

 "مطر..."
الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 

الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 
وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 

 الواحد ىو الغائب.
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فأصلو كلمة "مطر" من مجلة "يا مطر" أو أنادى ادلطر. وىذه تدل 
 داء الذي يفيد معٌت "الندبة".على استخدام الكالم الن

 (، وىو:ٓٚكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت السابعون ) (ٖٔ
 "مطر..."

الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 
الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 

اخلربي حيث جري علي النمط  وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم
 الواحد ىو الغائب.

فأصلو كلمة "مطر" من مجلة "يا مطر" أو أنادى ادلطر. وىذه تدل 
 على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "الندبة".

 (، وىو:ٔٚكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت احلادي وسبعون ) (ٗٔ
 "مطر..."

الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  ائدةفمتساويا مع البيان السابق، 
الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 
وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 

 الواحد ىو الغائب.
فأصلو كلمة "مطر" من مجلة "يا مطر" أو أنادى ادلطر. وىذه تدل 

 اء الذي يفيد معٌت "الندبة".على استخدام الكالم الند
 (، وىو:ٕٚكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الثاين وسبعون ) (٘ٔ
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 "مطر..."
الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 

الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 
كالم اخلربي حيث جري علي النمط وادلخاطب علي األقل، خبالف ال

 الواحد ىو الغائب.
فأصلو كلمة "مطر" من مجلة "يا مطر" أو أنادى ادلطر. وىذه تدل 

 على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "الندبة".
 (، وىو:٘ٚكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت اخلامس وسبعون ) (ٙٔ

 "مطر..."
الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 

الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 
وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 

 الواحد ىو الغائب.
تدل فأصلو كلمة "مطر" من مجلة "يا مطر" أو أنادى ادلطر. وىذه 

 على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "الندبة".
 (، وىو:ٙٚكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت السادس وسبعون ) (ٚٔ

 "مطر..."
الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 

الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 
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ادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط و 
 الواحد ىو الغائب.

فأصلو كلمة "مطر" من مجلة "يا مطر" أو أنادى ادلطر. وىذه تدل 
 على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "الندبة".

 (، وىو:ٕٛكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الثاين ومثانون ) (ٛٔ
 ...""مطر

الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 
الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 
وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 

 الواحد ىو الغائب.
وىذه تدل فأصلو كلمة "مطر" من مجلة "يا مطر" أو أنادى ادلطر. 

 على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "الندبة".
 (، وىو:ٖٛكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الثالث ومثانون ) (ٜٔ

 "مطر..."
الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 

تكلم الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادل
وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 

 الواحد ىو الغائب.
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فأصلو كلمة "مطر" من مجلة "يا مطر" أو أنادى ادلطر. وىذه تدل 
 على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "الندبة".

 وىو:(، ٗٛكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الرابع ومثانون ) (ٕٓ
 "مطر..."

الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 
الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 
وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 

 الواحد ىو الغائب.
ى ادلطر. وىذه تدل فأصلو كلمة "مطر" من مجلة "يا مطر" أو أناد

 على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "الندبة".
 (، وىو:ٜٔكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت احلادي وتسعون ) (ٕٔ

 "يف عامل الغد الفيت، واىب احلياة!"
الكالم اإلنشائي ىو أن يكون الكالم حيّا متحركا بوجود  فائدة

احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم وادلخاطب علي األقل، خبالف 
 الكالم اخلربي حيث جري علي النمط الواحد ىو الغائب.

فأصلو كلمة "واىب احلياة" من مجلة "يا واىب احلياة" أو أنادى 
ستخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت واىب احلياة. وىذه تدل على ا

 "اإلستغاثة".
 (، وىو:ٕٜكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الثاين وتسعون ) (ٕٕ
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 "مطر..."
الكالم اإلنشائي ىو أن يكون الكالم حيّا متحركا بوجود  فائدة

احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم وادلخاطب علي األقل، خبالف 
 اخلربي حيث جري علي النمط الواحد ىو الغائب.الكالم 

فأصلو كلمة "مطر" من مجلة "يا مطر" أو أنادى ادلطر. وىذه تدل 
 على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "الندبة".

