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I - عتبة القراءة:  
  :مالحظة مؤشرات النص الخارجية – 1

  :صاحب النص – أ
م، قضى 1985عام ) العاصمة(، وتوفي في تونس 1918عام ) الضفة الشرقية لنهر األردن(ولد في قرية ناعور : عيسى الناعوري
وأتم دراسته الثانوية في المدرسة االكليريكية في ، في القرية تلقى تعليمه األولي في المدارس العامة. دن وتونسحياته في فلسطين واألر 

ثم التحق بالكلية البطريركية وتخرج فيها، عمل في تدريس اللغة العربية وآدابها خمس عشرة سنة في مدارس أهلّية في فلسطين  القدس
إلدارة مدارس االتحاد الكاثوليكي في األردن ثالث سنوات، وموظّفًا في وزارة التربية والتعليم إحدى  واألردن، ثم عمل سكرتيرًا ومفتشاً 

  رقـــوا�ش غربـــا� � ۩۩۩ الواسع العالم � أ�

  قــا�طل ركــوهــج �۩۩۩  واألسود األبيض أ�

  قــ.ف بها قل+ دـــ*۩۩۩  اـفصافحه يدي، أمد         

  اإلنسان أ� 1بك 

  كـجنس أو كـــلون إ: ۩۩۩ نظر ماــــدون أحبك

  كـنفس وD يـــنفس �۩۩۩  اBقد بيث من وأكره

  كــبؤس � صــأرق وJ۩۩۩  بؤH � أنت لFقص

Lاإلنسان أ� يا ونش  

Mتث Bقل ربـــا Q  ۩۩۩رب؟ � أنت ستنجو هلBا  

  ب؟ـــذن ماـــدون اركــبن۩۩۩  أفX أن يكـيشق أال

  +؟ــقل أو اBر Mيـــضم۩۩۩  تفX إذ يرتاح، وهل

  اإلنسان أ� يا رويدك

  درc دbــال � كـــودرب۩۩ ۩ بي` أ� اـي فبيتك

  +ــح أ� اـــي كـــوحب۩۩۩  عزي من fو وعزك

  +ـــــقل امهـــسه تصيب۩۩۩  ضيم من تلقاه وما

hاإلنسان أ� يا فيد  
 .)بتصرف( 90 -  89: ص الثامن، العدد ،الحق دعوة مجلة ،الناعوري عيسى
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الربيع : مؤلفاتهعمل أمينًا عامًا له حّتى وفاته، ومن  1976، ولّما ُأّسس مجمع اللغة العربية األردني عام 1975 - 1954وعشرين سنة 
خّلي السيف  - طريق الشوك - الفتاة ذات الصوت المخملي -أناشيد أخرى  -ات الشالل همس -أخي اإلنسان  -أناشيدي  –الذابل 
 بيت وراء الحدود -حكايا جديدة  -  أقاصيص أردنية - نجمة الليالي السعيدة  - عائد إلى الميدان  -بطوالت عربية في فلسطين  - يقول 

  ....ليلة في القطار -  الشريط األسود -  جراح جديدة -
  :النصمجال  -ب 

  .مجال القيم الوطنية واإلنسانيةضمن النص يندرج 
  :مصدر النص – ج

  .للشاعر الفلسطيني عيسى الناعوري، »دعوة الحق« مجلةالنص مقتطف من 
  :نوعية النص -  د

  .بعد إنساني اتذقصيدة عمودية متنوعة الروي مكونة من أربعة مقاطع ينتهي كل مقطع ببيت مشطور، 
  :)نسانأخي اإل( العنوان – هـ

، والمالحظ هو حذف )أخي اإلنسان(ومركبا بدليا ) أخي(مركبا إضافيا : يتألف العنوان من ثالث كلمات تكون فيما بينها مركبين
ما أداة النداء قبل المنادى أخي ليدل ذلك على رغبة الشاعر في رفع الكلفة والحواجز بينه وبين سائر إخوانه من الناس في العالم بأسره، ك

  .أيضا أن هذا العنوان أصبح الزمة وعنصرا رئيسيا في القصيدة ألنه تكرر في نهاية كل مقطع من المقاطع األربعة للقصيدة نالحظ
  :الصورة المرفقة بالنص -  و

تمثل مشهدا ألجناس بشرية مختلفة من حيث اللون والجنس والعرق مما يدل على أن األخوة يجب أن تكون أخوة إنسانية تشمل 
  .شرسائر الب

 :بناء فرضية القراءة -  2
  .الدعوة إل التآخي والتعاون والتآزر بين الناس في جميع أنحاء العالم هو موضوعهانفترض أن  للقصيدةاألولية  المؤشراتناء على ب

II  - القراءة التوجيهية:  
  :االيضاح اللغوي – 1
o والجنس وغيرها آدميتك بعيدا عن كل االعتبارات األخرى كاللون والدين :جوهرك المطلق.  
o جعلنا وصرنا :أحلنا.  
o عيش رغيد، الرفاهية واالطمئنان في العيش :دعة.  
o ضد الذل واإلهانة :العز.  
o ظلم شديد صعب تحمله :ضيم.  

  : للنصالفكرة المحورية  -  2
القصيدة دعوة إلى األخوة والمحبة والسالم والمساواة التي تسمو اإلنسان وترفعه إلى مستوى بناء حياة يسودها الحب والخير 

  .والعدل
III - القراءة التحليلية للنص:  

  :األفكار األساسية -  1
  .تأكيد الشاعر على الغاية من التآخي وهي السعادة والحب مدى الحياة �
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  .إلى التعاون قصد إقامة حضارة مشتركة تستفيد منها البشرية جمعاءدعوة الشاعر الناس  �
  .الدعوة إلى بناء الحضارة اإلنسانية، واالستمتاع بالحياة واإلحساس بالسعادة �
 .إبرازه القواسم المشتركة بينه وبين أخيه اإلنسان، وما يترتب عن ذلك من تعاون في السراء والضراء �

  :على األخوة والتآخي األلفاظ والعبارات الدالة – 2
 - عزك عزي  - دربك دربي  - بيتك بيتي  -ضع يمناك في يمناي  -أعوانا  -أحباء  - إخوانا  - معا  - حبك  -صافحها  - أخي [
  ...]. حبك حبي

  :الخصائص الفنية -  3
  ).إلنسانيا أخي ا(النداء في عنوان القصيدة وهو محذوف األداة، والنداء في الزمة القصيدة، : ومثاله :النداء �
  .األسود ≠األبيض  -المغرب  ≠المشرق : ومثاله :الطباق �
  ..مشرق - مغرب  :أسماء مكان �
  )لنعيش( :استعمال الم التعليل �
  ..ضع -تعال  :استعمال األمر �
  .دربك دربي -بيتك بيتي  :التكرار �
إلىى ) الشاعر(مرسلها : ملها النصاالكثار من ضميري المتكلم والمخاطب يدل على الرسالة التي يح :ضمير المتكلم والمخاطب �

 ).اإلنسان(المرسل إليه 
IV  - القراءة التركيبية:  

التضامن قيمة إنسانية تسمو باإلنسان فوق خصوصيته االقتصادية واالجتماعية والعرقية والدينية ولن تتحقق هذه القيمة إال بتضافر 
  .الجهود والتآزر والتعاون
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