
 وادي العيون
 

في سنوات الخير يظهر الخير، أول ما يظهر، في وادي العيون، إذ إضافة 

الى غزارة المياااا ال ي ألما اواواا الثة ااة الم ياااة ،ااالنمي، فااان مياااا 

العيون ألن در الى أماكن لم يكن م وقعا أن ألصلها. وفي أللك السنين ألزرع 

ألأألي مي اوماار الممكرة. الخضرة وألظهر النماألات المخ لفة، خاصة ال ي 

وي صاارا الناع مام هم في الوادي ،اري ة ي يصاادقها المسااافرون ال ين 

ألعودوا المرور ملى م اات كثيرة مشاااااا،هة، إذ يسااااارا أفي الوادي في 

اإلل اح ملى المساااااااافرين للم اأ ف رة أظول، ويظهرون ألعففا ياأدا في أن 

 يأخ وا م ا،ي ما يعاون.

ن، مثي ميافه: إذا يادوا من اد معين فة ،د أن ،شااااااار وادي العيون، إذ

يفيضاااااوا، أن ي دف وا الى الخارذ، وف ا الزيادة، الهالرة، ييم هم من  أمد 

،عيد. فالأة ي سااااون اتهم ألكا روا، وأن الوادي لم يعد قادرا ملى إا مالهم، 

وي ،د للشااامال ال ادرين ملى السااافر، من إك شااااا أماكن شديدة، ليشااادوا 

يهااا من أشااي اإلقااامااة والريل. إن اااالااة مثااي فاا ا ألماادو خفيااة الراااال إل

غامضة، وقد يأل علق داأما ،اوماار أو المواسم، كما في ال ال في أماكن 

أخرى، إذ رغم المار ال ي قد يأألي في سااانة من السااانين، ورغم المرامي 

ال ي أل يط ،الوادي، والمياا ال ي ألفيض وألم د إلى مسااافات لم ألكن ألصاالها 

قات أخرى، رغم ف ا اوشياأ شميعها فإن فاشسا ملعوتا ينمو ،خفاأ في أو

 و،اـأ في ال لول.

نا   يه وي اوموته، ي ل ي ي ساااااااه الكمار، لكن ي ك مون مل هاشس ا وف ا ال

وينهض في قلول الشااااااامال واومهات، فيأخ  شاااااااكة اادا مصاااااااميا مند 

الم، الشاااامال، وشااااكة ازينا ياأسااااا مند اومهات. لكن رغمة اك شاااااا الع

يلح ملى الشاااااامال إلى درشة ” وذلك ال نين إلى شاااااايأ ما ” والم الغنى 

ييساااا ايعون معه الصاااامر أو اا مال تصاااااأح المساااانين، ول لك ي ررون 

 وادفم، مهما كاتت ف ا ال رارات قاسية.
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ييوشد رشي من الرشال في الوادي، خاصااااة في ساااان معينة، لم ألساااا ول 

ن المسااانين لم يساااافر إلى مكان من مليه رغمة السااافر، وقلما يوشد وااد م

اومكنة، صااااااا يح أن ف ا الرغمات والسااااااافرات أل فاوت من اي  المدة 

والن اأج، إذ قد ألس مر سنوات ظويلة، وقد ألم د ف شمي العمر كله، و،عضها 

قد ييدو  أكثر من شااهور، يعود ،عدفا المسااافر خاأما أو اافرا، لكنه يعود 

ن، ومث ة ،اوفكار وال كريات والم السفر أيضا مملوأا ،ال نين في ال ال ي

مرة أخرى. أما الن اأج ال ي شنافا المساااااااافرون من أفي وادي العيون فة 

يمكن أن أل لخص ،كلمات قليلة، ون لكي مساااااافر م اييساااااه وألصاااااوراأله، 

فالنالاح والفشااااي، الغنى والف ر، ييعنى مفهوما واادا ،النساااامة للالميي.ف د 

أن ماد ،عض المساااااااافرين من أفي الوادي، صاااااااادا في اايت كثيرة، 

 ورافق مودألهم الكثير الكثير من اواادي  واوفكار وال صص.