 (، وىو:ٖٜكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الثالث وتسعون ) (ٖٕ
 "مطر..."

الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  ئدةفامتساويا مع البيان السابق، 
الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 
وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 

 الواحد ىو الغائب.
فأصلو كلمة "مطر" من مجلة "يا مطر" أو أنادى ادلطر. وىذه تدل 

 ء الذي يفيد معٌت "الندبة".على استخدام الكالم الندا
 (، وىو:ٜٗكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الرابع وتسعون ) (ٕٗ

 "مطر..."
الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 

الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 
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الم اخلربي حيث جري علي النمط وادلخاطب علي األقل، خبالف الك
 الواحد ىو الغائب.

فأصلو كلمة "مطر" من مجلة "يا مطر" أو أنادى ادلطر. وىذه تدل 
 على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "الندبة".

 (، وىو:ٜٙكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت السادس وتسعون ) (ٕ٘
 "أصيح باخلليج: ياخليج..."

الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمع البيان السابق،  متساويا
الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 
وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 

 الواحد ىو الغائب.
فأصلو كلمة "يا خليج" من مجلة أنادى خليج. وىذه تدل على 

 الكالم النداء الذي يفيد معٌت "اإلستغاثة".استخدام 
 (، وىو:ٜٚكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت السابع وتسعون ) (ٕٙ

 "يا واىب اللؤلؤ، واحملار، والردى!"
الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 

مها ادلتكلم الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت 
وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 

 الواحد ىو الغائب.
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فأصلو كلمة "يا واىب اللؤلؤ" من مجلة أنادى واىب اللؤلؤ. وىذه 
 تدل على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "اإلستغاثة".

 (، وىو:ٓٓٔكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت ادلائة ) (ٕٚ
 "يا خليج"

الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 
الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 
وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 

 الواحد ىو الغائب.
خليج. وىذه تدل على فأصلو كلمة "يا خليج" من مجلة أنادى 

 استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "اإلستغاثة".
 (، وىو:ٔٓٔكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الواحد ومائة ) (ٕٛ

 "يا واىب احملار والردى"
الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 

كون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي ي
وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 

 الواحد ىو الغائب.
فأصلو كلمة "يا واىب احملار" من مجلة أنادى واىب احملار. وىذه 

 تدل على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "اإلستغاثة".
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(، ٔٔٔالبيت احلادي عشر ومائة ) كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، (ٜٕ
 وىو:

 "مطر..."
الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 

الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 
وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 

 الواحد ىو الغائب.
"مطر" من مجلة "يا مطر" أو أنادى ادلطر. وىذه تدل  فأصلو كلمة

 على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "الندبة".
(، ٕٔٔكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الثاين عشر ومائة ) (ٖٓ

 وىو:
 "مطر..."

الكالم اإلنشائي ىو أن يكون الكالم حيّا متحركا بوجود  فائدة
 اإلثنُت مها ادلتكلم وادلخاطب علي األقل، خبالف احلوار الذي يكون بُت

 الكالم اخلربي حيث جري علي النمط الواحد ىو الغائب.
فأصلو كلمة "مطر" من مجلة "يا مطر" أو أنادى ادلطر. وىذه تدل 

 على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "الندبة".
(، ٖٔٔعشر ومائة )كالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الثالث  (ٖٔ

 وىو:
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 "مطر..."
الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 

الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 
وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 

 الواحد ىو الغائب.
"يا مطر" أو أنادى ادلطر. وىذه تدل  فأصلو كلمة "مطر" من مجلة

 على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "الندبة".
 (، وىو:ٕٓٔكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت العشرون ومائة ) (ٕٖ

 "يف عامل الغد الفيت، واىب احلياة"
الكالم اإلنشائي ىو أن يكون الكالم حيّا متحركا بوجود  فائدة

يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم وادلخاطب علي األقل، خبالف  احلوار الذي
 الكالم اخلربي حيث جري علي النمط الواحد ىو الغائب.

فأصلو كلمة "واىب احلياة" من مجلة "يا واىب احلياة" أو أنادى 
واىب احلياة. وىذه تدل على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت 

 "اإلستغاثة".
 

 اإلستفهام .ٕ
( ٙادلعٍت اإلستفهام ست ) فائدةوجدت الباحثة الكالم اإلنشائي الطليب على 

 بيانات يف شعر "أنشودة ادلطر" لبدر شاكر السياب، وىي :
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 (، وىو:ٖٚكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت السابع وثالثون ) (ٔ
 أي حزن يبعث ادلطر؟" أتعلمُت"

الكالم اإلنشائي ىو أن يكون الكالم حيّا متحركا بوجود  فائدة
احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم وادلخاطب علي األقل، خبالف 
الكالم اخلربي حيث جري علي النمط الواحد ىو الغائب. وىذه تدل على 

 استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت "التشويق".
 (، وىو:ٖٚة ادلطر"، البيت السابع وثالثون )كالم النداء يف شعر "أنشود (ٕ

 حزن يبعث ادلطر؟" أي"أتعلمُت 
الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 

الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 
وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 

واحد ىو الغائب. وىذه تدل على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت ال
 "التوبيخ".

 (، وىو:ٖٛكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الثامن وثالثون ) (ٖ
 "وكيف تنشج ادلزاريب إذا اهنمر؟"

الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 
جود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم الكالم حيّا متحركا بو 

وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 
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الواحد ىو الغائب. وىذه تدل على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت 
 "التوبيخ".

 (، وىو:ٜٖكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت التاسع وثالثون ) (ٗ
 شعر الوحيد فيو بالضياع ؟""وكيف ي

الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 
الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 
وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 

لنداء الذي يفيد معٌت الواحد ىو الغائب. وىذه تدل على استخدام الكالم ا
 "التوبيخ".

 (، وىو:ٖٚكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الثالث وسبعون ) (٘
 "وكم ذرفنا ليلة الرحيل، من دموع"

الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدةمتساويا مع البيان السابق، 
الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 
وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 
الواحد ىو الغائب. وىذه تدل على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت 

 "التشويق".
 (، وىو:ٗٓٔكالم النداء يف شعر "أنشودة ادلطر"، البيت الرابع ومائة ) (ٙ

 "وما تبقى من عظام بائس غريق"
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الكالم اإلنشائي ىو أن يكون  فائدة، متساويا مع البيان السابق
الكالم حيّا متحركا بوجود احلوار الذي يكون بُت اإلثنُت مها ادلتكلم 
وادلخاطب علي األقل، خبالف الكالم اخلربي حيث جري علي النمط 
الواحد ىو الغائب. وىذه تدل على استخدام الكالم النداء الذي يفيد معٌت 

 "التشويق".
 

في شعر "أنشودة المطر" لبدر شاكر  الطلبي ستخدام الكالم اإلنشائيا فائدة جدول
 السّياب

 السبب فائدة نوع الكالم األلفاظ البيت الرقم

 َمطَر ... ٜٔ .ٔ
الكالم 

اإلنشائي 
 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "الندبة"

النداء وحرف 
النداء حمذوف 

 وىو يا مطر

 ...َمطَر  ٕٓ .ٕ
الكالم 

اإلنشائي 
 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "الندبة"

النداء وحرف 
النداء حمذوف 

 وىو يا مطر

النداء وحرف يكون الكالم الكالم  َمطَر ... ٕٔ .ٖ
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اإلنشائي 
 الطليب