ادي  وادي العيون والساااافر كةفما له ،داية ،النساااامة وي شااااخص، لكن 

ليس لاه تهااياة. وفا ا ال االاة يعرفهاا الكماار والصاااااااغاار، وألعودوا مليهاا 

ق أازاتا ييمكن م اوم ها، ا ى وألفوفا الى درشة لم ألعد ألثير أادا أو ألخل

اومهات اللواألي يردن أن يم ى أويدفن في الوادي، وأن يساا مروا فيه إلى 

النهاية، وتهن يخفن اومكنة اوخرى وي ي صااااورن وشود أمكنة أفضااااي، 

ي،د أن يسلمن في ف رة من الف رات ألسليم العاشز الياأس، مي أمي أن يعود 

 كن ،عد أن يكوتوا قد شمعوا من السفر!فؤيأ في وقت من اووقات، ل

 )، صرا( 14 – 7ممد الرامان منيف. مدن الملح )ال يه(. ص ص: 

 عتبة القراءة

 مالحظة النص

  صااااا النص: ممد الرامان منيف، كاألا رواأي سااعودي ولد ساانة

مدن  –مريول  ،الساااااعودية، من رواياأله: اوشاااااالار و أغنية 1933

 .2004ألوفي ما  … مالم ،ة خراأط  –اين ألركنا الالسر  –الملح 

 تومية النص: تص اكاأي 

 مالال النص: سكاتي 
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  العنوان ألركيميا: .مركا إضاااااااافي ي كون من مضااااااااا ) وادي ( و

مضاا إليه ) العيون( و يمكن أن يصير مركما اسناديا ،  دير المم دأ 

 الم  وا.

 :العنوان ملى مكااان: )الوادي( و فو المالرى  ياادل  العنوان ديليااا

العيون: مفردفا مين وفي ينموع الماأ  –الماأي وساااط ال ضااااريس.. 

 يق راتها ،مفردة الوادي.

  الصورة المرف ة: ألمثي صورة لواد ،م اذاأله وااة خضراأ دالة ملى

ألوفر الماأ، و،الاتمها ،ضاااااي ،نايات ظينية، ألدل م دودية مددفا ملى 

 السكاتية في المنا ة. قلة الكثافة

  اواداث(. –المكان  –،داية النص: أل د  مؤشرات سردية ) الزمان 

  اومكنة  –تهاية النص: أل د  مؤشااااااارات دالة ملى الهالرة )السااااااافر

 أمكنة أفضي( –اوخرى 

 بناء الفرضية

،ناأ ملى المؤشرات السا، ة و ال راأة اوولية للنص تف را أن موضومه 

 ي العيون و اياألهم فناك.ي ناول قصة أفي واد

 القراءة التوجيهية

 شرح المستغلقات

 النمي: مصدر الماأ 

 ي ك مون مليه: يخفوته ويس روته 

 .أل فاوت: ألخ لف وأل ماين 

 الحدث الرئيسي

 سرد اياة أفي وادي العيون و فوسهم ،الهالرة.

 القراءة التحليلية

 الحقول الداللية
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  اك شاا أماكن  –الراال يشدوا  –السفر  –ا ي الهالرة: المسافرون

 …ال نين  –اك شاا العالم  –اوماكن اوخرى  –شديدة 

  مياااا  –النمي  –اواواا  –المياااا  –ا ااي الاميعااة: وادي العيون

 …الفيضان  –وادي  –اوماار  –الخضرة  –العيون 

 أحداث النص

 .ألصوير وادي العيون وخيراأله الوفيرة وآ ارفا ملى أفله 

 سكان الوادي وخاصة الشمال منهم. الم الهالرة يس هوي 

  ساااارد ألاريل أفي وادي العيون مي الهالرة و ألالارل النالاح والفشااااي

 قي ذلك.

 .ألعلق أفي وادي العيون ،الهالرة. و ألأكيد السارد ملى ذلك 

 وتيرة السرد

ام مد السااااارد إي اما سااااريعا في اساااا رشاع اكاية أفي وادي العيون ال ي 

 يمن الماضي. ام دت في فضاأ يمني مف وح ملى

 المالمح الفنية

  ال شااميه: شاامه السااارد سااكان وادي العيون ،المياا من اي  ال ركة و

 الهالرة و ايت  ال في المكان.

  ال اااأكياااد: ألرددت ،عض اولفااااا ال ي لهاااا امولاااة ديلياااة مرألمااااة

 ،الموضوع في النص لل أكيد مليها

 الفعي المضارع الدال ملى الدينامية و ال ركية  فيمنة الفعي و خاصة

 من شهة و ملى ايس مرارية من شهة أخرى

 التركيب

يساارد الكاألا قصااة سااكان وادي العيون مي الهالرة و خاصااة منهم الشاامال 

ماما. و المثير في  ما أل وار ه اوشيال أل ها ال ها و يع مروت ل ين ي وقون إلي ا

من خصاو،ة أرضاه و وفرة خيراأله لم  ف ا ال كاية أن وادي العيون ،الرغم

 يس اي أن يشد إليه أفله، دون ال فكير في الهالرة ،عيدا منه..
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