حيِّا متحرًكا 
وفائدتو النداء 

 ل "الندبة"

النداء حمذوف 
 وىو يا مطر

 ...َمطَر  ٖ٘ .ٗ
الكالم 

اإلنشائي 
 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "الندبة"

النداء وحرف 
النداء حمذوف 

 وىو يا مطر

 َمطَر ... ٖٙ .٘
الكالم 

اإلنشائي 
 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "الندبة"

النداء وحرف 
النداء حمذوف 

 وىو يا مطر

ٙ. ٗٚ 
باخلليج : أصيح 

 " يا خليجْ 

الكالم 
اإلنشائي 

 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "اإلستغاثة"

النداء وحرف 
النداء ىو يا 

 خليج

ٚ. ٗٛ 
يا واىَب اللؤلؤ ، 

واحملار ، والردى 
" ! 

الكالم 
اإلنشائي 

 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "اإلستغاثة"

النداء وحرف 
النداء ىو يا 

 واىب اللؤلؤ
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 " يَا َخِليجْ  ٔ٘ .ٛ
الكالم 

اإلنشائي 
 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "اإلستغاثة"

النداء وحرف 
النداء ىو يا 

 خليج

ٜ. ٕ٘ 
َحاِر 

َ
يَا َواِىَب ادل

 َوالرََّدى ... "

الكالم 
اإلنشائي 

 الطليب

يكون الكالم 
متحرًكا حيِّا 

وفائدتو النداء 
 ل "اإلستغاثة"

النداء وحرف 
النداء ىو يا 

 واىب احملار

 َمطَر ... ٕٙ ٓٔ
الكالم 

اإلنشائي 
 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "الندبة"

النداء وحرف 
النداء حمذوف 

 وىو يا مطر

 َمطَر ... ٖٙ ٔٔ
الكالم 

اإلنشائي 
 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "الندبة"

النداء وحرف 
النداء حمذوف 

 وىو يا مطر

 َمطَر ... ٗٙ ٕٔ
الكالم 

اإلنشائي 
 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 

النداء وحرف 
النداء حمذوف 

 وىو يا مطر
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 ل "الندبة"

 َمطَر ... ٓٚ ٖٔ
الكالم 

اإلنشائي 
 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "الندبة"

النداء وحرف 
النداء حمذوف 

 وىو يا مطر

 َمطَر ... ٔٚ ٗٔ
الكالم 

اإلنشائي 
 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "الندبة"

النداء وحرف 
النداء حمذوف 

 وىو يا مطر

 َمطَر ... ٕٚ ٘ٔ
الكالم 

اإلنشائي 
 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "الندبة"

النداء وحرف 
النداء حمذوف 

 وىو يا مطر

 َمطَر ... ٘ٚ ٙٔ
الكالم 

اإلنشائي 
 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "الندبة"

النداء وحرف 
النداء حمذوف 

 وىو يا مطر

 َمطَر ... ٙٚ ٚٔ
الكالم 

اإلنشائي 
يكون الكالم 

حيِّا متحرًكا 
النداء وحرف 

النداء حمذوف 
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وفائدتو النداء  الطليب
 ل "الندبة"

 وىو يا مطر

 َمطَر ... ٕٛ ٛٔ
الكالم 

اإلنشائي 
 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "الندبة"

النداء وحرف 
النداء حمذوف 

 وىو يا مطر

 َمطَر ... ٖٛ ٜٔ
الكالم 

اإلنشائي 
 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "الندبة"

النداء وحرف 
النداء حمذوف 

 وىو يا مطر

 َمطَر ... ٗٛ ٕٓ
الكالم 

اإلنشائي 
 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "الندبة"

النداء وحرف 
النداء حمذوف 

 وىو يا مطر

ٕٔ ٜٔ 
يف َعاملَِ الَغِد 

َواِىب الَفيِتِّ ، 
 احلََياة !

الكالم 
اإلنشائي 

 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "اإلستغاثة"

النداء وحرف 
النداء حمذوف 
وىو يا واىب 

 احلياة
النداء وحرف يكون الكالم الكالم  َمطَر ... ٕٜ ٕٕ
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اإلنشائي 
 الطليب

حيِّا متحرًكا 
وفائدتو النداء 

 ل "الندبة"

النداء حمذوف 
 وىو يا مطر

 َمطَر ... ٖٜ ٖٕ
الكالم 

اإلنشائي 
 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "الندبة"

النداء وحرف 
النداء حمذوف 

 وىو يا مطر

 َمطَر ... ٜٗ ٕٗ
الكالم 

اإلنشائي 
 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "الندبة"

النداء وحرف 
النداء حمذوف 

 وىو يا مطر

ٕ٘ ٜٙ 
أِصيُح باخلليج : 

 " يا َخِليْج ...

الكالم 
اإلنشائي 

 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "اإلستغاثة"

النداء وحرف 
النداء ىو يا 

 خليج

ٕٙ ٜٚ 
يا واىَب اللؤلؤ ، 

واحملار ، والردى 
" ! 

الكالم 
اإلنشائي 

 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "اإلستغاثة"

النداء وحرف 
النداء ىو يا 

 واىب اللؤلؤ
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 " يا خليجْ  ٓٓٔ ٕٚ
الكالم 

اإلنشائي 
 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "اإلستغاثة"

النداء وحرف 
النداء ىو يا 

 خليج

ٕٛ ٔٓٔ 
يا واىَب احملاِر 

 والردى . "

الكالم 
اإلنشائي 

 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "اإلستغاثة"

النداء وحرف 
النداء ىو يا 

 واىب احملار

 " مطر . ٔٔٔ ٜٕ
الكالم 

اإلنشائي 
 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "الندبة"

النداء وحرف 
النداء حمذوف 

 وىو يا مطر

 مطر .. ٕٔٔ ٖٓ
الكالم 

اإلنشائي 
 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "الندبة"

النداء وحرف 
النداء حمذوف 

 وىو يا مطر

 مطر ... ٖٔٔ ٖٔ
الكالم 

اإلنشائي 
 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 

النداء وحرف 
النداء حمذوف 

 وىو يا مطر
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 ل "الندبة"

ٖٕ ٕٔٓ 
يف عاملَِ الَغِد 

الَفيِتِّ ، واىب 
 احلياة .

الكالم 
اإلنشائي 

 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "اإلستغاثة"

النداء وحرف 
النداء حمذوف 
وىو يا واىب 

 احلياة

ٖٖ ٖٚ 
أتعلمَُت أّي ُحْزٍن 

طَر ؟
َ

 يبعُث ادل

الكالم 
اإلنشائي 

 الطليب

يكون الكالم 
 حيِّا متحرًكا

وفائدتو النداء 
 ل "التشويق"

اإلستفهام 
وحرف 

اإلستفهام ىو أ 
 أي اذلمزة

ٖٗ ٖٚ 
أتعلمَُت أّي ُحْزٍن 

طَر ؟
َ

 يبعُث ادل

الكالم 
اإلنشائي 

 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "التوبيخ"

اإلستفهام 
وحرف 

اإلستفهام ىو 
 أي

ٖ٘ ٖٛ 
وََكْيَف تَ ْنشج 

ادلزاريُب إذا 
 انْ َهَمر ؟

الكالم 
اإلنشائي 

 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "التوبيخ"

 

اإلستفهام 
وحرف 

اإلستفهام ىو 
 كيف

اإلستفهام يكون الكالم الكالم وكيَف َيْشُعُر  ٜٖ ٖٙ
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الَوِحيُد ِفيِو 
 بِالّضَياِع ؟

اإلنشائي 
 الطليب

حيِّا متحرًكا 
وفائدتو النداء 

 ل "التوبيخ"

وحرف 
اإلستفهام ىو 

 كيف

ٖٚ ٖٚ 
َلَة  َنا لَي ْ وََكْم َذَرف ْ

الرَِّحيِل ، ِمْن 
 ُدُموعْ 

الكالم 
اإلنشائي 

 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "التشويق"

اإلستفهام 
وحرف 

اإلستفهام ىو 
 كم

ٖٛ ٔٓٗ 
وما تبقَّى من 

عظام بائٍس 
 غريق

الكالم 
اإلنشائي 

 الطليب

يكون الكالم 
حيِّا متحرًكا 

وفائدتو النداء 
 ل "التشويق"

اإلستفهام 
وحرف 

اإلستفهام ىو 
 ما

 

 شعر "أنشودة المطر" لبدر شاكر السّياب

 الشعر البيت
َحْر ، .ٔ يٍل َساَعَة السَّ َناِك َغابَ َتا َنَِ  َعي ْ
ُهَما الَقَمْر  .ٕ  . أو ُشْرفَ َتاِن رَاَح يَ ْنَأى َعن ْ
َناِك ِحَُت تَ ْبُسَماِن ُتورُِق الُكُرومْ  .ٖ  َعي ْ
 َوتَ ْرُقُص اأَلْضَواُء ...َكاألَْقَماِر يف نَ َهرْ  .ٗ
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َحرْ  .٘ ُو ادلِْجَداُف َوْىَناً َساَعَة السَّ  يَ ُرجُّ
َا تَ ْنُبُض يف َغْورَْيِهَما، النُُّجوْم ... .ٙ  َكَأَّنَّ
 َشِفيفْ َوتَ ْغَرقَاِن يف َضَباٍب ِمْن َأَسًى  .ٚ
َساء ، .ٛ

َ
 َكالَبْحِر َسرََّح الَيَدْيِن فَ ْوقَ ُو ادل

َتاِء ِفي ِو َواْرتَِعاَشُة اخلَرِيف، .ٜ  ِدفُء الشِّ
َياء؛ ٓٔ ْوُت، َوادليالُد، والظالُم، َوالضِّ

َ
 َوادل

 فَ َتْسَتِفيق ِملء ُروِحي ، َرْعَشُة الُبَكاء ٔٔ
 ونشوٌة وحشيٌَّة تعانق السماء ٕٔ
 كنشوِة الطفِل إذا َخاَف ِمَن الَقَمر ! ٖٔ
َحاِب َتْشَرُب الغُُيومْ  ٗٔ َواَس السَّ  َكَأنَّ أَق ْ
طَر ... ٘ٔ

َ
 َوَقْطَرًة فَ َقْطَرًة َتُذوُب يف ادل

 وََكرَْكَر اأَلْطَفاُل يف َعرَاِئِش الُكُروم ، ٙٔ
َجر ٚٔ  َوَدْغَدَغْت َصْمَت الَعَصاِفَِت َعَلى الشَّ
طَر ...أُْنُشودَ  ٛٔ

َ
 ُة ادل

 َمطَر ... ٜٔ
 َمطَر... ٕٓ
 َمطَر... ٕٔ
 تَ ثَاَءَب اْلَمَساُء ، َوالغُُيوُم َما تَ زَال ٕٕ
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 َتِسحُّ َما َتِسّح من ُدُموِعَها الث َِّقاْل . ٖٕ
 َكَأنَّ ِطَفالً بَاَت يَ ْهِذي قَ ْبَل أْن يَ َنام : ٕٗ
 اليت أَفَاَق ُمْنُذ َعامْ  -بِأنَّ أمَّ ُو  ٕ٘
َؤال ٕٙ ْدَىا ، ُُثَّ ِحَُت َلَّ يف السُّ  فَ َلْم َيَِ
 -قَالوا َلُو : " بَ ْعَد َغٍد تَ ُعوْد .. "  ٕٚ
 ال بدَّ أْن تَ ُعودْ  ٕٛ
 َوإْن تَ َهاَمَس الرِّفَاُق أنَّ ها ُىَناكْ  ٜٕ
 يف َجاِنِب التَّلِّ تَ َناُم نَ ْوَمَة اللُُّحودْ  ٖٓ
طَر ؛َتسفُّ ِمْن تُ رَابِ َها  ٖٔ

َ
 َوَتْشَرُب ادل

َباك ٕٖ  َكأنَّ َصيَّاَداً َحزِيَناً ََيَْمُع الشِّ
 ويلعن ادلياه والَقَدر ٖٖ
 َويَ ْنثُ ُر الِغَناَء َحْيُث يَْأفُل الَقَمْر. ٖٗ
 َمطَر ... ٖ٘
 َمطَر ... ٖٙ
طَر ؟ ٖٚ

َ
 أتعلمَُت أيَّ ُحْزٍن يبعُث ادل

 انْ َهَمر ؟وََكْيَف تَ ْنشج ادلزاريُب إذا  ٖٛ
 وكيَف َيْشُعُر الَوِحيُد ِفيِو بِالّضَياِع ؟ ٜٖ
ِم اْلُمرَاِق ، َكاْْلِياع ،  -ِبال انِْتَهاٍء  ٓٗ  َكالدَّ
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 ُىَو اْلَمطَر ! -َكاحلُْبِّ ، َكاألْطَفاِل ، َكاْلَمْوَتى  ٔٗ
 َوُمْقَلَتاِك ِب ُتِطيَفاِن َمِع اْلَمَطر ٕٗ
َر أَْمَواِج  ٖٗ  اخلَِليج ََتَْسُح البُ ُروقْ َوَعب ْ
 َسَواِحَل الِعرَاِق بِالنُُّجوِم َواْلَمَحار ، ٗٗ
ُروق ٘ٗ  َكأَن ََّها هَتمُّ بِالشُّ
 فَ َيْسَحب الليُل عليها ِمْن َدٍم ِدثَاْر . ٙٗ
 أصيح باخلليج : " يا خليجْ  ٚٗ
 يا واىَب اللؤلؤ ، واحملار ، والردى ! " ٛٗ
 فَتجُع الصََّدى ٜٗ
 كأنَّ و النشيْج : ٓ٘
 " يَا َخِليجْ  ٔ٘
َحاِر َوالرََّدى ... " ٕ٘

َ
 يَا َواِىَب ادل

 َأَكاُد َأْْسَُع الِعرَاَق يْذخُر الرعودْ  ٖ٘
 وخيزن الربوق يف السهوِل واْلباْل ، ٗ٘
 حىت إذا ما َفضَّ عنها ختَمها الرِّجالْ  ٘٘
 مل تًتك الرياُح من مثودْ  ٙ٘
 أثْر .يف الواِد من  ٚ٘
 أكاد أْسع النخيل يشرُب ادلطر ٛ٘
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 وأْسع القرى تَِئنُّ ، وادلهاجرين ٜ٘
 ُيَصارُِعون بِاجملاذيف وبالُقُلوع ، ٓٙ
 َعَواِصَف اخلليج ، والرُُّعوَد ، منشدين : ٔٙ
 " َمطَر ... ٕٙ
 َمطَر ... ٖٙ
 َمطَر ... ٗٙ
 ويف الِعرَاِق ُجوعْ  ٘ٙ
 َمْوِسُم احلصادْ وينثر الغالَل فيو  ٙٙ
 لتشبَع الِغْربَان واْلراد ٚٙ
 وتطحن الّشوان واحَلَجر ٛٙ
 حوذلا َبَشرْ … رَِحًى َتُدوُر يف احلقول  ٜٙ
 َمطَر ... ٓٚ
 َمطَر ... ٔٚ
 َمطَر ... ٕٚ
َلَة الرَِّحيِل ، ِمْن ُدُموعْ  ٖٚ َنا لَي ْ  وََكْم َذَرف ْ
طَر ... –ُنالَم َخْوَف َأْن  -ُُثَّ اْعتَ َلْلَنا  ٗٚ

َ
 بِادل

 َمطَر ... ٘ٚ
 َمطَر ... ٙٚ
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َماء ٚٚ  َوُمْنُذ َأْن ُكنَّا ِصَغارَاً ، َكاَنِت السَّ
َتاء ٛٚ  َتِغيُم يف الشِّ
طَر ، ٜٚ

َ
 َويَ ْهُطل ادل

 ََنُوعْ  -ِحَُت يُ ْعُشب الث ََّرى -وَُكلَّ َعاٍم  ٓٛ
 ُجوْع .َما َمرَّ َعاٌم َوالِعرَاُق لَْيَس ِفيِو  ٔٛ
 َمطَر ... ٕٛ
 َمطَر ... ٖٛ
 َمطَر ... ٗٛ
َطر ٘ٛ

َ
 يف ُكلِّ َقْطَرٍة ِمَن ادل

 ََحْرَاُء َأْو َصْفرَاُء ِمْن َأِجنَّ ِة الزََّى ْر . ٙٛ
 وَُكّل َدْمَعٍة ِمَن اْلَياِع َوالُعرَاة ٚٛ
 وَُكّل َقْطَرٍة تُ رَاُق ِمْن َدِم الَعِبيدْ  ٛٛ
 يف اْنِتظَاِر َمْبَسٍم َجِديد َفهَي اْبِتَسامٌ  ٜٛ
 أْو ُحْلَمٌة تَ َورََّدْت َعَلى َفِم الَولِي  دْ  ٜٓ
 يف َعاملَِ الَغِد الَفيِتِّ ، َواِىب احلََياة ! ٜٔ
 َمطَر ... ٕٜ
 َمطَر ... ٖٜ
 َمطَر ... ٜٗ
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طَر ... " ٜ٘
َ

 سيُ ْعِشُب الِعرَاُق بِادل
 أِصيُح باخلليج : " يا َخِليْج ... ٜٙ
 يا واىَب اللؤلؤ ، واحملار ، والردى ! " ٜٚ
 فَتجُع الصََّدى ٜٛ
 كأنَّ ُو النشيْج : ٜٜ

 " يا خليجْ  ٓٓٔ
 يا واىَب احملاِر والردى . " ٔٓٔ
 وينثر اخلليُج من ِىَباتِ ِو الِكثَاْر ، ٕٓٔ
 َعَلى الرَِّماِل ، : رغوه اأُلَجاَج ، واحملار ٖٓٔ
 بائٍس غريقوما تبقَّى من عظام  ٗٓٔ
 من ادلهاجرين ظّل يشرب الردى ٘ٓٔ
 من ْلَّ ة اخلليج والقرار ، ٙٓٔ
 ويف العراق ألف أفعى تشرب الرحيقْ  ٚٓٔ
ا الرفاُت بالندى . ٛٓٔ  من زىرة يرُّبُّ
 وأْسُع الصََّدى ٜٓٔ
 يرنُّ يف اخلليج ٓٔٔ
 " مطر . ٔٔٔ
 مطر .. ٕٔٔ



 

35 
 

 مطر ... ٖٔٔ
 ادلطرْ يف كلِّ قطرٍة من  ٗٔٔ
 َحراُء أو صفراُء من َأِجنَّ ِة الزََّى ْر . ٘ٔٔ
 وكّل دمعة من اْلياع والعراة ٙٔٔ
 وكّل قطرة تراق من دم العبيدْ  ٚٔٔ
 فهي ابتساٌم يف انتظاِر مبسٍم جديد ٛٔٔ
 أو ُحْلَمٌة تورَّدْت على فِم الوليدْ  ٜٔٔ
 يف عاملَِ الَغِد الَفيِتِّ ، واىب احلياة . " ٕٓٔ
طَْر .. ٕٔٔ

َ
 َويَ ْهُطُل ادل

 


